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Předmluva 

 

Tato práce se v ěnuje azylovému právu od po čátku 16. 
století do konce 18. století. Institut azylu v hist orii 
českých zemí je pro chápání dnešní azylové problemat iky velmi 
významný. Vlastním podn ětem pro výb ěr tohoto tématu se jevila 
absence badatelského a v ědeckého výzkumu v oblasti vývoje 
azylového práva obecn ě a ve výše nazna čeném období zvlášt ě, a 
to zejména co se tý če azylového práva českých zemí. 

Zájem historik ů zabývajících se otázkami azylového práva 
je pom ěrn ě velký, avšak soust řeďuje se p řevážn ě na otázku 
vývoje azylu a s ním souvisejících institut ů v recentní dob ě - 
v 19. a p ředevším ve 20. a 21. století. Azylové právo, které 
v České republice po vstupu do Evropské unie nabývá na  
významu, je dosud v českém právním prost ředí systematicky 
sledováno práv ě až v podob ě, kterou nabylo po Víde ňském 
kongresu. Mnohé starší historické aspekty této prob lematiky 
zůstávají tak mimo pozornost odborné ve řejnosti.  Ur čité  
důležité momenty dosud nejsou v ůbec nebo jsou jen okrajov ě 
zpracovány. Snahou autora bylo tedy osv ětlit dobu, která 
předcházela roku 1848, poukázat na r ůznorodé podoby, jichž 
azylové právo v této dob ě nabývalo a pokusit se zodpov ědět 
také otázky kontinuity vývoje azylového práva, tedy  nalézt 
kořeny pozd ější úpravy ve sledovaném období či nalézt 
inspiraci v tomto historickém období pro sou časnost. 

Pozornost se zam ěřuje nejen na obsah samotného institutu 
azylu, ale podává i ucelen ější zobrazení vývoje azylového 
práva a s ním souvisejících dalších právních instit ut ů. Otázka 
výzkumu byla zacílena na postavení institutu azylu po právní 
stránce v českých zemích, jeho zakotvení v právním řádu či 
v jednotlivých mezinárodních smlouvách a osv ětlení jeho 
komplexnosti. Jelikož však české zem ě ve sledovaném období 
zdaleka netvo řili svébytný ostrov, ale práv ě naopak byly 
bytostn ě provázány s vývojem v ostatních zemích Habsburské 
monarchie a v ůbec v celé Evrop ě, bylo by nesprávné tyto širší 
souvislosti pominout. Tato práce se tudíž azylovému  právu 
českých zemí v 16. až 18. století v ěnuje práv ě v širších 
souvislostech tehdejší Evropy.  

Téma azylového práva v daném období je zajímavé i z  toho 
hlediska, že se jedná o dobu formování základ ů moderního 
právního státu a moderního pojetí lidských práv. Av šak 
pozitivistický p řístup k aplikaci práva, tak typický pro 
pozd ější období, který byl oproti zv ůli d řív ějších let jist ě 
pokrokem, po jisté stránce svád ěl k chladnému odd ělování 
dobrého a zlého. Lidskost, jedna z motivací ud ělování azylu, 
se tak mnohdy vytratila.  

Je to zárove ň období, kde dochází k výraznému st řetu mezi 
církevní a sv ětskou mocí, který v kulturním sv ět ě navazujícím 
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na d ědictví římské říše vedl až k zako řenění demokracie. 
Přinejmenším lze říci, že tento st řet p řipomínal monarch ům 
jisté meze, za které ani jim nebylo dovoleno vstoup it. V tomto 
duchu azylové právo nabízelo nad ěji na zásah vyšší 
spravedlnosti, když sv ětská selhávala. 

Některé části této práce jsou zpracovány d ůkladn ěji 
z d ůvodu, že se dalo op řít o konkrétní primární prameny 
(právní p ředpisy od zákoník ů nap říklad Práva m ěstská 
království českého či Obnovené z řízení zemské z roku 1627 až 
po jednotlivá císa řská nebo královská na řízení a patenty 
s celostátní p ůsobností nebo ur čené pro jednotlivé p řípady, 
mezinárodní smlouvy ve form ě dvoustranných až po kartelové 
dohody n ěkolika stát ů, a v neposlední řadě také církevní 
předpisy ve form ě usnesení jednotlivých církevních koncil ů, 
zákoník ů jako Codex Iuris Canonici, nebo jednotlivých 
papežských bul a konstitucí, a dále také o jiné arc hivní 
materiály jako klášterní záznamy, zápisy z m ěstských kronik a 
podobn ě), zatímco u jiných bylo nutné odkázat pouze na 
dostupnou, v tomto p řípad ě p ředevším zahrani ční sekundární 
literaturu, nebo ť na poli české literatury je tomuto tématu 
věnována pozornost zcela výjime čně. Avšak snahou bylo podat 
vyvážený výklad azylového práva daného období.  

Závěrem je mojí milou povinností pod ěkovat na tomto míst ě 
Prof. JUDr. PhDr. Karolin ě Adamové za její podn ětné, odborné  
a trp ělivé vedení p ři sepisování této diserta ční práce a za 
pomoc s p řekladem francouzských a anglických text ů Mgr. Bc. 
Petrovi Brezinovi. 

     Není-li v textu či poznámkách pod čarou uvedeno jinak, 
jsou p řeklady cizojazy čných text ů mým dílem.  

 

                                              Autor  
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1.  Úvod 
 

Institut azylu není právním institutem novým. Nejst arší 
azyl m ěl pravd ěpodobn ě charakter výlu čně náboženský 1, a opíral 
se o to, že z boží v ůle byla n ěkterá místa (a je spravující 
osoby – kn ěží) pln ě vy ňata ze sv ětské moci. V d ůsledku této 
výjime čnosti byl pak i každý jednotlivec, jenž se na posvá tné 
místo, uchýlil (z jakéhokoli d ůvodu), p řed sv ětskou mocí 
chrán ěn.  

První zmínky o ud ělování azylu m ůžeme najít již ve 
starov ěkých písemných pramenech. I v tomto období si azyl 
uchovává náboženskou povahu, avšak efektivní ochran u tu nyní 
poskytuje religiózní obyvatelstvo daného místa či jeho v ěřící 
vládce.  

Dochází však k významnému p řerodu v chápání, poskytování 
azylu, jeho výkonu a ochrany uprchlíka. Motivace az ylu je 
nadále náboženská, avšak jeho výkon již zajiš ťuje organizovaná 
sv ětská moc, která na jeho zachování nem ěla vždy zájem.  

Například Římané údajnému porušiteli zákon ů nep řiznávali 
úto čišt ě v ůbec a nezastavili se ani p řed násilným odvle čením 
osoby, jež se pod ochranu posvátného místa uchýlila . 2 

Ve st ředov ěku došlo ke znovuvytvo ření objektivních 
podmínek pro oživení náboženského – k řesťanského – azylu. 
S rozvojem st ředov ěké spole čnosti nabyl azyl více osobní 
povahy: nebyla to jen nedotknutelnost svatého místa , která 
ochra ňovala, ale také kn ěží, kte ří ve prosp ěch uprchlíka 
intervenovali u moci sv ětské, často ovšem s omezením jen na 
případy, kdy jednáním jednotlivce nebyl dot čen sám vlada ř.  

Postupn ě se ziskem hospodá řských pozic církevního 
duchovenstva - ziskem jeho vlastního výsadn ějšího postavení -  
se vytvá řejí podmínky nejen pro azyl sv ětský, ale i pro azyl 
církevní. Avšak pozd ěji se vzr ůstem a upevn ěním moci ran ě 
novov ěkých stát ů rozsah a p ůsobnost církevního azylu postupn ě 
upadá. Církevní azylové právo se postupn ě omezuje pop ř. ruší 
sv ětským zákonodárstvím. 

Období raného novov ěku je charakterizováno p ředevším 
přerodem tohoto institutu na územní azyl. Vznik územn ího azylu 
v pravém slova smyslu byl tedy možný až v dob ě, kdy vzájemn ě a 
zejména na panovníkovi zna čně nezávislí feudálové za čali 
považovat d ědi čná léna za svá osobní panství. Feudál 
v d ůsledku toho poskytoval svou osobní ochranu cizinci,  který 
se k n ěmu uchýlil p řed pronásledováním jiného suveréna, avšak 
šlo o výsadu omezenou zejména na osoby stavu šlecht ického. 

                     
1 Srov. Čepelka, Č., Jílek, D., Šturma, P.: Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu, Brno 1997, s. 13; Gröll, J.: 
Die Elemente des kirchlichen Freiungsrechtes, Vídeň 1911, s. 13.  
2 Srov. Čepelka, Č., Jílek, D., Šturma, P.: cit. d., s. 13-17. 
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Je též nutno zd ůraznit, že územní azyl v tomto období 
nezahrnoval poskytnutí úto čišt ě osob ě pronásledované z 
politických d ůvod ů. Politickým uprchlík ům se azyl poskytoval 
jen výjime čně. Teprve masový jev politické perzekuce za 
náboženských válek v období reformace 16. století v ytvá ří 
v Evrop ě spole čenské podmínky pro postupné ustálení územního 
azylu ve prosp ěch politických uprchlík ů. 3 

V raném novov ěku mohli doufat v azyl nejen „zlo činci“ 
nýbrž nap říklad také náboženští uprchlíci, etnické menšiny 
(Židé, Romové), p říslušníci sociálních skupin (tuláci, 
žebráci) či dezerté ři. 4 

V tomto období se p řipouští rozmanité azylové d ůvody. 
Spolu s trestn ěprávním stíháním se mohly vyskytovat také 
sociální, spole čenská a náboženská omezení. Nap říklad pro 
žebráctví a potulku  byly kriminalizovány sociální skupiny na 
okraji spole čnosti v trestních p ředpisech. V azylové praxi 
raného novov ěku se vyskytovaly azylové d ůvody jako vražda, 
dezerce, podvod, dluhy, tuláctví či žebráctví, avšak nez řídka 
nebyly uznávány. 5  

Poskytování azylu bylo také závislé na ambivalentní ch 
humanitárních, nábožensko-konfesních, ekonomických a 
politických motivech r ůznorodých azylových míst, které 
utvá řely podmínky, pod kterými zde azylanti žili, a form ovaly 
praktické provedení azylového řízení. Úprava azylového práva 
se nacházela p řevážn ě v oblasti trestn ěprávních norem, které 
omezovaly azylový nárok a regulovaly jeho provedení  na 
azylových místech, pop ř. azyl obecn ě upravovaly. 6 

S tím byl i úzce spjat problém vydávání uprchlíka 
z azylového místa. Vydávání uprchlík ů tvo ří rub azylového 
práva. Právo stíhání uprchlík ů, jejich vydávání, a podmínky, 
podle nichž azylanti azyl opoušt ěli nebo z n ěj byli vydáni 7, 
bylo politicky sporné práv ě tak jako všeobecné azylové právo. 
Již od pozdního st ředov ěku byl azyl omezen ve prosp ěch 
justi čního a mocenského monopolu. Tato politika byla 
legitimována zneužíváním azylového práva a narušová ním řádného 
běhu práva. 8 

Azylová místa, a ť již církevní či sv ětská, sice hájila své 
právo na poskytování azylu, dlouhodob ě však azyl podléhal 

                     
3 Srov. tamtéž. 
4 Härter, K.: Vom Kirchenasyl zum politischen Asyl: Asylrecht und Asylpolitik im frühneuzeitlichen Alten 
Reich, In: Das Antike Asyl, Köln 2003, s. 302-303. 
5 Tamtéž, s. 303. 
6 Tamtéž, s. 304. 
7 Snad nejznámější případ záměrného vydání se datuje k roku 1430. Johanka z Arku, která pomohla pozdějšímu 
francouzskému králi Karlu VII. tím, že osvobodila Angličany obsazené Orleánsko, byla poté zajata a uvězněna 
v Burgundsku. Burgunďané ji vydali oproti vysoké odměně. Roku 1431 byla veřejně upálena. K tomu srov. např. 
Flor, G.: Asylrecht von den Anfängen bis heute, Berlin 1988, s. 33. 
8 Srov. Härter, K.: cit.d., s. 304-305; Flor, G.: cit. d., s. 30-31. 
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zna čným omezením a zm ěnil svou funkci, což bude blíže 
rozvedeno v následujících kapitolách. 
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I.  Základní pojmový aparát  

 

1.  Pojem azyl 
 

Většina autor ů, kte ří se zabývali vývojem azylu a 
azylového práva, zd ůraz ňovala náboženský p ůvod azylového 
práva. Nap říklad Wallon v jeho díle Du droit d´asile z roku 
1837 definuje pojem azylového práva takto: „ Le droit d'asyle 
est un droit d'appel: appel à Dieu de la justice hu maine; à 
l'auteur du droit, de l'abus que les hommes en font . C'est 
donc un droit placé au dessus du droit commun , non  pour le 
combattre, mais pour le garder: pour le suppléer, q uand il 
fait défaut, le redresser quand il dévie. “ 9  

Tedy že: „ Azylové právo je právo odvolání: odvolání 
z rukou lidské spravedlnosti k Bohu; odvolání k aut orovi 
práva, pokud toto právo lidé zneužívají. Je to tedy  právo 
nadřazené obecnému právu, a to nikoli proto, aby s ním 
bojovalo, ale proto, aby jej st řežilo: aby jej dopl ňovalo, 
když je nedostate čné, aby jej napravovalo, když se mýlí.“  

Z hlediska vývoje azylového práva je zejména zajíma vé 
starov ěké Řecko, a to z d ůvodu, že se zde zachovalo relativn ě 
dost informací o azylovém právu a zárove ň zde bylo vytvo řeno  
samotné slovo azyl . 

Nejprve je však nutné zastavit se u pojm ů hikésia  ( ίκεσια) 
či  hiketeia  ( ίκετεια). Oba rovnocenné termíny úzce souvisejí 
s metafyzi čnem – se sakrální ochranou, a ozna čovaly konání 
osoby v nouzi, která se této ochrany doprošovala. T uto ochranu 
je schopno poskytnout bu ď samo božstvo, nebo člov ěk-kn ěz. 
Žadatel o ochranu vyjad řoval svou prosbu nej čast ěji fyzickým 
kontaktem (dotekem, položením ruky) s posvátnými ob jekty, 
věcmi či člov ěkem (podle místního zvyku). Z řecké literatury 
známe nap ř. položení ruky na koleno a vy řčení prosby. Ta však 
mohla být odmítnuta, jevila-li se jako neoprávn ěná. Celé 
jednání bylo zna čně ritualizováno. 10  

Posvátné prostory byly jakožto místa azylu vyhledáv ány 
nej čast ěji. Uprchlík se mohl právem domnívat, že jeho 
pronásledovatelé nebudou mít odvahu znesv ětit posvátné a 
použít v ůči n ěmu sílu. Ochráncem prosebník ů a cizinc ů byl 
navíc sám vládce Olympu Zeus. Zárove ň ovšem platí, že „nikde 

                     
9  Wallon, H.: Du droit d´asile. Paříž, 1837, s. 1-2, překl. PB. 
10  Hrnčiarová, D.: Právo azylu na hraniciach medzi kresťanským a pohanským svetom“, In: Pohanstvo a 
kresťanstvo, Bratislava, Chronos 2004, s. 83-94 
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v pramenech se narušení hiketeie  nezmi ňuje jako akt rouhání se 
bohům, a proto zde neexistovala ani p říslušná sankce“ 11.  

Pouze sami bohové mohli narušitele stihnout rozli čnými 
katastrofami. Odep ření jídla, vody, vzduchu k dýchání 
(vykou ření), vytopení – to vše byly zp ůsoby, jak ukrytého 
z jeho skrýše vyhnat. Nešlo-li to, mohl být neš ťastník t řeba 
zazd ěn zaživa. 12   

Podle Akademického slovníku cizích slov je etymolog ickým 
východiskem pro pojem azyl  řecké slovo asylos , jež znamená 
bezpe čí. 13 Podíváme-li se však na staro řecké reálie podrobn ěji, 
zjistíme, že pojem azyl pochází z řeckého slova asýlos  
( ασύλος) , ten pak ze slova sýlan ( σύλαν). Sýlan  je termín 
ozna čující násilí spáchané na majetku cizinc ů či na nich 
samých. Asýlos   pak zna čí jeho negaci, tedy ochranu p řed 
podobným jednáním, ba p římo zákaz takto jednat. 14 Z p ůvodn ě 
vágního pojmu se časem mnohde stávala právní norma. Byl-li 
cizinec pro řeckou obec p řínosem (obchodník, řemeslník, 
učenec), mohla mu být poskytnuta garantovaná ochrana formou 
privilegia asýlos.  V Řecku existovaly vedle sebe tak dva druhy 
ochrany – hiketeia (hikésia) , vážící se k posvátnému, a asýlia  
udělovaná obcí. Navzájem se kombinovaly a dopl ňovaly. 
Podobnost se st ředov ěkými imunitami a církevním azylem není 
náhodná. 15 

Řecký azyl, a č byl tedy ud ělován ve form ě osobního 
privilegia, byl nicmén ě definován prostorov ě, ozna čoval místo 
„ve kterém našel pronásledovaný ochranu“. 16 Ješt ě dnes p řežívá 
tato archaická tradice v um ěleckých dílech, kterých si 
nepozorný návšt ěvník st ředov ěkých kostel ů často nevšimne nebo 
kolem nich jen projde. K řesťanský církevní azyl, který se jako 
pokra čování antického chrámového azylu udržel až do ranéh o 
novov ěku, nalezl symbolický výraz v kamenných monumentech , 
které v ětšinou se vyskytovaly na kostelních portálech nebo 
klášterních branách a tak zajistily, že se pronásle dovaný jich 
mohl dotknout rukou a tím se dostal podle práva do ochrany a 
bezpe čí p řed svým pronásledovatelem. 17  

Historicky je tedy prokázáno, že prvotní význam slo va azyl 
byl prostorov ě definován. Shrneme-li to s Löhrem, jako azyl se 

                     
11 Hrnčiarová, s. 84. 
12  Hrnčiarová, s. 83-94 
13 Kolektiv: Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005, s.92 
14 Ke stejnému závěru dochází i Jílek, D.: Uprchlictví v České republice v legislativních a migračních 
souvislostech. Časopis pro právní vědu a praxi, 1999, č. 4, s. 333 
15 Hrnčiarová, s. 83-94.  
16 Wollenschläger, M.: Geschichte und Formen des Asylrechts, In: Handbuch des Asylrechts,  Díl I, Baden-
Baden 1980, s. 55; Veiter, T. (ed.): Asylrecht als Menschenrecht, Abhandlungen zu Flüchtingfragen, 1969, s. 87; 
Kimminich, O.:  Grundprobleme des Asylrechts, Darmstadt 1983, s. 1. 
17 Kimminich, s. 1. 
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ozna čovalo „místo nebo budova, kde mohl najít uprchlík o chranu 
před násilím nebo pomstou svého pronásledovatele“ 18. 

Naproti tomu v právnické literatu ře je azyl chápán jako 
nikoli místo, nýbrž ochrana, která je poskytována p řijímající 
osob ě. 19 

Ješt ě v druhé polovin ě 20.století se na zasedání sv ětové 
asociace mezinárodního práva o této otázce intenziv ně 
diskutovalo. Ve vytvo řené komisi se v ětšina vyslovila pro to, 
že výraz „azyl“ m ůže být také v právnické řeči užíván 
k ozna čení místa. Teprve v plénu se prosadil protinázor. 20 Dnes 
lze říct, že azyl v právním smyslu není místo, nýbrž „oc hrana, 
která se na ur čitém míst ě pop řípad ě v ur čité oblasti 
poskytuje.“ 21 Avšak v literatu ře je poukazováno také na to, že 
původní prostorový význam pojmu azyl má p řes výše uvedený úzus 
právnické řeči také dnes ješt ě jistý význam, nebo ť podle 
kvalifikace azylu jako místa út ěku se rozlišují jednotlivé 
způsoby azylu. 22 

Ve starší, p ředevším rakouské a n ěmecké literatu ře se 
k pojmu azyl  často používá synonymum Freistatt, Freiung nebo  
Freiheit . 23 Tak nap říklad Myler a Zech používají místo pojmu 
azyl  pojem Freiung . Grimm a Weinhold staví na rove ň pojmu  azyl 
pojmy Freistatt, Freiung a Freiheit. Grimm p řipojuje ješt ě 
pojem Immunitas a Friedstatt. Bindschedler používá slova 
Freistätte a Freiung.  Gröll poukazuje na to, že ve st ředov ěku 
byly stejného významu pojmy Immunität , Freiung a Asyl  (azyl) .  
His hovo ří o Freistatt a Freistattrecht ,  ale také o Asylen  
(azylech) a staví na rove ň pojmy Freistatt, Freiung, Freiheit, 
Trostung a Muntat . Kone čně Bärnreuther poukazuje na to, že pro 
francké prameny m ěl velký význam pojem Geleits , což v českém 
jazyce vyjad řuje slovo glejt. 24  

S termínem glejt se v dokumentu z našich zemí setká váme 
poprvé roku 1383. Uvádí se zde i latinské synonymum  užívající 
obratu „conductum vulgariter gleyt dictum“ avšak sa motný pojem 
„conductus“ sahá do samých po čátk ů českého státu. Do latinské 
řeči byl glejt p řekládán pouze jako conductus , k čemuž 
přistupovaly v ětšinou p řívlastky securus  nebo salvus . 
Výjime čně bylo užíváno i obratu securitatis promissio  a 
publica fides . Je t řeba kone čně dodat, že pojem glejt je staré 
německé substantivum znamenající doslova pr ůvod. 25 

                     
18 Löhr, Das Asylwessen im alten Testament, Halle 1930, s. 177. Definice převzata u Wollenschläger, M.: cit.d., 
s. 55. 
19 Lange, R.: Grundfragen des Auslieferungs- und Asylrechts, Karlsruhe 1953, s. 11. 
20 Kimminich, O.: cit.d., s. 2. 
21 Kimminich, O.: cit.d., doslovná citace, s. 2. 
22 Wollenschläger, s. 55. 
23 Vycházíme zde ze shrnující statě G. Kittelbergera (Kittelberger, G.: Der Adelberger Freihof in Esslingen, Das 
Asylrechts und der Immunitätsstreit im 16. Jahrhundert, Stuttgart 1970, s. 2-3.) 
24 Kittelberger, s. 2-3. 
25 Kliment, J.: Glejty v českém státě, Praha 1928, s.5. 
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2.  Pojem azylové právo 
 

Kdekoli se vyskytuje slovo „právo“, a to jak samost atn ě, 
tak jako sou část jiného slova či sousloví, m ůže být chápáno 
buď v objektivním nebo v subjektivním smyslu. Právo 
v objektivním smyslu je „souhrn právních norem jako  obecn ě 
závazných pravidel chování stanovených či uznaných státem 
(resp. mezinárodním spole čenstvím stát ů)“ 26, pop ř. souhrn 
právních pravidel ur čité oblasti života - v tomto smyslu se 
používají výrazy jako rodinné právo, d ědické právo, apod. 
Právo v subjektivním smyslu „p ředstavuje možnost chování 
zaru čenou právním subjekt ům objektivním právem“ 27. 

V objektivním smyslu tedy azylové právo znamená sou hrn 
všech právních norem, které regulují hlavní znaky p oskytování 
ochrany. V subjektivním smyslu charakterizuje právo  
pronásledovaného na poskytnutí této ochrany. Také z de je 
pot řeba ze souvislostí dovodit, ve kterém z t ěchto význam ů se 
pojem azylové právo  užívá. P řitom oba významy nejsou bez 
vzájemného vztahu. Naopak, jak je patrno již z výše  citované 
obecné definice, i v oblasti azylového práva se sub jektivní 
práva odvozují z práva objektivního. Úsp ěšné uplatn ění práva 
na azylovou ochranu (tedy azylového práva v subjekt ivním 
smyslu) p ředpokládá existenci právních norem upravujících azy l 
(tedy azylového práva v objektivním smyslu) a spln ění jimi 
stanovených podmínek. To ovšem implikuje i druhou s tránku této 
problematiky: z existence azylového práva  v objektivním smyslu 
totiž žádným zp ůsobem nevyplývá, že platný právní p ředpis 
právo v subjektivním smyslu v ůbec poskytuje. Vztah mezi ob ěma 
smysly tedy není rovnocenný. Sice každé subjektivní  právo musí 
být založeno v objektivním právu, ale objektivní pr ávo nemusí 
ve všech p řípadech subjektivní právo zakládat: m ůže jej naopak 
omezovat či dokonce zakazovat, což je práv ě v oblasti práva 
azylového více než typické, jak ješt ě uvidíme pozd ěji. 

 

                     
26 Gerloch, A.: Teorie práva. 4. upr. vyd., Plzeň 2007, s. 20 
27 Tamtéž, s. 21. 
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3.  Vymezení azylu a azylového práva 
 

Vymezováním pojmu azylu se právní v ěda zabývá již řadu 
staletí. Podíváme-li se s Kittelbergerem k po čátk ům tohoto 
teoretického bádání, nalezneme definice již ze 17. století. 
Tak Petrus Sarpus v díle De iure asylorum liber singularis 
(Leiden 1622)používá slova „ hic locus sacer et consecrationis 
lege tutus a direptione quo profugii libertatisve c ausa ius 
erat confugere“ ; Christoph Besold v  díle Delibata iuris 
(Tübingen 1621) uvádí  „Asylorum constitutio, quae maiestatis 
iure aperiuntur et homicidis praesertim, salutare p raestant 
auxilium, ut inde sine summo piaculo, avelli non qu eant“ ; 
Georg Rittershusius v díle Asylia, hoc est, de iure asylorum 
tractatus  (Strassburg 1624) píše  „Est itaque Asylum templum 
aliusve quivis locus inviolabilis et consecrationis  lege 
tutus, ad quem confugientes sine summo piaculo avel li non 
poterant“ ; Kaspar Klock v díle Consiliorum (Frankfurt 1649) 
uvádí  „locus a praedatione immunis, cui periculum non est , ne 
praeda fiat: quem spoliare nefas est, a violentia t utus et 
sacrosanctus“ ; Nicolaus Myler ab Ehrenbach v díle Tractatus de 
Jure Asylorum tam ecclesiasticorum quam secularium (Stuttgart 
1663) píše „Asylum est locus inviolabilis, et consecrationis 
lege tutus, ad quem confugientes sine summo piaculo  avelli aut 
abdukci non possunt. Aut brevius tradendo: Asylum d efinitur 
locus refugii, immunitatem contra vim praestans; qu od 
germanice eine Freyhung… vocabitur.“ ; Christian Gottlob 
Haultaus v díle Glossarium Germanicum medii aevi  (Lipsko 1758)  
uvádí heslo „Freyheit, asylum: locus privilegio lib ertatis 
(i.e. Freyhung) munitus, quo perfugis tutus patet r eceptus, 
olim immunitas.“ 28 

S dalšími definicemi se setkáváme v 19. století. Na příklad 
definice Karla Weinholda v jeho stati Über die deutschen 
Fried- und Freistätte  v časopise Kielské univerzity z roku 
1864 zní následovn ě: „ Unter Freistatt, Freiung, auch Freiheit 
(verstümmelt Freiet) verstehen wir das Asyl, die St ätte, wo 
ein Flüchtiger der Ergriefung auf handhafter Tat en tgeht und 
wenigstens vorübergehend Sicherheit findet “, tedy „ Pod pojmy 
Freistatt, Freiung, nebo také Freiheit (zkomolen ě Freiet) 
rozumíme azyl, tedy místo, kam unikl uprchlík p řistižený p ři 
trestném činu a p řinejmenším do časn ě našel bezpe čí“. 29 

 

Až do druhé poloviny 19. století byli auto ři jednotlivých 
definic azylového práva pov ětšinou romanisté a jejich obzor 

                     
28 Kittelberger, G.: cit.d., s. 1. 
29 Kittelberger, G.: cit.d., s. 1. S reakcí na tuto definice se setkáváme u Hennslera, který říká: „…takto provedené 
vyloučení osobních forem azylového práva je nepřípustné, neboť v základu také azyl zvláštních míst není nic 
jiného než ochrana [poskytovaná] prostřednictvím moci nebo personifikace božství (boha).“ Henssler, O.: 
Formen des Asylrechts und ihre Verbreitung bei den Germanen, Franfurkt nad Mohanem 1954, s.8. 
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kon čil St ředomořím. V kombinaci s p řetrvávající tradicí 
církevního azylu pak docházeli k pon ěkud etnocentrickým, n ěkdy 
až bizarním definicím a úvahám. Tak i velmi pe člivý autor jako 
August Bulmerincq (jehož dílo je jinak jedním ze zá kladních 
sekundárních pramen ů této práce) dovozuje, že azylové právo se 
zrodilo v izraelské teokracii, p ři čemž v ostatních 
(pohanských) státech St ředomoří se toliko následn ě dále 
vyvíjelo. 30   

Koncem 19. a na po čátku 20. století se objevují definice 
vycházející z etnologické jurisprudence. Ty rozši řují spektrum 
azylu na místní, osobní a časový, a rozlišují azyl zlo činecký, 
cizinecký a otrocký. Pr ůkopníky t ěchto definic byli Hermann 
Post s jeho dílem Grundriss der Ethnologischen Jurisprudenz 
z roku 1894, Josef Kohler s jeho definicí „Asyl im weitesten 
Sinne ist eine gesellshaftlich anerkannte Beziehung  des Täters 
oder der Seinigen, welche sie gegen die Blutrache s chützt (…) 
Immer handelt es sich um denselben Gedanken, die Bl utrache 
findet ihre Hemmung. “  z díla Rechtsphilosophie  (3. vyd. z roku 
1923) 31 - tedy „ Azyl v nejobecn ějším smyslu je spole čností 
uznávaný vztah k zlo činc ům a jejich p říbuzným, který je chrání 
proti krevní mst ě (…) základní myšlenkou je vždy zabrán ění 
krevní mst ě“, nebo Kohler ův žák Albert Hellwig s definicí 
„ Asyl ist diejenige Rechtseinrichtung einer bestimmt en 
Rechtsgemeinschaft, welche bestimmten Personen oder  Orten die 
rechtliche Macht verleiht, allen oder gewissen Pers onen, 
welche des Rechtsschutzes dieser Gemeinschaft entbe hren, 
dauernd oder für gewisse Zeit diesen angedeihen zu lassen. “ 
z díla Das Asylrecht der Naturvölker  (1903) 32, tedy „Azyl je 
právní institut ur čitého právního spole čenství, které ud ěluje 
ur čitým osobám nebo míst ům právní moc jakékoli osob ě, která 
postrádá právní ochranu tohoto spole čenství, trvale nebo na 
jistý čas tuto ochranu poskytnout.“   

Podle Hennslera tyto definice nahlížely azylové prá vo 
pouze jako protiváhu ke krevní mst ě (a u Hellwiga ješt ě 
z hlediska bezprávnosti cizinc ů a otrok ů). Dle n ěj t ěmto 
definicím chybí srovnávací pohled na náboženské a p rávní 
elementy azylového práva a na závislost jednotlivýc h forem 
azylového práva od zm ěn náboženského a právního sv ětonázoru. 33 

Dvacáté století nám p řináší celou řadu r ůzných definic 
azylového práva. N ěkte ří auto ři ve svých definicích lp ěli na 
tom, že azylem je v podstat ě jen místo, které poskytuje 
ochranu. Mezi n ě pat řil nap říklad již zmi ňovaný Max Löhr, 
který ve svém díle Das Asylwesen im Alten Testament (Halle 

                     
30 „Es hebt mit der Israelitischen Theocratie an, nimmt seine ausgedehnteste Entwickelung durch das 
Heidenthum, …“ Bulmerincq, A.: Das Asylrecht in seiner geschichtlichen Entwickelung, Wiesbaden 1970, 
reprint původního vydání z roku 1853, s. 9. 
31 Citováno z Hennsler, O.: cit.d., s. 9. 
32 Citováno z Hennsler, O.: cit.d., s. 9. 
33 Henssler , O.: cit.d., s.8. 
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1930) definoval azyl takto: „ Azylem se v právnické řeči rozumí 
místo nebo budova, kde uprchlík nachází ochranu p řed násilím 
nebo mstou svého pronásledovatele“.  Naproti tomu stála řada 
autor ů s opa čným názorem jako byl nap říklad Richard Lange, 
který ve své knize Grundfragen des Auslieferungs- und 
Asylrechts (Karlsruhe, 1953) definoval azyl následovn ě: „ Na 
rozdíl od b ěžné řeči se tím v právnické řeči nerozumí místo, 
nýbrž  ochrana, která je poskytována p řijímající osob ě“ . 34 

S další definicí azylového práva p řichází Ortwin Henssler, 
který ve svém díle „Formen des Asylrechts und ihre Verbreitung 
bei den Germanen“  (Franfurkt 1954) také azylové právo definuje 
velmi široce. Definuje je jako: „závaznou formu trvalé nebo 
dočasné nedotknutelnosti člov ěka podle ur čitého vztahu 
prostorové, osobní nebo časové povahy“ 35.  

Otázkami definice a názvoslovím se podrobn ě zabýval Lothar 
Bärnreuther ve svém díle „Asylrecht und Freiungen im 
fränkischen Raum“ (Würzburg 1969). Mimo jiné se zde také 
zabývá pojmem azylu ve starší právní řeči a právní v ědě a 
užíváním pojmu Freistätte s ostatními pojmy ozna čujícími azyl. 
Pojem Freistätte se výrazn ě objevuje ve v ědeckých statích 
Alberta Hellwiga. Lothar Bärnreuther dává proto p řednost 
umírn ěnějšímu pojmu Freiung , které lze nalézt v pramenech 
německého práva, a tímto pojmem nazývá každé místo, k teré 
sloužilo jako Freistätte  – tedy azylové místo. Jeho cílem bylo 
zvolit pojem, který by znamenal jak jakoukoli mimo řádnou 
milost, tak také samotné azylové místo, čímž se posunul do 
blízkosti definic etnologické jurisprudence. 36 

Rozlišování azylu podle toho, zda chránilo p řed krevní 
mstou nebo p řed trestním stíháním ze strany ve řejné moci, je 
naproti tomu zbyte čné a často i nemožné. Tedy, jako azyl je 
ozna čováno místo, ve kterém uprchlý porušitel práva mohl  být 
v bezpe čí p řed privátní pomstou nebo trestním stíháním ze 
strany ve řejné moci na ur čitou nebo i p řesn ě nestanovenou 
dobu. 

V českém prost ředí existuje také celá řada definic, z 
nichž alespo ň n ěkteré autor níže uvádí: 

„Za azyl lze pokládat jednak místo skýtající pocit 
bezpe čí, klidu apod., ale i pobyt, který poskytuje stát n a 
svém území cizímu státnímu p říslušníkovi, aby jej chránil p řed 
zásahem státu jeho p říslušnosti“. 37 

Slovník českého práva definuje azyl jako „právo pobytu, 
které stát p řiznává cizinc ům pronásledovaným za uplat ňování 
politických práv a svobod. Uprchlíky jsou potom ciz inci, jimž 

                     
34 U Kimminich, O.: cit.d., s. 19. 
35 Henssler , O.: cit.d., s. 10. 
36 Kittelberger, G.: cit.d., s. 2. 
37 Kolektiv: Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005, s. 92. 
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byl v rámci azylových procedur, kde se rozhoduje o žádostech 
t ěchto osob, p řiznán status uprchlíka“. 38 

Konečně D. Jílek ve svém článku o uprchlictví definuje 
azyl takto: „Azyl je výraz ozna čující zpravidla poskytnutí 
úto čišt ě (útulku). Samotný pojem ‚azyl‘ má sv ůj etymologický 
původ v řeckém obratu ‚asylon‘ a znamená svobodu od 
uchvácení.“ 39 

 

                     
38 Srov. Madar, Z. a kol.: Slovník českého práva, Linde, Praha 1995, s. 104 
39 Jílek, cit.d., s. 333. 
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4.  Pojem intercesse, její vztah a vzájemné prolínání 
s azylem 
 

1. Úvod 
 

Ochrana pronásledovaných provází církev od po čátku jejích 
dějin. Není pot řeba p řipomínat, že po celá staletí byli i sami 
příslušníci církve pronásledováni a mu čeni, a tato zkušenost 
se do p ůsobení a života církve jist ě promítala i dlouho poté, 
co se p římé pronásledování stalo již jen vzdálenou legendou . 
Praxe ochrany a p římluvy, neboli azylu a intercesse, jsou 
nejz řeteln ějším dokladem této skute čnosti, a práv ě jejich 
vzájemný vztah a (kvazi)normativní ukotvení jsou p ředmětem 
našeho bádání na následujících stránkách. 

Spíše než o praktickou stránku t ěchto jev ů nám ale jde o 
jejich normativní či právní dimenzi – jakkoli vzhledem 
k povaze dostupných pramen ů40 lze zejména ve starších dobách 
jenom st ěží tyto dv ě dimenze odd ělovat.  

Azylové právo je v dnešním globalizovaném sv ět ě tématem 
veskrze aktuálním a leckdy do zna čné míry ožehavým. Pochopení 
toho, jak v naší (nejen právní) kultu ře historicky vzniklo, a 
jaké p říbuzné jevy jej provázely, m ůže p řisp ět i k pochopení a 
řešení jeho sou časných problém ů. 

Jedním z t ěchto pr ůvodních jev ů a to práv ě tím jevem, na 
který zde zam ěříme svou pozornost, je intercesse. Zde tímto 
termínem však nemyslíme p řevzetí dluhu či p řistoupení k 
závazku, jak tomuto termínu v římskoprávní tradici rozumí 
civilistika, 41 ani specifickou pravomoc tribuna lidu zasahovat 
proti akt ům patricijských ú ředník ů, návrh ům zákon ů a usnesením 
senátu, 42 by ť je význam, který zde sledujeme, ob ěma t ěmto jev ům 
do zna čné míry p říbuzný. Intercessí tu míníme p římluvu 

                     
40 V této kapitole tato práce vychází z pramenů několika druhů. Zejména se opírá o relativně bohatě ilustrovaná 
syntetická pojednání monografického (Babo, M.: Kirchenasyl – Kirchenhikesie : Zur Relevanz eines 
historischen Modells im Hinblick auf das Asylrecht der Bundesrepublik Deutschland, Eichstätt 2003; 
Bulmerincq, cit. d.; Flor, cit. d.; Fruscione, D.: Das Asyl bei den germanischen Stämmen im frühen Mittelalter, 
Kolín nad Rýnem 2003; Gröll, cit. d.; Morgenstern, M.: Kirchenasyl in der Bundesrepublik Deutschland, 
Wiesbaden 2003) nebo časopiseckého charakteru (Hallebeek, J.: Church Asylum in Late Antiquity, in E.C. 
Coppens (ed.): Secundum Ius. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève, Nijmegen 2005, 163-182). 
Z historickoprávních pramenů  práce využívá rovněž zejména prameny syntetické [Graciánův dekret – Decretum 
Gratiani, http://geschichte.digitale-sammlungen.de/decretum-gratiani/ (navštíveno 9.4.2010), Theodosiánův 
kodex – Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis, 
http://ancientrome.ru/ius/library/codex/theod/ (navštíveno 9.4.2010), Justiniánův kodex – Codex Justinianus, 
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Corpus/codjust.htm (navštíveno 9.4.2010)]. V novějších dobách se 
k těmto pramenům připojují i primární prameny archivní, a rovněž další historické právní předpisy. Další použité 
prameny jsou uváděny v poznámkách pod čarou na příslušných místech.  
41 Srov. Heyrovský, L.: „Intercessio“ in Ottův slovník naučný, sv. 12, on-line na adrese www.cotoje.cz 
(navštíveno 9.4.2010). 
42 Kadlec, K.: „Tribun“ in Ottův slovník naučný, sv. 25, on-line na adrese www.cotoje.cz (navštíveno 9.4.2010). 
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církevního hodnostá ře u p ředstavitele sv ětské moci ve prosp ěch 
(obvykle uprchlého) zlo čince sm ěřující ke zmírn ění či 
odpušt ění trestu, který mu hrozí.  

Jak uvidíme, praxe takovéto p římluvy prod ělala za dv ě 
tisíciletí církevních d ějin výrazné prom ěny, které do zna čné 
míry kopírovaly prom ěny vztahu církve k sv ětské vrchnosti. 

 

 

2. Pozdní starověk a raný středověk 
 

Již v dávných dobách záv ěre čných staletí Římské říše 
vyvinula církev rozsáhlou praxi intercese ve prosp ěch svých 
chrán ěnců. Ze strany sv ětské moci byla spojována s praxí 
církevního azylu a p řijímáním uprchlík ů do tohoto azylu. Ze 
strany církve však byla intercesse vnímána specific ky: jako 
zvláštní služba církve, jako sou část jejího pastora čního 
poslání, a tedy jako n ěco, co je bytostn ě vlastní jejímu 
poslání a na co má v jistém (by ť nikoli nutn ě právním) smyslu 
„nárok“. Postupn ě proto za čala být vnímána jako náboženská 
povinnost, k níž byli zavázáni církevní p ředstavení, v t ěchto 
dobách tedy zejména biskupové. 43 

Zřejm ě nejstarším právn ěhistorickým pramenem, který se 
praxe církevního azylu a intercese p římo dotýká, jsou kánony 
Sardického koncilu 44 z poloviny 4. století. 45 V kánonu 8 
z tohoto koncilu se uvádí toto:  

Sed quoniam saepe contingit, ut ad misericordiam ec clesiae 
confugiant, qui injuriam patiuntur, aut gui peccant es, in 
exilio vel insulis damnatur, aut certe quamcunque s ententiam 
excipiut: subveniendum est his et sine dubitatione pertenda 
indulgentia. 46 

„Vzhledem k tomu, že se často stává, že do soucitné 
ochrany kostela/církve se uchylují [lidé] v nesnází ch, nebo 
ti, kte ří se provinili a za to byli odsouzeni k vyhnanství,  
deportaci nebo n ějakému jinému trestu, usnášíme se: tento út ěk 
je povolen a uprchlíku má být ud ělena milost“. 47 

                     
43 Srov. Flor, G., cit. d., s. 127. „Pium officium intercedenti zavazoval církevní hodnostáře k vymožení usmíření 
a milosti pro ty, kteří se v nesnázích a nebezpečí dovolávali jejich ochrany.“ Gröll, J., cit. d., s. 118. 
44 Pro účely tohoto zkoumání je v zásadě irelevantní, zda se v jednotlivých případech jednalo dle církevněprávní 
nomenklatury o koncily nebo synody. Oba tyto typy církevních shromáždění se proto budou označovat pojmem 
„koncil“, aniž by se touto zkratkou mínilo cokoli jiného než právě zkratku, kterou se autor chce vyhnout řešení 
problému, který je z hlediska této práce veskrze podružný. 
45 Přesná datace tohoto koncilu je sporná. Flor uvádí rok 347, Gröll rok 342, Fruscione rok 344, Hallebeek rok 
343. 
46 Sardický koncil, kánon 8.   
47 Překlad s pomocí Bulmerincq, cit.d., s. 74. 
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Sardickým koncilem byl tak oficiáln ě potvrzen institut 
intercesse jako povinnost církve vystupovat proti s tíhání 
jednotlivc ů, a to i v p řípad ě, pokud již byli pravomocn ě 
odsouzeni sv ětskými soudy. 48 Jednalo se tudíž 
o kvazinormativn ěprávní následek út ěku do posvátného místa.  

Toto je první, jakkoli rudimentární uznání církevní ho 
azylu, a slova „ že se to často stává“  sv ědčí o tom, že kostely 
již p řed tímto datem poskytovaly faktickou ochranu. 49 Sardický 
koncil tak vytvo řil základ pro církevní azyl jako právní 
institut. 50 

Biskupové a klerici, kte ří ješt ě p řed koncilem se z d ůvod ů 
víry cítili být zavázáni k poskytování pomoci, tak nyní byli 
na základ ě konciliárního usnesení povinni v p řípad ě osoby 
hledající pomoc zakro čit na císa řském dvo ře. Tato povinnost 
biskup ů a církevních hodnostá řů znamenala významný aspekt 
církevního azylu, která sm ěřovala také k zamezení vydání 
uprchlíka.  

Církev, která praxi intercesse rozvíjela z myšlenek  
křesťanské lásky (lat. caritas  a misericordia , řec. αγάπη), 
dosahovala tak nových p ředstav o azylu, které pocházeli 
z jejího religiózního p řesv ědčení. Prost řednictvím intercese 
cht ěla církev zejména odvrátit trest smrti, nebo ť pokání a 
nápravy h říšníka lze dosáhnout jen v pozemském život ě. 51 

Dalším pramenem, který se k existenci církevního az ylu 
vyslovuje, by ť op ět spíše nep římo, je konstituce císa ře 
Theodosia I. z 18. října 392: 52 

„Publicos debitores, si confugiendum ad ecclesias 
crediderint, aut ilico extrahi de latebris oportebi t aut pro 
his ipsos, qui eos occultare probantur, episcopos e xigi. Sciat 
igitur praecellens auctoritas tua neminem debitorum  posthac a 
clericis defendendum aut per eos eius, quem defende ndum esse 
crediderint, debitum esse solvendum.“   

V této konstituci se tedy zakazuje poskytovat círke vní 
azyl (ochranu) „ve řejným dlužník ům“ ( publicos debitores ), 
z čehož lze usuzovat, že poskytování azylu bylo v té d obě již 
do té míry zavedenou praxí, že jí cht ěl císa ř tímto zákazem 

                     
48 Flor, cit.d., s. 128; Fruscione, cit.d., s. 10. 
49 A. Ducloux uvádí, že kánon sardického koncilu je sice jazykově „opatrný“ a na první pohled „tak trochu 
nedává smysl“, nicméně je zřejmé, že konstatuje zavedenou praxi, kdy se odsouzení a utiskovaní uchylovali do 
kostelů. Ducloux, A.: Ad ecclesiam confugere. Naissance du droit d’asile dans les églises. Paříž 1994, s. 25, cit. 
dle Fruscione, cit. d. s. 10, pozn. 45. Naproti tomu J. Hallebeek čte tento kánon jako preskripci a pozastavuje se 
spíše nad tím, zda „mají“ ochranu poskytovat jenom církevní osoby, nebo zda jde i o ochranu plynoucí 
z posvátnosti místa. Hallebeek, J., cit.d., s. 165. Jak uvádí posledně zmiňovaný autor , z tohoto hlediska není bez 
významu, že v řeckém textu tohoto kánonu chybí ekvivalent latinského „ad misericordiam“ (které překládáme 
jako „do soucitné ochrany“).  
50 Gröll, J.: cit.d., s. 130-131, Bulmerinq, A.: cit.d., s. 74. Citovaná část kánonu 8 Sardického koncilu byla 
převzata do Graciánova dekretu (C.23 q. 8 c. 28).. 
51 Fruscione, D.: cit. d., s. 10-11; Gröll, J.: cit.d., s. 124. 
52 Tato konstituce byla přejata do kodexu císaře Theodosia II. (CTh 9.45.1).  



 21 

omezit. Dlužníci m ěli být z úkryt ů vyhnáni, v opa čném p řípad ě 
měly být jejich dluhy požadovány po klericích, kte ří je 
ukrývali. Spíše než o p římý zákaz poskytování azylu n ěkterým 
osobám tak šlo o ochranu fiskálních pot řeb římského impéria. 53  

Na tuto konstituci navazuje konstituce císa řů Arcadia a 
Honoria ze 17. června 397: 54 

„Iudaei, qui reatu aliquo vel debitis fatigati simu lant se 
christianae legi velle coniungi, ut ad ecclesias co nfugientes 
vitare possint crimina vel pondera debitorum, arcea ntur nec 
ante suscipiantur, quam debita universa reddiderint  vel 
fuerint innocentia demonstrata purgati.“ 

Ochrana církevního azylu se zde odepírá Žid ům, kte ří se 
uchýlili do kostela a p ředstírají ( simulant ), že cht ějí 
konvertovat ke k řesťanství. Z kostela mají být vypuzeni a do 
církve mají být p řipušt ěni až poté, co zaplatili všechny své 
dluhy, nebo poté, co byla prokázána jejich nevina. Jak uvádí 
Hallebeek, z explicitního upírání církevního azylu pro Židy 
lze vyvozovat, že v p řípad ě jiných osob existoval a byl 
uznáván. 55 

Třetí a nejvýznamn ější konstitucí je konstituce císa řů 
Arcadia a Honoria z 27. června 398: 56 

„Si quis in posterum servus ancilla, curialis, debi tor 
publicus, procurator, murilegulus, quilibet postrem o publicis 
privatisve rationibus involutus ad ecclesiam confug iens vel 
clericus ordinatus vel quocumque modo a clericis fu erit 
defensatus nec statim conventione praemissa pristin ae 
condicioni reddatur, decuriones quidem et omnes, qu os solita 
ad debitum munus functio vocat, vigore et sollertia  iudicantum 
ad pristinam sortem velut manu mox iniecta revocent ur: quibus 
ulterius legem prodesse non patimur, quae cessione patrimonii 
subsecuta decuriones esse clericos non vetabat. Sed  etiam hi, 
quos oeconomos vocant, hoc est qui ecclesiasticas c onsuerunt 
tractare rationes, ad eam debiti vel publici vel pr ivati 
redhibitionem amota dilatione cogantur, in qua eos obnoxios 
esse constiterit, quos clerici defensandos receperi nt nec mox 
crediderint exhibendos.“ 

V ní se okruh osob, kterým se „právo“ na církevní a zyl 
odepírá, zna čně rozši řuje, a to zejména o ú ředníky, kte ří 
zanedbali konkrétní ve řejné povinnosti. Toto rozší ření zákazu 
poskytování azylu bylo tak výrazné, že ve spojitost i s jinými 
právními ustanoveními z téže doby vedlo již od šest náctého 
století historiky k záv ěru, že se jím církevní azyl prakticky 

                     
53 Srov. Hallebeek, cit.d., s.166-7. Církevní azyl tím však neztratil svůj praktický i pastorační význam – dlužníci 
byli alespoň ušetřeni tělesných trestů. Idem, pozn. 14. 
54 I tato konstituce byla přejata do kodexu císaře Theodosia II (CTh 9.45.2). Byla rovněž převzata do 
Justiniánova kodexu (CJ 1.12.1). 
55 Hallebeek, cit.d., s. 167. 
56 CTh. 9.45.3 
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zakazuje. Kartágský koncil z roku 399 dokonce vysla l za 
císa řem misi, jejímž cílem byla obnova církevního azylu a 
zákaz vyhán ění kohokoli z kostela bez ohledu na to, jakého 
hříchu se dopustil. 57 Císa ř reagoval konstitucí z 25. června 
399, kterou africkému místodržiteli na řídil respektovat 
privilegia Církve, aniž by ovšem zmi ňoval, která to jsou. 58  

Ze všech t ěchto skute čností lze i bez d ůkladného osv ětlení 
všech souvislosti dovodit, že koncem 4. století byl a praxe 
církevního azylu natolik zavedena, že stála císa ři za 
legislativní intervenci i církvi samotné za interve nci, 
modern ě řečeno, lobbystickou. P řesto jde stále spíše o praxi 
nežli „právo“ (v subjektivním či objektivním smyslu), nebo ť 
jak zmi ňované císa řské konstituce, tak konstituce pozd ější, 
z po čátku 5. století, církevní azyl vymezují pouze negat ivn ě 
(omezením okruhu jeho možných p říjemc ů, stanovením trestnosti 
narušení vymezeného území kolem kostela apod.). 

Pozitivního vymezení se církevní azyl v císa řských 
konstituciích do čkal až 23. kv ětna 431 v konstituci císa řů 
Theodosia II. a Valentiniána: 59  

„Pateant summi dei templa timentibus; nec sola alta ria et 
oratorium templi circumiectum, quod ecclesias quadr ipertito 
intrinsecus parietum septo concludit, ad tuitionem 
confugientium sancimus esse proposita, sed usque ad  extremas 
fores ecclesiae, quas oratum gestiens populus prima s 
ingreditur, confugientibus aram salutis esse praeci pimus, ut 
inter templum, quod parietum descripsimus cinctu, e t post loca 
publica ianuas primas ecclesiae quicquid fuerit int eriacens, 
sive in cellulis sive in domibus, hortulis, balneis , areis 
atque porticibus, confugas interioris templi vice t ueatur. Nec 
in extrahendos eos conetur quisquam sacrilegas manu s 
immittere, ne qui hoc ausus sit, quum discrimen suu m videat, 
ad expetendam opem ipse quoque confugiat. Hanc aute m spatii 
latitudinem ideo indulgemus, ne in ipso dei templo et 
sacrosanctis altaribus confugientium quemquam maner e vel 
vescere, cubare vel pernoctare liceat: ipsis hoc cl ericis 
religionis causa vetantibus, ipsis, qui confugiunt,  pietatis 
ratione servantibus.“ 

Konstituce tak vyslovuje právo azylu obecn ě pro „osoby 
jsoucí ve strachu“ ( timentibus ) a „ty, kte ří hledají úto čišt ě“ 
( qui confugiunt ). Restrikce p ředchozích konstitucí p řitom 
zřejm ě z ůstávají v platnosti, nebo ť tato nová konstituce se 
k nim nijak nevyjad řuje a v Theodosov ě kodexu je za řazena po 

                     
57 Hallebee, cit.d., s. 171. 
58 Wallon, H.: Du droit d’asyle, Paříž 1837, http://books.google.cz/books?id=mYFDAAAAIAAJ (navštíveno 
29.4.2010), s. 45-6. Tato konstituce je rovněž součástí Theodosiánova kodexu (CTh.16.2.34). Není zcela jasné, 
zda se jednalo o císaře východní říše Arcadia nebo císaře západní říše Honoria – Hallebeek uvádí, že Kartágský 
koncil vyslal svou misi za císařem Arcadiem, Wallon mluví o příkazu císaře Honoria. Tomu nicméně bylo v tu 
dobu pouhých 14 let. 
59 C Th 9.45.4pr – 9.45.4.3; zde je citována pouze první část konstituce uvedena v CTh jako 9.45.4pr. 
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jejich boku. Naproti tomu se zde pozitivn ě vymezuje okruh 
míst, kde je nutno právo azylu dodržovat: pat ří sem nejen 
vlastní kostel, ale rovn ěž jeho bezprost řední okolí a jiné 
církevní objekty v četn ě domů, zahrad, lázní atd. ( domibus, 
hortulis, balneis… ). V dalších ustanoveních této konstituce se 
zakazuje nošení zbraní v takto vymezené oblasti, p ři čemž 
uprchlíci, kte ří svoje zbran ě neodevzdají, budou (by ť až po 
porad ě s biskupem a na p říkaz císa ře nebo soudu) násilím 
odvedeni. Konstituce platila nejd říve ve Východní říši a až 
postupn ě se její ú činnost rozší řila i na Západ. 60  

V církevních p ředpisech bylo azylové právo pozitivn ě (a ve 
form ě, kterou bychom již mohli nazvat normativní) uprave no 
teprve roku 441 na Oranžském koncilu: 

„Eos qui ad ecclesiam confugerint tradi non portere , sed 
loci reverentia et intercessione defendi. §. 1. Si quis autem 
mancipia clericorum pro suis mancipiis ad ecclesiam  
confugientibus crediderit occupanda, per omnes eccl esias 
districtissima dampnatione feriatur. §. 2. In eccle sia quoque 
manumissos, et per testamentum ecclesiae commendato s si quis 
in seruitutem uel obsequium, uel ad colonariam cond itionem 
reuocare temptauerit, animaduersione ecclesiastica 
coherceatur.“ 61 

Tedy každý, kdo uprchl do kostela, nesm ěl být vydán, nebo ť 
jej chránila posvátnost místa a intercese. Zde se t ak spole čně 
objevuje jako element azylu povinnost klerik ů pomoci 
( intercessione ) s posvátností církevních míst ( loci 
reverentia ) jakožto dva zp ůsoby či prameny ochrany uprchlík ů. 62 
Oranžský koncil tak výslovn ě prohlásil intercesi za právní 
povinnost v ůči azylantovi.  

Orleánský koncil roku 511 prohlásil, že uprchlíkovi  má být 
zaru čena a poskytnuta ochrana a bezpe čnost. Koncil p řisp ěl 
k rozší ření azylového práva tím, že se usnesl na poskytován í 
azylové ochrany vrah ům, cizoložník ům a zlod ěj ům. Ti pak 
nesměli být vyvedeni z kostela ani z obydlí biskupa. Zár ove ň 
vydal usnesení, které se týkalo út ěku otrok ů. Podle tohoto 
usnesení se musel otrok vrátit ke svému pánovi, jak mile 
obdržel slib beztrestnosti 63. Tímto koncilem byly jako azylová 

                     
60 Hallebeek, cit.d., s. 172-3. 
61 Oranžský koncil, kánon 5-6. Citované ustanovení je součástí Graciánova dekretu (D.87 c.6).  
62 Hallebeek, cit.d., s. 174. 
63 Tato beztrestnost podle Epaonského koncilu z roku 517 měla být garantována, jen pokud se týkala tělesných 
trestů. Pokud došlo k porušení této přísahy ze strany pána, byl pak tento odsouzen k trestu exkomunikace. 
Naproti tomu měl ale pán právo otroka odvést z azylu, jestliže otrok nechtěl, přes vykonanou přísahu, opustit 
azylové místo. Léridský koncil roku 524 rozšířil ustanovení, která se týkala uprchlých otroků na kněze a zakázal 
dokonce je odvést nebo bít. Pokud kněz jednal v rozporu s ustanovením, pak měl být vyloučen z azylového místa 
až do odčinění porušení azylu. U Bulmerincq A.: cit.d., s. 88. Léridský koncil z roku 546 ve svém kanonu 8 
zakázal každému klerikovi vyvést nebo bít otroka nebo žáka, který v kostele hledal azyl. Za porušení tohoto 
ustanovení měl být odloučen z místa které zneuctil a odpykat si toto provinění. U Fruscione, D.: cit.d., s. 48. Pátý 
orleánský koncil roku 549 (kanon 22) potvrdil již dříve vydaná ustanovení týkajících se uprchlých otroků a 
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teritoria stanoveny kostely, atria, církevní domy ( domum 
ecclesiae) a obydlí biskupa (domum episcopi). 64 Pierre Timbal 
uvádí: „Je t řeba zde vid ět p římé propojení azylu a intercese, 
které se zcela nevytratilo“. 65  

V praxi intercese hrál biskup, a jeho obydlí jako a zylové 
místo, velmi d ůležitou roli. To nám dokládá p řípad, který se 
stal v roce 587. 

Kníže Guntram Boso, kterého pronásledoval [král Aus trasie, 
tedy severovýchodní části merovejské francké říše] Childebert, 
uprchl do verdunského kostela, kde požádal o pomoc biskupa 
Agericha, „qui erat regis pater ex lavacro“ [který byl kmotrem 
krále]. 66 

W. Ullmann uvádí, že pramenem církevního azylu byla  již 
prostá pieta posvátného místa, kde jakékoli násilné  zacházení 
s p řítomnými bylo obecn ě vnímáno s nevolí. „Výkon ve řejné moci 
v okolí církevních budov (…) byl tak říkajíc suspendován kv ůli 
takzvané posvátnosti místa, reverentia loci , to vše však 
záleželo na dobré v ůli biskupa.“ 67  

Jeden irský synod v 5. století jako následek út ěku do 
církevního místa ur čoval výhradn ě intercesi. Podle papeže 
Gelasia I. nebylo cílem této intervence jen nalezen í úkrytu. 
Út ěk k církvi byl vyjád řením jisté nad ěje, a uprchlík nesm ěl 
být ve své nad ěji na p římluvu zklamán. Papež Řehoř I. Veliký 
nevykonávání intercese ozna čil za hrubé nepln ění biskupské 
povinnosti, avšak jako první již intercesi omezuje a zakazuje 
ji ve prosp ěch ve řejného zlod ěje. 68 

Postupem doby i ustanovení kánon ů koncil ů za čala 
prokazovat, že bezvýjime čná ochrana azylových uprchlík ů se 
jeví nep řípustnou. Nap říklad druhý Mâconský koncil roku 585 
v kánonu 8 sice p řiznal uprchlíkovi v azylu nedotknutelnost, 
avšak na řídil duchovním uprchlíka zasluhujícího si trest 
vyvést z božího domu pod zachováním d ůstojnosti posvátného 
místa. Naproti tomu Remešský koncil z let 626 až 63 069 stanovil 
uprchlíkovi v azylu církevní trest spo čívající v pokání za 
dosta čující a poté m ěl uprchlík bez dalšího azylové místo 
opustit, p řípadným jeho pronásledovatel ům hrozil trest 
exkomunikace. V obou t ěchto ustanoveních nalézáme tak výslovné 

                                                                

připojil k nim, že jestliže pán byl odpadlík nebo nekřesťan, ne on sám, nýbrž místo něho má vykonat přísahu 
pravověrný křesťan. U Bulmerincq, A.: cit.d., s. 88. 
64 Gröll, J. cit.d., s.131-134; Fruscione, D.: cit.d., s. 67; Bulmerincq, A.: cit.d., s. 87. 
65  Timbal Duclaux de Martin, P, Le droit d’asile (1939), s. 136. Cit. dle Fruscione, cit.d.,  s. 67 
66  Srov. Fruscione, D.: cit.d., s. 68. 
67 Ullmann, W.: Public welfare and social legislation in the early medieval councils, In: Cuming a Baker (eds.), 
Councils and Assemblies, Cambridge 1971, s. 14 
68  Gröll, J.: cit.d., s. 131-134. 
69 I Catholic Encyclopedia uvádí, že přesná datace konání tohoto koncilu není známá, a že je pravděpodobně o 
tentýž koncil, jako ten, který se konal v Clichy v letech 626 nebo 627. [Ott, M.: Synods of Reims. In: The 
Catholic Encyclopedia. Sv. 12., New York: 1911, http://www.newadvent.org/cathen/12730a.htm (navštíveno 17. 
4. 2010)]. 
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uznání toho, že azyl nem ěl být osvobozením od všech trest ů a 
že viník m ěl být odevzdán sv ětské vrchnosti nebo p řinejmenším 
musel být podroben trestu pokání. 70 

Intercesí se také zabývali špan ělské koncily 7. století. 
Roku 633 čtvrtý Toledský koncil pod řadil nepln ění povinnosti 
intercese pod trestní pravomoc koncilu. O p ět let pozd ěji 
šestý Toledský koncil roku 638 uvádí intercesi v so uvislosti 
s existencí azylu, p ři čemž prost řednictvím intercese mohla být 
azylant ům vyjednána královská milost. Podle tohoto koncilu 
vlastizrádci, odpadlíci nebo osoby, které byly nebe zpe čné pro 
stát nebo osobu krále, m ěli být exkomunikováni a potrestáni. 
Pokud utekli do kostela, m ělo jim být, vzhledem k posvátnosti 
místa ( reverentia loci ) a na základ ě p římluvy a intervence 
kněze ( intercessu sacerdotum ), zajišt ěno ze strany krále 
shovívavé zacházení. 71 Takový p řípad je dochován 
i v historickém pramenu. 

Arián Vakrila, který byl odsouzen pro vzpouru, získ al azyl 
svaté Eulalie. Jeho trest – exil a konfiskace – byl  zmírn ěn 
[vizigótským králem] Reccaredem tak, že byl spolu s  manželkou 
a dít ětem dán [méridskému] biskupovi Mausonovi do otroctv í. 
Biskup obešel zákon a dal mu pod podmínkou konverze  svobodu. 72 

Také v azylovém kánonu dvanáctého Toledského koncil u 
z roku 681 z řeteln ě vystupoval do pop ředí faktor intercese, 
při čemž tento koncil zárove ň p řijal zásady azylového práva. 
V kánonu 10 De his qui ad ecclesiam confugiunt faciunt bylo 
stanoveno azylové teritorium. Pro uprchlíky, kte ří hledali 
ochranu, byla stanovena ochranná oblast, a to 30 kr oků kolem 
kostela. Op ět byl stanoven trest za porušení azylu ve form ě 
exkomunikace a potrestání prost řednictvím krále. Dále bylo 
stanoveno, že pokud pronásledovatelé vykonali p řísahu juxta 
priscorum canonum (podle p ředchozího práva), pak m ěli kn ěží 
uprchlíky vydat nebo za n ě hradit škodu. 73 

Pokud jde o Východo římskou říši, úpravu církevního azylu 
v církevních p ředpisech zde v t ěchto dobách nenajdeme. Ve 
Východní říši, kde bylo propojení ve řejné moci a církve mnohem 
užší než na západ ě (a to jak v rámci upadající Západo římské 
říše, tak v okolních barbarských útvarech), církevn ěprávní 
zákony k problematice azylu a intercese chybí úpln ě. Azylové 
právo tak v Byzanci z ůstalo doménou státního zákonodárství. 74 

Jak známo, v 6. století se východo římský císa ř Justinián 
pustil do experimentu rozsáhlé kodifikace všech stá tních 
norem. Tato kodifikace se týkala i azylového práva,  a to i 

                     
70  Bulmerincg, A.. cit.d.. s. 89-90. 
71 Gröll, J.: cit.d., s. 131-134; Fruscione, D.: cit.d., s. 48-49; Bulmerincq, A.: s. 90. 
72 Podle Siebold, M., Das Asylrecht der römischen Kirche mit besonderer Berücksichtigung seiner Entwicklung 
auf germanischen Boden. (Münster: 1930), cit. u Fruscione, cit.d., s. 48 pozn. 195. 
73  Fruscione, D.: cit.d., s. 49; Bulmerincq, A.: cit.d., s. 90. 
74 Fruscione, D.: cit.d., s.11 pozn. 53. 
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práva církevního azylu. Azylové právo bylo uznáno a  zárove ň 
byla potvrzena nedotknutelnost posvátných azylových  míst. Ani 
odsouzenci nesm ěli být z t ěchto míst vyvedeni. 75 Avšak zárove ň 
byly vymezeny hranice. Jednotlivá ustanovení zakazo vala 
poskytovat azyl vrah ům, cizoložník ům, únosc ům panen a 
hanobitel ům k řesťanské víry, a zárove ň stanovily povinnost 
tyto osoby dopadnout a vydat k potrestání. 76  

Další stanovenou povinností bylo, že na posvátných místech 
měly být vymáhány ve řejné poplatky a dávky, v opa čném p řípad ě 
musela uspokojit státní pokladnu samotná církev. Na  rozdíl od 
soukromých dlužník ů, kterým azylová ochrana v t ěchto 
posvátných místech z ůstala otev řena, výb ěr čí daní a všichni 
zaměstnanci státní pokladny byli z azylové ochrany vyjm uti 
a p ři neodevzdání vybraných daní jim byla znemožn ěna cesta 
k út ěku. 77 

Podle dalších ustanovení m ěl být uprchlík z azylu 
předveden p řed soud a bylo-li t řeba, i odsouzen, a to i 
přesto, že m ěl v ruce salvus conductus  (ochranou listinu, 
glejt). Bulmerincq uvádí, že po vyslechnutí odsuzuj ícího 
rozsudku sice byl odsouzenec p řiveden zp ět do azylu, avšak tam 
bylo, s náležitou úctou k azylovému místu, rozhodnu tí soudu 
vykonáno. 78  

Jak tedy tyto po čátky církevního azylu z p řelomu starov ěku 
a st ředov ěku shrnout? Jednak je zjevné, že ruku v ruce se 
zrodem církevního azylu se rodila i praxe církevní intercese, 
při čemž oba tyto mody ochrany uprchlík ů se do zna čné míry 
překrývaly.  

Několik koncil ů ozna čilo intercesi za významný následek 
út ěku do posvátné ochrany, „ad miseriocordiam ecclesia e 
confugere“, jak uvádí již první dochovaná písemná z mínka o 
církevním azylu, kánon Sardického koncilu z po čátku 4. 
století. 79 Azyl a intercese byly církví vnímány jako zvláštní  
podoby jejích pastora čních úkol ů, a tedy jako n ěco, co jí je 
z podstaty v ěci vlastní. Proto také aktivn ě reagovala na 
pokusy o p řílišné omezení azylu ze strany sv ětské moci (viz 
například zmi ňovanou diplomatickou reakci na konstituci z roku 
398). Práv ě svým pastora čním rozm ěrem se ostatn ě církevní azyl 
v tomto období lišil od své zjevné inspirace – poha nského 
azylu v chrámech jednotlivých božstev a héro ů, jak byl znám a 
praktikován již od helénských dob. 80  

                     
75 Flor, cit.d., s. 132. 
76 Bulmerincq, cit.d., s.88. 
77 Srov. Flor, G.: cit.d., s. 131; Bulmerincq, A.: cit.d., s. 89. 
78 Bulmerincq, A.: cit.d., s. 89. 
79 Srov. začátek této kapitoly. 
80 Kořeny a inspiracemi církevního azylu, a to zejména těmi židovskými (biblickými), se tato práce zabývá na 
jiném místě (srv. část II kapitolu 4). 
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Nejvýrazn ějším projevem tohoto pastora čního charakteru 
církevního azylu byla ostatn ě práv ě intercese: úkolem církvi a 
církevních osob nebylo jenom uchránit uprchlíka p řed 
bezprost ředním pronásledováním, ale také se pokusit přimluvit  
se za n ěj a tím mu umožnit, aby z ůstal v míru, tedy svoboden, 
i po opušt ění ochranného azylového prostoru. 81 Jenom živý a 
svobodný h říšník totiž mohl činit pokání a dojít spásy.        
Zárove ň je ovšem nutno zmínit, že realizace praxe církevní ho 
azylu a intercese v tomto období nebyla bez p řekážek. Krom ě 
již zmi ňovaných tendencí omezovat církevní azyl legislativn ě 
zmi ňme na záv ěr i praktické obtíže, které byly s církevním 
azylem spjaty. Tak kánon 8 Mâconského koncilu z rok u 585 mluví 
doslova o „pseudo-k řesťanech“ („Seudo-christiani“), kte ří si 
dovolují pohrdat posvátností kostel ů a uprchlíky násiln ě 
vyvád ět („fugitivos subtrahere“). 82  

 

 

3. Vrcholný středověk 
 

V období vrcholného st ředov ěku dochází k všeobecné právní 
úprav ě azylového práva. Azylové církevní právo je definit ivn ě 
ukotveno v Corpus iuris canonici. Ustanovení podobn á t ěm, 
která se stala sou částí této sbírky, se objevovala již 
v p ředešlé dob ě, avšak nem ěla natolik komplexní charakter. 83 

Azylové právo tak bylo zd ůrazn ěno již roku 813 na 
Mohučském koncilu. V kánonu 39 stojí: 

„Reum confugientem ad ecclesiam nemo abstrahere pra esumat 
negue inde donare ad poenam vel at mortem, ut honor  Dei et 
sanctorum eius conservetur. Sed et rectores ecclesi arum pacem 
et vitam ac membra eis obtinere studeant; tamen leg itime 
componat quod inique fecit.“ 84 

Tedy bylo zde stanoveno, že nikdo nesmí být vydán 
z kostela, potrestán nebo popraven. Duchovní mají u silovat o 
ochranu pokoje a života viník ů, tito však jsou povinni 
zaplatit „pokutu“ za to, co ud ělali. Ve form ě tohoto úsilí tak 
zde op ět nalézáme spojení azylu a intercese. 85 

I p řes právní ukotvení, a tedy jisté normativní 
upřednostn ění církevního azylu jakožto samostatného právního 

                     
81 Srov. Flor, G.: cit.d., s. 128. 
82 Ullmann, W., cit.d., s. 15. 
83 Gröll, J.: cit.d., s. 138. 
84 Cit. dle Pegge, S.: A Sketch of the History of the Asylum, or Sanctuary,  from its Origin to the final Abolition 
of it in the Reign of James I. In: Kol., Archaelogia: or, Miscellaneous Tracts relating to Antiquity. Sv. 8, 
Londýn: 1787, http://books.google.cz/books?id=VF7oAAAAMAAJ (navštíveno 19.4.2010), s. 19. 
85  Flor, G.: cit.d., s. 137; Gröll,  J.: cit.d., s.139; Fruscione, D.: cit.d. 94 a 128. Přesný charakter trestu není 
důležitý, podstatné je zejména to, že viník se útěkem do azylu nezbavuje zcela své deliktní odpovědnosti.  



 28 

institutu, ovšem nadále hrála významnou roli i inte rcese. 86 
Zvláštní význam duchovní intervence v institutu azy lového 
práva byl z řeteln ě zd ůrazn ěn taktéž ve sv ětských p ředpisech, 
jako tomu bylo nap říklad ve Švábském zrcadle: 

„…vnde ist er iemans eigen, der sol den priester bi tten, 
daz er im daz mensche her vz gebe… vnd e sol gute g ewizheit 
nemen, daz er im iemer vmbe die schulde iemer iht g etv noch 
gesatte daz im ieman anders iht dar vmbe tv vmbe di e schulde 
vnd sol im der veleben, swaz er im é malz hat getan “ 87  

či saském právu: 

„Die Verfolger eines in eine Kirchenfreiung geflüch teten 
Friedbrechers können ihn wegführen „als da die Pfaf fheit nich 
gegenwärtig ist“, die ihn beschirmt. Ist aber jeman d von ihr 
gegenwärtig, „es sei ein Pfarrer, Mönch oder ein Nu n und 
wehret, daB man ihn nicht fangen soll, sie sollen s tille 
stehen durch Gehorsams willen,“ 88  

nebo v zákonodárství Karla Velikého. Ten v roce 806  vydal 
zákon Divisio Regnorum , který mimo jiné také upravuje institut 
intercese: 

„Neque aliquis illorum hominem fratris sui pro quib uslibet 
causis sive culpis ad se confugientem suscipiat nec  
intercessionem quidem pro eo faciat, quia volumus u t quilibet 
homo peccans et intercessione indigem intra regnum domini sui 
vel ad loca sancta vel ad honoratos homines confugi at et inde 
iustam intercessionem mereatur.“ 89 

Toto ustanovení p ředstavuje omezení intercese, a to tak, 
že uprchlík mohl použít azylu na posvátných místech  a u 
vážených osob jen uvnit ř části říše. Naproti tomu kdo by 
uprchl z říše Ludvíka do říše Pippina, v žádném kostele nesm ěl 
nalézt ochranu. 90 Tím se podvazuje „mezinárodní“ dimenze azylu 
a z církevního azylu se stává pouze jakýsi „vnitros tátní“ 
právní korektiv. 

Zákonodárství Karla Velikého bylo v otázce azylu ob ecn ě 
méně velkorysé, než tomu bylo u p ředcházejících římských 
panovník ů. Vycházelo ze zásady, že azyl lze p řiznat viníkovi, 
ne však již odsouzenému. Osob ě, která ješt ě nebyla odsouzena, 
bylo umožn ěno se domáhat p římluvy kléru a ochrany církve, 
avšak i tato osoba m ěla být postavena p řed soud. Azylová 
kompetence církve byla tedy respektována, ale nem ěla bránit 
sv ětskému soudnímu řízení. 91 

                     
86 Gröll, J.: cit.d., s. 138. 
87 Cit. dle Gröll, J.: cit.d., s. 140, pozn. 2. 
88 Cit. dle Gröll, J.: cit.d., s. 140, pozn. 3. 
89 Cit. dle Fruscione, cit.d., s. 101. 
90 Fruscione, D.: cit.d., s. 101. 
91 Fruscione, D.: cit.d., s. 94 
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I za m ěnících se pom ěr ů v dob ě Karla Velikého, která 
nebyla k uprchlík ům tak naklon ěna, hrálo duchovenstvo aktivní 
roli. Naproti p řísnému zákonodárství to byl práv ě klérus, 
který se zastával uprchlík ů v azylu a snažil se jim zajistit 
lepší osud. Také historické prameny ukazují, že i k dyž zákon 
neznal zmírn ění trestu, p řesto mohlo v návaznosti na intercesi 
biskupa či jiného klerika nastat. Jiným d ůsledkem intercese 
mohlo být i usmí ření stran. Zárove ň se biskup mohl ú častnit 
soudu a mohl dosáhnout pro delikventy zmírn ění trestu, 
především pak odvrátit trest smrti. 92 

Celkov ě tak byl dán prostor pro p řimlouvající se 
intervenci ze strany církve, která mohla dokonce i ve prosp ěch 
spiklenc ů proti panovníkovi dosáhnout zmírn ění trestu. Uvedeme 
alespo ň jeden p řípad, který toto dokládá: 

„Thuringhi namque timore perterriti ad corpus beati  
Bonifacii maryris confugierunt, ut per merita vener ationemque 
ipsius sancti rex relaxeretur illis noxam, dolum, i nsidiasque 
quae praeparare conati fuerant. Porro pater monaste rii ileus 
consolabatur eos verbis Pacifik dulcisque sermonibu s, per 
nuntiumgue suum intimativ haec omnia regi …et exind e exiliati, 
et tluc evulsi esse cognoscentur oculi zrum“. 

Podle citovaného pramene:  N ějací Durynkové, kte ří se 
spikli proti Karlu Velikému, uprchli v roce 786 do Fuldy. Opat 
se za n ě p řimluvil a byl jim darován život, avšak byli jim 
vypíchnuty o či a byli posláni do vyhnanství. 93 

Praxi azylu a intercese této doby lze nejlépe ukáza t na 
dalších p řípadech. Významným pramenem jsou tzv. Einhardovy 94 
dopisy, ve kterých se on, a n ěkdy i jeho žena Imma, p řimlouval 
za konkrétní osoby, a které byly napsány v letech 8 23 – 840. 
Nutno ovšem dodat, že Einhard ani Imma nebyli kleri ky 95, nýbrž 
pouze „z řizovateli“ baziliky svatých Marcellina a Petra na 
svém panství v hessenském m ěst ě Seligenstadt (p ůvodn ě Mühlheim 
či Obermühlheim). 96 

Dilectissime sorori Blidthrut Imma amica et bene cu piens 
tua aeternam in domino salutem. Quidam servus veste r de 
Makesbah nomine Wenilo quandam liberam feminam acce pit sibi in 
coniugium; et modo timendo iram vestram simul et do mini sui 

                     
92 Fruscione, D.: cit.d., s. 127-128. 
93 Fruscione, cit.d., s. 128-129. Fruscione cituje latinský text podle Annales Nazariani, in: MGH Scriptorum I, 
ed. G.H.Pertz, Hannover 1826, s. 41-2. 
94  Einhard – významná postava na dvoře Karla Velikého. Představitel dvorské školy, Karlův životopisec, ale 
také znalec architektury či vychovatel a rádce mladého císaře Lothara. U Fruscione, D.: cit.d., s. 105. 
95 Podle Catholic Encyclopedia se však po smrti své ženy Einhard uchýlil do benediktínského kláštera 
v Seligenstadtu (který rovněž zřizoval) a dožil zde jako jeho opat, byť není jisté, zda byl kdy vysvěcen za kněze. 
Schlager, P.: Einhard. In:The Catholic Encyclopedia. Sv. 5, New York 1909, 
http://www.newadvent.org/cathen/05366b.htm (navštíveno 19.4.2010). 
96 Fruscione, cit.d., s. 105. Jednotlivé listy a jejich překlad přebíráme z Fruscione, cit.d., s. 106 a násl., přičemž 
jejich překlad na několika místech rozšiřujeme a doplňujeme. Latinské texty Fruscione cituje podle Einharti 
Epistolae, MGH Epist. V, Kar. Aevi III, 1899. 
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Albuuini confugit ad limina sanctorum Marcellini et  Petri. Pro 
quo rogo caritatem tuam, ut mea vice apud illum int ercedere 
digneris, quatenenus ei liceat cum sua et tua grati a feminam 
illam, quam accepit, habere. Opto, ut semper bene v aleatis. 

To znamená, že: Imma, Enhardova žena, se p řimlouvá u 
Blidthrut, manželky knížete Albuina, za jednoho otr oka, který 
se oženil se svobodnou paní bez svolení svého pána,  na čež se 
uchýlil „k prahu“ svatyn ě svatých Marcellina a Petra. 

Dilectissimo amico nostro Hattoni glorioso comiti 
Einhartus eternam in Domino salutem. 

Qidam homo vester nomine Hunno venit ad limina sanc torum 
Marcellini et Petri, veniam postulans pro eo, quod conservam 
suam, ancillam vestram, sibi in coniugium sociasset  sine 
vestra iussione. Propter hoc precamur benignitatem vestram, ut 
a vobis indulgentiam de hoc facto percipere mereatu r, si 
delictum eius venia dignum fuerit inventum. Opto, u t semper 
bene valeatis in Domino. 

Zde se dozvídáme, že: Einhard se p řimlouval za dva otroky, 
kte ří se oženili bez svolení svých pán ů. Zajímavé rovn ěž je, 
že dle latinského textu „ člov ěk“ Hunno „k prahu“ svatých 
Marcellina a Petra „p řišel“ (nikoli již tedy že by se tam 
přímo uchyloval), a požadál o p římluvu za sebe i za svého 
(zjevn ě nep řítomného) spoluotroka. Jde tedy o tak řka čistou 
žádost o intercesi bez spojitosti s azylem, vyjma t oho, že se 
odehrála na posvátné p ůdě (což ovšem mohlo mít i čist ě 
praktické d ůvody).  

Magnifico et honorabili atque inlustri viro Popponi  
gratioso comiti Einhartus in Domino salutem. 

Duo pauperes homines confugerunt ad limina beatorum  
Christi martyrium Marcellini et Petri, fatentes se culpabiles 
esse; qui in presentia vestra convicti fuerunt de q uodam 
furtu, quo commiserunt furando feramina in dominica  foraste; 
cuius partem conpositionis iam solverunt, et adhuc solvere 
debent. Sed, ut asserunt, non habet unde solvere pr opter 
paupertatem suam. Proinde precamur benignitatem ves tram, ut 
eis propter amorem Christi martyrum, ad quos confug erunt, in 
quantum possibile est, parcere dignemini, ne penitu s pereant 
per huiusmodi culpam, sed potius sentiant sibi apud  vos 
profuisse, quo ad sanctorum martyrum sepulchra conf ugerunt. 
Opto, ut semper bene valeatis in Domino. 

Dále se praví, že: Einhard se p řimlouval u knížete Poppona 
za dva muže, kte ří utekli do azylu kostela svatých mu čedník ů 
Marcellina a Petra. Lovili v panském lese, což byl zlo čin, za 
který dle kapitulárie Missorum Generale z roku 802 náležel 
trest. Byli odsouzeni k úhrad ě „pokuty“, avšak pro svou 
chudobu nemohli celou sumu zaplatit. 
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Dilecto amico nostro Marchrado glorioso vicedomno 
Einhartus aeternam in domino salutem. 

Duo servi sancti Martyni de villa Hedabahc nomine 
Williramnus et Otbertus confugerunt ad limina beato rum Christi 
martyrum Marcellini et Petri, pro eo quo frater eor um quendam 
socium suum occidisset, rogantes, ut eis liceat sol vere illum 
weregeldum pro fratre suo, et ut ei membra perdonen tur. 
Proinde rogamus dilectionem tuam, ut, in quantum po ssibile 
est, ei parcere digneris propter amorem Dei et sanc torum eius, 
ad quorum limina cofugerunt. Opto, ut semper bene v aleas in 
Domino. 

 

Domino sancto et merito venerabili N. reverentissim o 
Einhartus peccator. 

Quidam servus sanctae Mariae nomine N., ad vestrae 
sanctitatis pertinens potestatem, venit ad limina b eatorum 
Christi martyrum Marcellini et Petri, veniam petens  pro 
scelere, quod commisit interficiendo socium suum pr opter 
scandalum, quod inter eos fuit exortum. Proinde pre camur 
sanctitatem vestram, ut ob reverentiam eorundem mar tyrum, ad 
quorum limina confugit, ei parcere dignemini, ut in dulta 
membrorum integritate verberumque pena liceat illi solutione 
pecuniae conponere atque emendare, quod mala volunt ate 
commisit. Optamus sanctitatem vestram semper in Chr isto bene 
valere, sanctissime ac reverentissime pater.  

Podle této zprávy se: Einhard pokusil zachránit život 
jednomu otrokovi, který spáchal vraždu a hledal azy l 
v kostele. P řimlouval se za n ěho u tzv. vicedomina a u biskupa 
(proto dva dopisy) tak, aby brat ři viníka mohli za n ěj 
zaplatit pokutu (tzv. wergeld). 

Einhard tak svou prosbou v t ěchto dopisech apeloval na 
křesťanskou ctnost, tedy na caritas a benignitas , které 
představovaly p ůvodní základy azylového práva. Výslovn ě jako 
rogo caritatem tuam nebo precamur benignitatem vestram byly 
požívány dokonce pro azylanty, kte ří již byli odsouzeni.    
Opakující se slova parcere dignemini  (což lze p řeložit jako 
důstojn ě ušet řit ) potvrzují jeho pokusy zm ěnit tresty smrti a 
t ělesné tresty na trest pokuty (wergeldu), ale také z abránit 
odsouzení nebo dokonce již ú činné odsouzení zmírnit. Jak uvádí 
Fruscione, další osud t ěchto kauz neznáme. 97 Z toho, že Einhard 
takovýchto intervencí využíval opakovan ě, lze ovšem usoudit, 
že šlo o praxi p řinejmenším zavedenou, ne-li zaru čeně 
úsp ěšnou. 

 

                     
97 Fruscione, D.: cit.d., s. 108. 
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Jiný p řípad se udál v Anglii mezi lety 984-1000 za časů 
abatyše Wulfthryth a krále Ethelreda: 

„Item latrone ad hoc cenobiale asilum confugiente, 
illustris domina, presumens de Domini protectione e t 
suffragiis beate filie, clausas post eum portas ius sit 
reserare, statimque Pharaonica audatia insequentes satellites 
regii iugi sunt cecitate damnati; latronem uero reg is Etelredi 
fauore Wlftrudis dimisit in pace. O fidei constanci a, que 
persequutores non exclusit, set ultro admissos incl usit, intra 
muros magis hostem cepit, et in manu forti predam u enantibus 
excussit“. 

Z tohoto pramenu se dozvídáme, že král na p římluvu urozené 
paní ( illustris domina ), tedy abatyše, ud ělil milost zlod ěji, 
který v jejím klášte ře našel azyl. Zde se objevuje institut 
azylu ve spojení s ud ělením milosti. Dále pak tento p řípad 
poukazuje na d ůležitost postavení a v ěhlasu pro úsp ěch 
intercese p řimlouvajících se duchovních. 98 

I ve vrcholném st ředov ěku byla vydána řada konciliárních 
ustanovení, která se týkala intercese a práva azylu . Nap říklad 
pro porušitele azylu byla podle Treburského koncilu  z roku 
895 99 stanovena krom ě trestu exkomunikace ješt ě finan ční pokuta 
ve výši 900 solid ů, kterou byl povinen zaplatit biskupovi. 
Tento koncil také rozší řil azylovou ochranu na cizoložnice. 
Cizoložnice uprchlá k biskupovi, kterou manžel zamý šlel p ředat 
sv ětskému soudu k vynesení rozsudku smrti, mohla být m uži 
vydána jen tehdy, když ji slíbil bezpe čí života. 100   

Podle londýnského koncilu z roku 1142 podléhal naru šitel 
azylu výlu čně soudu papeže. 101  

Význam intercese se projevuje ješt ě i na konci st ředov ěku 
v kánonech r ůzných koncil ů, jako tomu bylo nap říklad 
v kánonech Pražského koncilu z roku 1349 (kánon 49) 102  nebo 
Pasovského koncilu z roku 1470 (kánon 33). 103  

Z toho všeho vyplývá, že intercese m ěla b ěhem celého 
období st ředov ěku z hlediska církevního azylu praktický 
význam. Ve spojení s osobní ochranou p římluvce p ředstavovala 
zvláštní osobní ochranu ze strany církevních p ředstavitel ů. 
Význam a d ůležitost intercese a církevního azylu zd ůraz ňovali 
a p řiznávali v plné mí ře i papežové, kte ří v tomto sm ěru 
vydávali p říslušná na řízení. Rozdíl od konciliárních 

                     
98 Fruscione, cit.d., s.155-156. 
99 Roku 895 se zde k synodu sešlo 26 biskupů s doprovodem. 
http://www.trebur.de/html/kultur/geschichte/kuf_geschichteI.htm (navštíveno 9.4.2010). 
100 Bulmerincq, A.: cit.d., s. 90.  
101 Bulmerincq, A.: cit.d., s. 94. 
102 Šlo o první provinciální koncil (synodu) nově vzniklé české církevní provincie. Raban, M., Sněm české 
katolické církve. Obnova synodality. Kapitola „České a moravské středověké sněmy“, Praha 2000, 
http://snem.cirkev.cz/index64be.html?menu=138&pub=7&id=25 (navštíveno 19.4.2010).  
103 Gröll, J.: cit.d., s. 140. 
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ustanovení či p ředpis ů sv ětské vrchnosti je principieln ě 
nepatrný. Tém ěř všechna papežská na řízení mají stejný 
charakter. Totiž stále více omezují azylové právo. 104  

Za d ůvod omezování církevního azylového práva lze ozna čit 
nár ůst církevních azylových míst, do kterých se uchylov aly 
nejen osoby, kterým byla zp ůsobena k řivda, ale i nebezpe ční 
zlo činci, kte ří se tak vyhýbali zasloužilému trestu a tudíž 
docházelo k porušování ve řejného po řádku, snižování ve řejné 
bezpe čnosti a rostlo tak zneužívání církevního azylu z je jich 
strany.  

Uprchlíci z ůstávali na azylových místech často po dlouhou 
dobu, n ěkolik m ěsíc ů až řadu let, a k opušt ění církevního 
azylu se nechali p řimět v podstat ě jen tehdy, pokud jim byl 
dán p říslib ud ělení milosti. 105  

Kromě otázky zneužívání církevního azylu se zde 
projevovaly další podstatné d ůvody pro omezování církevního 
azylu. Jedním z t ěchto d ůvod ů bylo, že církevní azyl 
představoval pro církev velké finan ční b řemeno, které se 
především projevovalo v tom, že k zajišt ění dostate čné 
ubytovací kapacity pro pobyt uprchlík ů, musely být stav ěny i 
zvláštní budovy, které se navíc musely neustále udr žovat.  

Dalším d ůvodem bylo zaopat řování uprchlík ů ve form ě 
stravy, zásobování, prost ředk ů k lé čení, které šlo op ět k tíži 
církve. V neposlední řadě hrál pro omezení církevního azylu 
její postoj k ud ělování trestu smrti. Církev totiž postupem 
doby za čala odstupovat od zásadního odmítání trestu smrti. 
Dochází tak k situaci, kdy církev ustupuje naléhání  sv ětské 
moci a vydává uprchlíky ze svých azylových míst, te dy ze své 
ochrany, sv ětským soudním orgán ům.106  

 

 

4. Novověk 
 

S dokon čenou kvalifikací církevního institutu azylu 
ustoupila církevní intercese jako taková v praxi az ylového 
práva do pozadí. Jen ojedin ěle na ní upomínaly formality p ři 
vydávání osob z azylu, nap ř. vystavení azylových reverz ů, 
které byly podle církevního práva vyžadovány p ři vydávání 
azylant ů do rukou sv ětské moci a které zaru čovaly návrat 
azylanta do azylu po skon čení procesu. Avšak intercese byla 
ješt ě p říležitostn ě zmi ňována i v právních ustanoveních 
týkajících se azylu, a ani její uplat ňování v praxi a v b ěhu 

                     
104 K tomu podrobněji v kapitole Církevní azylové právo.  
105 Srov. Flor, G.: cit.d., s. 140.  
106 Flor, G.: cit.d., s., s.140. 
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oby čejného života nelze zcela p řehlédnout. Institut intercese 
si tak podržel jistý význam i ve své vlastní funkci . 107  

Význam intercese naopak op ět za čal r ůst sou časn ě s tím, 
jak bylo stále více omezováno či rušeno azylové právo. Nebo ť 
nebylo vylou čeno, že v p řípadech, kdy se nemohla prosadit 
azylová ochrana, prosadila se p římluva, na základ ě které pak 
byla ud ělena milost. 108   

A tak v dob ě, kdy se chýlil institut církevního azylu ke 
svému zániku, byla často zmi ňována „biskupská“ intervence. To 
nám dokládá celá řada doložených p řípad ů – zmi ňme alespo ň pár 
pro ukázku: 

Roku 1747 utekl jistý voják z posádky knížete Kolow rata do 
augustiánského kláštera ve Vídni s tím, že n ěkoho zabil. 
Převor, který vycítil, že muž hledá jen zp ůsob jak dezertovat, 
se následující den za n ěj p řimluvil u plukovníka, který ho bez 
jakéhokoli potrestání poslal zpátky k jeho spoluboj ovník ům.109  

Roku 1748 utekl op ět do kláštera Augustián ů ve Vídni 
příslušník p ěchoty ze stejného regimentu, který o sob ě tvrdil, 
že krátce p ředtím b ěhem boje bodl svého spolubojovníka 
bajonetem mezi žebra. Následující den, kde se rozne slo, že 
ran ěný muž zem řel – což se údajn ě nestalo – p řevor kláštera 
požádal arcibiskupa, aby se p řimluvil za doty čného dezertéra u 
velitele pluku. Arcibiskup vyhov ěl prosb ě p ředstaveného 
kláštera a tak mohl p řevor dev ět dní po činu p řivést 
provinilce k vrchnímu veliteli, který mu podmíne čně odpustil 
doživotní trest a namísto toho ho potrestal jen krá tkodobým, 
několikahodinovým v ězením. 110  

Roku 1768 intervenoval olomoucký biskup za jakéhosi  Johana 
Galla. K intervenci se také p řipojila římská Poenitentaria, 
když se tento dezertující uprchlík, který zranil st rážce, 
který ho cht ěl zajmout, uchýlil do Říma a tam za sv ůj čin 
činil pokání. Referent nejvyššího soudu navrhoval v jeho 
případ ě ud ělení milosti, p ři čemž mezi dalšími uvád ěl jako 
motiv k ud ělení milosti církevní intercesi. Poté, co hlasovala  
ve prosp ěch ud ělení milosti také státní rada, byl tento návrh 
schválen samotnou císa řovnou Marií Terezií. 111  

Roku 1771 se s úsp ěchem p řimluvil opat Reynerus za 
vražedkyni jménem Hinkerová, která byla zemským sou dem ve 
Vitorazu odsouzena k trestu smrti. 112  

Roku 1744 intervenoval seckauský biskup s úsp ěchem za 
jakéhosi leibnitzana Einnchmera Peritzhofa. 113  

                     
107 Gröll, J.: cit.d., s.141. 
108 Gröll, J.: cit.d., s.142. 
109 Loidl, F.: Über Desertation und Asylrecht im XVIII. Jahrhundert, In: Unsere Heimat. Vídeň 1956, ročník 27, 
č. 8-10, s. 172. 
110  Loidl, cit.d., s. 172. 
111  Gröll, J.: cit.d., s. 142. 
112  Gröll, J.: cit.d., s. 142-143. 
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Roku 1775 dosáhl probošt, pod jehož pravomoc spadal a též 
správa chudobince v Horním Rakousku, že p ůvodní trest smrti, 
který byl ud ělen za n ěkolikanásobné žhá řství odsouzené 
dvanáctileté Kate řin ě Geigerin, byl díky žádosti podané 
císa řovn ě Marii Terezii prom ěněn na čty řletý trest 
v káznici. 114  

Uspěl i jistý Rudolf Iseli, který unikl uv ěznění út ěkem do 
církevního azylu v Curychu. Na p římluvu biskupa mohl spoléhat 
na azylové místo – oproti uložení „út ěchy“ 500 gulden ů a 
příslibu, že neopustí Curych a po p řípadném odsouzení bude 
vydán. Nakonec byl vynesen osvobozující rozsudek. 115    

Avšak byly i takové p řípady, kdy církevní intercese 
nepomohla: 

V roce 1763 marn ě intervenoval s p římluvou kardinál Albani 
za dezertujícího hrab ěte. 116  

Již ke konci st ředov ěku a p ředevším pak v období novov ěku 
přestává být církevní azylové právo uznáváno státem. Stát 
pokládal ochranu uprchlíka ze strany církve v jejím  azylu p řed 
jeho zásahem za neslu čitelnou se svou trestní pravomocí, a 
zárove ň trval na neslu čitelnosti církevní ochrany se samotným 
právem udílení milosti. 

Zrušení církevního azylového práva op řel stát také 
o argument, že funkce církevního azylu se neshoduje  
s d ůstojností a ú čelem posvátných míst. Starost o zachování 
důstojnosti církevních prostor ů byla základem po četných 
ustanovení sm ěřujících k ochran ě kostel ů a h řbitov ů od 
vnějšího sv ěta pro ú čely kultu. Tato ustanovení se nejd říve 
neúmysln ě, pozd ěji plánovit ě obrátila proti azylu a zd ůraznila 
povinnou úctu k posvátnému místu oproti myšlence az ylu. Tato 
úcta z ůstala také po zrušení azylového práva. Formáln ě sice 
církevní „místa míru“ nezaru čovala ochranu uprchlíka, ta ale 
nadále trvala, i když došlo k oslabení jejího ko řene pouze na 
reverentia loci . To m ělo praktický význam. Reverentia loci  p ři 
každém donucovacím opat ření ukládala státu zdrženlivost 
k církvi. 117   

Další argumentace mí řila na vydávání azylant ů a na azylové 
řízení, které ješt ě dlouho, až do 18. století, bylo v rukou 
církevních orgán ů. P říkladem konfliktu mezi sv ětskou mocí a 
církví p ři vydávání azylanta nám dokládá nap ř. listina z 6. 
listopadu 1693 , ve které Václav Vojt ěch ze Šternberka, 
prezident nad apelacemi, kárá právo kláštera Matky boží pod 
řet ězem na Menším m ěst ě Pražském, že se „zp ěčovalo vydati 

                                                                
113  Gröll, J.: cit.d., s. 143. 
114 Reinhardt, R.: Die Beziehungen von Hochstift und Diözese Konstanz zu Habsburk-Österreich in der Neuzeit, 
Wiesbaden 1966, s. 269. 
115  Babo, M.: cit.d., s. 115. 
116 Gröll, J.: cit.d., s.142. 
117 Flor, G.: s. 143. 



 36 

právu Menšího m ěsta Pražského Václava Pelikána“, který m ěl být 
vsazen do v ězení.  118  

Světská vrchnost a jurisprudence argumentovaly proti t éto 
pravomoci církevních orgán ů tak, že na azylové právo má být 
nahlíženo jako na projev zem ěpanského ud ělení milosti pop ř. 
potvrzení práva. Muselo tedy existovat rozhodnutí o  uznání či 
neuznání azylové zp ůsobilosti deliktu. Toto m ělo být ponecháno 
zeměpánům jako nejvyšším soudc ům, pop řípad ě jejich justici a 
správním orgán ům. 

Příklad azylového řízení v rukou církve nám dokládá 
listina pražského arcibiskupství z roku 1723, ve kt eré se 
oznamuje, že „Jos. Liebmanovi, který zabil Karla So učka, bylo 
po jeho výslechu p řiznáno právo azylu“. 119  

Ješt ě roku 1725 probíhalo vyšet řovací řízení u církevního 
soudce, který konstatoval zlo čin a kvalifikoval azylovou 
způsobilost pachatele. 

Od roku 1750 byli azylanti umís ťováni ve zvláštním 
„kn ěžském“ v ězení, ale výslech provád ěla již sv ětská justice. 
Avšak rozhodnutí o žádostech o azyl, posuzování azy lových 
důvod ů, pop ř. zjišt ění deliktu nehodného azylu a vydání 
azylant ů z ůstávalo zásadn ě na církevních ú řadech p řípadn ě na 
biskupovi. Sv ětské justi ční orgány musely formáln ě o azylanta 
zažádat rekvizicí podep řenou výkladem d ůvodného podez ření. 
Pokud azylanti byli vydáni, musela sv ětská vrchnost v azylovém 
reverzu upustit od hrdelního potrestání (trestu smr ti a 
t ělesných trest ů). Azylanti, kte ří byli sv ětské moci vydáni, 
mohli po čítat nejvíce jen s poenae extraordinariae. 120  

Od 16. století v celé Evrop ě sílil tlak ran ě novov ěkých 
stát ů na omezení, pop řípad ě zrušení církevního azylu. 
Vynořovaly se argumenty 121 , že církevní azyl zasahuje do 
právního řádu státu. Podle nich nebyla církev kompetentní 
k poskytování azylu. Na zákony církevního azylového  práva bylo 
možno nahlížet jako na „nep římé státní zákony“, a proto prý 
mohly být kdykoli státem m ěněny. 122  Modernímu státu šlo 
především o postátn ění trestní justice, tedy o prosazení své 
justice a mocenského monopolu. 

Mnoho evropských stát ů tak odstranilo církevní azyl již 
v 16. století nebo ho tak siln ě omezilo, že byl de facto 

                     
118 Národní archiv Praha, Menší fondy a sbírky různé provenience, Parisova sbírka, Praha 1939, č. 287.  
119 Národní archiv Praha, Fond Staré české místodržitelství, Sig. 1723/IV/m/8. 
120 K tomu srov. Härter, cit. d., s. 311-312. 
121 Vrcholným, byť do značné míry specifickým příkladem vědecké argumentace proti církevnímu azylu je stať 
anglického reverenda Samuela Peggeho z roku 1785 (Pegge, cit.d.). Odhlédneme-li od otevřeného nepřátelství 
vůči „papežství“ (popery), která odráží jak dobu, tak místo vzniku této statě, jde o podivuhodně důkladný pokus 
o zmapování historie a původu institutu azylu obecně i specificky v rámci Anglického království.  
122 Srov. Babo, cit. d., s. 128. 
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nefunk ční. 123  Církevní azylové právo v českých zemích bylo 
mlčky zrušeno zákonodárstvím Josefa II 124 . 

Podle nové kodifikace církevního práva (kánon 1179 
CIC/1917) 125  v principu trvalo církevní azylové právo nadále. 
Definitivn ě se církev vzdala práva azylu roku 1983 zrušením 
předchozího Kodexu (kánon 6 § 1 CIC/1983 ruší CIC/191 7, 
při čemž CIC/1983 žádné ustanovení o církevním azylu 
neobsahuje). 126  V kodexu se slovo inercessio  vyskytuje, ale jen 
na jednom míst ě, a to v kánonu 1186 ve vazb ě na p římluvu 
svatých. 

 

 

5. Shrnutí 
 

Jak je na p ředchozích stránkách p ředvedeno, církevní azyl 
a intercese jsou instituty, které se prolínají hist orií 
římskokatolické 127  církve a historií jejího vztahu k sv ětské 
moci. Jak je patrné, v souvislosti s konsolidací sv ětské moci 
v rukou moderních stát ů dochází k postupnému, ale 
systematickému explicitnímu rušení t ěchto starobylých 
privilegií. Je to ostatn ě logické – z právního hlediska šlo 
vždy toliko o jakýsi korektiv obecného práva, jehož  
odůvodn ěnost se rychle vytrácela v souladu s tím, jak si 
rodící se moderní státy za čínali nárokovat svrchovanost a 
finální autoritu v právních otázkách. 

Přesto církevní azyl a intercese nezmizely v propadli šti 
dějin či zatuchlých knihách historie. I v sou časné dob ě se 
objevují informace 128  o lidech, které tábo ří na matracích a ve 

                     
123  K tomu podrobněji v kapitole Církevní azylové právo.  
124 K tomu srov. Všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně z 13. ledna 1787. 
125 Ecclesia iure asyli gaudet ita ut rei qui ad illam confugerint, inde non sint extrahendi, nisi necessitas urgeat, 
sine assensu Ordinarii, vel saltem rectoris ecclesiae. U Babo, M.: cit.d., s. 132. Srov. též Kimminich, O.: Die 
Geschichte des Asylrechts, In: Bewährungsprobe für ein Grundrecht, Baden-Baden 1978, s.39. 
126 Srov. Babo, M.: cit.d., s. 133. 
127 Případná praxe azylu a intercese u nekřesťanských náboženství nebyla předmětem tohoto zkoumání. Rovněž 
vývoj v ortodoxním východním křesťanství záběr této statě přesahuje. Pokud jde o denominace protestantské, 
nepodařilo se objevit žádnou výraznější praxi azylu a intercese, ani jejich právní úpravu (pominu-li několik 
kusých zmínek z poreformační Anglie). Ve svých dějinách protestantských uprchlíků z Francie Charles Weiss 
sice na několika místech pojem intercession používá, jde ovšem vždy o intervenci či přímluvu světských 
osobností nebo „souvěrců“, nikoli o přímluvu církevních autorit. Stejně tak u něj není patrna žádná souvislost 
mezi intercesí a azylem. Weiss, Ch.: Histoire des réfugiés protestants de France depuis la révocation de l'Édit de 
Nantes jusqu'à nos jours. 2 sv., Paříž 1853, 
http://classiques.uqac.ca/classiques/weiss_charles/histoire_protestants_1/protestants_tome_1.pdf a 
http://classiques.uqac.ca/classiques/weiss_charles/histoire_protestants_2/protestants_2.html (navštíveno 
30.4.2010). Anglicky History of the French Protestant Refugees from the Revocation of the Edict of Nantes to 
our own Days. 2 sv., přel. H.W.Herbert, New York 1854, http://books.google.cz/books?id=idgrAAAAYAAJ a 
http://books.google.cz/books?id=c3vZAAAAMAAJ (navštíveno 30.4.2010).  
128 Zde se čerpá z recentní publikace mapující situaci v této oblasti z pera německého autora - Morgenstern, M.: 
Kirchenasyl in der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 2003. Aktuálni informace lze nalézt i na jeho 
internetových stránkách http://www.matthias-morgenstern.de/ka_index.html (navštíveno 30.4.2010). 
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spacích pytlích v kostelech, nocují ve sakristiích nebo 
pobývají ve sklepních prostorách far, o lidech, kte ří žijí 
v tzv. „církevním azylu“. Dnes se tímto pojmem ozna čuje 
situace, kdy se cizinci bez platného povolení k pob ytu 
ukrývají v církevních objektech, aby je státní ú řady nemohli 
vyhostit. 

Tato forma azylu se v uplynulých letech výrazn ě rozší řila. 
Od roku 1980, kdy zaznamenáváme jakousi renesanci n áboženského 
azylu, vyhledalo v Evrop ě úto čišt ě v církevních budovách kolem 
10 000 uprchlík ů. Jen v N ěmecku žije v církevním azylu 
každoro čně 200 až 400 žadatel ů o azyl. Hnutí církevního azylu 
poskytlo ochranu v mnoha jednotlivých p řípadech a pomohlo 
v rámci církve i na ve řejnosti vyvolat intenzivní diskusi o 
legitimit ě moderního církevního azylu. Krom ě N ěmecka existuje 
církevní azyl p ředevším ve Švýcarsku a v menší mí ře 
v Rakousku, dále v Británii, Norsku, Švédsku, Dánsk u, Belgii a 
Itálii.  

Mezinárodní pozornost upoutala hromadná obsazení ko stelu 
jako nap ř. v roce 1996 v Pa říži ve Francii nebo na za čátku 
roku 2001 v Barcelon ě a dalších m ěstech ve Špan ělsku. Církevní 
azyl v t ěchto zemích často slouží jako protestní akce proti 
vládnoucí cizinecké politice nebo k obran ě p řed bezdomovectvím 
uprchlík ů. 

Zkušenost s moderním církevním azylem celkov ě ukazuje, že 
církve i v sekularizovaných spole čnostech 21. století stále 
představují úto čišt ě. Uprchlíci tak v církevním azylu nerušen ě 
žijí n ěkolik m ěsíc ů nebo i let. Státní orgány se často 
zdráhají vyhnat je z chrámu Pán ě policejní silou, p řestože by 
to ve v ětšin ě p řípad ů bylo podle zákona p řípustné. 

Tematika církevního azylu vyvolává prudké kontrover zní 
diskuse o tom, zda je tato praxe v suverénním demok ratickém 
právním stát ě zákonná. Kritika namítá, že církevním azylem si 
náboženská spole čenství nárokují zvláštní práva, která jim již 
dnes nenáleží, a tak ohrožují právní stát. Naproti tomu 
zastánci poukazují na skute čnost, že se u církevního azylu 
jedná o konflikt mezi právem a spravedlností, ve kt erém pevná 
demokracie m ůže a musí obstát.  

Z pohledu pozorovatel ů st ředoevropské justice, jejíž 
obecná praxe bývá nez řídka d ůrazn ě kritizována i nejvyššími 
soudy daného státu, 129  nelze nad t ěmito argumenty jenom mávnout 
rukou. 

 

                     
129 Viz např. i nález sp.zn. Pl.ÚS 6/10, kterým se ruší část trestního řádu týkající se propuštění obviněného po 
vynesení zprošťujícího rozsudku v prvním stupni z vazby.  
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5.  Exkomunikace – sankce za porušení azylového práva 
 

Obvyklým trestem za velké zlo činy byl ve starov ěku exil, 
vyhnanství. Exil p ředstavoval nejen zákaz pobytu ve m ěst ě a 
vzdálení od vlasti, byl to zárove ň zákaz kultu, obsahoval to 
co se pozd ěji nazývá exkomunikace. Exil tak stav ěl člov ěka 
mimo náboženství. Z moci této exkomunikace se vyhna nec nesm ěl 
účastnit žádného náboženského ob řadu. Již nem ěl kult, posvátné 
hostiny, motlitby a byl vyd ěděn z ú časti na náboženství svého 
rodu, tedy byl doslova vyko řeněn. Je t řeba p řipomenout , že 
pro archaické spole čnosti B ůh nebyl všude.  

Bohové každého člov ěka byli ti, co obývali jeho d ům, jeho 
obvod, jeho m ěsto, často tvo řili integrální sou část jeho rodu. 
Vyhnanec, zanechávaje za sebou svou vlast, opoušt ěl i své 
bohy. Už nikde nenašel náboženství, které by ho moh lo t ěšit a 
ochra ňovat. Náboženství tedy p ředstavovalo pramen, ze kterého 
vyv ěrala ob čanská a politická práva. Toto vše ztrácel vyhnanec 
spolu se ztrátou náboženství a vlasti. Nep řekvapuje, že staré 
republiky tém ěř vždy dovolovali viníkovi uniknout smrti 
út ěkem. Exil se nezdál leh čím trestem než smrt. Římští 
právníci ho nazývali trestem „hlavy“, poena capital is. 130  

Trest exkomunikace se dostal i do oblasti azylového  práva, 
a to tím, že byl p ři jeho porušení užíván ze strany církve. 
Již kolem 5. století bylo zakotveno v konciliárních  
usneseních, že p ři porušení tohoto práva bude na viníka 
uvalena exkomunikace. Exkomunikace p ředstavovala nejv ětší 
církevní trest, který znamenal faktické vylou čení z 
aktivního církevního spole čenství. Kolem 5. století papež 
Gelasius I. zd ůraznil, že právo církve k poskytování azylu je 
zcela samoz řejmé. Landau to shrnuje slovy: „ když jsou 
porušovány azyly, musí být viník potrestán exkomuni kací“ 131 .  

Landau se odvolává na epištolu papeže Gelasia I., 
přetišt ěnou v Gratiánov ě dekretu a tedy i sbírce Corpus Iuris 
Canonici: „Item Gelasius Victori, Constantino, Mart irio, 
Felicissimo, Sereno, et Timotheo Episcopis. Frater et 
coepiscopus noster Epiphanius sua nobis relatione s uggessit, 
Benenatum et Maurum Beneuentanae municipes ciuitati s in 
contumeliam religionis acerba nimis et plectibili c ontumacia 
prosiluisse, qui confugientem ad ecclesiae septa cu rialem suum 
ne illic quidem tutum aut de iniuria sua securum es se 
siuerunt, ausi irreptione temerariae mentis admitte re quod nec 
potestatibus quidem uel principibus umquam licuit p erpetrare, 
ut hominem in sanctuariis constitutum (captata sace rdotis 
absentia) reluctantem reclamantemque uiolenter abst raherent. 
Quos, quantum sua nobis suggestione patefecit, meri to indignos 

                     
130 Fustel de Coulanges, Nicola: Antická obec, Praha 1998, s. 202-204. 
131 Landau, P.: Traditionen des Kirchenasyls, In: Asyl am Heiligen Ort, Ostfildern 1994, s. 55.  
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esse sacra communione iudicauit. Et si reuera tanti  facinoris 
constat admissum, nostra etiam auctoritas in hac pa rte 
consentit. Nec enim ad supplicandum iure debet admi tti ubi 
admittere sacrilegium non dubitauit. Nullus etenim intra 
limina tantae uenerationi deputata utrumque sibi li cere 
existimet pro suae uoluntatis arbitrio, ut et humil itatem sibi 
uendicet et furorem. Et ideo, fratres karissimi, su pradictos, 
si manifesta reos facit conquestio, ab omnibus parr ochiarum 
uestrarum ecclesiis nostrae preceptionis auctoritat e 
prohibete, ut non solum hi qui in iniuriam sanctoru m locorum 
prosiluisse probantur, merito consequantur pro fact i sui 
qualitate uindictam, uerum etiam ceteri a tali pres umptione 
ultionis istius timore reuocentur.“ 132   

Podle kánonu č. 39 Epaonského koncilu z roku 517 bylo 
respektováno azylové právo otroka, který se dopusti l t ěžkého 
zlo činu. Církví bylo požadováno, aby otrok z ůstal ušet řen 
trestu smrti. Sm ěl být ale potrestán ost říháním vlas ů a 
ztíženou prací. Trest pro jeho pána v p řípad ě potrestání 
stanoven nebyl, ovšem p ři usmrcení otroka následovala 
exkomunikace. 133   

Je t řeba říci, že církev nerozlišovala mezi pachateli 
t ěžkých zlo čin ů a t ěmi, kte ří byli pronásledováni z d ůvod ů 
„menších“ provin ění, jako byli nap říklad da ňoví dlužníci. Tím 
vlastn ě církev azylovou ochranu rozsáhle rozší řila. Avšak 
z druhé strany samotná církev s jejím trestním pros t ředkem – 
exkomunikací – mnoho porušení potrestala. Tím se al e i ona 
sama dostávala do konfliktu se svým vlastním princi pem, který 
se projevoval v institutu intercesse, tedy se uprch líka, který 
hledal ochranu v církevním azylu (kostele apod.), a č byl  
vinen, zastat a povinnost poskytnout pomoc.  

Míra provin ění, která byla ur čující ve sv ětské oblasti, 
nebyla rozhodující pro církev. Jistá povinnost byla  pak z její 
strany požadována (nejen  tedy jak tomu bylo u svýc h vlastních 
představitel ů – biskup ů či nižších církevních hodnostá řů) ze 
strany pronásledovatel ů a to ve form ě jisté p řísahy, kterou se 
zavazovali, že se zdrží pronásledování azylanta. V tomto 
přísaha hrála velmi d ůležitou roli, nebo ť jen p řes posvátnost 
přísahy se mohlo tak dosáhnout, že pronásledovatel by l zavázán 
neublížit, p ředevším nezabít uprchlíka, který se po p řísaze k 
němu vrátil z azylového místa. Tím samoz řejm ě církevní azylová 
ochrana nabývala na významu, nebo ť osoby hledající ochranu, se 
často dlouhou dobu zdržovali v církevních prostorech  jako byly 
kostely, kláštery či dokonce biskupská sídla. 134   

Landau se rovn ěž odvolává na tuto pasáž Gratiánova 
dekretu: „ Miror, quomodo subito fidei murum aries ruperit 

                     
132 C.17 q.4 c.10. 
133 Fruscione, s. 52. 
134 Landau 56. 
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inimici. Noui enim, qua religione semper sis eccles iam 
ueneratus. Quo instigante facere hominem de ecclesi a rapuisti? 
Tuus si tuo amico forte presumeret fugitiuus, posse t 
proculdubio intercessoris causa ueniam promereri. E rgo si 
amicus intenditur, cur Deus offenditur? Sed et si d e potestate 
presumitur, Nabucodonosor regem intende, qui causa superbiae 
in bouem est ex homine conmutatus. Non ut confundam  te hec 
scribo, sed ut filium karissimum moneo. Ecclesiae i gitur 
illesum reuoca quem irreligiosissimus rapuisti. Obl atio uero 
domus tuae a clericis ne suscipiatur interdixi, com munionemque 
tibi interdico, donec peracta pro ausibus uel error e a me 
diffinita tibimet penitencia, tempore condonato pro  hoc facto 
corde contrito et humiliato dignum offeras sacrific ium Deo. “ 135  

Podle Gratiána (který cituje dopis sv. Augustina) b ylo 
tedy porušení azylového práva podobn ě hodné zavržení jako 
krádež církevního majetku, tedy ne n ěco bezvýznamného nebo 
malého provin ění. Krádež církevního majetku p ředstavovala 
nejhorší provin ění, které se n ěkdo v ůči církvi dopustil. 
Gratián rovn ěž uvádí, že když je n ěkdo potají proti své v ůli 
vyveden z azylu, pak musí být p řiveden nazp ět. Znamenalo to 
tedy, že takovýto stav nesm ěl v ůbec nastat. 136   

I když se porušení azylového práva sice penalizoval o 
prost řednictvím trestu exkomunikace, fakticky však bylo 
připušt ěno a v kone čném d ůsledku  za porušení azylového práva 
po exkomunikaci byl porušitel p řijat do církevní pospolitosti, 
když projevil lítost. Spíše však exkomunikace poruš itele 
azylového práva mohla být zrušena, když se azylant opravdu 
vrátil nebo byl vydán bez úhony do prostor ů církevní 
ochrany. 137  

Prost řednictvím církevního azylového práva církev chránil a 
osoby, které byly uk řivd ěni či stály na pokraji spole čnosti. 
Prost řednictvím institutu azylu mohla tak církev redukova t 
poměrn ě krutý trestní systém. Skepse, kterou si církev 
uchovávala po dlouhou dobu, v ůči trestu smrti se pozitivn ě 
projevila na ideji azylu. Na stran ě druhé prost řednictvím 
institutu azylu p řirozen ě prosazovala také její moc jako sílu, 
kterou za st ředov ěku a v raném novov ěku často siln ěji 
ur čovala, než v jiných dobách, kdy tomu tak bylo ze st rany 
sv ětské spole čnosti. Avšak prosazování církevního práva 
představovalo i  zna čnou ob ěť ze strany církve. 138   

I když byla tedy Exkomunikace užívána již v d řív ějších 
dobách, k jejímu prvému uzákon ění došlo až konstitucí papeže 
Řehoře XIV. Cum alias (ustanovení paragrafu 4). Absoluce byla 
pak vyhrazena papeži na základ ě rozhodnutí papeže Pavla II. 

                     
135 C.17 q.4 c.8. 
136 Landau, cit. d., s. 57-58. 
137 Landau, s. 57. 
138 Landau, s. 60. 
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roku 1468 (kánon t řetí) a bulou Coena domini  papeže Benedikta 
XIII. Tyto p ředpisy byly 12. října 1869 nahrazeny konstitucí 
Sedis apostolicae papeže Pia IX., podle které se roz řešení 
poskytovalo za podmínky, že viník u činí v ůči církvi satisfakci 
a zejména uprchlík bude zp ět navrácen. Exkomunikace platila 
tak dlouho dokud tyto požadavky nebyly spln ěny. 139  Bulmerincq 
je toho názoru, že v 17. století byla exkomunikace na rozdíl 
od jiných církevních trestních prost ředk ů užívána spíše z řídka 
a církev ji používala zejména p ři porušení d řív ějších 
nařízení. 140   

 

                     
139 Hinschius, P.:Systém des katolischen Kirchenrechts, Díl IV., Berlín 1888, s. 393. 
140 Bulmerincq, A.: Das Asylrecht in seiner geschichten Entwicklung, Wiesbaden 1970 (reprint původního 
vydání z roku 1853), s. 82. 
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6.  Interní a externí azyl 
 

Interní azyl je ochrana, která je poskytnuta osob ě na 
území státu, ve kterém je pronásledována, jiným stá tem. Místem 
poskytnutí ochrany p řitom m ůže být nap říklad budova 
diplomatické mise. Protikladem k internímu azylu je  externí 
azyl. Externí azyl je ochrana poskytnuta kdekoli na  státním 
území cizího státu. Na první pohled je vid ět, že jak interní 
tak externí azyl mají výraznou mezinárodn ěprávní dimenzi. 
V obou p řípadech se totiž problematika azylu dotýká obou 
stát ů, to znamená státu pronásledujícího a státu poskytu jícího 
ochranu uprchlíkovi. Oproti tomu v d řív ější dob ě byl azyl 
(chrámový azyl v Antice či nap ř. kostelní a klášterní azyl ve 
st ředov ěku) spíše vnitrostátní problematikou. 141   

Interní azyl se opíral o posvátná – imunní místa (n apř. 
kostely, kláštery) a byl omezen na p říslušné azylové d ůvody a 
osoby. Týkal se p ředevším uprchlík ů, kte ří byli stíháni pro 
zlo činy. Od st ředov ěku se vedle tohoto druhu církevního 
interního azylu etablovaly také „interní“ sv ětské azyly, které 
byly potvrzovány zpravidla prost řednictvím císa řských 
privilegií, a u kterých se mohlo jednat o celá pans tví nebo 
města, ale také jen o jednotlivé budovy. Tyto azyly s e 
neomezovaly jen na zlo čince a znaly také jiné azylové d ůvody 
jako konfesi či víru a sociální omezení. Spornou otázkou se 
jevilo poskytování azylu pachatel ům politických zlo čin ů jako 
např. urážka majestátu nebo deserce. 142  

Prakticky celý st ředov ěk znal pouze tento tzv. interní 
azyl. K jeho systematickému teoretickému a v ědeckému uchopení 
přitom dochází až koncem 17. století v díle benátskéh o mnicha 
Petra Sarpia De jure asylorum liber singularis (Benátky 1683). 
Klasické pojednání o církevním azylovém právu p řitom sepsal až 
o 78 let pozd ěji František Xaver Zech v díle Disertatio de 
Jure Asyli Ecclesiastici (Ingolstadt 1761). 143   

Protiklad k internímu azylu p ředstavuje externí azyl, 
který bývá rovn ěž ozna čován jako azyl územní. Tractatus de 
jure asylorum (Stuttgart 1663) od virtemberského rady Mylera 
z Ehrenbachu je prvním pojednáním, které obsahuje u celenou 
teorii územního azylu. Na rozdíl od interního azylu , který je 
poskytován v ur čitých budovách uvnit ř hranic pronásledujícího 
státu, je územní azyl takový azyl, který se poskytu je na celém 
území daného státu. 144  

Výrazným novým impulsem pro diskusi o azylovém práv u bylo 
dílo Jeana Bodina. Pod vlivem jeho nauky se v rámci  

                     
141 Kimminich, O.: Grundprobleme des Asylrechts, s. 3. 
142 Härter, K.: cit.d., s. 299-300. 
143 Kimminich, O.: Die Geschichte des Asylrechts, s. 45. 
144 Tamtéž. 
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přirozenoprávního myšlení za čala prosazovat myšlenka 
povinnosti všech stát ů potírat a potla čovat zlo činnost. Azyl 
tak nem ěl nadále sloužit tomu, aby zlo činci unikali p řed 
trestem. Tato idea, která v podstat ě popírala vlastní základ 
institutu azylu, p řisp ěla k tomu, že azyl byl nakonec vyhrazen 
jen pro politické uprchlíky – kte ří p řitom p ředtím byli jednou 
ze skupin, které byly z azylové ochrany nej čast ěji 
vylu čovány. 145  

V pozd ější dob ě tomu bylo práv ě naopak, kdy se externí 
azyl v podstat ě omezoval na politické a náboženské uprchlíky a 
mohl se také vyskytovat i ve zvláštní form ě diplomatického 
azylu. P řibližn ě od poloviny 17. století si právo azylu 
nárokují evropské státy a odvozují ho od své suvere nity. 
Uprchlíky nebo zlo čince nevydávají a poskytují jim azyl. P řed 
rokem 1789 se to však týkalo pouze velkých nábožens kých exod ů, 
které pak zpravidla nevedly k ud ělení azylu, ale k imigraci, 
při čemž azyl byl poskytován pouze prominentním uprchlík ům, 
jako byl nap ř. Hugo Grotius. 146  

Dnes je interní, zemsko-právní azyl již jen histori ckým 
tématem. Dnešní moderní státy již ve své jurisdikci  
nepřipouští takováto azylová místa uvnit ř svých hranic. 147  

 

 

                     
145 Tamtéž, s. 45-46. 
146 Härter, cit. d., s. 299-300. 
147 Kimminich, O.: Grundprobleme, cit. d., s. 3. 
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7.  Místní, osobní a časový azyl 
 

1. Místní azyl  
 

Azylová úto čišt ě nám v dnešní dob ě p ředstavují ur čité 
formy poskytnutí pomoci jednak ute čenc ům z cizích stát ů, 
pronásledovaných z politických d ůvod ů svým domovským státem 
jednak osobám bez p říst řeší – bezdomovc ům nebo ob ětem domácího 
násilí a jiným. Lze tak hovo řit o poskytnutí ochrany na jistém 
míst ě, která se projevuje jako vn ější (cizinci) a vnit řní 
(bezdomovci, nemocní, týrané ženy či d ěti). Pohled na tuto 
problematiku nás vede k zamyšlení a otázkám jak a z da 
fungovala takováto místa již v historii a pokud ano , zdali 
jejich funkce byla či nebyla podobného charakteru, p řípadn ě 
jak ovlivnila vývoj této formy k dnešnímu charakter u takového 
to místa či poskytovatele. 

Pokud hovo říme o poskytnutí jisté ochrany, již v úvodu je 
t řeba se zmínit, že azyl se poskytoval nejen konkrétn ím místem 
ale i ur čitým obdobím či osobou. 

Skute čnost azylu provází lidstvo od dávných dob. P ři jeho 
historickém a v ěcném rozboru se mnozí auto ři zmi ňují o jeho 
sebezáchovných motivech, o hledání úto čiš ť a záchrany p řed 
přírodními hrozbami a divokou zv ěří. 

Patrn ě nejrozší řenějším úto čišt ěm byla tzv. svatá místa, 
na nichž byl azyl umož ňován jejich tzv. vysv ěcením. 

Azylové úto čišt ě lze charakterizovat za místo ochrany kam 
se uchýlil uprchlík p řed násilím, provinilec pak p řed trestem. 

Místa, které m ůžeme ozna čit za svatá místa, za místa 
nedotknutelnosti, místa spojená s náboženstvím, a t o 
v jakékoli podob ě, se odjakživa t ěšila zvláštní úct ě. Vždy 
byla chrán ěna pomocí nejr ůznějších tabuiza čních p ředpis ů a pak 
přímo trestními normami. Díky tomu, že na t ěchto místech 
přebývali bohové, že zde m ěli k lidem nejblíže, m ěla mimo řádné 
postavení nejen z hlediska náboženských p ředpis ů, ale rovn ěž i 
ve vztahu k profánnímu právu. Ochrany požívala toti ž nejen 
místa sama, ale stejn ě tak vše, co se na nich nacházelo a 
rovn ěž i osoby, které zde p řebývaly. Pod ochranu boh ů byly 
proto nejen ukládány cenné p ředměty, ale ukrývali se zde také 
lidé, kte ří m ěli pocit, že jsou neoprávn ěně pronásledováni 
lidskou spravedlností. Odtud byl již jen krok k tom u, aby 
práva božské ochrany za čali využívat rovn ěž zlo činci, uprchlí 
otroci a v ůbec všichni, kte ří utíkali p řed spravedlností. 

V Řecku právo azylu poskytovalo jen ve řejné místo, které 
bylo ur čené k náboženským úkon ům, jako byl chrám, oltá ř, socha 
bohů či hrobka. Moc řeckých svatých míst byla absolutní a na 
svatá místa m ěl p řístup každý. Ti, co spáchali trestný čin, 
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byť i byli uznáni tribunálem, byli nepostižitelní, pak liže se 
nacházeli na svatém míst ě. Řecká svatá místa tak poskytovala 
beztrestnost pro každého, neopustil-li svaté místo.  

Římané p ůvodn ě uctívali své bohy a božské síly pod širým 
nebem, nacházela se zcela p řirozen ě takováto místa zprvu práv ě 
zde. Také Plútarchovo sv ědectví, které m ůžeme považovat za 
zprávu vztahující se k nejstarším dobám, hovo ří o místu azylu, 
který se nacházel v háji. První lokalizace azylu v Římě se 
ostatn ě týká místa, které m ělo stejný charakter. Nacházelo se 
mezi dv ěma vrchy na Kapitolu, tj. vlastním Kapitolem a míst em 
na n ěmž byl pozd ěji vybudován chrám Minervy, tedy na dnešním 
kapitolském nám ěstí, snad v místech, kde dnes stojí jezdecká 
socha Marka Aurelia. Pokud se o n ěm v pramenech hovo ří, říká 
se, že se nalézal inter duos lukos  (mezi dv ěma háji). Romulus 
s Remem ho údajn ě zasv ětili bohovi Asyliovi. Ohrazeno bylo 
teprve v Liviov ě dob ě. Již z tohoto d ůvodu, že jeho existence 
je spojována s legendární dobou, m ělo tento charakter 
nepochybn ě odjakživa. 148  

V pozd ější dob ě, jak bylo již výše nazna čeno, u Římanů to 
byly zvláštní arae salutis (úto čištné oltá ře), pozd ěji v dob ě 
císa řské vyobrazení a sochy císa řů, které v ur čitých p řípadech 
poskytovaly ochranu proti pronásledování a okamžitý m násilím. 
Avšak v prvních dobách k řesťanských v Římě právo azylu 
některých chrám ů vyplývalo spíše z moci jednotlivých 
biskup ů. 149  

Pro úplnost je t řeba uvést, že za k řesťanských panovník ů 
bylo právo azylu velmi rozší řeno a bylo také často regulováno 
císa řskými konstitucemi. 150   

Ve všech kulturách se zvláštní ochran ě t ěšila nejen ur čitá 
místa ale i období a osoby. Nap říklad to byly svatyn ě, svátky, 
vyslanci, ješt ě více z řejm ě rodina v užším smyslu, potom i 
rod, kmen, národ, p říslušníci téhož náboženství. Jako azylové 
místo byl také chrán ěn d ům a v n ěm zejména krb. Vtrhnout do 
domu platilo za t ěžký delikt (porušení domovního práva m ůže 
být trestn ě stíháno i dnes). Práh a dve ře, tj. hranice mezi 
vnit řkem a vn ějškem, rozd ělovaly „vnit řní domovský mír od 
další oblasti míru, která zahrnovala nejprve prosto r pod 
okapem a pak pozemek, pokud byl ,v člen ěn do míru‘.“ 151  Tato 
prostorová komponenta se v pr ůběhu času rozší řila. Zvláštní 
ochran ě se t ěšila i ves uvnit ř ohrady, potom hrad a m ěsto, 
v neposlední řadě h řbitov.  P ůvodn ě, totiž h řbitov, podle 
Ohlera byl mín ěn jako ohrazený, zvláš ť chrán ěný prostor (tzv. 
Friedhof – doslova „dv ůr míru“), tedy „jako ,místo klidu 
mrtvých‘ chápali lidé h řbitov až pozd ěji.“ Kdo jednal v nutné 

                     
148 Srov. Skřejpek, M.: Ius et religio. Právo a náboženství ve starověkém Římě, Pelhřimov 1999, s. 211-212 
149 Srov.: Ottův slovník naučný, Praha, Díl II., s. 930 
150 Srov. Skřejpek, cit. d., s. 211-212 
151 Ohler, N.: Krieg und Frieden im Mittelalter, Mnichov 1997, s. 318. 
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obran ě, nebo upadl do falešného podez ření, našel na chrán ěných 
místech azyl. V ěřil, že tam bude v bezpe čí p řinejmenším p řed 
lyn čováním a bude moci po čkat na řádný soud. 152  

 

 

2. Osobní azyl 
 

Ochranné a imunitní vztahy p ředstavují zvláštní p řípady 
upevn ění institutu osobního azylu. Tento zvláštní p řípad  
vyd ělení ochrany m ěl poskytnout osobám ochranu (nap ř. ve form ě 
ochranné listiny) p řed všeobecným právním stavem. Ochrana a 
bezpe čnost byla zaru čována p ředevším mocnou ú řední osobou, 
kterou byl zejména král, kníže, papež či biskup. 153  

Například ochranná „povinnost“ ve Francii náležela 
především králi jako p ředstaviteli Boha a církevním 
představitel ům. P ředevším od 13. Století, kdy došlo 
k výraznému posílení královské moci, byla ve Franci i po vzoru 
katolické církve preferována ochrana ve form ě čty řiceti 
královských dn ů, zajiš ťovacího slibu a královské záštity.  

Královská záštita spo čívala ve vyjmutí ur čitých osob 
( členové královské rodiny, královští ú ředníci, vyslanci, 
poslové apod.) pod ochranu krále zvláštní ochrannou  listinou. 
Útok na tyto osoby byl pak pokládán za útok na samo tného 
krále. 154   

V Anglii to krom ě krále byla hrabata a královští poslové, 
kte ří krále zastupovali p ři pln ění této ochranné povinnosti. 155  
Pod královskou ochranou zde byly jednak ur čité osoby, jednak 
ur čité v ěci. Mezi chrán ěné osoby pat řili duchovní, ženy, d ěti, 
kupci, vyslanci atd. Mezi chrán ěné v ěci pat řily nap říklad 
opatství, královská prozatímní sídla apod. Ú činnost královské 
ochrany – míru závisela na panovníkov ě dobré v ůli a na jeho 
schopnosti mír vynutit. Církev královský mír v Angl ii 
podporovala. Porušení královského míru m ělo za následek 
uložení t ěžké pokuty a dalších trest ů. 156    

V Německu poskytoval ochranu nejen panovník ale i 
jednotliví vévodové. 157  

V českých zemích náležela ochranná „povinnost“ králi a  
pánům a vladyk ům z plného soudu. Nap říklad sn ěm konaný roku 
1492 vydal zákaz vystavovat ochranné listiny „zemsk ým 

                     
152 Ohler, cit. d., s. 318. 
153 Srov. Gröll, cit. d., s. 16. 
154 Balík, S.: Právní dějiny evropských zemí a USA, Plzeň 1999, s.139. 
155 Srov. Gröll, J.: cit.d., s. 150.  
156 Balík, S.: cit.d., s. 140. 
157 Gröll, J.: cit.d., s. 150. 
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zhoubc ům“ bez povolení „krále JMti neb panuov a vládyk 
z plného soudu“. 158    

V dob ě interregna, p řípadn ě byl-li král nezletilý, se 
oprávn ění vyhotovovat či potvrzovat ochrannou listinu 
vyhrazovalo zemským správc ům, n ěkdy bylo vyhotovováno zemským 
sněmem nebo pozd ěji vyplývalo z ustanovení právních p ředpis ů. 
V období bez krále mohl vydávat ochranné listiny ta ké 
gubernátor. V takovýchto časech mohli i moravští a slezští 
stavové vydávat své ochranné listiny. V období, kdy  stavovská 
moc dosahovala svého vrcholu, byla roku 1611 dohodn uta úmluva, 
že ochranné listiny lze vydávat pouze s povolením a  
dobrozdáním hejtmana markrabství moravského nebo s vědomím 
zemského soudu. 159   

Časem došlo k ur čitému omezení výhradní královy pravomoci 
ve vystavování královských ochranných listin: „Nale zli za 
právo páni na plném soudu všem vuobec, aby již viec e žádný 
král český neglejtoval ani glejtovati nemohl nižádného p řed 
soudem zemským 160“. Tato zprvu výhradní králova pravomoc 
glejtovat p řed právem byla omezena nejprve roku 1410 nálezem, 
že nositel glejtu nem ůže být žalován, ale zárove ň ztrácí právo 
být procesní stranou, a tím i nárok na soudní ochra nu. Roku 
1437 pak následoval p římý zákaz. 161  

Na rozdíl od Čech na Morav ě vždy existovala ke králi 
alternativa – hejtman. V zemském z řízení opolsko-ratibo řském 
se mluví o králi nebo místodržícím. V návrhu zemské ho z řízení 
krnovského pak na rove ň krále se staví zemský kníže. Na rozdíl 
od t ěchto zemských z řízení, z řízení t ěšínské nem ělo podobné 
ustanovení. 162  

Panovníci uvnit ř svého mocenského území brali pod ochranu 
kupce – ve st ředov ěku to často byli Židé. Dále slibovali 
ochranu lidem, které zvali, aby se na jejich pozemc ích 
usadili, a student ům, kte ří cestovali na vzdálené 
univerzity. 163  

Kláštery a kostely požívaly zesílené královské ochr any, 
kdy její porušení bylo p řísn ě trestáno, n ěkdy dokonce trestem 
smrti. To nám dokládá ochranná listina P řemysla I. z roku 1222 
pro klášter Plasy, 164  nebo ochranná listina císa ře Maxmiliána 
I. ze 7. dubna 1503 pro klášter Plettriach. 165  

                     
158 K tomu srov. Archiv český, Praha 1862, Díl V., s. 445; Podobně Vladislavské zřízení zemské z roku 1500, čl. 
448. Edice Kreuz, P., Martinovský, I.,Skriptorium, Praha 2007, s. 231.  
159 Kliment, cit. d., s.7. 
160 Vladislavské zřízení zemské, s. 111. 
161 K tomu srov. Vladislavské zřízení zemské, edice Kreuz, P., Martinovský, I.,Skriptorium, Praha 2007, 
poznámky pod čarou na s. 111. 
162 Kliment, cit. d., s. 48. 
163 Srov. Ohler, cit. d., s. 319. 
164 Novotný, V.: Čechy královské za Přemysla I. a Václava I., České dějiny, Praha 1928, Díl I., část III., s. 629.  
165 Srov. Gröll, J.: cit. d., s. 17. 
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Jinou podobu královské ochrany dokumentuje listina z 13. 
června 1282, kterou římský král Rudolf na řídil obyvatel ům 
města Chebu a ministrál ům Chebské krajiny ochranu Waldsasského 
kláštera. 166   

„Rudolphus dei gracia Romanorum rex semper augustus . 
Prudeutibus viris sculteto, consulibus et vniuersis  ciuibus de 
Egra nencnon ministerialibus eiusdem dominii, dilec tis suis 
fidelibus, graciam suam et omne bonum. Vobis vniuer sis et 
singulis sub obtentu gracie  nostre firmiter precip imus et 
precise mandami, quatenus monasterium de Waltsassen  cum 
personis et rebus vobis habeatis fideliter recomiss um et ipsum 
manu tenere et defendere contra quoslibet offensore s 
nullatenus omittatis et, in quibuscunque cellerariu s eiusdem 
monasterii vestrum auxilium inuocauerit, sibi prest etis 
consilium et iuuamen…“.   

Uchýlení se pod tuto ochranu m ělo velkou váhu a znamenalo 
navázání ur čitého vztahu ke královské osob ě. Ten, kdo porušil 
zásady této ochrany, vystavoval se králov ě nemilosti. Král jej 
mohl pokládat za zrádce a vyhrazoval si p řípadný trest. 

Se sílící mocí papežství vystupovala do pop ředí také 
papežská ochrana. Ta p ředstavovala prot ějšek královských 
privilegií.  167   

Skute čnost, že papež platil za následníka apoštola Petra,  
stála u zrodu oby čeje chápat ochranu poskytovanou papežem jako 
ochranu samotného svatého Petra. Papeži byla p řisuzována p římo 
královská moc a byl chápán jako vlada ř a ochránce církevní 
organizace. 

Papežská ochrana tedy m ěla obdobné ú činky jako zvláštní 
královská ochrana: byla též jakýmsi bezprost ředním osobním 
vztahem mezi papežem a chrán ěncem a činila si nároky na 
exempci v ůči lokální moci.  

Je nutno rozlišovat mezi ochranou vyplývající 
z panovnických privilegií a ochranou obecnou, ve řejnou, 
veřejnoprávní, vyplývající a ť už z oby čejového, zvykového 
práva, či z práva psaného.  

 

 

a) Osobní azylová ochrana 
 

                     
166 Codex iuris municipalis Regni Bohemiae. Edice Čelakovský, J., Díl II., Praha 1895, s. 97. 
167  Papežské ochranné listiny byly vyhotovovány především jednotlivým kostelům a klášterům k zabezpečení 
před násilím a násilnostech proti řeholníkům. Pro naše země to dokládá např. ochranná listina Honoria III. z roku 
1225 pro Boží hrobce nebo Řehoře IX. z roku 1230 pro Oslavany. K tomu srov. Novotný, V.: cit.d., s. 629. 
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Osobní azyl byl garantován ur čitou osobou, rodinou, rodem, 
kmenem, skupinou, komunitou, spole čenstvím, nebo 
spole čností. 168  Ve v ětšin ě p řípad ů měl charakter imunit. 169  

Intenzivní osobní azyl existoval uvnit ř p říbuzenstva. 
Proto v p říbuzenstvu mohl prosebník, který byl v nesnázi, 
vyhledat ochranu a pomoc. 

Toto se d ělo skrz žádost (prosbu) o ochranu. 170  Hledající 
získával ochranu dotekem 171 , ale i spole čným jídlem, vým ěnným 
darem 172 , objetím, skrytím pod pláš ť ženy 173  nebo p řítomností 
královny 174 . 

Prosba o ochranu se často odvolávala ke královskému 
majestátu, nebo ť již v dávných dobách byl král spat řován jako 
boží vyvolenec. Od královského ú řadu bylo o čekáváno, že 
panovník nechá sv ůj „d ům“ otev řený pro uprchlíky a pom ůže jim, 
bez ohledu na vážnost kauzy prosebníka (žadatele o azyl) a 
oprávn ěnost jeho prosby. 175   

Sama skute čnost, že uprchlík hledal azyl u krále, sta čila 
k tomu, aby král byl svou ctí zavázán pomoci mu. Vy dání všanc, 
obětování, prozrazení uprchlíka králem nebylo bráno po uze jako 

                     
168  Srov. Morgenstern, cit. d., s. 25; Ohler, cit. d., s. 318. 
169  K tomu srov. Gröll, J.: cit.d., s. 174. 
170 S tím se setkáváme již ve starém Řecku, kde vyslovení žádosti resp. prosby o pomoc v jakékoli formě mělo 
různé vnější podoby. „Nejčastěji se projevovali vykonáním určitých rituálních gest jako položení ruky na koleno 
osoby nebo sochy. Kromě přímého tělesného kontaktu se za tradiční rituál prosebníka pokládalo dotknutí se 
dveří chrámu, oltáře či sednutí si na oltář. V praxi totiž samotný pobyt na posvátném místě neznamenal 
automaticky ochranu. Božstvo respektive kněz mohl prosebníka odmítnout s odůvodněním , že jeho žádost o 
ochranu je neoprávněná.“ Hrnčiarová, D.: Právo azylu na hraniciach medzi kresťanským a pohanským svetom, 
In: Zborník z konferencie Pohanstvo a Kresťanstvo, Banská Bystrica 2003, s. 84. 
171 Dotek představoval silný objekt. Skrz fyzický dotek člověka byl vyvolán účinek, který měl za následek buď, 
že na jiného přešla moc a podstatný charakter osobitosti a nebo, že se obě moci (síly) společně spojily a tím 
nastala skutečná přísaha obou osob. Přirozeně, při doteku hraje ruka jako orgán těla zvláštní roli. Při uchopení 
ruky tak nastávaly zvláštní účinky. Podání ruky zahrnuje vzájemný slib míru a ochrany a představuje zároveň 
přijetí do ochranného společenství. To se například projevovalo při vstupu do družiny krále, ochranný a věrný 
charakter se provedl tak, že se měla políbit ruka krále. Henssler, cit. d., s. 100. 
172 Srov. Flor, cit. d., s. 116. 
173 Poskytnutí ochrany a azylu ženou bylo ve středověku známo v rozmanitých způsobech. Jednalo se o početné 
formy prosté prosby skrz ženu jako byla panovnice, abatyše, panna, těhotná žena atd. Henssler, O.: cit.d., s. 110. 
I když žena podle některých pramenů nebyla sice tak zjevnou nositelkou ochrany jako muž, na straně druhé však 
byla za středověku vnímána její transcendentní jinakost a zvláštnost a tím byla pověřena jistými zvláštními 
kultovními funkcemi, kterými obnovuje trvalé příbuzenské společenství. Následkem toho pak vystupuje jako 
strážkyně příbuzenské ochrany a míru a zároveň se stává nedotknutelnou. V právu jednotlivých národů se 
zakotvuje zvláštní zacházení se ženou, ze kterých pak plynou jednotlivá pojetí: 
„Žena nebo nezletilec neprchají do míru“. 
„Žena nesmí být bita nebo pověšena vyjma za čarování“. 
„Žena má vždy mír na shromáždění a na mši“. 
Henssler, cit. d., s. 108-109. 
174 Již samotná přítomnost královny vylučovala jakýkoli násilný čin, neboť krveprolití se neshodovalo se 
samotnou povahou ženy. Dále k tomu srov. Malý, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 
1945, 2. upravené vydání, Praha 1999, s. 121. 
175  Flor, cit. d., s. 116-117. 
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oslabení královské d ůstojnosti, nýbrž bylo chápáno jako projev 
jeho bezcharakternosti. 176  

Právo poskytnutí osobní ochrany je spíše sakrálního  
původu 177 . Neodkazuje na oprávn ěný nárok ani se nep řizp ůsobuje 
státnímu zájmu, nýbrž je odvislé od božské v ůle, která se 
projeví tím, že král, jako exponent sakrální síly, nabízí 
uprchlíku svou ochranu a prost řednictvím slov 178  nebo gest ho 
přijímá jako hosta.  

Podobnost s řeckou hiketeia , již zmi ňovanou naléhavou 
prosbou o ochranu, je z řetelná. Také zde byla povinnost 
poskytnutí ochrany a hiketeia  měla p řednost p řed politicko-
státním ohledem.  

Uprchlík svou prosbou 179  o ochranu dosáhl posvátného 
přijetí nebo op ětovného p řijetí do právního svazku, tedy 
trvalého míru.  

 

 

b) Způsoby hledání osobní azylové ochrany  
 

Azylová ochranná zp ůsobilost a azylové okolnosti hrály 
důležitou roli. 

Pachatelé trestného činu a zemští vyhnanci mohli požívat 
zvláštního osobního azylu, a to tím, že se dotkli k rálova či 
královnina plášt ě, nebo byli vtaženi do královského ko čáru 
nebo na kon ě. Tak byli znovu za řazeni do spole čnosti a sm ěli 
se odebrat zp ět do své domovské obce. 180  

Formáln ě se p řitom jednalo o formy k řesťanské milosti 
z pohnutky královské volby. 

V české historii se setkáváme i s ochranou panovníka j iž 
zesnulého: „…a také, kdyžby byl u hrobu svatého Vác lava 
v Pražském kostele… nemá vzat býti, ale pokoje poží ti“ 181 .  

                     
176  Tamtéž, s. 117. 
177  Všeobecná závazná ochrana, která vycházela z faktického prosazení moci patrona, se předpokládala u osob 
se zvýšenou sakrální autoritou. S poskytnutím ochrany se zvláště počítalo ze strany krále, kněze, především pak 
se poskytnutí ochrany vykonávalo v rámci jistého rituálního zvyku např. při královské objíždce. Henssler, cit. d., 
s. 128. 
178 Slovní formule měly nesmírnou váhu a vyslovené králem znamenaly zjednání míru a poskytnutí ochrany. 
Ten, kdo byl přijat do královské ochrany, byl pak chráněn sakrální autoritou krále. Henssler, cit. d., s. 94. 
179 Ve středověkém azylovém právu hrálo slovo velkou roli. Azylová ochrana byla vyvolána především 
správným odříkáním formule, na které byla postavena čest a záchrana a zavazovala jako důkaz. Například 
uprchlík, aby dosáhl azylu v Pantaidingu zu Tachenstein, musel třikrát zvolat „hie Freyung“. Henssler, cit. d., s. 
93. 
180 Srov. Flor, cit.d.,  s. 122. 
181 Ottův slovník naučný, Praha 1997, s. 932; Ordo iudicii terrae bohemiae (Řád práva zemského) § 22, Codex 
iuris bohemici, ed. Jireček, H., Praha 1890, s. 212. 
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S tím se ostatn ě setkáváme již v Římské říši v dob ě 
principátu, kdy se rozvinula tradice hledat ochranu  u soch 
zemřelých císa řů nebo jejich podobizen v podob ě bust. „Avšak 
použití jiných císa řských podobizen nap ř. na mincích bylo 
zakázané a porušení zákazu či zneužití portrétu císa ře p ři 
spáchání zlo činu v nad ěji, že je p řed zákonem zlo činec 
chrán ěn, se trestalo jako urážka majestátu. P řesto že šlo o 
sochy zbožšt ělých císa řů – ve velké oblib ě byla p ředevším 
socha císa ře Augusta a Gaia Julia Cesara – samotný fakt, že 
někdo hledal ochranu p ři soše císa ře, nebyl zárukou toho, že 
jeho žádost bude vy řízena v jeho prosp ěch. Podrobn ější 
nařízení jak postupovat v p řípad ě, kdy n ěkdo využil ochranu 
císa řovy sochy, byla vydána za Antonia Pia a částe čně upravena 
právníky Gaiem a Ulpianem.“  182   

Z norských d ějin je znám zvláštní p řípad, který dokládá, 
že moc krále poskytnou azyl m ůže p ůsobit i tak říkajíc na 
dálku a svým zp ůsobem dle zvyklostí zavazuje jiného panovníka. 
Harald Schönhaar, norský král, nechal vzkázat svému  synovi 
Hakonovi, jež padl do zajetí, aby padl na kolena p řed 
nepřátelským králem Aethestanem z Anglie s t ěmito slovy: „Král 
Harald t ě prosí, aby si jeho syna vychoval jako sluhu.“ Král  
Aethestan se rozzu řil, chopil se me če a cht ěl chlapce 
probodnout. Tu promluvil posel: „Nechals jej padnou  na kolena 
a tak jej te ď nemůžeš zabít, by ť bys cht ěl.“ Chlapec byl 
vychován Aethestanem a pozd ěji se stal králem Norska. 183   

Dokonce ješt ě na konci 18. století poskytl Fridrich 
Wilhelm II. Pruský p ři svém nastoupení na tr ůn ochranu 
provinilc ům zajímavým zp ůsobem: po skon čení slavnostního 
holdování zemských stav ů z vévodství Kleve a Mark nechal pod 
maršálským erbem na klévském hrad ě lano s výzvou, že ti, kdo 
spáchali zlo čin, sm ěli o čekávat milost, pokud toto lano vzali 
do svých rukou. 184  

Azylu mohlo být dosaženo také tím, že se uprchlík p ouze 
dotkl panovnického či jinak významného symbolu. Nap říklad ve 
měst ě Zülpich ten, kdo b ěhem dvoudenního svatomichalského 
výro čního trhu utekl pod vzty čený prapor kolínského 
arcibiskupství, nesm ěl být nikým zadržen a zat čen. Až do 
západu slunce druhého dne mu tak byl poskytnut azyl  a 
ochrana. 185  Azyl se také často získával dotknutím se me če, 
který byl uznáván jako symbol královské a soudní mo ci. 186  

Prosebn ě ochranný dotek byl také p řiznáván i tomu, kdo ho 
nebyl schopen fyzicky provést. Aby takovýto člov ěk dosáhl 

                     
182 Hrnčiarová, cit.d., s. 86. 
183 Flor, cit.d., s. 122-123. 
184 Tamtéž, s. 122.  
185 Tamtéž, s. 123. 
186 Srov. Henssler, cit.d., s. 105. 
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azylové ochrany, hodil svou čepici nebo klobouk po duchovním, 
čímž se poru čil Bohu a získal azylovou ochranu. 187  

Mezi všemi zp ůsoby hledání ochrany je dotek plášt ě 
obzvláš ť významný. Pláš ť byl nejen symbolem ochrany, ale 
zárove ň symbolem moci. Kdo ho políbil, sv ěřil se jeho 
ochrannému ú činku. Ten, kdo pod pláš ť uprchnul, dosáhl úniku a 
tím azylu.  

Symbolika ochrany plášt ěm sloužila také k legitimaci a 
adopci tzv. pláš ťových d ětí. Prost řednictvím plášt ě - pokrývky 
byly d ěti p řijaty do p říbuzenského svazku. P řikrytí plášt ěm 
není jen symbolickým aktem, nýbrž vytvá ří reálnou ochranu 
přijímajícím p říbuzenstvím. Poskytnutí ochrany plášt ěm 
vytvá řelo právní svazek. 188  

 

 

c) Role plášťové symboliky v osobní azylové ochraně 
 

Evropské st ředov ěké p ředstavy o plášti jako zdroji ochrany 
a azylu byly do zna čné míry ovlivn ěny starými p ředk řesťanskými 
představami, jak se nám dochovaly ve starých pohanský ch 
legendách 189 .  

Způsob ochrany plášt ěm se projevuje zejména u panovník ů190 , 
avšak také ženský pláš ť měl ochranný ú činek. 

Takto se vyvinula neznámá p ředstava modrého plášt ě Panny 
Marie. Cisterciá čtí mniši uctívali Pannu Marii jako pláš ťovou 
sv ětici. Na konci 13. století vytvo řili Dominikáni ideu 
r ůžencové madony, která jako mater omnium pod svým pl ášt ěm 
ochra ňuje veškeré k řesťanstvo. 

Ochrana Panny Marie se p řipisovala také kostel ům, 
klášter ům a m ěst ům. Nap říklad když za t řicetileté války v roce 
1648 zaúto čili na Prahu Švédové a urputný odpor Pražan ů je 
nakonec zdolal a dostavil se mír, Ferdinand III. ve lkoryse 
ocenil všechny, kdo se za obložení m ěsta n ějak vyznamenali, a 
„v samém st ředu k řesťanstva, totiž na Starom ěstském nám ěstí, 
již d říve zarudlém krví mu čedník ů,“ dal v červnu 1650 postavit 
mramorový sloup se sochou Panny Marie, „nebo ť jejím božským 

                     
187 Flor, cit.d., s. 123.  
188 Tamtéž, s. 123. 
189 Odin, germánský bůh, objímal v modrém plášti Zemi.  
190 To nám například dokládá pověst o císaři Konrádovi, který chtěl postavit hrad, avšak stavba hradu se mu 
nedařila, neboť vrchol hory, na kterém hrad měl stát, byl obsazen ďáblem, který práci na stavbě hradu rušil a tím 
nebylo možné stavbu hradu dokončit. Tehdy se císař rozhodl roztrhat svůj plášť a navinul z něho provaz. Provaz 
poté nakázal položit kolem hory a tím zahnal ďábla. Hrad byl dostavěn a od té doby nese název Plášťový hrad. 
K tomu srov. Henssler, cit.d., s. 106. 
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zakro čením bylo m ěsto zachrán ěno“. Takto to zapsal pozd ější 
arcibiskup Jan Bed řich z Valdštejna. 191   

 

Motiv pláš ťové ochrany se rozší řil po celé Evrop ě, 
především pak v oblasti n ěmecké192  a francouzské 193 .  

Setkáváme se s ním i v českých zemích. Do konce 14. 
století 194  mohla stíhanému uprchlíku takovouto pláš ťovou 
ochranu poskytnout manželka nebo královna. „Tuto zn amenaj, že 
ten pohnaný, když by byl u své ženy oddané nalezen,  a ona jej 
objala, anebo svým rúchem p řikryla, že ot nie nemá vzat býti, 
ani které žalosti trp ěti… anebo p řed královú Českú, také tu 
nemá vzat býti, ale pokoje požiti.“ 195  

 

 

d) Zvláštní formy osobní azylové ochrany – osobní dopisy a 
ochranné listiny 

 

Zvláštní formou osobního azylu byl ochranný dopis či 
ochranná listina.  

Držiteli na základ ě autority vyhotovitele zaru čovaly 
zvýšenou bezpe čnost b ěhem cesty a zajiš ťovaly osobní integritu 
a ochranu p řed zadržením a zat čením, ale také ochranu 
cestujícímu, která m ěla zaru čit bezpe čný návrat z jednání či 
soudu. 196  

Zejména šlo o ochranu osob p ři cestách: ke králi a na 
sněm, cizích vyslanc ů, kupc ů a jiných cizinc ů. 

Z historie jsou pak známy ochranné listiny císa řské, 
královské, papežské 197 , zemské, stavovské a jednotlivých 
osob 198 . 

                     
191 Hora-Hořejš, P.: Toulky českou minulostí, Praha 1995, Díl IV., s. 78. 
192 Např. během války o strážní hrad Wartburg se Heinrich z Oftringu schoval pod plášť markraběnky Sofie. 
Henssler, cit. d., s. 106. 
193 Ve Francii se setkáváme s poskytováním ochrany při útěku zejména pod pláštěm královny. K tomu srov. 
Beyerle, K.: Von der Gnade im deutschen Recht, Göttingen 1910, s. 18. 
194 Srov. Malý a kol, cit.d., s. 104 a 121.  
195 Ordo iudicii terrae bohemiae (Řád práva zemského) § 22. Ottův slovník naučný, Praha 1997, s. 932. Schmied, 
E.: Das kirchlichen Asylrecht in Böhmen, In: Die böhmischen Länder zwischen Ost und West, Mnichov 1983, s. 
144. Kupříkladu se proslýchalo, že při obléhání Helmstedtu v roce 1279 Albrecht Braniborský měl 
prostřednictvím svého pláště zadržet nepřátelské střely. Flor, cit. d., s. 139. Při požáru Naumburgského dómu 
1532 měl chránit obraz Panny Marie skrz její plášť kapli Panny Marie před zničením. Tamtéž, s. 139. 
196 Srov. Härter, cit. d., s. 317; Dále srov. Flor, cit. d., s. 123. 
197 Např. ochranná listina vyhotovená papežem roku 1461 pro české posly krále Jiřího z Poděbrad. K tomu srov. 
Archiv Český XV., Praha 1896, s. 236. 
198 Např. věřitelské ochranné listiny. Práva městská království českého, J XI.III, edice Jireček, H., Codex iuris 
bohemici, Praha 1880. 
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Tyto listiny byly vystavovány pro poutníky 199 , cizince, 
kupce 200 , židy, vnit řní politické odp ůrce, šk ůdce, vypov ězence, 
obvin ěné, dlužníky, zb ěhy 201 . 

Osoba, která byla obda řena královskou listinou, nesm ěla 
být usmrcena, a to bez rozdílu stavu a povolání. Po dle 
pozd ějších právních p ředpis ů ani tehdy, když by osoba 
ochrannou listinu u sebe nem ěla. V takovém p řípad ě mohla být 
pouze uv ězněna a zárove ň jí bylo uloženo oznámit, kde se 
ochranná listina nachází. O zat čení této osoby musel být 
informován král nebo místodržící, p řípadn ě hejtman. Pokud by 
někdo nedbal toho, že osoba je chrán ěná listinou a usmrtil ji, 
měl dokonce propadnout hrdlem i statky. 202   

Porušení slibu ochranné listiny známe z českých d ějin, kdy 
se roku 1414 vydal český církevní reformátor Jan Hus na koncil 
do Kostnice se svobodným glejtem, který mu vystavil  císa ř 
Zikmund. Tam byl p řesto zat čen a uv ězněn a v následujícím roce 
upálen jako kací ř. 203  Kliment t ěžišt ě sporu nespat řuje v tom, 
co obsahoval Zikmund ův slib v ochranné listin ě, ale spíše 
v tom, k jakému ú čelu byl ur čen, zda totiž k soudu či na 
cestu. Ze zn ění glejtu vyplývá, že Zikmund slíbil Husovi 
bezpe čnou cestu do Kostnice a zp ět, p ři čemž ú čel cesty 
nerozhodoval. Jádro v ěci Kliment vid ěl v prozkoumání otázky, 
zda Zikmunda oprav ňovalo jeho postavení v ůči církvi a koncilu 
k vystavení takovéto ochranné listiny, pokud se uvá ží, že ze 
strany církve byl Hus dán do klatby a tím v ůči n ěmu neplatil 
„žádný mravní ani právní závazek“. 204    

Porušení své ochranné listiny vydané Václavem IV. s hledali 
také čeští poslové roku 1413 vyslaní k polskému králi, a to 
v tom, že p ři jednání byli Čechové vin ěni z kací řství. 205  

Z Českých d ějin jsou známé i situace, kdy nap říklad se 
zemský správce Ji ří z Pod ěbrad v červenci 1457 vydal za králem 
Ladislavem Pohrobkem na jeho pozvání do Vídn ě. A tehdy došlo 
ke kuriózní události, která mnoho nazna čovala: Ladislav nabídl 
Ji říkovi řádný glejt ke vstupu do m ěsta, který zaru čoval, že 
se mu nep řihodí nic zlého. Ji ří z Pod ěbrad však odmítl! 
Domysleme to: zemský správce nep řijme glejt vlastního krále, 

                     
199 Takovéto dopisy byly vyhotoveny pro poutníky do arabských zemí, například pro svatého Willibalda. 
V pozdější době pak byly v letech 723 až 726 vystaveny ochranné listiny pro biskupa z Eichstatu, který 
uskutečnil spolu se sedmi společníky poutní cestu. K tomu srov. Flor, cit. d., s. 124.  
200 Například ochranná listina Karla IV. z roku 1349 pro kupce ze zemí vévody bavorského nebo listina z roku 
1363 od falckrabě Ruprechta. K tomu srov. Stieber, M.: České státní smlouvy, Praha 1910,  Díl I., s. 155. 
201 Avšak „Kterýž člověk zběhne bez útisku války… a soused proti sousedu žádného glejtu zběhlému člověku 
…sice dáti nemůž…“. Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545. Edice Janiš, D., Brno 2005, s. 149. 
202 Vladislavské zřízení zemské z roku 1500, článek 436.  
203 Srov. Flor, cit. d., s. 124.  
204 K tomu srov. Kliment, cit. d., s. 8. 
205 Palacký, F.: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Díl V., Praha 1939,  s. 51. 



 56 

poněvadž mu nev ěří. Dob ře si pamatoval okolnosti zat čení 
Ladislava Hunyadiho a jeho popravu. 206  

Je t řeba ješt ě podotknout, že ochrannou listinu bylo za 
ur čitých okolností možno získat za úplatu. Sv ědčí o tom p řípad 
franckého mnicha Bernarda, jenž obdržel v Alexandri i po 
zaplacení 13 drachem ochrannou listinu do Káhiry. 207 . P říklady 
tohoto typu jsou známy i z českých d ějin, kdy ochrana ze 
strany krále byla zpoplatn ěna. To nám dokládá nap říklad 
ochranná listina vydaná králem pro Židy 30. zá ří 1545, která 
měla platnost t ří let a ve které byl vym ěřen ro ční poplatek 
300 kop groš ů. Roku 1549 byl vym ěřen ro ční poplatek 500 kop 
groš ů. 208   

 

 

e) Forma ochranné listiny 
 

Ochranná listina m ěla obvykle formu otev řeného listu a 
ukládala povinnosti všem ú ředním orgán ům a obyvatel ům. 
Z obsahu a zn ění listiny se pak dalo dovodit, jaká ochrana 
byla poskytnuta, a co tedy bylo porušením listiny, jakož i 
v čem osoba obda řená ochranou mohla obsah listiny rušit.  

Listina byla vyhotovována bu ď pro jednu osobu, oby čejn ě se 
pak vztahovala i na celou družinu obda řeného 209 , nebo p řípadn ě 
pro n ěkolik osob. 

V české právní oblasti ochrannou listinu nelze považov at 
za jednotný právní institut ur čitého obsahu. Listina 
představovala totiž nejr ůznější dispozice.  

Co se tý če formy, šlo o jakýsi slavnostní slib 210  s pevnými 
pravidly 211  ohledn ě jeho zachování z obou stran. 

Co se tý če dispozic, rozhodovalo vždy zn ění listiny, a ť 
již formulované kazuisticky, nebo ur čitými technickými 
termíny. V listin ě p ředevším p řevládala opat ření, jimiž byly 
suplovány nedostatky v konkrétním právním postavení  

                     
206 Ivanov, M.: Český pitaval aneb Královraždy, Praha, reprint 2009, s. 172. 
207  Srov. Flor, cit. d., s. 124. 
208 K tomu srov. Winter, Z.: Kultovní obraz českých měst: život veřejný v XV. a XVI. věku, Praha 1890, Díl I., 
s.207.  
209  To nám dokládá např. ochranná listina vyhotovená moravskými stavy pro Herolta z Kunštátu a z Bozkovic 
pro jednání v Brně ze 7. června 1441, ve které se píše „…dáváme náš plný, jistý glejt a bezpečenstvie urozenému 
pánu Herartovi z Kunstátu a z Bozkovic od padesáti až do sta koní, s tolikéž osobami lidskými, aby mohl s námi 
v Brně bezpečně zde býti, mluviti …“. Archiv Český, Praha 1890, Díl X., s. 261. Ochranná listina vyhotovená 
Janem ze Šternberka pro Oldřicha Aksamita z Liderovic z 12. října 1469 uvádí: „…tak, že on nadepsaný Oldřich 
Axamit ode dvú až do pěti koní a v tolikéž osobách anebo v menšiem počtu muože své potřeby bezpečně 
jednati…“. Archiv Český, Praha 1896, Díl XV., s. 311. 
210 Např. k tomu srov. Archiv Český, Praha 1890, Díl X., s. 262. 
211 K tomu srov. Práva městská království českého, článek J. XLIII., J. XLIV., J.XLV. 
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jednotlivc ů. Nerozhodovalo, zda takový nedostatek byl zp ůsoben 
celkovou situací jednotlivce, nebo jeho ur čitým činem.  

V n ěkterých p řípadech bylo ochrannou listinou zajišt ěno i 
ur čité privilegované postavení jednotlivce p řed právem 
(vyn ětím z pravomoci soud ů212  nebo pro ur čitý vztah, nap říklad 
u dlužník ů213). 214  Rozhodující bylo, že dispozice musely 
odpovídat pravomoci svého vyhotovitele, a tím byly ur čité 
ochranné listiny omezeny výhradn ě na centrální mocenské 
orgány. 

Je t řeba dodat, že v české právní oblasti byly pro cizince 
vydávány ochranné listiny panovníkem nebo jinými po volanými 
orgány, které pak m ěly platnost v celé zemi. V okolních zemích 
se držela jiná pravidla, p ředevším byla tato ochrana cizinc ům 
přiznána privilegii zem ěpánů. Proto také nap ř. poselstvo krále 
Ji řího z Pod ěbrad, vypravené roku 1464 do Francie, vyst řídalo 
na této cest ě ochranné listiny markrabí braniborského, hrab ěte 
witemberského, markrabí bádenského, m ěsta Strasburgu a 
hejtmana knížete Leteinského. 215  Dalším p říkladem je cesta Jana 
Rožmberského roku 1467 do Pasova, p ři níž požadoval toto: 
„Nap řed kn ěz legát a kn ěz biskup a ť listem slibie pod svými 
pečeťmi za Cís. Milost za Rakušany, i všecky jeho, a zvl ášt ě 
kněz biskup zase za své i za m ěsto tudíž i za k řížovníky.“ 216  

Listiny, které obdržel od krále nep řítel, Žid nebo jiný 
ochranu postrádající jednotlivec, aby se mohl zú častnit soudu, 
byly v zásad ě ve své podstat ě a rozsahu úpln ě shodné 
s listinami vydávanými k jakékoli jiné cest ě nebo pobytu. 

Listiny byly opat řovány pe čeťmi 217  vyhotovitele 218 , avšak 
nebylo nezbytným pravidlem 219 , že byla použita pe čeť toho, kdo 
ochrannou listinu vyhotovil.  

 

 

                     
212 Zprvu výhradní králova pravomoc glejtovat před právem byla omezena nálezem nejprve roku 1410, že nositel 
glejtu nemůže být žalován, ale zároveň ztrácí právo být procesní stranou, a tím i nárok na soudní ochranu. Roku 
1434 pak následoval přímý zákaz. Vladislavské zřízení zemské, poznámky pod čarou s. 111. 
213 K tomu srov. Práva městská království českého, článek J. XLIII. 
214 K tomu srov. Salus conductus z 24. listopadu 1711, Codex Austriacus, Vídeň 1704-1770, Díl II., s. 634, NK 
ČR, Sig. 25 C 121. 
215 Archiv Český, Praha 1887, Díl VII., s. 430. 
216 Archiv Český, Praha 1887, Díl VII., s. 299. 
217 Vladislavské zřízení z roku 1500 ve svém článku 454 klade požadavek zemské pečeti. Z usnesení sněmu z 8. 
října 1526 pak vyplývá, že ochranné listiny mají být vydávány „pod zemskú pečetí menší, jménem úředníkuov a 
soudci zemských, kteréž se dávati mají na relaci nejvyššího pána purkrabí pražského“. Pozdější redakce 
vladislavského zemského zřízení z roku 1564 mluví pak o pečeti královské. K tomu srov. Kliment, cit. d., s. 56. 
218 Např. k tomu srov. Archiv Český, Praha 1890, Díl X., s. 262. 
219 V ochranné listině vyhotovené Janem ze Šternberka v Soběslavi z 12. října 1469 se píše „Tomu na svědomí, 
své pečeti při sobě nemaje, přitisknúti kázal sem pečeť pana otce mého milého.“ Archiv Český, Praha 1896, Díl 
XV., s. 311. 
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f) Zakotvení a právní úprava ochranných listin v některých právních 
předpisech  

 

Kromě toho, že byly ochranné listiny vyhotovovány 
především z moci panovníka, p řípadn ě existovaly vzájemné 
dohody pro poskytování 220  či neposkytování 221  ochranných listin 
(a postup p ři jejich vyhotovování) mezi jednotlivými zem ěmi 222  
daného státu nebo okolními cizími státy 223 , byly zakotvovány i 
v právních p ředpisech. 

Například v Obnoveném z řízení zemském z roku 1627 byly 
ochranné listiny prohlášeny za neplatné, pokud neby ly náležit ě 
získány. Pro královské nebo zemské nep řátele bylo tak v 
ustanovení Obnoveného z řízení zakázáno poskytovat ochranu či 
azyl. 224   

Již z p ředcházejících dob existovala řada ustanovení, 
že vydání ochranné listiny bylo výhradní právo král e, 
popřípad ě toto právo bylo p řeneseno na hejtmana, a tak bylo 
zakázáno vyhotovovat ochranné listiny zemským zhoub cům a 
zlo činc ům bez jejich povolení. 225 .  

S tímto se setkáváme i v ustanoveních Zemského z řízení 
Vladislavského z roku 1500, ve kterém se namísto o povolení 
krále a hejtmana mluví o povolení krále a pán ů a vladyk ů 
z plného soudu. 226   

                     
220 Např. ve smlouvě mezi králem Matyášem a králem Vladislavem z 10. září 1486, je zakotveno, že „…Bránice 
Stošovo dědictví jest, mají ku právu Opavskému připuštěni býti. A glejt jim má dán býti…“. Archiv Český, 
Praha 1890, Díl X., s. 294.  
221 Např. smlouva z 11. prosince 1509 uzavřená mezi českým a uherským králem Vladislavem a kurfiřtem 
Ludvíkem, arcičíšníkem Svaté říše římské, a Fridrichem, falckrabím rýnským a vévodou bavorským, ve které je 
stanoveno neposkytovat azylovou ochranu „…nepřátelům nebo škůdcům českého krále a Koruny…“. Národní 
archiv Praha, Fond České gubernium, Sig. L II 492. 
222  Například roku 1518 bylo na sjezdu v Kladsku ujednáno mezi českými sněmovními posly se stavy 
moravskými, že nejvyšší purkrabí pražský, do jehož úřadu listiny spadaly, má se vždy dříve, než vydá „pro 
jakoukoli věc aneb příčinu glejt“, tázati žadatele, není-li nepřítelem markrabství moravského. Kdyby zmíněný 
žadatel tuto okolnost zamlčel, jest jeho glejt neúčinný. Pokud by šlo o žadatele moravského, může mu býti dán 
v Čechách glejt jen se souhlasem markrabství moravského. Tentýž postup slíbili zachovávat vůči stavům 
moravským i stavové slezští. K tomu srov. Kameníček, F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské, Praha 1902, Díl 
II., s. 570 a 573. 
223  Například v úmluvě z roku 1412, O zachování zemského míru, slibuje Václav IV. v zájmu území loketského 
a Ludvík za území své, že nemá ve zmíněných zemích „kein morder, mortprenner, dieb und ruber keynen vride 
noch geleyt haben“, s výjimkou, že by mu glejt udělila rada této jednoty, aby se před ní odpovídal. K tomu srov. 
Codex iuris municipalis Regni Bohemiae. Edice Čelakovský, J., Díl II., Praha 1895, s. 1144; Podobně roku 1527 
Zdeněk Lev z Rožmitálu sděluje, že určité osobě, která učinila škodu knížeti bavorskému, „nehodí se glejtu 
dávati, nýbrž má se proti ní postupovati“. K tomu srov. Archiv Český, Praha 1890, Díl X., s. 174. 
224  „Jestliže Náš nebo buď království českého ouhlavní nepřítel nebo zhoubce zemský glejt sobě způsobil nebo 
dostal; takového, neboližto jeho pomocníky a pomocníků pomocníky nemá žádný pod způsobem glejtu, koňmi, 
vozy ani zbraněmi, ani penězi nebo sice jakýmkoli jiným způsobem bud jídlem nebo pitím nebo přechováváním, 
jakby se koli vymysliti mohlo, fedrovati“. K tomu srov. Obnovené zřízení zemské z roku 1627, Codex iuris 
bohemici, edice Jireček, H., Praha 1890.  
225  Archiv Český, Praha 1890, Díl X., s. 323; Srov. Rauscher, R.: Zemské míry na Moravě, Praha 1919, s.14. 
226 Zemské zřízení vladislavské z roku 1500, článek 448. Vladislavské zřízení zemské, edice Kreuz, P., 
Martinovský, I.,Skriptorium, Praha 2007, s. 231. 
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Redakcemi Zemského z řízení Vladislavského z let 1549 a 
1564 bylo zakázáno vydávat ochranné listiny zlo činc ům ze 
strany pán ů, rytí řů a m ěst bez povolení krále nebo hejtmana, 
popřípad ě pán ů a vladyk ů z plného soudu zemského. V p řípad ě 
vyhotovení listiny pro zlo čince bez souhlasu se k vyhotoviteli 
„máme míti jako k zhoubci zemskému a zlod ěji“. 227   

V moravských zemích v tomto sm ěru platilo staré ustanovení 
landfrídu 228  z roku 1496, které bylo v pozd ější dob ě 
schvalováno na sn ěmu a potvrzováno jednotlivými panovníky. 229  

Stejný princip pak byl p řejat i do redakce zemského 
zřízení („Práva a z řízení markrabství Moravského“) z roku 1545 
a pak již vyhlášeného Zemského z řízení Moravského z roku 1604, 
a to v tomto zn ění: „Glejtové nepomáhájí žhá řom, loupežníkom, 
zlod ějom, falešníkom, mordé řom a zrádcím…“ 230 . 

Se zakotvením ochranných listin se setkáváme nejen v právu 
zemském, ale i v právu m ěstském. Zna čná pozornost je tak 
věnována právnímu vymezení ochranné listiny v tzv. Ko ldínov ě 
zákoníku 231 .  

V článku J. XLIII. je stanoveno: „Kteréžby koli m ěsto aneb 
téhož m ěsta p řísežní, item jedna osoba aneb osoby komužkoli a 
pro jakaužkoli p ří činu, také v ěřitelové svým dlužník ům glejt a 
bezpe čenství do času jistého a pod jakýmižkoli veyjminkami 
dali: tehdy glejt takový jednomu každému povinni bu dau ve všem 
zdržeti a to tak opat řiti, aby ani sami, ani žádný jiný na 
míst ě aneb jménem jich na toho, kteréhož glejtem ubezpe čili, 
pro tu v ěc, pro kterauž mu glejt dán jest, bu ď p řed právem, 
aneb p řed mocí, aneb toliko také na správu žádným zp ůsobem 
saháno nebylo.“ 

Povinnost glejtovníka dodržet časovou azylovou ochranu lze 
spat řovat v ustanovení článku J XLIV. kdy osob ě, která dostala 
ochrannou listinu a v budoucnu ji byla vypov ězena : „…a jemu 
oznámiti, aby se v tom jinák opat řil, dadauce mu p ři nejmenším 
čty ři dni prvé nap řed v ěděti, tak aby on v tom času opat řiti 
se mohl.“ 

V neposlední řadě se v Koldínov ě zákoníku setkáváme 
s uložením povinnosti chrán ěné osob ě, kdy podle článku J. XLV. 
„má a povinen jest, všelijak ke všem pokojn ě se chovati a 
žádné bran ě [zbran ě] nepožívati. Pakliby se tak nezachoval, sám 

                     
227  K tomu také srov. Smlouva svatováclavská z roku 1517, Jireček, H.: Zřízení zemská Království českého 
XVI. věku, Praha 1882, s. 102. 
228 „Jednalo se o úmluvy šlechty o dodržování právního řádu v zemi. Jejich obsahem byla závazná pravidla, které 
musel každý šlechtic dodržovat a v případě odmítnutí přistoupení k takovéto dohodě, byl považován za 
obecného nepřítele a zemského zhoubce.“ Malý a kol., cit. d., s. 89. 
229 Srov. Rauscher, cit. d., s. 14. 
230 Práva a zřízení Markrabství moravského, s. 105 a 203. 
231  K tomu srov. Práva městská království českého, článek J. XLIII. až J. XLV., edice Jireček, H., Praha 1876, s. 
260-270; Hlaváček, I.: Zákonodárné dílo Pavla Kristiána Koldína z Koldína a městská diplomatika, In: Městské 
právo v 16. – 18. století, Praha 1982, s. 285. 
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by sob ě glejt p řerušil, a v tom ne jinému, ale sob ě vinu dáti 
musil“. 

 

 

3. Časová azylová ochrana 
 

Vedle místní a osobní azylové ochrany existovala ta ké 
časová ochrana. Od nepam ěti se objevovaly snahy vytvá řet, tj. 
ur čit všude a pro každého, časový azyl, který pak zejména 
chránil p řed krevní mstou, svémocí a bojem. 

Náboženské svátky a posvátné slavnosti poskytovaly vhodnou 
příležitost pro časov ě omezenou mírovou povinnost. 

S p řibývající konsolidací za čal stát uznávat bezpe čnost 
jako sv ůj vlastní úkol. Proto se pokoušel prosadit p řestávky v 
bojích jako období klidu. Časov ě vymezené lh ůty pro p řerušení 
boj ů ovšem prosazovala i církev. Nap říklad roku 1207 synod pro 
hrabství Roussillon, konaný ve starobylém biskupské m měst ě 
Elne na francouzském úpatí Pyrenejí, stanovil, že v  ur čitém 
období nesm ěl být vykonán útok na mnicha či jiného duchovního 
nebo doprovod ženy na cest ě do kostela. V N ěmecku se 
arcibiskupovi kolínskému roku 1083 poda řilo rozší řit boží 
příměří na dobu adventní, postní, velikono ční a svatodušní. 
Papež Urban na Vermontském koncilu roku 1095 u činil boží míry 
záležitostí všeho k řesťanstva. Remešský koncil z roku 1131 
tyto myšlenky precizoval tak, že byly p řejaty do kanonického 
práva. 232  

Obecným církevn ěprávním institutem časové ochrany byl tzv. 
boží mír. Ten chránil ur čité kategorie osob a v ěcí. Chrán ěnými 
osobami byli duchovní, poutníci, kupci, rolníci atd . Za 
chrán ěné v ěci se pokládaly kostely, kláštery, mlýny, aj. Boží 
mír byl vyhlášen poprvé roku 989 koncilem v Charrou x, který 
poskytoval ochranu ur čitým osobám. Pod trestem klatby 
zakazoval útoky na duchovní, poutníky, rolníky, žen y a d ěti. 233  

Dalším obecným institutem bylo tzv. boží p říměří či klid 
zbraní. Boží p říměří zakazovalo vést válku o velkých svátcích, 
pozd ěji i b ěhem ur čitých dní v týdnu(nejd říve od západu slunce 
v sobotu do východu slunce v pond ělí, pozd ěji od západu slunce 
ve st ředu do východu slunce v pond ělí). První boží p říměří 
bylo vyhlášeno roku 1027, soukromé války se nesm ěly vést o 
tzv. liturgických dnech, tj. o ned ělích, v dob ě adventní, 
postní, velikono ční a svatodušní. Roku 1041 francouzští 

                     
232 Srov. Flor, cit. d., s. 138-139; Balík, cit. d., s. 138. 
233 Balík, cit. d., s. 138. 
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biskupové zakázali vedení soukromých válek ve dnech , které 
připomínaly dny utrpení Krista ( čtvrtek, pátek, sobota). 234  

Pozvolna však církevn ě ražené boží míry uvol ňovaly prostor 
sv ětské moci s nabídkou zemského míru. Sv ětská moc navazovala 
na snahy církve v oblasti božích mír ů a božího klidu zbraní – 
Pax Dei a Treuga Dei – s cílem nekone čné boje alespo ň ob čas 
zastavit ustanovením zemských mír ů, a zaru čit tak alespo ň 
minimum bezpe čí.  

Například došlo ke smíru mezi Václavem II. a Albrechtem  
Habsburským. Smír byl podepsán až po smrti Václava II. v srpnu 
roku 1305. Miroslav Ivanov ve své knize píše: „Pak [Václav II. ] 
svolal ke svému loži významné české pány i svého syna [Václava 
III. ] a dal jim p řísahat ‚slavný zemský mír‘, kterým se 
vzájemn ě zavazovali, že budou zachovávat v zemi pokoj, že 
nebudou trp ět rušitele a odbojníky.“ Tato smlouva opat řená 
pečet ěmi jak krále, tak panstva, nazna čuje, čeho se nejvíce 
obával: že skupiny pán ů využijí nízkého v ěku nového krále 
Václava III. a za čnou znovu vnit řní zápasy o moc. 235   

Avšak ú činek byl velmi malý. Naopak, zlepšený výcvik, nové 
taktiky boje a nové zbran ě faktické možnosti boje neustále 
rozši řovaly. Ustanovení zemských mír ů nebylo s to zako řeněný 
oby čej svémoci p řekonat a státu se neda řilo svou autoritu 
důrazn ěji prosadit. 

Teprve Wormské reformní usnesení z roku 1495 nazna čilo 
rozhodující obrat, a čkoli zpo čátku dosáhlo jen málo. V této 
době byly uzav řeny dohody mezi císa řem Maxmiliánem I. a 
říšskými stavy o „V ěčném zemském míru“, které vytvo řily nové 
právní základy. V ěčný zemský mír zahájil totiž vývoj, který 
ješt ě posílil odpov ědnost státu za vnit řní bezpe čnost. Krevní 
msta, svémoc a boje až dosud p řípustné byly nyní s kone čnou 
platností zakázány.  

Lhůtou stanovené mírové povinnosti, časy klidu, vycházely 
z všeobecné mírové nabídky, jinými slovy z toho, že  stát 
uznává zajišt ění bezpe čnosti jako sv ůj nejd ůležit ější úkol. 

V takovémto p řípad ě nezáleželo na míst ě či chránící osob ě, 
ale na čase (svaté časy). Za svaté byly pokládány časy, které 
nějak souvisely s kultem. 236   

Časový azyl zajiš ťoval bezpe čí a mír domácím i pocestným. 
Nikdo se nesm ěl dopustit vraždy, požáru, loupeže, p řepadení, 
nikoho zranit zbraní, nikdo nem ěl vést b ěhem tohoto času 
spory, hádky, boje, nap říklad od adventu až do t ří král ů. 237  

                     
234 Balík, cit. d., s. 138. 
235 Ivanov, cit. d., s. 66. 
236 Srov. Henssler, cit. d., s. 122. 
237 Flor, cit. d., s. 118. 
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Časová azylová ochrana se neposkytovala a nestanovov ala 
jen na základ ě ur čitých svátk ů, slavností, dohod (mír ů), ale 
projevovala se též v samotných konkrétních ochranný ch 
listinách. 238  N ěkdy byla dokonce tato časová ochrana 
prodlužována a obnovována. 239  

 

 

4. Shrnutí 
 

Přes po četné formy azyl ů (církevní, sv ětský, cizinecký, 
diplomatický) hrála osobní a časová azylová ochrana jako 
zvláštní forma azylu významnou roli p ři ochran ě jednotlivých 
osob p řed odvetným krveprolitím a bezprávím, které bylo 
vyvoláno nedostatkem právního po řádku. 

Osobní formy azylového práva p ředstavují jisté ochranné 
vztahy mezi osobami, kde ur čitou roli hrála sakrální povaha 
t ěchto vztah ů, zejména pak v dob ě p ředk řesťanské. 

Postupem doby vzniká právní nápl ň této formy, která byla 
všeobecn ě závazná a uznávaná. Tím na stran ě druhé dochází i 
k zavedení sankcí v p řípad ě porušení. 

V p řípad ě časové azylové ochrany zprvu významnou roli 
hrály tzv. boží míry, které časem toto své poslání p řenechaly 
tzv. zemským mír ům (dochází k p řesunu z církevní oblasti do 
oblasti sv ětské). T ěmito míry byly pak b ěhem ur čitých dn ů, 
svátk ů či období chrán ěny jednotlivé osoby pop ř. v ěci. 

U osobní ochrany stála v pop ředí p ředevším osobnost 
ochránce. Všeobecnou závaznou ochranou bylo možné p ředpokládat 
u osob se zvýšenou sakrální autoritou. To platilo u  osob jako 
král, královna, papež či vysoce postavený duchovní hodnostá ř, 
především pak když docházelo k poskytnutí ochrany v r ámci 
jistých právních zvyk ů a oby čej ů. 

Přitom nebylo p řihlíženo k tomu, kdo hledá azyl, nýbrž u 
koho je azyl vyhledán, respektive kdo ho poskytne. I ta 
nejposledn ější osoba vykazovala-li zvláštní ochranné atributy,  
mohla získat ochranu. P říkladem je zde ochrana králem či 
královnou nebo královský pláš ť jako symbol ochrany a moci 
(dotek s ním p řinesl bezpe čí). 

                     
238 „A ten glejt trvati jmá ot dání tohoto lista až do tejto najav příščie soboty a ten den ostatní celý až do západu 
záščie slunečného .“  Z ochranné listiny vyhotovené moravskými stavy pro Herolta z Kunštátu a z Bozkovic ze 
7. června 1441. Archiv Český, Praha 1890, Díl X., s. 261-262. 
239 To nám například dokládá ochranná listina z roku 1565, která byla vyhotovena pro jistou Martu Vopselkovou. 
Původně byla udělena na šest neděl. Po uplynutí byla prodloužena nejdříve o dvě neděle pak ještě o čtyři neděle. 
Poté byla listina znovu vydána roku 1566 s čtyřnedělní platností a prodloužena opět o dvě neděle. S ochrannou 
listinou téže osoby se pak setkáváme ještě roku 1572. Kliment, cit. d., s. 55. 
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Tato ochrana p ředstavovala nedotknutelnost chrán ěné osoby, 
kterou chrán ěnec zašti ťoval bu ď pouhou autoritou, nebo 
například ochranou listinou. Tento ochranný vztah vedl 
k nedotknutelnosti, k tomu, že tento vztah byl ú činný v ůči 
t řetí osob ě a chránil p řed každým dalším pronásledováním 
(stíháním). 

Původn ě sakrální ochrana postupn ě p řešla v ochranu 
zakotvenou v právních p ředpisech, kterými v budoucnu byly 
jednotlivé osoby chrán ěny. 
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II.  Formy azylového práva  

 

 

1.  Církevní azylové právo 

1. Úvod 
 

Církevní azylové právo p ředstavovalo významný institut, 
jehož funkce spo čívala v ochran ě osob p řed dalším 
krveprolitím, hrdelními tresty a omezenou trestní j usticí.  

Éra církevní ochrany uprchlík ů za číná Konstantinovým 
toleran čním ediktem z roku 313 našeho letopo čtu. 240  

Problematika azylu se stala jedním z klí čových témat 
kanonického práva. Právo církevní, kanonické, vytvo řilo celý 
systém azylového práva. Rozsah a po čet posvátných míst, tedy 
azylových teritorií, se postupem doby zv ětšoval. 

Církevní azylové právo se stalo garantovanou imunit ou241  a 
prostorov ě se vztahovalo na všechny kostely a p říslušející 
budovy, kláštery a jejich klášterní obvody, fary, c írkevní 
nemocnice a ústavy, paláce biskup ů a vyšších církevních 
hodnostá řů, 242  h řbitovy a kn ěžské koleje. 

Využití h řbitova jako azylového místa nám dokládá nap ř. 
listina ze 14. února 1738, ve které se píše o h řbitov ě ve 
Zdicích jako azylovém míst ě.  243  Další p říklad je z roku 1737, 
kdy jistý Mat ěj Vojá ček, který se dopustil vraždy, se uchýlil 
na Zbraslavský h řbitov, kterého využil jako azylového místa. 244   

Využití kn ěžské koleje jako církevního azylu nám dokládá 
listina z roku 1724, kde se píše, že „tzv. baron Mu ckenberg, 
vlastním jménem Jacobini, známý zlo činec, utekl do asylu 
v jezuitské koleji v Hradci Králové“.  245  

Charakter církevního azylového místa mohl mít i ext eriér 
kostela. Jak nám dokládá listina z roku 1691, za cí rkevní 
azylové místo byly pokládány i stupn ě p řed kostelem svatého 
Jiljí v Praze. 246  

                     
240 Srov. Morgenstern, cit. d., s. 62. 
241 Srov. Gröll, cit. d., s. 197 a násl. 
242 K tomu srov. Bindschedler, cit. d., s. 36 a násl.; Härter, cit. d., s. 305; Gröll, cit. d., s. 21, 46, 206-213; Ottův 
slovník naučný, Praha 1997, Díl II., s. 931; Flor, cit. d., s. 129. 
243 Národní archiv Praha, Fond Staré české místodržitelství, Sig. 1738/II/g.  
244 Národní archiv Praha, Fond Staré české místodržitelství, Sig.1737/X/f/27 a Sig. 1737/X/g/12. 
245 Národní archiv Praha, Fond Staré české místodržitelství, Sig. 1724/VI/m/73, VII/m/61, VIII/m/20. 
246 U Winter, Z.:, Život církevní v Čechách, Praha 1896, svazek II., s. 929. 
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Podle církevního práva byli p ředstavení církve a 
jednotliví duchovní povinni zajistit ochranu uprchl ík ům, kte ří 
se nacházeli na azylovém míst ě. Za jakékoli porušení azylového 
práva, které bylo považováno za sacrilegium,  byl užíván trest 
exkomunikace.  

Nutno podotknout, že církevní azylová ochrana p ůsobila 
pouze uvnit ř azylového místa. Út ěk do azylového místa tak 
neznamenal plné osvobození od sv ětské soudní pravomoci. Avšak 
uvnit ř církevního azylu požíval uprchlík plné azylové och rany. 
Proto žádný uprchlík nesm ěl být vyveden bez svolení církve 
(nap říklad bez souhlasu konkrétního církevního p ředstavitele 
kláštera) z azylového místa. Každé takovéto násilné  vyvedení 
z církevního azylu bylo ze strany církve považováno  za 
zneuct ění posvátného místa a bylo z její strany, jak je ji ž 
výše nazna čeno, trestáno. 247  

 

2. Střet církevní a světské moci 
 

Podle kanonického práva bylo také nep řípustné činit 
nepřímý nátlak na uprchlíky, aby se dostali do rukou sv ětské 
moci. Nep římý nátlak byl vykonáván zejména tak, že azylové 
místo bylo ze strany sv ětské moci prostorov ě uzav řeno a 
hlídáno (nap ř. vojskem), nebo tzv. „vyhladov ěním“ 248  uprchlík ů, 
kte ří byli nuceni „dobrovoln ě“ opustit azylové místo. Nep římý 
nátlak se projevoval též tím, že prost řednictvím konfiskací 
byli rodinní p říslušníci uprchlík ů zbavováni majetku. 249   

Pro p ředstavu uvádíme vybraný p řípad z Litom ěřic, který se 
váže k období 17. století. 

21.srpna 1651 Štefan Bulion zranil starostu Nesseni a, 
moudrého znalce filozofie, tak t ěžce, že následující noc 
zemřel. Zlo činec poté uprchl do minoritského kláštera. Klášter 
byl následn ě obklí čen městskou stráží. Šestnáct dn ů se snažil 
Bulion o út ěk z kláštera. Nakonec jednoho dne ne čekan ě hodil 
vojákovi na stráži písek do o čí a za čal prchat. Byl ale 
dopaden a ob ěšen. 250  

Tento p řípad ukazuje, že i když klášter byl ješt ě ze 
strany sv ětské moci jako azylové místo respektován, došlo zde  
k porušení azylové ochrany, když klášter jako azylo vé místo 
byl st řežen sv ětskými bezpe čnostními orgány, což bylo 
v rozporu s kanonickým azylovým právem. 

                     
247 Flor, cit. d., s. 137. 
248 Proti tomu se stavěly již dříve některé synody, které výslovně zakazovaly zamezování přísunu potravin do 
církevních azylových míst. Např. synody ve francouzském Nogaretu (1303, kánon 6), Marciacu (1326, kánon 
11) nebo ve španělském Valladolidu (1322, kánon 17). Hinschius, cit. d., s. 393. 
249 Srov. Babo, cit. d., s. 115; Flor, cit. d., s. 137. 
250 SOA Litoměřice, Protokol radní, I.č. 122, Sig. IB 17. 
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K výše nazna čené problematice uvedeme ješt ě jeden p řípad z 
Litom ěřicka, který se udál roku 1685. 

V ned ěli po oslav ě svátku Božího t ěla Kristova 
v odpoledních hodinách m ěšťan Mat ěj Rosslaw z Rozentálu, 
správce na statku její knížecí Milosti Sasko-Lauenb urgské, 
který m ěl odevzdat řádné vyú čtování svého hospoda ření 
představenému hrab ěti Šatelickému na ploskovickém zámku, toto 
neučinil a uprchl do dominikánského kláštera. Ve sk ří ňce, 
kterou si sebou vzal do kláštera, chyb ěla velká část pen ěz. 
Jelikož dominikáni odmítli defraudanta vydat, byl v eškerý 
movitý a nemovitý majetek Rosslawa zkonfiskován až do úplné 
omluvy provinilce, pokud jde o jeho špatné hospoda ření a 
stížnosti poddaných. 251  

Případ nás tak zavedl p římo do praxe využívání nep římého 
nátlaku ze strany sv ětské moci na uprchlíka prost řednictvím 
konfiskace majetku.  

Církevní azyl, ve kterém našli ochranu i jednotliví  
zlo činci, se tak stával trnem v o čí u sv ětské moci a to nejen 
z d ůvodu, že se do n ěj mohli ukrýt pachatelé trestních čin ů, 
ale i proto, že delikvent ům již nebyly ukládány církevní 
tresty a jednotlivým zlo činc ům církev dopomáhala k út ěku nejen 
do církevního azylového místa (nap ř. z v ězení) ale i dál 
z kláštera či jiného místa. Navíc církev trvala na vlastní 
soudní pravomoci. 252   

Uveďme si další p řípad z litom ěřického archivu, který nám 
dokládá výše nazna čené poznatky. 

Roku 1692  šlechtický, ale skrz naskrz zkažený student 
Leopold Strobelius ze Sternfeldu, potomek vynikajíc ího, ale 
bohužel už zesnulého císa řského soudce Jakuba Strobelia ze 
Sternfeldu, usmrtil zednického tovaryše Matouše Kip linga, a to 
tak, že mu kordem probodnul srdce. Poté uprchl do k apucínského 
kláštera svaté Ludmily, kde – prý na p římý p říkaz tehdejšího 
biskupa, hrab ěte Šternberka – byl velmi vlídn ě p řijat. M ěstská 
justice, aby zabránila út ěku provinilce, nechala klášter ve 
dne v noci p řísn ě hlídat. P řesto se Leopoldu Strobeliovi 
podařilo, pravd ěpodobn ě uplacením strážného, uniknout 
z kláštera a prchnout p řes zemské hranice do říšského m ěsta 
Augsburg. Trestní řízení bylo proto vedeno v nep řítomnosti 
provinilce a podle b ěžných norem pro osoby šlechtického stavu. 
Strobelius byl nejprve pro forma odsouzen k trestu smrti 
st ětím, ale pak byl tento trest na základ ě milosti zm ěněn na 
dvouletý trest v ězení. Odsouzenému bylo uloženo, aby zaplatit 
matce zabitého odškodn ění ve výši sta gulden ů a m ěstu nahradil 
všechny výlohy, které byly spojeny se st řežením kláštera b ěhem 
jeho pobytu v n ěm. Když se odsouzený po n ějaké dob ě vrátil, 
musel nastoupit trest. Se svolením vrchnosti si moh l sám 

                     
251 SOA Litoměřice, Protokol radní, I.č. 124, Sig. IB 19. 
252 Srov. Babo, cit. d., s. 111. 
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zaopat řovat živobytí a dokonce p řespávat v dom ě své rodiny a 
podle libosti navšt ěvovat kostely a kaple. Jako v ězeňský 
prostor mu byla p řid ělena sv ětnice ve staré radnici s dobrým 
výhledem na rušné nám ěstí. 253  

Podle církevního azylového práva v azylovém míst ě nebyla 
chrán ěna jen osoba uprchlíka, ale i jeho majetek. Veškeré  v ěci 
přinesené uprchlíkem do azylového místa spadaly tak p od 
ochranu církve a tím docházelo i k tomu, že v koste lech či 
klášterech byl vítán leckterý bohatý uprchlík (viz.  výše 
uvedený p řípad) a to i p řes jeho vinu či provin ění. Tato praxe 
v podstat ě podn ěcovala k porušování církevního azylového práva 
až k jeho zneužívání ze strany zlo činc ů. Toto vedlo sv ětskou 
moc k postupnému omezování nebo p římo rušení církevního 
azylu. 254   

Všeobecn ě, v evropském prost ředí, ze strany sv ětské moci 
se projevovala argumentace, že církevní azylové prá vo zasahuje 
do právního řádu státu. Podle ní nebyla církev kompetentní 
k poskytování azylu. Na zákony církevního azylového  práva bylo 
možno nahlížet pouze jako na nep římé státní zákony, a proto 
prý mohly být kdykoli státem m ěněny. 255  Tak i hrab ě Rudolf 
Chotek p řesv ědčoval císa řovnu Marii Terezii, že česká dvorská 
kancelá ř roku 1729 ze zákon ů a listin prokázala, že azylové 
právo se nezakládá ani na božském ani na p řirozeném právu, 
nýbrž má p ůvod jen v milosti zem ěpána a tudíž m ůže být op ět ze 
strany panovníka zrušeno. 256   

Další argumentace mí řila na vydávání azylant ů z církevních 
azylových míst a na azylové řízení, které ješt ě dlouho, až do 
18. století, bylo v rukou církevních orgán ů. Sv ětská vrchnost 
a právní teorie argumentovaly proti tomu tak, že na  azylové 
právo má být nahlíženo jako na projev zem ěpanského ud ělení 
milosti pop ř. potvrzení práva. Muselo tedy existovat 
rozhodnutí o uznání či neuznání azylu zp ůsobilého deliktu. 
Toto m ělo být ponecháno zem ěpánům jako nejvyšším soudc ům, 
popřípad ě jejich justici a správním orgán ům. 

Jako p říklad azylového řízení v rukou církve nám dokládá 
listina pražského arcibiskupství z roku 1723, ve kt eré se 
oznamuje, že „ Jos. Liebmanovi, který zabil Karla Sou čka, bylo 
po jeho výslechu p řiznáno právo azylu “. 257   

Ješt ě roku 1725 probíhalo vyšet řovací řízení u církevního 
soudce, který konstatoval zlo čin a kvalifikoval azylovou 
způsobilost pachatele. 

 Od roku 1750 byli azylanti umís ťováni ve zvláštním 
„kn ěžském“ v ězení, ale výslech provád ěla již sv ětská justice. 

                     
253 SOA Litoměřice, Protokol radní, I.č. 137, Sig. IB 1 22. 
254 Srov. Babo, cit. d., s. 111 a násl. 
255 Tamtéž, s. 128. 
256 Srov. Svátek, J.: Dějiny panování císařovny Marie Terezie, část II., Praha 1898, s.138. 
257 Národní archiv Praha, Fond Staré české místodržitelství, Sig. 1723/IV/m/8. 
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Avšak rozhodnutí o žádostech o azyl, posuzování azy lových 
důvod ů, pop ř. zjišt ění deliktu nehodného azylu a vydání 
azylant ů z ůstávalo zásadn ě na církevních ú řadech, p řípadn ě na 
biskupovi. Sv ětské justi ční orgány musely formáln ě o azylanta 
zažádat rekvizicí podep řenou výkladem d ůvodného podez ření. 
Pokud azylanti byli vydáni, musela sv ětská vrchnost v azylovém 
reverzu upustit od hrdelního potrestání (trestu smr ti a 
t ělesných trest ů). Azylanti, kte ří byli sv ětské moci vydáni, 
mohli po čítat nejvíce jen s poenae extraordinariae. 258  

Omezování cirkevního azylu ze strany sv ětské moci nám 
dokládá skute čnost, že Bed řichem Velikým bylo 7. února 1743 
vydáno na řízení pro Slezsko, kde bylo stanoveno, že „ [církevní 
budovy ] nemají jako azylová místa sloužit zlo činc ům, nýbrž 
sv ětská vrchnost je oprávn ěná ty, kte ří tam uprchli, vyvést a 
odvést do v ězení “. 259  

Vrátíme-li se ale o pár let zp ět, zdá se že sv ětská 
vrchnost nebyla vždy v tomto názoru jednotná. V na řízení 
císa ře Karla VI. z roku 1712 je stanoveno: „ aby nikdo 
z takových míst asylních násiln ě nebyl dobýván, nebo ť dálo se, 
že si ú řadové sv ětští v kostelích a klášte řích p ři stíhání 
uprchlík ů často násiln ě proti duchovním po čínali “. 260  

Příkladem konfliktu mezi sv ětskou mocí a církví p ři 
vydávání azylanta nám dokládá nap ř. listina z 6. listopadu 
1693, ve které Václav Vojt ěch ze Šternberka, prezident nad 
apelacemi, kárá právo kláštera Matky Boží pod řet ězem na 
Menším měst ě Pražském, že se „ zpěčovalo vydati právu Menšího 
města Pražského Václava Pelikána “, který m ěl být vsazen do 
vězení. 261  

Jako další p říklad nevydání ze strany církevních 
duchovních lze uvést následující p řípad: 

V červnu roku 1641 zavraždil Bed řich Schermer 
litom ěřického m ěšťana Karla Čejku, člena soudního kolegia. 
Schermer m ěl p ři sob ě krátkou pušku - karabinu. S kulkou, 
kterou si utavil z pšeni čného obilí a dvou st říbrných 
knoflík ů, smrteln ě zasáhl Čejku do blízkosti srdce, takže ten 
na míst ě zem řel. Poté Schermer utekl k jezuit ům, kte ří se 
zdráhali vydat ho sv ětské justici. 262  

Tímto p řípadem je nastín ěna také otázka, zda-li jezuité, 
kte ří odmítli zlo čince vydat, neporušovali v podstat ě vlastní 
církevní právo? Nebo ť, budeme-li se na toto právo odkazovat, 
pak m ůžeme konstatovat, že již roku 1591 prohlásil papež Řehoř 

                     
258 Härter, cit. d., s. 311-312. 
259 U Hinschius, cit. d., s. 397. 
260 Svátek, J.: Panování Josefa I. a Karla VI., Praha 1895, s. 256 a Svátek, J.: Českomoravská kronika, kniha 
VII., Praha 1898, s.184. 
261Národní archiv Praha, Menší fondy a sbírky různé provenience, Parisova sbírka, Praha 1939, č. 287.  
262 SOA Litoměřice, Protokol radní, I.č. 122, Sig. IB 17 a I.č. 124, Sig. IB 19. 
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XIV. ve své bule Cum alias  úkladnou vraždu za zlo čin, a tedy, 
že „ takovýto provinilec není hoden azylového práva “. 

 

3. Omezování církevního azylu ze strany církve 
 

Za nep říznivý následek církevního azylového práva lze 
ozna čit rozší ření církevních azylových míst, do kterých se 
uchylovali nejen osoby, kterým byla zp ůsobena k řivda, ale i 
nebezpe ční zlo činci, kte ří se tak vyhýbali zasloužilému trestu 
a tudíž docházelo k porušování ve řejného po řádku, snižování 
veřejné bezpe čnosti a rostlo tak zneužívání církevního azylu z 
jejich strany.  

Uprchlíci často z ůstávali na azylových místech po dlouhou 
dobu, n ěkolik m ěsíc ů až řadu let, a k opušt ění církevního 
azylu se nechali p řimět v podstat ě jen tehdy, pokud jim byl 
dán p říslib ud ělení milosti. I když ze strany papež ů je 
zdůraz ňován význam a d ůležitost církevního azylu, i oni se jej 
snaží více-mén ě omezit a tím z řeteln ě zabránit jeho 
zneužívání. 263  

Kromě otázky zneužívání církevního azylu se zde 
projevovaly další podstatné d ůvody pro omezování církevního 
azylového práva. Jedním z t ěchto d ůvod ů bylo, že azylové 
církevní právo p ředstavovalo pro církev velké finan ční 
břemeno, které se p ředevším projevovalo v nezbytnosti zajistit 
dostate čné ubytovací možnosti pro pobyt uprchlík ů. Často 
musely být stav ěny zvláštní budovy, které navíc bylo nutné 
neustále udržovat. Dalším d ůvodem bylo zaopat řování uprchlík ů, 
ve form ě stravy, zásobování, prost ředk ů k lé čení, které šlo 
opět k tíži církve. V neposlední řadě pro omezení azylového 
církevního práva hrál její postoj k ud ělování trestu smrti. 
Církev totiž postupem doby za čala odstupovat od zásadního 
odmítání trestu smrti. Dochází tak k situaci, kdy c írkev 
ustupuje naléhání sv ětské moci a vydává uprchlíky ze svých 
azylových míst, tedy ze své ochrany, sv ětským soudním 
orgán ům.264  

Tyto výše nazna čené d ůvody nakonec vedly k tomu, že  
samotnou církví dochází k postupnému omezování círk evního 
azylu. 265  Regulace církevního azylu církví p řitom sahá až do 
11. století. 

                     
263 Srov. Flor, cit. d., s. 140.  
264 Tamtéž, s. 140. 
265 K následujícím odstavcům poukazujícím na omezování církevního azylu pro jednotlivé osoby ze strany 
církve srov. zejména Widder, A.: Kirchliches und weltliches Asylrecht und die Auslieferung flüchtiger 
Verbrecher, In: Archiv für Kirchenrecht, Freiburg 1898, Bd. 78, s. 30-31; Bušek, V.: Učebnice dějin práva 
církevního, Bratislava 1929, s. 154; Flor, G.: cit. d., s. 140-141; Babo, M.: cit. d., s. 111-123; Gröll, J.: cit. d., s. 
242; Hinschius, cit. d., s. 394 a 397; Bulmerincq, A.: cit.d., s. 91. 
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Již roku 1059 papež Mikuláš II. vylou čil z církevního 
azylu lupi če. V jeho na řízení bylo dále stanoveno, že kdo by 
porušil hranice azylové ochrany ( čty řicet krok ů okolo velkých 
kostel ů a t řicet krok ů okolo malých kostel ů a kaplí) a uvnit ř 
této ochranné oblasti napadl uprchlíka, bude potres tán 
exkomunikací. Toto na řízení prostorov ě rozší řilo okruh 
působnosti azylového práva a zajistilo jeho hrozbou t restu. 

Inocenc III. pokra čoval v linii, která zapo čala v 11. 
století, a v roce 1200 p řipustil možnost potrestání i u t ěch 
zlo činc ů, kte ří vyhledali azyl, zárove ň se ale snažil 
garantovat ochranu p řed trestem smrti a t ělesnými tresty. Jen 
pouli ční lupi či a ti, kdo v noci pustoší pole, byli z práva 
azylu vylou čeni.  

Roku 1230 Řehoř IX. vy ňal z ochrany církve lidi, kte ří se 
dopustili útok ů proti druhému v kostelech; nikdo se nem ěl 
dovolávat ochrany své osoby, když toto právo druhém u up řel, 
navíc na posvátném míst ě.  

Krátce nato zakázal papež Inocenc IV. ukrývat v kos telech 
úkladné vrahy, iniciátory vražd, podn ěcovatele nebo jejich 
pomahače, a to pod pohr ůžkou trestu pro ty duchovní, kte ří 
nařízení nerespektovali. 

V roce 1418 papež Martin V. p řiznal vévodovi brabantskému 
a městu Bruselu právo vyvést z azylu zákonn ě usv ědčené lupi če, 
zlod ěje, pustošitele polí a úkladné vrahy, avšak s p ředem 
vyžádaným souhlasem duchovenstva a bez krveprolití.  
Vyšet řování zlo činc ů však pln ě ponechal v rukou biskup ů.  

Roku 1434 byl uzav řen konkordát mezi utrechtským biskupem 
a Filipem Burgundským, ve kterém, v souladu s d řív ějšími 
nařízeními, byli z azylového práva vyjmuti vrazi a vel ezrádci. 

Papež Julius II. rozší řil seznam d ůvod ů, pro n ěž mohl být 
azylant vydán, v na řízení pro Anglii z roku 1504 ješt ě o 
crimen laesae maiestatis , tedy o politická provin ění. 

Když se ukázalo, že se nepoda ří upravit azylové právo na 
tridentském koncilu, vydal Řehoř XIV. v roce 1591 konstituci 
Cum alias , která p řinesla vylepšení azylového práva 
s p řihlédnutím k právu lennímu, dále však siln ě hájila 
autoritu a moc církve proti státu. Kostel ům, klášter ům a 
posv ěceným míst ům zásadn ě p řiznal právo poskytovat azyl, avšak 
opět lupi či, pustošitelé polí, ti, kte ří na posvátných místech 
někoho zabili či zmrza čili, zrádní a úkladní vrahové, kací ři a 
zlo činci proti majestátu byli z azylového práva vylou čeni. 

Roku 1725 vydal Benedikt VIII. konstituci Ex Quo Divina , 
která vylou čila z práva na poskytnutí azylu vedle vrah ů 
samotných také iniciátory vražd, pachatele násilnos tí proti 
lidem hledajícím azyl, pachatele násilností na azyl ových 
místech, pad ělatele papežských listin, osoby, které falšovaly 
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a poškozovaly m ěnu, a též osoby, které se na t ěchto mincovních 
deliktech jinak ú častnily, a pachatele loupežných vražd. 

Konstitucí In supremo institiae  papeže Klimenta XII. z 
února 1735 bylo oproti ustanovením papež ů Řehoře XIV. a 
Benedikta VII. podstatn ě usnadn ěno vydávání pachatel ů sv ětské 
moci. K t ěmto výjimkám z práva na azyl se p řihlíželo také 
v p řípadech, kdy byly zjišt ěny p ři p ředběžném řízení pouhé 
indicie, že se žadatel o azyl dopustil n ěkterého z výše 
uvedených proh řešk ů. V takovém p řípad ě církevní činitelé 
vydali uprchlíka sv ětské moci, avšak pod p řísahou, že sv ětská 
moc uprchlíka vydá zp ět, pokud se podez ření nepotvrdí.  

Obdobně vydal Benedikt XIV. 15. b řezna 1750 konstituci 
Oficii nostri ratio . Tato konstituce op ět zakazovala používat 
„vyhladov ění“ jako nástroj, jak ukrytého donutit opustit sv ůj 
azyl a též umož ňovala vydání uchaze če o azyl sv ětské moci. V 
případ ě zjišt ění, že žádný zlo čin nespáchal, musel být ovšem 
vrácen zp ět do azylového místa. 

Podle papežského zákonodárství bylo od roku 1831 si ce 
podstatn ě zredukováno na území církevního státu, ale ješt ě 
v článku 15 rakouského konkordátu z roku 1835 zachováv alo 
církevní azylové právo kostel ů potud, „pokud to p řipoušt ějí 
požadavky spravedlnosti a ve řejná bezpe čnost“. 266   

Roku 1862 a 1881 římská kurie uzavírá konkordát s 
Ekvádorskou republikou s poukazem na azylové právo.  V článku 
10 této smlouvy bylo stanoveno: „ Ut honoretur domus Dei, qui 
est Rex regum et Dominus dominantium, sacrorum temp lorum 
immunitas servabitur, in quantum id publica securit as et ea, 
quae justitia exigit, fieri sinant“ . Ochrana svatostánku tak 
byla podmín ěna výhradou ve řejné bezpe čnosti a požadavk ů 
spravedlnosti. Dále podle této smlouvy byl již fará ř 
kompetentní ke svolení vydat zlo čince. 267  Toto zmín ěné 
ustanovení se nachází ve stejném zn ění výše uvedeného článku 
15 konkordátu s Rakouskem. 268  

Podle nové kodifikace církevního práva (kánon 1179 
CIC/1917) 269  v principu trvalo církevní azylové právo nadále. 
Definitivn ě se církev vzdala práva azylu roku 1983 zrušením 
předchozího Kodexu (kánon 6 § 1 CIC/1983 ruší CIC/191 7, 

                     
266 Srov. Schmied, E.: Das kirchliche Asylrecht in Böhmen, In: Die böhmischen Länder zwischen Ost und West, 
Mnichov 1983, s. 147-148; Babo, M.: cit.d., s. 133. 
267 U Bindschedler, R. G.: Kirchliches Asylrecht (Imunitas ecclesiarum localis) und Freistätten in der Schweiz, 
Zurich 1906, s. 4. Dále k tomu srov. Hinschius, P.: cit.d., s. 388. 
268 Bindschedler toto uvádí v poznámce pod čarou, s tím že píše „…im Konkordate mit Oesterreich vom Jahre 
1855, Art.15…“. Lze se domnívat, že v tomto případě, se nejedná o další smlouvu uzavřenou mezi církví a 
Rakouskem, ale o tiskovou chybu, kdy místo 1835 je uvedeno 1855. Bindschedler, R.G.: cit.d., s. 5. 
269 Ecclesia iure asyli gaudet ita ut rei qui ad illam confugerint, inde non sint extrahendi, nisi necessitas urgeat, 
sine assensu Ordinarii, vel saltem rectoris ecclesiae. U Babo, M.: cit.d., s. 132. Srov. též Kimminich, O.: Die 
Geschichte des Asylrechts, In: Bewährungsprobe für ein Grundrecht, Baden-Baden 1978, s.39. 
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při čemž CIC/1983 žádné ustanovení o církevním azylu 
neobsahuje). 270   

 

4. Omezování a rušení církevního azylu ze strany světské moci 
 

V českých zemích se církevní azylové právo udrželo až do 
18. století, kdy následn ě bylo omezeno tereziánským na řízením 
z kv ětna 1752, které prohlašovalo: …vzhledem k tomu, že 
duchovenstvo poskytuje domn ělou kostelní ochranu i uprchlík ům, 
tedy také úmyslným podvodník ům, pašerák ům, neplati čům mýtného, 
nebo defraudant ům, a právnímu řízení justice se hromadn ě 
vyhýbají,  avšak je všeobecn ě známo, že takovým zlo činc ům jus 
asyli tím mén ě může náležet […] ordiná ři mají dle toho náležit ě 
poučit duchovní, aby takovým lidem neposkytovali azyl, nýbrž 
je sami v p řípad ě jejich neoprávn ěného út ěku do kostel ů či 
klášter ů vydali sv ětským soud ům…271  a na řízením z října 1752, 
kde se uvádí, že „ … ti, kte ří v budoucnu uprchnou do kláštera, 
avšak uvnit ř azylu se neradují hledaní delikventi a azylanti 
pod záminkou, že se neví , kdo takový je k extradic i […] tak 
bylo generáln ě na řízeno, že vyjímání a p řebírání náleží 
v m ěstech pražských m ěstským setník ům a na venkov ě setník ům 
krajským… 272  

 Azylovým patentem z roku 1775 bylo právo azylu ome zeno 
jen na prostory, ve kterých se p řisluhovalo svátostmi nebo kde 
byla uschována svátost oltá řní. Avšak z práva azylu byli 
vylou čeni: rouha či, pomlouva či Svatého otce, p ůvodci 
neúmyslného zabití, svatokrádežníci, vrahové, pouli ční lupi či, 
ti, kte ří v no ční dob ě kradou nebo pustoší polní plodiny, 
úkladní vrahové, ti, kte ří cht ěli sami spáchat úkladnou vraždu 
nebo k ní napomáhali, nebo si vraždu u jiného objed nali, ti, 
kte ří se dopustili urážky sv ětského majestátu, ti, kte ří jsou 
vinni spiknutím nebo vzpourou proti státu, velezrád ci, 
penězokazové, každý, kdo pad ělá pe čeť, ten, kdo pad ělá razítko 
na dokumentu a ve řejné listin ě, travi či studní, pramen ů a 
jiných vodních nádrží a pastvin, žhá ři, ten, kdo krade v dob ě 
požáru, nedostatku vody, povodní, ztroskotání lodi nebo 
v časech podobných útrap, defraudanti ve řejných pen ěz, 
vražedkyn ě d ětí a ty, které si p řivodí potrat či jen tomu 
pomohou, únosci panen, ten, kdo napom ůže út ěku z v ězení, 
bankrotá ři, neplati či mýtného a cla, vojenští zb ěhové.  273  

                     
270 Srov. Babo, M.: cit.d., s. 133. 
271 Reskript M. Terezie z 10.května 1752, Národní archiv Praha, Fond Rescriptorium, Sig. 2958, s. 46-49; 
K tomu srov. také Jaks, cit. d., s. 361. 
272 Reskript M. Terezie z 21.října 1752, Národní archiv Praha, Fond Reskriptorium, Sig. 2769, s. 53-64; K tomu 
srov. také Jaks, cit. d., s. 362. 
273 Patent M. Terezie z 15. září 1775, Národní archiv Praha, Fond Patenty, Katalog sbírky patentů stát. ústřední 
archivu, Praha 1956, autoři Kulířová-Sander: Patenty PC 27. 
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Nakonec bylo církevní azylové právo ml čky zrušeno 
zákonodárstvím Josefa II 274 . 

V období raného novov ěku byla situace komplikovan ější 
nejen co se tý če církevního azylového práva (protestantská a 
katolická území se ubírala rozdílnou cestou), ale t aké proto, 
že existovaly po četné sv ětské azyly. 275  

Raně novov ěké státy necht ěly p řipustit církevní azyl pro 
pachatele trestných čin ů. Situaci v jednotlivých zemích navíc 
komplikovaly rozdílné právní oby čeje, privilegia a právní 
normy. 

Například církevní azyl ješt ě principieln ě potvrzoval 
Bamberský soudní řád z roku 1507, kde je stanoveno, že „ na 
posv ěcených nebo svobodných místech nesm ějí být azylanti 
postiženi trestem smrti pop ř. hrdelními tresty “, ale již 
vylou čil z poskytnutí azylu lupi če. Trestní zákoník vydaný 
Karlem V., tzv. Carolina, z roku 1532 kladl pouze j ako 
podmínku omezené právo stíhání a zatýkání zemskou v rchností. 
Avšak prost řednictvím tzv. Salvatorské klausule nadále 
přiznával platnost tradi čních právních oby čej ů a privilegií. 276  

Již zmi ňovaným reskriptem z 10.kv ětna 1752 císa řovna M. 
Terezie ješt ě také církevní azyl ponechává, ale již z práva 
církevního azylu vyjímá podvodníky, bankrotá ře, pašeráky a 
dezertéry. Tito pak m ěli být p ředáváni státní moci. 
V reskriptu je též stanoveno, že ordiná ři mají dle toho 
náležit ě pou čit duchovní, aby takovým lidem neposkytovali 
azyl, nýbrž je sami v p řípad ě jejich neoprávn ěného út ěku do 
kostel ů či klášter ů p řenechali sv ětským soud ům.277  

Tuto indiferentnost je možné vysv ětlit i konfliktem mezi 
katolickými a protestantskými stavy, nebo ť reformace p řinesla 
zna čné oslabení církevního azylu. Na protestantských úz emích 
bylo právo církevního azylu odstran ěno dalekosáhle, jelikož 
protestantské zemské církve nevznesly na církevní a zyl žádné 
nároky. Avšak Martin Luther ješt ě ve svém traktátu z roku 1517 
azylové právo církve  obhajuje: „Žádný pachatel zlo činu - vyjma 
lupi čů, no čních pustošitel ů polí nebo t ěch, kdo se dopustili 
vraždy nebo zmrza čení v kostele – nem ůže být násilím vyveden 
z kostela“. Podobn ě se o sakrální ochranu zasazoval také 
švýcarský reformátor Huldrich Zwingli. 278  

Prosazení jednotného státního trestního práva a stá tní 
trestní justice na protestantských územích mí řilo nejen proti 

                     
274 K tomu srov. Všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně, z 13. ledna 1787. 
275 Srov. Härter, cit. d., s. 306; Widder, cit. d., s. 37. 
276 Härter, cit. d., s. 306-307. 
277 K tomu srov. Reskript M. Terezie z 10. května 1752 , Národní archiv Praha, Fond Rescriptorium, Sig. 2958, 
s. 46-49; Klueting, H.: Der Josephinismus, Ausgewählte Quellen zur Geschichte der theresianisch-
josephinischen Reformen, Darmstadt 1995, s. 33; K tomu srov. Therezianisches Gesetzbuch, Bd.I, s. 357 (Nr. 
190), Staatsarchiv Vídeň; Klueting, cit. d., s. 27. 
278 Srov. Morgenstern, cit. d., s. 80; Härter, cit. d., s. 307. 
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zvláštní soudní pravomoci bratrstev a církví, nýbrž  i proti 
církevnímu azylovému právu. To platilo i pro katoli cká území, 
která, i když církevní azyl nezrušila, zkusila ho o mezit. Toto 
omezování vedlo obzvláš ť v Rakousku a Bavorsku k po četným 
konflikt ům mezi státem a církví.  

V 18. století snahy t ěchto stát ů o omezení pop ř. zrušení 
azylového práva církve ješt ě zesílily, a to ve form ě 
jednotlivých zemských zákon ů nebo tím, že vykonávaly nátlak na 
církevní p ředstavitele a zajiš ťovaly si také podporu u 
samotných papež ů. Jejich politika cílila na vylou čení zlo činc ů 
z církevní azylové ochrany do kompetence státu. 

 

Avšak mnoho evropských stát ů odstranilo církevní azyl již 
v 16. století nebo ho tak siln ě omezilo, že byl de facto 
nefunk ční. 279   

 

K jednostrannému ukon čení institutu církevního azylu došlo 
například ve Franci roku 1515 francouzským králem Ludví kem 
XII., definitivn ě byl pak zrušen na řízením Františka I. z roku 
1539.  

Ve Švédsku bylo církevní azylové právo zrušeno roku  1528, 
tedy v roce, kdy byl švédským králem korunován Gust av Vasa a 
kdy vrcholilo švédské reforma ční úsilí.  

V 16. století anglický král Jind řich VIII. rozhodl o 
zrušení azylu na církevních místech a místo nich ur čil sedm 
„azylových m ěst“. Institut církevního azylu byl pak v Anglii 
téměř se stoletým opožd ěním zrušen usnesením parlamentu roku 
1625. 

Církevní azylové právo bylo rušeno i v takových baš tách 
katolické autority, jakou bylo nap říklad Špan ělsko. Již v roce 
1570 špan ělský král Filip II. na řídil zrušení církevního 
azylu, avšak efektivní implementace tohoto rozhodnu tí musela 
počkat do roku 1835.  

Benátská republika v 16. století ješt ě zachovává azylové 
právo, avšak jen pro pachatele „leh čích“ p řečin ů. Proto 
zárove ň bylo vyžadováno ze strany nejnižších soud ů, aby dbaly 
tohoto práva, nikoliv od soud ů vyšších, nebo ť ty rozhodovaly o 
t ěžkých zlo činech.  

V Toskánsku bylo azylové právo de facto odstran ěno 
nařízením Leopolda I. roku 1769, podle kterého „ všichni 
uprchlíci v církevních azylech mají být pozatýkáni a s co 
nejmenším rozruchem odvedeni do státních v ěznic, s výjimkou 

                     
279 K následujícím odstavcům, popisujících rušení církevního azylu v jednotlivých zemích, srov. zejména Maaß, 
F.: Der Josefinismus, Entfaltung und Krise des Josefinismus 1770-1790, sv. II, Vídeň 1953, s. 32; Hinschius, P.: 
cit.d., s. 396-397; Härter, K.: cit.d., s. 306; Babo, M.: cit. d., s. 131; Ottův slovník naučný, Díl II., Praha 1997, s. 
231; Morgenstern, M.: cit.d., s. 82; Flor, G.: cit. d., s. 31. 
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civilních provinilc ů“. Nakonec bylo Leopoldem I. zrušeno 
církevní azylové právo i pro civilní provinilce. Pr oti tomuto 
zrušení neprotestovali ani duchovní knížata, jako b yl t řeba 
pasovský biskup.  

V Portugalsku bylo církevní azyl zrušen roku 1748, v 
Prusku roku 1794 (ve Všeobecném zemském zákoníku, část II., 
článek 11, § 175), ve Švýcarsku 1798, ve Wirtembersk u 
nařízením z 28. kv ětna 1804, v Bavorsku roku 1818, v Sasku 
mandátem z 19. února 1827. 

 

5. Shrnutí 
 

Církevní azylové právo p ředstavovalo ochranu uprchlík ů 
především p řed krveprolitím, omezenou trestní justicí, zejména 
před t ěžkými t ělesnými tresty a trestem smrti. 

 Azylové církevní právo tak plnilo a napomáhalo k z avád ění 
etických princip ů, p ředevším do oblasti trestního práva. 
Církevní azyl pomáhal k zamezení potencionálního 
nespravedlivého uv ěznění a tím p ředstavoval korektiv ke 
státním v ěcem a plnil dopl ňkový p řísp ěvek k vydiferencování a 
dalšímu rozvoji práva jako bylo nap říklad uložení kauce a 
opat ření nahradit uv ěznění obvin ěných až do soudního 
rozhodnutí.  

Církevní azylové právo napomáhalo též k zdokonalová ní 
práva nap říklad zavád ěním nových princip ů jako bylo ud ělení 
milosti. I když se církev postupem doby vzdala její ho 
zásadního odmítavého stanoviska proti aplikování tr estu smrti, 
čímž umožnila stanovení azylových d ůvod ů, podle kterých pak 
byli uprchlíci vylou čení z azylu a v jednotlivých p řípadech 
tak umožnila vydávání uprchlík ů státním ú řadům, lze toto však 
spíše p ři číst k tomu, že i církev cht ěla p řisp ět a m ěla zájem 
na stabilizaci ve řejné bezpe čnosti, právního po řádku a právní 
jistoty. 
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2.  Světské azylové právo 
 

Funkčně je sv ětský azyl s církevním azylem tém ěř 
identický, nebo ť v centru stojí ochrana p řed trestním 
stíháním. Sv ětský azyl poskytoval p ředevším ochranu provinilým 
uprchlík ům, ochranu p řed dalším pronásledováním.  

Počátky sv ětského azylového práva nesahají dále než do 12. 
století. Alespo ň historicky nelze zjistit, že by instituce 
sv ětských azyl ů byla známa starým národ ům slovanským a 
germánským. Sv ětské azylové právo vzniklo teprve vývojem tzv. 
imunit, následkem nedostatku spole čenského po řádku a právní 
ochrany. 280  

Teprve když sv ětští panovníci upevnili svou moc, mohli 
poskytovat ochranu. V ětšina ješt ě v raném novov ěku 
existujících sv ětských azyl ů se poskytovala na základ ě 
královských privilegií. Ovšem je t řeba dodat, že mnoho 
azylových privilegií potvrzovalo pouze již existují cí azylová 
místa. P ři ud ělování královských výsad p řitom nešlo o jednotné 
nebo dokonce plánované vytvá ření azylových míst nebo azylového 
práva. Naopak šlo o p říležitostn ě potvrzovaná privilegia, 
která se p ři nastoupení vlády nového panovníka musela znovu 
ucházet o potvrzení. Po smrti panovníka pozbývala t otiž 
privilegia platnosti, byla tzv. „vyhaslá“. Podle na řízení ze 
17. července 1705 do t ří m ěsíc ů měla následovat žádost o 
potvrzení platnosti privilegia a konfirmace. 281   

Například privilégiem z 6. července 1401 Václav IV. 
potvrdil mimo jiné m ěšťanům v Karlových Varech: „…auch so thun 
wir den ehegenannten burgern zu Karlsbaaad diese be sundere 
gnade, dasz sie allerley leuthe, die umb todschlaeg e vnd sonst 
vmb ehrliche sache flüchtig seyen, in ir stadt vfne hmen vnd 
empfahen mögen von allermenniglich vngehindert“ 282  tedy 
zvláštní právo, právo poskytovat azyl osobám, které  n ěkoho 
zabili nebo se dopustili jiného trestního činu. A 16. července 
1420 potvrzuje král Zikmund m ěšťanům Karlových Var ů všechna 
privilegia a listy o právech a svobodách, které obd rželi od 
císa ře Karla IV. a krále Václava IV. – „Eben uf dem haus e zu 
Prag nach Christ geburt vierzehenhundert iare und d arnach in 
dem zwanzigisten iare, am nechsten dinstag nach san d 
Margarethen tage, unser reiche des Vngrischen in de m 
vierunddreissigisten und des Römischen in dem zehen den 
iare“. 283   

                     
280 Slovník národohospodářský, sociální a politický, Praha 1929, Díl I., s. 136; Ottův slovník naučný, Praha, 
1997, Díl II. s. 931-932; Srov. také Widder, cit. d., s. 35.  
281 Codex Austriacus,  Díl III., s. 485.  
282 Codex iuris municipalis Regni Bohemiae, díl. II., s. 963. 
283 Codex iuris municipalis Regni Bohemiae, díl. III., Praha 1948, s. 3. 
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Jelikož sv ětské azyly pocházely p řevážn ě z královských 
privilegií, p ředstavovaly jistým zp ůsobem projev krále, jako 
osoby poskytující náležitou imunitu, od kterého pak  mohla být 
přenesena na další osoby, v ěci či místa 284 . Tímto šlechta 
odůvod ňovala své právo na poskytování azylu. Šlechtické do my 
popř. šlechtické dvory byly považovány za „nedotknuteln é“ a 
nebylo v nich možné zatknout ani trestn ě stíhané pachatele bez 
výslovného souhlasu jejich majitel ů. Pozd ěji však byli 
pachatelé zlo čin ů ze svobodných dom ů vylou čeni. Tento postup 
proti svobodným dom ům byl založen na mín ění, že svobodné domy 
spo čívají na sv ětských privilegiích a tím zcela podléhají 
zeměpanským na řízením. 285  

Za sv ětská azylová místa byly dále považovány mlýny, 
hostince, hrazené vesnice, hrady, m ěsta, soudní budovy, 
radnice, nemocnice, školy, v čelíny, trhy, vinice atd. 286  

Zdá se, že azylové právo týkající se škol bylo více méně 
problematické, a to i z hlediska nesourodých výklad ů právních 
historik ů. Nap říklad Härter (s odvoláním na Helfrechta) říká, 
že n ěkte ří právní historici pokládají kv ůli t ěsnému vztahu 
mezi jurisdikcí a azylem za azylová místa dokonce i  akademické 
budovy – možná se tedy jen akademická jurisdikce za měňuje 
s právem azylu. 287  A dále Gröll: „Toto oprávn ění – právo azylu 
- akademickým budovám nenáleželo“. Podobn ě uvažuje i Widder. 288   

Pokud jde o azylové d ůvody, pop ř. azylu zp ůsobilé delikty 
a osoby, neexistovala zde jednota. Částe čně existovalo 

                     
284 Azylové právo bylo kupříkladu udělováno jednotlivým hrazeným městům. Například městu Breisachu 
císařem Jindřichem VI., Karlovým Varům privilegiem Václava IV. z 6. července 1401, Maxmiliánem I. 1495 
městu Reutlinger. Karel IV. udělil 1378 právo azylu všem domům rytířského řádu Johanitů po celém Německu, 
které bylo ještě potvrzeno roku 1708 císařem Josefem I. Císař Zikmund potvrdil listinou z 2. listopadu 1437 
právo azylu Dětřichu Frankenbergerovi pro jeho dům v Nosislavi ve Slezsku. Císař Fridrich III. udělil v roce 
1463 právo azylu hradu Burgberg. V Anglii (dle zákona krále Alfreda) se považoval za světské azylové místo 
královský palác a domy světských pánů. Podle zákoníku srbského cara Štěpána Dušana byl azylem carův a 
patriarchův dvůr. V Polsku byly za azylové místo pokládány šlechtické dvory. K tomu srov. Ottův slovník 
naučný, Praha, 1997, s. 932; Gröll, cit. d., s. 12-13; Flor, cit. d., s. 118-119. 
285 K tomu srov. např. císařské rakouské nařízení z 13. prosince 1644. U Gröll, cit. d., s. 243; Patent M. Terezie 
z 8. prosince 1775, podle kterého všechny císařsko-královské dvorské budovy, stavovské a jiné svobodné domy 
byly podřízeny „dozoru a výkonu nové policejní stráže“. K tomu Gröll, cit. d., 245; Josefínský soudní řád z roku 
1787 pak navíc uložil úřadům všeobecnou povinnost k prohlídkám domů a místností, v nichž byl předpokládán 
pravděpodobný zločinec, a tím znamenal konec zvláštních výsad imunních oblastí. K tomu srov. Gröll, cit. d., 
246. 
286 Srov. Reinhardt, cit. d., s. 269; Ohler, cit. d., s. 318; Památník včelařů československých, Praha 1896, s. 27-
28; Gröll, cit. d., s. 210; Widder, cit. d., 35. 
287 Härter, cit. d., s. 316. 
288 Srov. Widder, cit. d., s. 35; I když Gröll ve svém díle uvádí, že právo azylu náleželo školám (Schulen), a na 
straně 211 v poznámkách „für die Wiener Universität“, na straně 228, že k církevním svobodným domům patřily 
také školy klášterních kolegií a za středníkem pro Salcburskou Univerzitu císařským privilegiem z roku 1620, 
pro právní školu, „Landschaftsakademie vor der Stadt, univerzitní dům ve Stubenviertel a školy St. Petra. Avšak 
dále píše: „pro neplatnost tohoto oprávnění…“ v následujících poznámkách. To je patrné i z nařízení z 13. 
prosince 1644, které bezprostředně ukládalo vyjmutí pachatelů zločinu ze svobodných domů s výjimkou ještě 
pro kostely, kláštery, obydlí duchovních a velvyslanců, a od 17. prosince 1644 byl o tom také intimován rektor 
Vídeňské University a jím 12. ledna 1645 děkan právnické fakulty. Codex Austriacus, Díl I-II., s. 637. K tomu 
také srov. Gröll., cit. d., s. 243; to pak potvrzuje i Härter, cit. d., s. 316. 
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neomezené azylové právo, částe čně bylo poskytování sv ětského 
azylu omezeno. Pozd ěji byli ze sv ětského azylového práva 
vylou čeni t ěžší zlo činci, mezi n ě pat řili vrazi, lupi či, 
žhá ři, uprchlí v ězni, násilníci a zlod ěji. Toto vylou čení bylo 
zakotveno v jednotlivých na řízeních a smlouvách. 289  

Tak nap říklad patentem z 13. ledna 1617 zakázal Matyáš II. 
poskytnout azyl a pomoc Václavu z Vchynic a Tetova,  který 
utekl z v ězení v Kladsku, a na řídil jeho zatknutí a p ředání na 
Pražský hrad oproti pen ěžité odm ěně. Patentem z 23. února 1626 
Ferdinand II. zakazuje stav ům a poddaným arcibiskupství 
magdeburského v kraji dolnosaském poskytovat azyl a  pomoc 
Arnoštu Mansfeldovi a na řizuje, aby zachovali poslušnost 
císa ři. 290  

Pro azylovou zp ůsobilost nehrál žádnou roli rozdíl mezi 
domácími, poddanými jiných vrchností nebo cizinci. Například 
ve m ěst ě Roth se zdržovali azylanti z Anglie, Špan ělska, 
Itálie, Francie, ale též ze sousedního m ěsta Norimberku. Nejen 
celá m ěsta, nýbrž celá panství mohla fungovat jako azylová  
místa, která mohla poskytnout azyl vedle zlo činc ů 
pronásledovaným sociálním, etnickým nebo náboženský m 
menšinám. 291  

Kvalifikované výroky o po čtu, p ůvodu a d ůvodu azylu lze do 
jisté míry u činit pro jednotlivá sv ětská azylová místa 292 : 
Reutlingerský azyl pro vrahy poskytl v letech 1495 až 1804 
azylovou ochranu p řes 2 500 vrah ům, v Absbergu se dá doložit 
mezi lety 1591-1792 celkem 227 azylant ů, v Hohenbergu mezi 
lety 1708-1738 jen 16 azylant ů, z nichž jeden byl cizoložník. 
Naproti tomu v Rothu se zdržovalo v letech 1529-162 9 více než 
1 100 azylant ů, p ředevším bankrotá řů a dlužník ů. Toto azylové 
místo 293  dalo tak podn ět ke zrušení „dlužnického“ azylu. Již 
roku 1717 ve svém na řízení Karel VI. stanovuje, že „dlužníci, 
bankrotá ři a jim podobní podvodníci nedostanou žádné právo 
azylu…“ 294  V pozd ější dob ě byl zákaz poskytnutí azylu dlužník ům 
znovu potvrzen. 295  Omezování sv ětského azylu pro dlužníky se 
dělo nejen na řízeními, ale i jinými formami. 

Velmi zajímavým se zde jeví zatýkací list na Maxmil iánu 
hrab ěnku Khanovou, rozenou z Vrabí na Po ří čí a Poli, z 27. 6. 
1672. Zatýkací list vystavil rada dvorského a komor ního soudu 

                     
289 K tomu srov. např. Obnovené zřízení zemské z roku 1627.  
290 Oba patenty se nacházejí v Národním archivu Praha, Fond Patenty, Katalog sbírky patentů stát. ústřední 
archivu, Praha 1956, autoři Kulířová-Sander: Patenty PC 27; Viz též smlouvu z 24. října 1587 „O vydávání 
uprchlých poddaných“ mezi císařem Rudolfem II. a saským kurfiřtem, Národní archiv Praha, In: Archiv České 
Koruny, edice faksimilií, Praha 1983. 
291 Srov. Ottův slovník naučný, s. 932; Härter, cit. d., s. 316. 
292 Údaje dle Härter, cit. d., s. 317. 
293 Dále se např. jednalo o hrad Burgberg, kterému bylo roku 1463 přiznáno právo azylu pro dlužníky 
privilegiem císaře Bedřicha III. K tomu srov. Flor, cit. d., s. 118. 
294 Nařízení z 31. srpna 1717, článek 52. Härter, cit. d., s. 317.   
295 Např. Nařízení z 29. března 1755. Codex Austriacus, Díl V., s. 939. Nařízení z 1. října 1763, článek 51. 
Codex Austriacus, Díl VI., s. 471.  
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a místopurkrabí pražský na žádost Anny Walderodové roz. z 
Lilienthalu a Anny Kate řiny Hartykové roz. z Vrabí, d ědi ček 
věřitele, který zap ůj čil roku 1627 dva tisíce zlatých rýnských 
Salomén ě Vratislavové roz. z Prostého (po Vratislavech d ědila 
Maxmiliána Khanová z Vrabí). V zatýkacím list ě jsou jmenovány 
osoby a místa, kterým je ur čen a kterým bylo zakázáno 
poskytnout hrab ěnce azyl. 296  

Azylová řízení jakož i podmínky pobytu azylant ů byly často 
upravovány ve specifických azylových řádech. Azylová 
způsobilost a delikt byly p řezkoumány justicí a správními 
orgány azylových míst, z části se dokonce vytvo řily zvláštní 
azylové soudy.  

Vstupní a p řijímací řízení bylo spojeno s po četnými 
právními oby čeji. Čekatelé na azyl byli podrobn ě vyslýcháni a 
údaje zapisovány do azylových protokol ů. V neposlední řadě 
měli azylanti povinnost zaplatit poplatek. Nárok na a zyl nebyl 
pravidlem, avšak zdá se, že žádosti o azyl byly vy řizovány  
zpravidla pozitivn ě. V principu byl pobyt časov ě ohrani čen. 
Nejkratší lh ůta trvala pár hodin – nap říklad Kliment XII. 
stanovil, že nemá být poskytnuta azylová ochrana t ěm, kdo 
v hádce n ěkoho usmrtí, pokud od po čátku hádky a usmrcení 
uplynulo šest hodin 297  - a dále se rozlišovala na t ři dny, rok 
nebo rok a den, avšak mohla být bez problému prodlo užena, 
jestliže se nezm ěnily azylové d ůvody a byl znovu uhrazen 
poplatek. Uprchlík musel odevzdat jakoukoli zbra ň a řádně se 
chovat. 298   

Uvnit ř místa azylu, nap ř. v celé m ěstské oblasti, požívali 
azylanti plnou mobilitu (svobodu pohybu), mohli si najít práci 
nebo provozovat svou d řív ější živnost. Ubytováni byli ponejvíc 
v hostincích, n ěkterá m ěsta disponovala zvláštními 
noclehárnami, ve kterých si museli vzít azylanti by t. Kdo se 
proh řešil proti azylovému řádu a nap ř. spáchal nový zlo čin, 
byl vykázán. 299   

Centrální funkcí azylového pobytu bylo p ředevším vy čkání 
na ukon čení řízení „v bezpe čí“ a vyjednání odškodn ění s ob ěťmi 
(nebo jejich p říbuznými) z azylu.  

Azyl sloužil zejména k tomu, aby se uprchlík vyhnul   
vyšet řovací vazb ě v rámci ran ě novov ěkého inkvizi čního řízení. 
Umožňoval uprchlíku také ochranný doprovod a bezpe čný návrat 
ve form ě ochranné listiny, glejtu. Smír, rozsudek nebo tres t 
byly vyjednávány s vrchností p ůvodního místa. 

                     
296 Zatýkací list z 27. 6. 1672, Oblastní archiv Třeboň, Fond RA Vratislav, kart. 12 Salomena. 
297 K tomu srov. Flor, cit. d., s. 141. 
298 Ottův slovník naučný, Praha 1997, Díl II., s. 932; Härter, cit. d., s. 317. Podle nařízení z roku 1499 byla 
zajištěna bezpečnost vrahovi, který se uchýlil do domu soudce. Azylová ochrana byla stanovena ve lhůtě čtyř 
týdnů a dvou dnů. K tomu srov. Flor, cit. d., s. 120. 
299 Ke zbytku této kapitoly srov. Härter, cit. d., s. 317-319. 
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Podobně jako u církevního azylu pokoušela se v ětšina 
sv ětských panství azylové právo omezit nebo zrušit. U zeměpánů 
to bylo možné výhradn ě jen u azylových míst, která podléhala 
jejich panstvím. Württembersko mohlo zrušit po seku larizaci 
klášter ů nap ř. adalberský svobodný dv ůr v Eslingenu. V 17. a 
18. století byla odstran ěna další azylová práva, nap ř. roku 
1651 m ěstu Asperg nebo roku 1789 zemskému m ěstu Pfullingen, 
kde je doložen poslední p řípad azylu z roku 1726. Naproti tomu 
v p řípad ě samostatného říšského m ěsta Reutlinger nedosáhli 
vévodové žádného omezení azylu. Tyto odkazy dokláda jí, že na 
rozdíl od církevního azylu trvaly sv ětské azyly na 
protestantských územích až do 18. století. 

Katolická teritoria sv ětské azyly rovn ěž omezila – zejména 
ve svobodných šlechtických domech. Trevírský kurfi řt a 
arcibiskup roku 1714 na řídil, že m ěstští delikventi, kte ří 
hledají azyl v jednom z dom ů města Koblenz, musí majitelé domu 
vydat trestním orgán ům, nebo jim musí p řinejmenším dovolit 
kontrolu domu. V p řípad ě zdráhání m ěly trestní orgány pop ř. 
vojsko povinnost provést pátrání v dom ě a uprchlíky zatkout i 
s použitím násilí. Tento p řípad dokumentuje, že ne vždy byla 
církev proti násilí, a sama ho na řizovala. 

Omezení sv ětského azylu bylo zd ůvod ňováno právem zem ěpánů, 
jako nositel ů soudní pravomoci, ud ělit milost. Avšak samotná 
místa azylu m ěla svou justici a vrchnostenské právo, byla 
chrán ěna prost řednictvím privilegií nebo ležela zcela mimo 
zemskou moc. Omezit nebo zcela zakázat právo azylu tak bylo 
jen st ěží možné. V nejlepším p řípad ě si knížata mohla st ěžovat 
u dvorské rady ve Vídni na zneužívání azylu, avšak také 
azylová místa postupovala právní cestou u říšských soud ů proti 
porušování svých privilegií a práv. Za zásahy do az ylu – 
neoprávn ěné zat čení nebo vyvedení azylant ů – a porušení svobod 
a privilegií azylových míst hrozil t ěžký královský trest. 

Početné azylové konflikty – stížnosti říšských stav ů proti 
poskytování azylu, pro zneužívání azylu nebo zásahy  z venku do 
azylových míst – byly projednávány u dvorské rady ( například 
mezi vévody württemberskými a říšským m ěstem Reutlinger, které 
údajn ě zneužilo práva azylu ke škod ě Württemberk ů). P řitom 
nebyla dodržována žádná jednotná říšská linie soudní 
jurisdikce pro nebo proti sv ětskému azylu: Švábské zn ění 
opat řilo nap ř. proti maltézským rytí řům pozitivní císa řský 
posudek pro zneužití azylu; naproti tomu dosáhl ada lbergský 
svobodný dv ůr rozsudku pro porušení azylu říšským m ěstem 
Esslingen. Také říšská m ěsta Norimberk a Kolín, biskup 
augsburský nebo m ěsto Osnabrück řešili azylové konflikty p řed 
dvorskou radou a částe čně u říšského komorního soudu.  

Celkem vzato ran ě novov ěká jurisdikce zabezpe čovala 
azylové právo potud, pokud se pohybovalo v rámci cí sařských 
privilegií a zákon ů. 
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Světský azyl byl postupem doby ran ě novov ěkými státy rušen 
nebo vícemén ě nahrazen azylem diplomatickým nebo politickým. 
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3.  Diplomatické azylové právo 
Abychom se mohli zabývat problematikou diplomatické ho 

azylu, je nutné nejprve nastínit postavení vyslanc ů a 
vyslanectví, které s diplomatickým azylem velmi úzc e souvisí. 

 

1. Ochrana vyslance300  
 

Již u nejstarších národ ů se setkáváme s obavami, aby 
nedošlo k urážce vyslance. Proto mu byla poskytován a 
bezpe čnost a ochrana. Nap říklad cizím vyslanc ům, kte ří p řišli 
na čínský dv ůr za vlády Tching-uanga, druhého císa ře t řetí 
dynastie, byli p ři jejich odjezdu p řid ěleni pr ůvodci, aby se 
mohli bezpe čně navrátit do své vlasti. 301   

Arabové považovali vyslance za posvátné. K zd ůrazn ění 
posvátnosti si jednotlivé zem ě, i když vzácn ě, rovn ěž posílaly 
vyslance-kn ěze, kte ří mimo jiné řídili zahrani ční záležitosti. 
U Ind ů se nazývali Brahmáni, a byli vysílaní jako poslové -
vyjednava či. Podobn ě tomu bylo i u Římanů. U Peršan ů byli 
královští poslové, kte ří vyjednávali s cizími nep řáteli, 
úředníky státu, a rovn ěž m ěli posvátný charakter. Také řečtí 
heroldové byli chrán ěni, a každé ublížení na jejich osob ě bylo 
pomst ěno a trestáno. 302   

Lze ale též pozorovat, že nedotknutelnost vyslance nebyla 
vždy pln ě respektována. Jsou známé p řípady, kdy byl vyslanec 
zat čen, týrán a n ěkdy dokonce usmrcen. Tak tomu bylo nap říklad 
ve 14. století, kdy Pedro Ukrutný (1334- 1369), kte rý i p řes 
hrozbu ze strany Svaté stolice, že bude dán do klat by, nechal 
oběsit papežského legáta. 303   

Jiný p řípad, který také poukazuje na to, že to vyslanci 
neměli lehké, se týká vyslance Svaté stolice - legáta, 
pozd ějšího papeže Urbana V., který byl donucen milánským  
tyranem Barnabo Viscontem sníst klatební listinu. P odle 
kroniká ře z Paduy je zaznamenáno, že  musel spolknout dokonce 
vosk exkomunika ční listiny i s koženou stuhou 304 .  

Z po čátku 14. století je znám p řípad, kdy francouzský král 
Filip Sli čný nechal uv ěznit papežského legáta i p řes jeho 
nedotknutelnost. 305  

                     
300 V této práci autor nechce zabíhat do podrobností klasifikace jednotlivých diplomatických osob. Nebude-li 
tedy nezbytné uvádět přesné označení konkrétní osoby, bude zde používat obecný a pro historické zamyšlení 
vhodný výraz vyslanec. 
301 Bulmerincq, cit. d., s. 122. 
302 Tamtéž, s.122. 
303 Pütter, K. Th.: Beiträge zur Völkerrechts – Geschichte und Wissenschaft, Lipsko 1843, s. 169. 
304 Tamtéž, s. 170. 
305 Bulmerincq, cit. d., s. 123. 
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Jiný p řípad, kdy vyslanci hrozilo nebezpe čí, se stal za 
doby prince Eduarda z Walesu, který „ přijal a p řivítal posly 
francouzského krále Karla V., kte ří po n ěm požadovali vydání 
gasko ňských vazal ů na základ ě p ředložené žaloby. A čkoli 
vyslanci m ěli od n ěho ochranný glejt, poslal za nimi n ěkolik 
jezdc ů, aby je p řivezli zp ět a uvrhli do v ězení, a to pod 
záminkou, že hostinský [u kterého byli ubytováni ] je m ěl kv ůli 
záměně kon ě pohnat p řed soud. Králi Eduardovi byl poslán 
oby čejný sluha – kuchtík s dopisem, který, ješt ě p řed jeho 
odevzdáním, m ěl varovat francouzské vyslance k urychlenému 
odjezdu z Anglie. “  Vyslanci se nakonec bezpe čně navrátili do 
své zem ě. 306   

Nedotknutelnost vyslance byla p řiznávána a zakotvována  
také v jednotlivých zákonech. P říslušná ustanovení o 
nedotknutelnosti vyslance zahrnovalo i římské právo, 
křesťanské církevní právo či islám. Zákon Lex 
ult.D.legationibus například na řizoval: „Si quis legatum 
hostium pulsasset, contra ius gentium id commissum esse 
existimatur, quia sancti habentur legati. Et ideo, quum legati 
apud nos essent genus alicuius, quum bellum eis ind ictum sit, 
responsum est, liberos eos manere; id enim juri gen tium 
conveniens esse“. Církevní kanón C.IX. D. I říká: „Jus gentium 
est – legatorum non violandorum religio“. 307  

Podle islámu nesm ěli být za žádných okolností usmrceni 
cizí vyslanci a konzulové, a byli považováni p římo za 
chrán ěnce panovník ů. 308   

Zejména ale období 15. a 16. století p ředstavuje etapu, 
kdy státy výrazn ě vstupují do vzájemného spole čenského a 
obchodního styku a dochází k výraznému formování 
diplomatického práva. V této dob ě jednotlivé státy vysílají 
pro navázání vzájemných vztah ů vyjednava če, kte ří zahajují 
jednání týkající se zájm ů obou stran.  

Avšak často první styk jednoho státu k druhému nebyl 
mírumilovný, nebo ť prvními vyslanci byli heroldové 309  
(hlasatelé) války. Heroldové p ředstavovali na panovnických 
dvorech významné ceremoniá ře, vyhlašující zprávy a právní 
rozhodnutí. Jejich postavení a povinnosti se b ěhem vývoje 
měnily. Byli jmenováni panovníkem, jejich služba zpra vidla 
trvala 3-7 let a b ěhem ní p ůsobili práv ě i jako poslové a 
diplomati. Nosili zvláštní od ěv – tabard. Tvo řila ho košile ve 

                     
306 Pütter, cit. d., s. 169-170. 
307 U Bulmerincg, cit. d., s. 124. 
308 U Bulmerincq, cit. d., s. 124. 
309 Herold pochází z řeckého herméneus a latinského heraldus. Starogermánské hariowisus značí znalce 
symboliky pohanských kultů, rodových a kmenových božstev a jejich rodokmenů. Dle 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herold (navštíveno 15. 10. 2010). 
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tvaru dalmatiky vp ředu s vyšitým znamením pána, heroldská h ůl 
a heroldský klobouk. 310   

Ačkoli tito poslové p řinášeli v ětšinou válku, svou misi 
tím naplnili. I p řes negativní poselstvo – vyhlášení války – 
měli v cizím stát ě zaru čenou bezpe čnost, a aby mohli svému 
vlada ři p řinést zp ět odpov ěď, museli být nedotknutelní. Tak se 
z ius gentium primaevum , p řirozeného práva národ ů, zrodila 
nedotknutelnost vyslanc ů. 311   

Heroldové se n ěkdy dostali i do jiného postavení než jenom 
jako hlasatelé války. Tak tomu bylo nap říklad za války mezi 
anglickým králem Eduardem IV. a francouzským králem  Ludvíkem 
XI. V tomto p řípad ě došlo k poslaní herolda ze strany 
francouzského krále ke králi anglickému, kdy se Lud vík 
dožadoval na Eduardovi vydání ochranné listiny pro své 
vyslance. V tomto p řípad ě herold vy řídil diplomatickou 
záležitost ke spokojenosti svého krále, nebo ť Eduard 
přistoupil na mírové návrhy, zárove ň dal (a obdržel) 3 
glejty 312  pro vyslance. Ti se v krátké dob ě sešli a vyjednali 
mezi zem ěmi devítileté p říměří, které brzy na to samotní 
panovníci uzav řeli a potvrdili p řísahou. 313  

 

 

2. Ochrana vyslanectví314  
 

Kromě nedotknutelnosti vyslanc ů byl postupn ě zakotven 
v jednotlivých zákonných ustanovení pop ř. na řízeních 
diplomatický azyl. Nap ř. roku 1554 bylo uzákon ěno v Benátkách 
poskytování a používání diplomatického azylu. 315   

Karel V. (1519-1556), císa ř Svaté říše římské a král 
špan ělský, ustanovil toto: „Prostory vyslanectví poskytují 

                     
310 Tamtéž. 
311 Bulmerincq, cit. d., s. 121. 
312 Glejt – ochranná listina. „S názvem glejt se setkáváme v dokladu v našich zemích, zdá se, poprvé roku 1383. 
Doklad podává i latinské synonymum užívající obratu „conductum vulgariter glejt dictum“ avšak samotný pojem 
„conductum“ sahá do samých počátků českého státu. Do latinské řeči nebyl glejt jinak překládán, než conductus, 
k čemuž přistupovaly většinou přívlastky securus nebo salvus. Výjimečně bylo užíváno i obratu securitatis 
promissio a publica fides. Je třeba dodat, že pojem glejt je starým německým substantivem, znamenající 
doslovně ,průvod‘.“ Kliment, cit. d., s. 5. 
313 Pütter, cit. d., s. 172. 
314 Podobně jako v případě pojmu vyslanec ani při označování prostor diplomatických misí autoři necítí potřebu 
zabíhat do podrobností jejich klasifikace. Rovněž se ovšem domnívají, že v současné diplomacii obecně 
používaný pojem diplomatická mise by v zamyšlení o vlastních dějinách diplomacie působil značně rušivě, 
podobně jako by moderního čtenáře překvapil ještě v 19. století běžně užívaný pojem hotel (převzatý 
z francouzštiny, kde má toto slovo mnohem širší pole významu než v češtině). Budou tedy jako obecný pojem 
pro prostory diplomatické mise používat pojem vyslanectví. 
315 Heiko, C.: Das Diplomatische Asyl im gegenwärtigen Völkerrecht, Baden-Baden 1994, s. 29. 
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nadále nedotknutelný azyl, jako p ředtím boží chrámy, a nikomu 
není dovoleno pod jakoukoli záminkou tento azyl por ušit“ . 316  

Avšak tato po čáte ční doba diplomatického azylu 
nepředstavovala jeho neomezené uznání. Nap říklad roku 1601 
„ jistí Francouzi, kte ří ve sporu o urážku na cti usmrtili 
špan ělské vojáky, uprchli v Madridu na francouzské 
vyslanectví. Místními ú řady byli z vyslanectví násiln ě 
vyvedeni. Papež Kliment VIII. poukázal na jednání š panělských 
úřadů jako nep řípustné a požadoval navrácení Francouz ů zp ět. 
Na tuto apelaci byli v ězňové vráceni. Papež je p ředal 
francouzským ú řadům.317  

Přibližn ě v polovin ě 15. století dochází na území Itálie 
k založení prvního stálého vyslanectví. Do této dob y bylo 
všude b ěžné vysílat posly – vyslance – jen ad hoc.  

Stálé vyslanectví se rozhodl z řídit roku 1455 milánský 
vévoda František I. Sforza 318  v Benátkách. Tato stálá 
diplomacie vznikající p ředevším na území severní Itálie se 
pozvolna rozší řila i na území zbývající Evropy. Velký podíl na 
tom m ěly zejména Benátky, a to tím, že za čaly budovat stálé 
diplomatické vztahy u jednotlivých evropských dvor ů. 319  

Jedním z prvních stálých vyslanc ů, jejichž existence je 
doložitelná, byl Nicodemus z Pontremoli, který byl kolem roku 
1448 diplomatem vévody milánského ve Florencii. Nen í náhodou, 
že takové stálé diplomatické spojení bylo z řízeno práv ě mezi 
t ěmito dv ěma státy, nebo ť práv ě tyto státy byly nejvíce 
ohroženy expanzionistickou politikou Benátek, v té době 
nejmocn ější z italských republik.  

Zde, podobn ě jako ve všech ostatních p řípadech, byla 
nejd ůležit ějším motivem pro z řízení stálého zastoupení úvaha, 
že slabší stát pot řeboval být v čas informován o jakýchkoli 
agresivních zám ěrech siln ějšího státu. Stálé vyslance proto 
často vysílala jenom jedna strana, a to dv ůr slabšího státu na 
dvůr siln ějšího státu. 320  

Žádost o p řijetí stálého vyslance a o udržování trvalých 
vztah ů se však často setkávala s ned ůvěrou a byla vnímána jako 
známka politické slabosti. Francouzský král Ludvík XI., který 

                     
316 Tamtéž, s. 29. 
317 Tamtéž, s. 29. 
318 Francesco I. Sforza - syn zakladatele dynastie Sforzů. Nemanželský syn velitele žoldnéřů, který svou kariéru 
vybudoval rovněž nejprve jako válečník (vojevůdce, condottiero), a to střídavě ve službách Milána, Florencie, 
Benátek a papeže. Oženil se s dcerou Marií milánského vévody Filipa Viscontiho a po jeho smrti (a krátkém 
období mocenských sporů v Milánu) přiměl milánské, aby jej jmenovali svým vévodou. Jeho potomci Milánu 
vládli až do počátku 16. století, kdy vévodství podléhalo nejprve krátkou dobu francouzské koruně, a pak, po 
smrti Františka II. Sforzy, připadlo na 150 let Španělům. K tomu srov. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_Sforza, http://cs.wikipedia.org/wiki/Francesco_I._Sforza, 
http://www.ultimateitaly.com/culture-antropology/sforza-era.html, 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/537340/Francesco-Sforza (vše navštíveno 15. 10. 2010). 
319 Heiko, cit. d., s. 29. 
320 Grewe, W. G.: The epoch of international law, Berlín 2000, s. 21. 
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bývá oslavován jako mistr diplomacie, n ěkolikrát odmítl 
připustit na sv ůj dv ůr stálého vyslance vévody milánského. 
Podle Ludvíka mohl být stálý milánský legát projeve m 
přátelství, ovšem "v ůči nám jej vnímáme jako v ěc ned ůvěry". 321  

Od Vestfálského míru z 24. října 1648 byla praxe stálých 
vyslanectví zavedena všeobecn ě a definitivn ě uznána existence 
stálých vyslanectví. Vestfálský mír p ředstavoval tak mezník, 
kdy došlo k formování oby čejových norem o vyslancích. 322  

Vyslanci m ěli právo být p řijati panovníkem, u kterého byli 
akreditováni. Osoba vyslance požívala imunitu 323  – byla vyjmuta 
z p ůsobnosti právních p ředpis ů p řijímající zem ě. Pokud 
vyslanec porušil právo hostitelské zem ě, m ěl být vypov ězen do 
země, která ho vyslala. V p řípad ě, že vyslancovo jednání 
způsobilo zemi, do které byl pozván, vážnou újmu, bylo  možné 
požádat jeho panovníka, aby ho potrestal anebo vyda l 
k potrestání zemi, kde čin spáchal. Stejná pravidla platila i 
pro vyslancovu družinu. 324   

Dva výrazní p řirozenoprávní teoretici Grotius a Wicquefort 
formulovali tehdy názor, že panovník, který dá uv ěznit ve 
svých zemích vyslance, který sem vstoupil nebo tudy  prochází 
bez jeho v ědomí, neporušuje mezinárodní právo. Naproti tomu 
Vattel říká, že vyslanec je posvátná a nedotknutelná osoba u 
všech národ ů. 325   

V tomto období bylo pom ěrn ě obvyklé pov ěřovat vyslance  
vyzv ědačstvím, a zárove ň byla osoba vyslance spojována s 
pobuřováním poddaných a donaše čstvím. Avšak i ze strany 
přijímajícího dvora bylo také složité a v n ěkterých p řípadech 
i nebezpe čné atakovat osobu vyslance, aby se neurazila, nebo 
ji dokonce potrestat, když byla p ři tajných intrikách 
přistižena. V ětšinou se to řešilo tím, že p řijímající panovník 
posílil svou diplomatickou misi o více vyzv ědačů ve stát ě 
vysílajícím daného vyslance. 326  

Vestfálským mírem, jak bylo výše nazna čeno, byla zm ěněna 
dosavadní praxe do časných a p řechodných pobyt ů diplomat ů 
v cizích zemích v jejich trvalý pobyt v dané zemi, v níž byly 
zřizovány vyslanectví jako teritoria vysílajících zem í. Ta 
byla  jejich dislokovanou sou částí, a proto zde platila 
specifická forma diplomatického azylu. Tento azyl s e již 
nevztahoval pouze k osobám diplomat ů, tedy jako specifický typ 
jejich imunity, ale rozší řil se na teritoriální rezidence 

                     
321 Tamtéž, s. 21. 
322 Adamová, K.: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě. Přehled vybraných  otázek, Praha 2000, s. 84. 
323 Srv. Adamová, K., Křížkovský, L.: Stručné dějiny diplomacie, Praha 2002, s. 126-127. 
324 Adamová, Dějiny, s. 87-88. 
325 Adamová, Křížkovský, Stručné dějiny, s. 126. 
326 Pütter, cit. d., s. 171. 
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vyslanc ů a tudíž pak imunity požíval každý, kdo se do 
vyslancova sídla uchýlil. 327  

Vyslání vyslance do cizí zem ě, jako zástupce cizího 
panovníka či státu, ješt ě neznamenalo, že jeho vyslanectví se 
stalo automaticky azylem. K tomu, aby diplomatický azyl mohl 
vůbec existovat, musel být odvozen z nedotknutelnosti  budovy 
vyslance. Avšak toto se ned ělo na základ ě vstupu vyslance do 
budovy a neodvozovalo se to z nedotknutelnosti samo tného 
vyslance. Spo čívalo to na textu mezinárodní dohody, tedy na 
úmluv ě. 

Ani samotná mezinárodní dohoda tedy neznamenala, že  se 
stane automaticky místo pobytu vyslance azylovým mí stem, kde 
lze najít ochranu. K jejímu napln ění byl nezbytný souhlas 
přijímajícího panovníka či státu, že v prostoru pobytu 
vyslance lze poskytovat diplomatický azyl. 328   

Nedotknutelnost vyslanectví se zd ůvod ňovala tzv. teorií 
exteritoriality. Tato fikce zd ůvod ňovala výsady a imunity 
diplomatických zástupc ů i nedotknutelnost vyslanectví a to 
tak, že vyslanectví není sou částí státního území p řijímajícího 
státu a je vy ňato z jeho územní výsosti. Zde pak zástupce 
vysílající zem ě osobn ě reprezentoval samotného vládce 
vysílajícího státu. 329  

Kromě nedotknutelnosti vyslanectví existovala také 
nedotknutelnost mobiliá ře a povoz ů. Podle slovníku 
národohospodá řského a Ottova slovníku nau čného diplomatický 
azyl nemohl být poskytován konzulem a na vále čných a 
obchodních lodích v cizích p řístavech. 330  Setkáváme se však i 
s názorem, nap říklad u Kimminicha, že p říležitostn ě byla i 
ochrana na vále čných lodích ozna čována jako diplomatický 
azyl. 331  N ěkte ří auto ři jsou podobného názoru, že azyl byl na 
vále čných lodích poskytován, avšak více-mén ě ve form ě 
interního azylu, nikoliv tedy specifického azylu 
diplomatického. 332  

I p řes vyty čení hranice nedotknutelnosti pro vyslanectví, 
jeho mobiliá ř a povozy, tolerovaly státy p řekro čení této 
hranice či ml čky trp ěly využívání nedotknutelnosti vyslance i 
v p řípad ě ochrany poskytnuté zlo činc ům, kte ří se p řipojili 
k vyslancov ě družin ě, p řestože k ní nepat řili. Ve vyslancov ě 
sídle jim pak byl ze strany vyslance poskytnut azyl . Toto 
právo ochrany se s jeho misí neslu čovalo a naopak bylo 
v rozporu s tím, že bez právního d ůvodu bránil právu ve stát ě 

                     
327 Čepelka, Č. a kol.: Teorie a praxe azylu a uprchlictví, Praha 2006, s. 17 
328 Bulmerincq, cit. d., s. 112-113. 
329 Tamtéž, s. 117. 
330 Slovník národohospodářský, sociální a politický, Díl I., s. 136; Ottův slovník naučný, Praha 1997, Díl II., s. 
932.  
331 Srov. Kimminich, Grundprobleme, s. 3. 
332 Srov. Kitschenberg, H.: Das Diplomatische Asyl unter besonderer Berücksichtung des Asylstreits zwischen 
Kolumbien und Peru, Kolín nad Rýnem, 1965, s. 1. 
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– tedy cizí suverenit ě - u kterého požíval privilegovaného 
pobytu.  

Toto právo mu ale náleželo, pokud  bylo obsaženo v jeho 
pov ěření, eventuáln ě pokud p řijímací stát uznal, že na 
vyslanectví, je možné poskytovat azyl uprchlík ům – zlo činc ům. 
V tom p řípad ě mohl vyslanec takovéto privilegium využívat i de 
iure. Pokud tato podmínka nebyla spln ěna, neexistovalo žádné 
právo vyslance se dožadovat takovéhoto privilegia a  záleželo 
tak jenom na postoji p řijímajícího státu, zda takové 
vyslancovo jednání fakticky toleroval nebo nikoli. 333  

Již Hugo Grotius říkal, že „azyl hotelu vyslance“ – tedy 
diplomatický azyl – není založen na mezinárodním pr ávu, nýbrž 
jen na v ůli a svolení suveréna, ke kterému je vyslanec vyslá n. 
Pokud azyl nebyl výslovn ě či ml čky povolen, tak byl nárokován 
na základ ě fikce exteritoriality vyslanectví. Jelikož podle 
této fikce vyslanectví neleželo ve stát ě p řijímajícím, ale ve 
stát ě vysílajícím, osoby v ní se nacházející podléhaly s oudní 
pravomoci tohoto místa. Tudíž lidé, kte ří uprchli do 
vyslanectví, byli pod řízeni jurisdikci vysílajícího státu a 
jím byli souzeni. 334  

Pokud m ěl p řijímající stát zájem o vydání osoby z azylu z 
vyslanectví, musel o to požádat vysílající stát, re sp. jeho 
suveréna. Až do vy řízení této žádosti musel vyslanec zabránit 
út ěku uprchlíka, který tak musel být hlídán stráží. To  vše 
ovšem pouze za p ředpokladu, že p řijímající suverén, u kterého 
byl vyslanec akreditován, mu ud ělil oprávn ění poskytovat azyl. 
Avšak pokud mu nebylo poskytnuto takovéto oprávn ění, nem ěl 
žádný právní titul k ochran ě uprchlíka. Musel tedy strp ět 
vyvedení a odvedení uprchlíka z vyslanectví oprávn ěnými orgány 
přijímajícího státu. 335  

 

 

3. Počátky omezování diplomatického azylu 
 

Během 16. století a následn ě v 17. století p řibývá na poli 
diplomatického azylu ned ůvěra. Za hlavní p ří činu lze pokládat 
to, že se v mnoha místech rozší řilo privilegium imunity budov 
vyslanc ů na celé diplomatické čtvrti – ius quarteriorum, la 
franchise du quartier , kde se pak krom ě uprchlík ů nacházeli 
zlo činci všeho druhu. Vydání zlo čince v podstat ě záviselo pak 
na v ůli vyslance 336 . Z toho pak vyvstávala řada obtíží pro 
výkon spravedlnosti a nez řídka docházelo k diplomatickým 

                     
333 Bulmerincq, cit. d., s. 124-126. 
334 Tamtéž, s. 126-127. 
335 Tamtéž, s. 133-134. 
336 Čepelka, Č., Jílek, D., Šturma, P.: Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu, Brno 1997, s. 19. 
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konflikt ům, které pak vedly k omezení této obsáhlé svobody 
pouze na budovu sídla vyslance a na jeho povozy. 337    

Diplomatické azylové právo totiž do této doby plati lo na 
zna čné části území m ěst Benátek, Frankfurtu nad Mohanem, 
Janova, Říma či Madridu. Zejména v Římě a Madridu byla velmi 
rozší řena tzv. franchise du quartier . Vyslanci si zde činili 
nárok na poskytování azylu pro zlo čince pronásledované tamní 
justicí nejen v sídle vyslance, nýbrž také v celé d iplomatické 
čtvrti. 338   

Po marném pokusu papeže Sixta V. zabránit v Římě této 
praxi Inocenc XI. toto zakazované poskytování azylu  zrušil 
bulou z roku 1677. Zde bylo stanoveno, že pokud se vyslanectví 
zřeknou práva azylu ve franchise du quartier , tedy poskytování 
azylu v diplomatické čtvrti na území Říma, bude jim smluvn ě 
prop ůj čeno právo poskytovat azyl v jejich vyslanectvích. Š lo 
tedy o jakousi vým ěnu práva poskytovat azyl na rozsáhlém 
území, které ovšem m ělo vratké právní základy, za oprávn ění 
poskytovat diplomatický azyl na sice mnohem menším území, 
ovšem s mnohem pevn ějším právním základem. K této dohod ě se 
připojily roku 1680 Polsko, Rakousko, Benátky, roku 1 682 
Španělsko, roku 1686 Anglie a roku 1687 Švédsko.  

Naproti tomu francouzský král Ludvík XIV. toto odmí tl a 
trval na starých právech. Po smrti francouzského vy slance, 
vévody d’Estrées, nechal proto papež obsadit budovu  
francouzského vyslanectví a na to ohlásil konec franchise du 
quartier . Tato akce ze strany papeže dala podn ět k tomu, že 
francouzský král Ludvík XIV. nechal obsadit Avignon  a hrabství 
Venaissin. Navíc dal rozkaz svému novému vyslanci m arkýzovi  
Lovardinovi, aby vtrhl do Říma s osmi sty ozbrojenci. Papež 
reagoval uvalením klatby na francouzského krále Lud víka a 
exkomunikace na francouzský parlament. Až roku 1693  Francie 
nakonec ustoupila. 339  

Právo poskytovat azyl v diplomatické čtvrti bylo od ňato 
i vyslanc ům v Madridu, a to na řízeními špan ělského krále 
z roku 1594 a 1684, kterými byla v ětšina akreditovaných 
vyslanc ů v jeho zemi donucena k ústupk ům ve form ě z řeknutí se 
poskytování azylu na území franchise du quartier  a do budoucna 
znamenalo pro n ě omezení jen na jejich vyslanectví. Tento 
postup následovaly i další státy. Naproti tomu v Be nátkách 
ješt ě roku 1796 m ěli vyslanci právo poskytovat azyl i v domech 
stojících v blízkosti vlastního vyslanectví. 340   

Kromě zrušení franchise du quartier  došlo v Římě i ke 
zrušení práva azylu v budov ě vyslance roku 1682 pro špan ělské 

                     
337 Ottův slovník naučný, Praha 1997, Díl II., s. 932. 
338 Heiko, cit. d., s. 31. 
339 Srov. Klepper, I.: Diplomatisches Asyl, Zulässigkeit und Grenzen, Franfurkt nad Mohanem 2009, s. 1.; 
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vyslanectví a roku 1686 pro vyslanectví Anglie. V P ortugalsku 
bylo právo poskytovat azyl v budov ě vyslanectví zrušeno roku 
1748. Ve Švédsku, Dánsku, Benátkách bylo toto právo  rovn ěž 
pomocí r ůzných na řízení rušeno. 341  

Postupné rušení jiných forem azylu, které se v této  dob ě 
vyskytovaly (církevní, sv ětský azyl) bylo spojeno s upev ňující 
mocí panovníka, který p řestával tolerovat pachatele obecných 
trestných čin ů. Tak dochází k zákazu poskytování azylu na 
základ ě jeho privilegií nebo povolovaní či poskytování azylu 
ze strany církve, které do této doby bylo zna čně rozší řené 
zejména v kostelích a klášterech. 342  Avšak diplomatický azyl, 
který poskytl vyslanec cizího panovníka, byl ješt ě 
respektován.  

 

 

4. Diplomatický azyl v úvahách právních vědců 
 

Mezi prvními právníky, kte ří se hloub ěji zabývali 
diplomatickým azylem, byli nap říklad Conradinus Brunus (v jeho 
díle De legationibus), Alberico Ventilu (1552-1608) , Francisco 
Suarez (1548-1617) či Hugo Grotius (1583-1645).  

Hugo Grotius srovnává diplomatický azyl s pod řízeností 
ví ře v zemi, v níž je azyl poskytnut. Ve snaze koncep čně 
překonat tuto kolizi suverenit, v níž duchovní byla n adřazena 
sv ětské, zavedl tzv. princip exteritoriality, který by l užíván 
jako sou část tzv. diplomatického práva až do 19. století. Je ho 
podstatou bylo vyjmutí teritoria ambasády z p ůsobnosti místní 
jurisdikce s výjimkou, kdy by porušení tohoto vyn ětí 
odsouhlasil ad hoc sám vyslanec. Ve svém díle „O pr ávu války a 
míru“ („De jure belli ac pacis“, 1625) v ěnuje Grotius práv ům 
vyslance celou kapitolu XVIII. V ní v § IV, 8, říká: „Pokud 
jde o právo azylu na vyslanectví: toto právo existu je jen 
v tom p řípad ě, p řipouští-li je panovník, u kterého je vyslanec 
pov ěřen“. 343  Zárove ň Grotius zastával názor, že stálá 
zastoupení vyslanc ů jsou zbyte čná. 344  

Významný holandský právník Abraham de Wicquefort, k terý 
vydal v Haagu práci L‘Ambassadeur et ses fonctions (1681), 
odmítal užití diplomatického azylu pro ty, kte ří se dopustili 
kriminálních čin ů, i když samotný princip exteritoriality 
uznával. V tomto díle dále hovo ří, že vyslanci musí dbát o to, 
aby neutrp ěla vážnost panovníka, který je akreditoval. 345  

                     
341 Tamtéž, s. 128-129. 
342 Srov. Lojek, A.: Formy azylového práva v raném novověku, Právník 3/2010, s. 273-294. 
343 Srov. Chvostov, V. M., Minc, I.: Dějiny diplomacie, Díl I., Praha 1948, s. 120; 
344 Adamová, Dějiny, s. 88. 
345 Tamtéž, s. 88. 
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Jiný významný nizozemský právník Cornelius van 
Bynkershoek, žijící na p řelomu 17. a 18. Století, ve svém díle 
De Foro Legatorum Liber Singularis z roku 1721, ve kterém se 
zabývá právy a povinnostmi vyslanc ů, považuje azylové právo 
vyslanc ů za neopodstatn ěné. 346  Bynkershoek považoval za 
absurdní, že by institut diplomatického azylu, kter ý m ěl 
výlu čně zajistit vyslancovu bezpe čnost p ři výkonu jeho funkcí, 
mohl být využit pro skrývání a vyhýbání se trestním u stíhání 
t ěch, kte ří se dopustili kriminálních čin ů. Bynkershoek k tomu 
doslova uvádí: „P řemýšlím, zda lze vymyslet n ěco hloup ějšího 
než p řiznat právo azylu dom ům vyslanc ů. “ 347  

S podobným názorem se setkáváme také nap ř. u Johanna 
Caspara Bluntschliho v jeho práci Das moderne Völkerrecht der 
zivilisierten Staten  z roku 1870 či Charlese de Martense 
v jeho práci Le  Guide Diplomatique  z roku 1851. 

Johann Caspar Bluntschli ve své práci píše: „ S obydlím 
vyslance není spojeno žádné azylové právo. Vyslanec  je naopak 
zavázán, když tam uprchl n ěkdo pronásledovaný domácí soudní či 
policejní mocí, bu ď uprchlíka vydat p říslušným ú řadům nebo 
umožnit jejich šet ření také ve svém obydlí. “ 348  

Charles Martens ve své výše uvedené práci říká: „ Bylo by 
útokem na nezávislost národ ů, pokud bychom cht ěli rozší řit 
koncepci exteritoriality, která je p řiznávaná sídlu cizího 
vyslance, tak, aby tato osoba mohla p řerušit řádný b ěh trestní 
justice tím, že poskytne asyl osobám obvin ěným z p řečinu či 
zlo činu. “ 349  Martens pak dále uvádí, že pokud se p řeci jenom 
obvin ěný do sídla vyslance uchýlí, a tento vyslanec jej i  p řes 
řádnou žádost p říslušných orgán ů odmítne vydat, lze jej vyvést 
i násilím. 350  

Právní názory pro vyjmutí z diplomatického azylu t ěch, 
kte ří se takových kriminálních čin ů dopustili, neustále sílily 
a dospívaly k záv ěru, že každý, kdo se dopustil trestného činu 
a nachází se v prostorách, jež skýtají diplomatický  azyl, má 
být neprodlen ě vydán místním autoritám k trestnímu stíhání.  

Například Alexander Miruss ve své práci Das europäische 
Gesandschaftsrecht  říká: „ Nyní je azylové právo vyslanc ů, 
které dávalo v d řív ějších dobách podn ět ke zneužívání, ve 
všech evropských státech zrušeno, a to tím, že se v ychází ze 
zásady, že podle mezinárodního práva vyslanci nem ůže p říslušet 

                     
346 „Sane, si ex ratione agamus, dubito, an quicquam magis futuum excogitari possit, quam ius Asyli legatorum 
aedibus tribuere. Pauca sunt adeo absurda ut non aligua saltem ratione nitantur, hoc autem qua nitetur, hoc autem 
qua nitetur?“ Převzato z Bulmerincq, cit. d., s. 127, poznámkový aparát. 
347 Van Bynkershoek, C.: De Foro Legatorum Liber Singularis: A Monograph on the Jurisdiction over 
Ambassadors in both Civil and Criminal Cases. Přel. Gordon J. Lang, Oxford a Londýn 1946, s. 114, překl. PB 
(online v systému HeinOnline). 
348 Bluntschli, J. C.: Das moderne Völkerrecht der civilisierten Staten als Rechtsbuch dargestellt, Nördlingen 
1867, s. 142. 
349 Martens, Ch.: Le Guide Diplomatique. Sv. 1., Paříž a Lipsko 1851, s. 80.  
350 To ilustruje několika historickými příklady z 18. století (Taméž, s. 81-2, zejm. pozn. 3 na s. 81-2). 
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oprávn ění bránit p řed justicí p řijímající zem ě zlo čince, který 
není pod řízen jeho suverénovi. “ 351  Dále uvádí, že „ podle 
nyn ější praxe má vyslanec právo a povinnost vydat uprch lé do 
domu vyslance na p ředchozí dožádání “. „ Úřady zem ě mají právo 
[…] zamezit út ěku pronásledovaného ze sídla. Nyní je jim tém ěř 
všude p řiznáno právo ho z n ěho násilím nechat vyvést, jestliže 
vyslanec vytrvale odepírá jeho vydání na následnou rekvizici 
nebo tomuto út ěku napomáhá. “ 352  

Jean Louis Klüber se p řiklán ěl k tomu, že obecn ě bylo toto 
právo tém ěř zrušeno. 353  Pro Augusta Wilhelma Hefftera bylo v 
jeho práci Das europäische Völkerrecht der Gegenwart  spojování 
azylového práva s budovou vyslance jen minulostí. 354  

Určitým zp ůsobem se od t ěchto názor ů odlišovali Saalfeld a 
Vattel. Saalfeld ve svém díle Handbuch des positive n 
Völkerrechts se p řiklán ěl k tomu, že i když azylové právo 
v celém svém rozsahu již neplatí, pokud soukromý zl očinec 
uprchne do sídla vyslance, je ješt ě ob čas azylové právo 
respektováno. 355   

Emer de Vattel se v díle Le droit des gens, ou Principes 
de la loi naturelle  vyslovuje, že „ je to proti povinnosti 
vyslance, proti duchu, který ho má posilovat, a odp oruje to 
zákon ům […], když chce [vyslanec ] chránit p řed trestem nep řítele 
suveréna, státu a poddaných “ a že „ suverén není zavázán takto 
škodlivé zneužívání ve spole čnosti trp ět “. Avšak naproti tomu 
přiznává, že pokud jde o n ěkterá malá provin ění - certains 
délits communs – nebo o potrestání více zoufalých než vinných 
lidí, m ěla by obecn ě budova vyslanectví sloužit jako azyl, 
neboť je lepší ponechat takovéto viníky bez trestu a zab ránit 
jejich vydání z vyslanectví, jelikož p ři domovní prohlídce by 
byl vyslanec rušen a tím by se stát konající tuto p rohlídku 
mohl zaplést do nep říjemností, které by z toho mohly vzejít. 356   

Na rozdíl od t ěchto dvou výše uvedených názor ů byl 
Bulmerincq toho mín ění, že právo poskytovat diplomatický azyl 
nemá být používáno ve svém celém rozsahu a má být v yužíváno 
rozumn ě. P řesto reálná azylová praxe dle n ěj však nepochybn ě 
znamenala nejen zneužívání, nýbrž porušování meziná rodního 
práva, které toto právo a priori neuznalo a které t udíž 
vyslanci nep řísluší. 357  

 

                     
351 Miruss, A.: Das europäische Gesandschaftsrecht, Lipsko 1847, 1. svazek, s. 462.  
352 Tamtéž, s. 462. 
353 Klüber, J. L.: Droit des gens moderne de l'Europe,  Paříž: 1831, 1. svazek. Autor vychází z německého vydání 
Klüber, J. L.: Europäisches Völkerrecht. 2. vyd. Schaffhausen: 1851, s. 242-243. 
354 Heffter, A. W.: Das europäische Völkerrecht der Gegenwart, Berlin 1844, (v roce 2009 vyšel reprint vydání 
z roku 1867). 
355 Saalfeld F.: Handbuch des posit. Völkerrechts. Tübingen 1833. 
356 Vattel, E.: Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, 2 sv., Londýn 1758. 
357 Bulmerincq, cit. d., s. 132. 
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5. Diplomatický azyl v 18. a 19. století 
 

V 18. století za číná být diplomatický azyl výrazn ě 
omezován. Je to období, kdy dochází k oslabování ab solutismu 
a tudíž i p ředstavy suverenity jako osobního atributu 
absolutního monarchy. Zárove ň je popíráno postavení 
diplomatického zástupce jako osobního p ředstavitele 
vysílajícího panovníka, kterého tudíž nezastupuje a ni v jeho 
privilegiu udílet milost pachatel ům obecné kriminality. 358   

I když imunita vyslanectví v četn ě osob a obydlí byla 
všeobecn ě uznávána, vyslanectví platily za část teritoria 
přijímajícího státu, nikoli tedy již za sou část státu 
vysílajícího, a imunita tak byla redukována na ochr annou 
funkci ve prosp ěch r ůznorodých diplomatických úkol ů. 
Diplomatický azyl proto mohl být poskytován jen s v ýslovným 
souhlasem p řijímajícího státu, eventueln ě dle p ředchozí 
dohody, a vyslanectví tak byla vícemén ě zavázána k vydávání 
azylových uprchlík ů. 359    

I p řes vyskytující se p řípady úsp ěšného poskytnutí 
diplomatického azylu, byl diplomatický azyl práv ě tak často 
porušován, pop ř. nebyl p říslušným státem uznáván, a tudíž se 
v podstat ě v evropském prostoru nemohl dále vyvíjet či 
prosazovat.  

To dokazuje p řípad z roku 1726 když  „ anglický vyslanec 
v Madridu se zdráhal vydat k n ěmu uprchlého premiéra vlády 
špan ělského krále, vévodu z Ripperda, který byl pak z 
jeho domu násiln ě vyveden .“ 360  

Z roku 1744 je znám „ marný pokus anglického vyslance ve 
Stockholmu, když do jeho sídla uprchl kv ůli státnímu zlo činu 
pronásledovaný obchodník Sprinter, aby se tak zachr ánil. D ům 
byl obklí čen švédským vojskem a uprchlík musel být vydán. 
Vyslanec byl odvolán, nebo ť p říliš p řekro čil rozsah své 
ochrany. “ 361  

Uveďme i p řípad Benát čanů, kte ří vyzradili státní 
tajemství francouzskému vyslanci. „ Nějací Benát čané, o nichž 
se ukázalo, že vyzrazují tajemství republiky franco uzskému 
vyslanci, se uchýlili do jeho domu. Senát vyslal je dnotky a 
děla, aby vzaly d ům útokem, a p řinutil tak vyslance, aby je 
vydal.“ 362   

                     
358 Čepelka, Teorie, s. 18. 
359 Srov. Flor, cit. d., s. 28-31; Härter, cit. d., s. 325. 
360 Bluntschli, cit. d., s. 142.  
361 Tamtéž, s. 142. 
362 Wildman, R.: Institutes of International Law. Sv. 1. Londýn 1849. Autor vychází z vydání vydaného 
ve Filadelfii roku 1850, s. 83. Podobně van Bynkershoek, cit. d., s. 160, či Bulmerincq, cit. d., s. 129.  
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V 19. století je diplomatický azyl zatla čován do pozadí 
mimo jiné i všeobecným odmítnutím fikce exteritoria lity, která 
byla nahrazena teorií funk ční p říslušnosti. Tato teorie 
zdůraz ňovala existenci diplomatických výsad a imunit k 
usnadn ění výkonu diplomatických funkcí. 363   

V neposlední řadě dochází v tomto období k uzavírání 
prvních extradi čních smluv. Tak tomu bylo nap říklad mezi 
Rakousko-Uherskou monarchií a Ruskem roku 1874, Spo jenými 
státy americkými a Špan ělskem roku 1877, Francií a Anglií roku 
1879, Francií a Špan ělskem roku 1878. 364  

Přes vše výše uvedené se v druhé polovin ě 20. století 
objevilo využívání diplomatického azylu Spojenými s táty a 
Jugoslávií b ěhem revolu čních událostí v Ma ďarsku v roce 1956, 
kde byl nejznám ějším p řípad kardinála Josefa Mindszentyho a 
premiéra Imre Nagye. „ Kardinál Mindszenthy byl v té dob ě 
propušt ěn po osmi letech z v ězení, avšak po porážce ma ďarského 
lidového hnutí mu hrozilo op ětovné uv ěznění. Proto se 
Mindszenty uchýlil na americké vyslanectví v Budape šti, kde 
požádal o azyl. Protože Spojené státy nesouhlasily s ruskou 
invazí do Ma ďarska, byl mu z jejich strany ud ělen azyl. 
V budov ě amerického vyslanectví strávil kardinál plných 
patnáct let, než mu byl vyjednán bezpe čný odlet do Vatikánu na 
základ ě smlouvy mezi ob ěma státy. Druhým p řípadem byl p řípad 
premiéra Imre Nagye, který o azyl požádal v budov ě 
jugoslávského vyslanectví v Budapešti. I když mu by li dány 
záruky ze strany ma ďarské vlády, byl po opušt ění ambasády 
zadržen, odsouzen a popraven. 365    

Udělení diplomatického azylu je z nedávné doby též zná mé 
v souvislosti s masovým p řesunem ob čanů N ěmecké demokratické 
republiky roku 1989 p řes ambasádu Spolkové republiky N ěmecko 
v Praze. 366   

 

 

6. Diplomatický azyl v Jižní Americe 
 

Na rozdíl od Evropy, kde se poskytoval diplomatický  azyl 
již na p řelomu 15. a 16. století a nejpozd ěji v 19. století 
dochází k útlumu této praxe, v jiné části naší planety, 
především ve státech Jižní Ameriky, se tento institut  za čal 
vyvíjet práv ě až v polovin ě 19. století. Souviselo to s 

                     
363 Srov. Kimminich, O., Hobe, S.: Einführung in das Völkerrecht, Tübingen 2000, s. 316; Jílek, D.: Odpověď 
mezinárodního práva na hromadné uprchlictví, Brno 1996, s. 45. 
364  Srov. Lammasch, H.: Das Recht der Auslieferung wegen politischer Verbrechen, 1884, s. 51-60. 
365 Srov. Hailbronner, K.: Asylrecht und Völkerrecht, Baden-Baden 1980, Svazek I., s. 75;  Kimminich, Hobe, 
Einführung, s. 315-316. 
366 Srov. např. Potočný, M., Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část, 3. doplněné a rozšířené vydání. 
Praha 2002, s. 62; Kitschenberg, cit. d., s. 13-15. 
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obdobím, kdy došlo k vybojování nezávislosti t ěchto stát ů, 
jejich p řeměny v republiky a se z řizováním diplomatických 
zastupitelství v jejich hlavních m ěstech. Nicmén ě evropské 
státy m ěly na vývoj diplomatického azylu v latinskoamerický ch 
zemích podstatný vliv. V dob ě, kdy v t ěchto státech vypukly 
mocenskopolitické boje, poskytovala zde azyl diplom atická 
zastupitelství Anglie (1858 ve Venezuele, 1863 v Pe ru), 
Francie (1858 v Chile a Venezuele), N ěmecka (1830 v Guatemale) 
či Špan ělska (1850 v Ecuadoru). 367  

Tuto praxi pak p řevzaly i zem ě Jižní Ameriky. Avšak ješt ě 
v roce 1867, kdy se konala diplomatická konference v Peru, se 
zástupci jednotlivých zemí nemohli dohodnout na tom , zda 
udělování diplomatického azylu je sankcionováno obecný m 
mezinárodním právem, nebo se jedná o zvláštní insti tut 
regionálního práva amerického. Rozhodn ě se v ětšina zde 
přítomných diplomatického azylu necht ěla vzdát. Nakonec došlo 
ke konsensu, že i když je tento institut v zemích L atinské 
Ameriky hojn ě rozší řen, nemá žádnou oporu v mezinárodním právu 
a je uznáván jen proto, že je jednotlivými zem ěmi tolerován. 
Zárove ň zde byla vyjád řena v ůle p řijmout a kodifikovat 
pravidla diplomatického azylu. 368   

O pár let pozd ěji dochází k  smluvní úprav ě diplomatického 
azylu v Úmluvě o mezinárodním trestním právu 369 . O 
diplomatickém azylu se tato úmluva zmi ňuje v  článku 17:  

„ Such persons as may be charged with non-political 
offenses and seek refuge in a legation, shall be su rrendered 
to the local authorities by the head of the said le gation, at 
the request of the Ministry of Foreign Relations, o r of his 
own motion. 

Said asylum shall be respected with regard to polit ical 
offenders, but the head of the legation shall be bo und to give 
immediate notice to the government of the State to which he is 
accredited; and the said government shall have the power to 
demand that the offender be sent away from the nati onal 
territory in the shortest possible time. “ 370    

                     
367 Srov. Kitschenberg, cit. d., s. 13-15. 
368 Vlková, V.: Diplomatický azyl (diplomová práce). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 
2007, s. 12. 
369 Tato úmluva zmiňující se jako první o diplomatickém azylu byla podepsána 23. ledna 1889 v Montevideu 
(tzv. Montevidejská úmluva).  
370 Tedy: „Pachatele nepolitických trestných činů, kteří hledají útočiště v sídle diplomatické mise, musí vedoucí 
této mise vydat místním úřadům na žádost ministerstva zahraničních věcí nebo z vlastního podnětu. 
Tento azyl musí být respektován ve vztahu k pachatelům politických trestných činů, avšak vedoucí mise je 
povinen bezodkladně informovat vládu přijímajícího státu, a tato vláda je oprávněna požadovat, aby tento 
pachatel v co nejkratší době opustil území jejího státu.“ Převzato  z 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3781c.html . 
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Poté následovaly další dohody, které upravovaly výl učně 
tento institut. 371  V sou časné dob ě se aplikuje mezi smluvními 
státy Úmluva o diplomatickém azylu . 372  Z hlediska sou časnosti 
diplomatického azylu v Latinské Americe je nemén ě významný i 
rozsudek Mezinárodního soudního dvora ve v ěci Haya de la Torre 
(Asylum Case) . 373  

Významnou roli diplomatické ochrany uprchlíka na úz emí 
t ěchto latinskoamerických stát ů rovn ěž hrála ochranná listina 
podle latinskoamerického smluvního a zvykového práv a, která 
umožňovala pokojný odjezd za hranice státu. Nebo ť pokud byl 
uprchlík v budov ě vyslanectví, byl chrán ěn, avšak pokud ji 
fyzicky opustil, mohly ho místní ú řady zatknout a pohnat 
k odpov ědnosti. Muselo se tedy zajistit, že uprchlík p ři 
odjezdu do zahrani čí nebude atakován. Tak se zde formoval 
v b ěhu azylové praxe zvyk, který byl v Evrop ě znám již po 
staletí – používání ochranné listiny, glejtu (freie s Geleit, 
sauf-couduit, safe-conduct). Stát se pak musel post arat o to, 
aby se bez p řekážek mohl uskute čnit odjezd uprchlíka do 
zahrani čí. 374  

O ochranné listin ě se také zmi ňuje výše uvedená Caracaská 
úmluva ve svém článku IX: 

„ The official furnishing asylum shall take into acco unt 
the information furnished to him by the territorial  government 
in forming his judgment as to the nature of the off ense or the 
existence of related common crimes; but this decisi on to 
continue the asylum or to demand a safe-conduct for  the asylee 
shall be respected. “ 375   

 

 

7. Shrnutí 
 

Diplomatický azyl, jak jsme výše p ředvedli, prošel 
zajímavým vývojem, v n ěmž nechyb ěly opatrné po čátky, n ěkdy až 
bouřlivý rozmach, snaha o regulaci a nakonec i úsp ěšné 
omezení, ba dokonce tak řka vymizení tohoto institutu z b ěžné 
mezinárodn ěprávní praxe. V našem popisu jsme v ěnovali 

                     
371 Havanská úmluva z 20. února 1928, Srov. http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b37923.html; 
Montevidejská úmluva z 26. prosince 1933. Srov. http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36620.html . 
372 Tzv. Caracaská úmluva z 28. března 1954. (zveřejněna 29. prosince 1954). Srov. 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3823c.html. 
373 Asylum Case (Kolumbie v. Peru), rozsudek z 20. listopadu 1950, ICJ Reports 1950, s. 266. 
374 Kitschenberg, cit. d., s. 146. Praxe latinskoamerických států ve vydávání ochranných listin je velice obšírná a 
dělo se tak ze strany jednotlivých vlád těchto států, například ze strany peruánské či kolumbijské vlády. 
Jednotlivé případy uvádí Kitschenberg na s. 150 a násl. 
375Tedy: „Úředník poskytující azyl musí při rozhodování zohlednit informace o povaze trestného činu nebo o 
existenci s ním spojených běžných zločinů, které mu poskytne vláda daného území; bude ale respektováno jeho 
rozhodnutí nadále azyl poskytovat nebo požadovat průvodní list pro pronásledovaného.“ Caracaská úmluva, čl. 
IX.  
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pozornost složitostem a peripetiím, které vyslance a 
vyslanectví doprovázely, prom ěnám institutu diplomatického 
azylu, jeho zakotvení a postupnému rozši řování. V dobách svého 
nejširšího uplat ňování nicmén ě tento institut nabyl až 
absurdních rozm ěr ů, nad nimiž se neostýchali zna čně expresivn ě 
pozastavovat ani renomovaní právní v ědci. Institut p ůvodn ě 
ur čený k ochran ě vyslance a jeho personálního i materiálního 
zázemí tak za čal být ve stále v ětší mí ře zneužíván zlo činci 
k út ěku p řed spravedlností, a to navíc práv ě v dobách 
formování moderních stát ů, která výkon spravedlnosti považují 
za jeden za svých nezadatelných atribut ů. Diplomatický azyl 
tak za čal podléhat stále p řísn ější regulaci, až byl od 19. 
století na území Evropy poskytován jen výjime čně a byl 
nahrazen azylem územním. 

V dnešní dob ě z ůstává tak diplomatický azyl ve svém 
původním historickém chápání spíše vzpomínkou na doby , kdy se 
diplomaté nazývali heroldy či posly, a spadá tak vlastn ě spíše 
do oboru právní historie než do oboru mezinárodního  práva 
veřejného.  
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4.  Azylové právo vybraných národnostních a 
náboženských menšin a sociálních skupin 

1. Úvod 
 

Zejména u sv ětských azyl ů lze konstatovat azylové d ůvody 
v národnostní, náboženské a sociální oblasti, která  ležela 
mimo sféru podle trestního práva stíhaných zlo čin ů. To se 
týkalo jak sociálních skupin obyvatelstva, tak náro dnostních a 
náboženských uprchlík ů. U náboženských uprchlík ů a p říslušník ů 
sociálních skupin je obtížn ě ur čen rozdíl mezi azylem a 
imigrací. P ředmoderní azylové právo nep ředvídalo trvalé 
usídlení, avšak znalo časov ě neomezený pobyt na azylových 
místech. P řijímajícím zemím v ětšinou pak nešlo o časov ě 
limitované poskytnutí azylu, nýbrž o p řijetí prosp ěšných 
poddaných, kte ří byli částe čně také získáváni skrz zvláštní 
zákony a privilegia. Pon ěvadž návrat náboženských uprchlík ů 
většinou nebyl možný ani p ředvídatelný, p řešel azyl de facto 
do imigrace. 376  

Náboženští uprchlíci a p říslušníci sociálních skupin byli 
z perspektivy p ůvodních zemí považováni za kriminálníky pop ř. 
devianty, kte ří byli stíháni podle trestního práva, a tím m ěli 
typický azylový d ůvod. P říslušník ům tzv. mobilních skupin 
(žebráci, tuláci, Romové, Židé) zakazovala v ětšina ran ě 
novov ěkých stát ů pr ůchod a pobyt. P říslušnými zákony 
jednotlivých stát ů byla stanovena povinnost tyto osoby 
nepřechovávat (tím neposkytovat azyl), zatknout, potres tat a 
vypov ědět. 377  Ve vrchnostenských na řízeních byli ozna čováni 
jako „gaunerská a zlod ějská sebranka“ a už jejich „cikánský 
způsob života“ – nap říklad potulka – byl považován za trestní 
čin. 378   

V raném novov ěku t ěmto skupinám poskytovaly azyl p ředevším 
nižší stavy a vrchnosti (nap ř. říšští rytí ři), ale také 
kláštery nebo tzv. svobodné dvory. Nap říklad za azylové místo 
byl ozna čován Grosspach jako „chudý žebravý dv ůr“ a bylo 
poukazováno na to, že zde mohli najít azylovou ochr anu p řed 
pronásledováním p řevážn ě sociální okrajové skupiny. Dalším 
příkladem byl azyl hrabat z Grafenecku, který se rozp rostíral 
po celém jejich panství. V 18. století se tam podle  tehdejších 
kritik ů nacházela „všelijaká p řist ěhovatelská a bezdomovecká 
sebranka, rasové, kartá čníci, košíká ři, muzikanti atd.“ 379  

                     
376 Ottův slovník naučný, Praha 1997, Díl II., s. 932; Srov. Härter, cit. d., s. 320-321. 
377 K tomu srov. Obnovené zřízení zemské z roku 1627. Patent M. Terezie z 19. dubna 1751, který nařizoval aby 
„cizí žebráci opustili do tří týdnů zemi“. Moravský zemský archiv Brno, Fond B1, Gubernium, 4. svazek P-S, 
Inv. č. 3277, sig. S4, karton 1828 a 1829. 
378 Härter, cit. d., s. 321. 
379 Härter, cit. d., s. 321. 
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Pobyt a ochrana p řed pronásledováním se vázal zpravidla na 
materiální vzájemnou oplátku.  

Poskytnutí azylové ochrany osobám „daným do klatby“  nebo 
osobám sociálních skupin výslovn ě zavrhovala již n ěkterá 
císa řská privilegia a od 17. století zakazovala řada zákon ů a 
nařízení vydaných ran ě novov ěkými státy. Nap říklad Obnovené 
zřízení zemské z roku 1627 ve svých ustanoveních zaka zovalo 
vrchnosti, hejtman ům a poddaným poskytovat azyl a ochranu 
žebrák ům, tulák ům a povale čům. Zárove ň jim na řídilo povinnost 
tyto osoby ohlásit, zadržet pop ř. vydat. Za porušení této 
povinnost hrozila sankce v podob ě finan ční pokuty až hrdelní 
trest. 380   

Víde ňské na řízení z 17. ledna 1724 obvinilo sv ětské a 
církevní domy z poskytování azylové ochrany žebrák ům a 
nařídilo jim vydávací povinnost. V p řípad ě odmítnutí mohly 
vyjmout násilím žebráky a tuláky policejní orgány a  městská 
stráž. Víde ňským na řízením z 11. července 1732 byly oprávn ěny 
policejní orgány všechny žebráky a ostatní ve m ěst ě „ 
potulující se okrada čské a zlo řádské lidi“ vyvést ze sv ětských 
a církevních dom ů. 381   

Celkov ě lze říci, že církevní a sv ětské azyly poskytovaly 
kriminalizovaným sociálním skupinám v raném novov ěku výraznou 
ochranu p řed pronásledováním. 

2. Náboženští uprchlíci  
 

Jinak to bylo v p řípad ě náboženských uprchlík ů, kte ří 
nacházeli azyl a p řijetí na územích jiných evropských stát ů; 
nejeden hromadný exodus byl vyvolán nábožensko-konf esn ě 
motivovaným pronásledováním. Celé skupiny obyvatels tva, které 
byly pronásledovány a zapuzeny jejich domovským stá tem, 
hledaly azyl pop řípad ě nový trvalý pobyt ve státech nebo 
územích, které m ěly stejnou konfesi (víru) nebo jim dovolily 
svobodné praktikování jejich náboženství. Náboženšt í uprchlíci 
opoušt ěli své domovy a svou zemi na základ ě náboženské represe 
nebo kriminalizace jako kací ři a na základ ě státních 
nařízení 382 .  

Institut azylu se v oblasti náboženských uprchlík ů do čkal 
v popisovaném období ohromného vzestupu. Náboženští  uprchlíci 
pocházeli ze všech sociálních vrstev, avšak s p řevahou osob 
učených a kvalifikovaných, které p řinesly do zemí svých 
emigra čních destinací zna čný profesionální potenciál, a proto 
byly v řele p řijímány a byl jim poskytnut azyl. Nap říklad 
pruský král, p ředevším z d ůvod ů hospodá řských, ochotn ě 
poskytoval ve své zemi azyl mnohým náboženským uprc hlík ům 

                     
380 Obnovené zřízení zemské z roku 1627, s. 463 a násl. 
381 Härter, cit. d., s. 322. 
382 Obnovené zřízení zemské z roku 1627. K tomu dále srov. Malý a kol., cit. d., s. 130-132.  
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z katolických zemí, a ť už to byli potomci českých evangelík ů, 
hugenoti z Francie (po roce 1685) nebo pozd ěji luteráni ze 
Solnohradska (po roce 1731). 383  

Vydání t ěchto uprchlík ů nep řicházelo v úvahu. Tak uprchlo 
30 000 Angli čanů za vlády královny Marie Katolické, dcery 
Jind řicha VIII., v letech 1553-1558 do Holandska. V roce  1732 
muselo opustit Salcburg 20 000 protestant ů, kte ří pak nalezli 
azyl v Prusku. Úsp ěšné odvolání Nantského ediktu z 16. října 
1685 bylo signálem k uprchnutí francouzských protes tant ů, 
kte ří  byli p řijati v Anglii, N ěmecku, Rusku, Dánsku a 
Švýcarsku. Vlídné p řijetí náboženských uprchlík ů spo čívalo 
především v tom, že v zemích azylu kam se odebrali, m ěli 
spole čnou víru. Tato spole čná konfese vytvo řila solidaritu, 
která sahala daleko p řes hranice jednotlivých stát ů a která 
azylové právo vymanila z politického soupe ření a mocenské 
konstelace a za jeho základ považovala všeobecný zá jem. 
Jakkoli to však k tomu svádí, nelze tuto univerzali tu 
přece ňovat, nebo ť náboženství a politika úzce spolu souvisí a 
poskytnutí azylu pro spole čnou víru bylo zárove ň i politickou 
záležitostí, stejn ě jako pronásledování ve vlasti, které 
nebylo jen náboženské nýbrž zárove ň politické. Lze však p řesto 
říct, že p řijímáním náboženských uprchlík ů se poda řilo vrátit 
do azylového práva novov ěku náboženský a humanitární rys. 384  

Z právních p ředpis ů platných v zemích české koruny, které 
stíhaly jinov ěrce, lze krom ě Obnoveného z řízení zemského 
zmínit nap říklad tyto: patent z 29. b řezna 1624 pro České zem ě 
a patent z 9. b řezna 1624 pro Moravu, kterými byli vypov ězeni 
všichni nekatoli čtí duchovní. Patent z 30. dubna 1626, kterým 
Karel z Lichtenštejna zakázal obyvatel ům království českého 
„p řechovávati nebo zam ěstnávati osoby zb ěhlé pro víru“. 385  V 
patentu z 4. února 1639 vyhlašují nejvyšší zemští ú ředníci, že 
„král stanovil den 24. února 1639 jako poslední lh ůtu 
k p řijetí náboženství katolického“, každý nekatolík, kt erý by 
promarnil tuto lh ůtu, byl postižen propadnutím majetku. Pro 
„p řechováva če“ byla patentem stanovena sankce v podob ě 
finan ční pokuty, pro stav panský 3000, rytí řský 2000 a m ěstský 
1000 zl. rýnských. 386   

Avšak odliv náboženských uprchlík ů znamenal pro státy 
původu citelné hospodá řské, sociální a kulturní ztráty, což 
v pozd ější dob ě vedlo k vydávání na řízení, kterými státy 
usilovaly o jejich navrácení, p řípadn ě jim vytvá řely podmínky 
k výkonu jejich náboženství. Z t ěch prvních lze zmínit patent 
M. Terezie z 21. dubna 1780, kterým „vyhlašuje gene rální 

                     
383 Srov. Neligová, M.: Luteránský element v životním běhu hornopolických poddaných, In: Čeští nekatolíci 
v 18. století, Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí, Albis internacionál, Ústí nad Labem 2007, s. 321. 
384 Kimminich, Geschichte, cit. d., s. 44-45. 
385 Národní archiv Praha, Fond Patenty, Katalog sbírky patentů stát. ústřední archivu, Praha 1956, autoři 
Kulířová-Sander: Patenty PC 27. 
386 Národní archiv Praha, Menší fondy a sbírky různé provenience, Parisova sbírka, Praha 1939, č. 229. 
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pardon pro emigranty ze všech d ědi čných zemí, kte ří se b ěhem 
šesti m ěsíc ů, po čínaje kv ětnem 1780, navrátí do zem ě a 
přihlásí se u své vrchnosti“. 387  Z t ěch druhých pak nap říklad 
Toleran ční patent Josefa II. z 20. října 1781, kterým byla 
připušt ěna i jiná náboženská vyznání. 388  

 

 

3. K otázce poskytování azylu a ochrany Židům 
 

a) Úvod 
 

Izrael byl založen jako židovský stát, což právn ě i v ěcně 
znamená, že každý Žid na sv ět ě má podle „Zákona na návrat“ 389  
právo na návrat (azyl) v Izraeli. Výjimkou byli p ůvodn ě pouze 
osoby ú častnící se aktivit p římo proti Žid ům, či ohrožující 
veřejné zdraví či bezpe čnost státu. Pozd ěji 390  byly vylou čeny i 
osoby s kriminální minulostí. Zatím poslední dodate k391  
uvedeného p ředpisu up řesnil, kdo je považován pro ú čely tohoto 
zákona za Žida. Jedná se o osobu, která má židovsko u matku a 
nekonvertovala k jinému náboženství. Právo návratu (právo na 
azyl) bylo rozší řeno i na d ěti, vnuky a manželské partnery 
t ěchto osob, i když sama osoba (Žid) právo na návrat 
nevyužila. 

Tím byl prakticky dovršen proces ochrany Žid ů, po staletí 
pronásledovaných, kdy možnosti jejich ochrany byly limitovány 
azylovým právem tak, jak se v pr ůběhu v ěků vyvíjelo.  

 

 

b) Azyl ve starověku 
 

Podle dnešního stavu výzkumu lze říci, že institut azylu 
se objevuje u izraelských kmen ů ješt ě p řed osídlením 
v Kenaánu. Zdá se, že jejich p ředstavy o azylu, i když nejsou 
do dnešní doby pln ě objasn ěny, vycházejí z p řevzatých vzor ů 
z Orientu. Již p řed rokem 1000 p ř. n. l. lze nalézt ochranu 
t ěch, kte ří uprchli na posvátná místa. Této ochrany však 

                     
387 Národní archiv Praha, Fond Patenty, Katalog sbírky patentů stát. ústřední archivu, Praha 1956, autoři 
Kulířová-Sander: Patenty PC 27.  
388 Moravský zemský archiv Brno, Fond B17 Místodržitelství, Patenty 1628-1880, Karton 96, R10; K tomu srov. 
Malý a kol., cit. d., s. 148. 
389 Přijat Knessetem 5. července 1950, 
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1950_1959/Law%20of%20Return%205710-1950 
390 Dodatek k Zákonu na návrat, přijatý Knessetem 23. srpna 1954  
391 Dodatek 2 k Zákonu na návrat, přijatý Knessetem 10. března 1970. 



 102 

nemohl využít vrah, pouze ti, kte ří člov ěka usmrtili 
neúmysln ě. 392   

V té dob ě tedy již nebyla poskytována azylová ochrana pro 
každý druh zlo činu, ale docházelo k diferenciaci. 

Nejstarší forma azylu, která se v Izraeli objevuje,  tedy 
nebyla spojena s magicko-sakrálním tabu, kdy nedotk nutelnost 
osoby byla ud ělena bez ohledu na zlo čin a trest. 393  

„Kdo n ěkoho uhodí a ten zem ře, musí zem řít. Nem ěl-li to 
v úmyslu, ale B ůh dopustil, aby to jeho ruka zp ůsobila, ur čím 
ti místo, kam se ute če.“ 394  

Nejstarší právní ustanovení takto rozlišovala neúmy slné 
zabití od vraždy, s trestem smrti vraha.  

„Jestliže však n ěkdo ude ří n ěkoho železným p ředmětem, 
takže ten člov ěk zem ře, je to vrah a vrah musí zem řít. 
Jestliže uchopí kámen, kterým m ůže p řivodit smrt, a ude ří 
někoho, takže zem ře, je to vrah a vrah musí zem řít. Též 
jestliže uchopí d řevěný p ředmět, kterým m ůže p řivodit smrt, a 
udeří n ěkoho, takže zem ře, je to vrah a vrah musí zem řít.  […] 
Jestliže n ěkdo do n ěkoho z nenávisti str čí nebo ve zlém úmyslu 
něco po n ěkom hodí, takže zem ře, musí ten, kdo druhého zabil, 
zemřít: je to vrah. “ 395  

Naproti tomu ten, který svým bližním nestrojil úkla dy, 
nýbrž neš ťastnou náhodou zp ůsobil smrt, byl chrán ěn p řed 
krevní mstou v jednom ze šesti úto čištných m ěst. 396  

„Kdo zabil svého bližního neúmysln ě, aniž jej kdy p řed tím 
nenávid ěl, t řeba ten kdo by šel se svým bližním do lesa rubat 
dříví a rozmáchl se sekerou p ři kácení stromu a železo by se 
vysmeklo z top ůrka a zasáhlo jeho bližního tak, že by zem řel, 
ten a ť se ute če do jednoho z t ěch m ěst, aby z ůstal na živu.“ 397  

Pro azylové právo Izraelit ů bylo charakteristické, že bylo 
dáno p římo Božím p říkazem, tedy od Boha samotného. 

Azylové právo Izraelit ů se týkalo i oltá ře v chrámu, i zde 
však omezen ě. 

„ Když se však n ěkdo opováží lstiv ě zavraždit svého 
bližního, vezmeš ho i od mého oltá ře, aby zem řel“ 398 .  

Azylové chrámy m ěly dvojí charakter: Jednak ochrannou 
funkci spojenou s vymezeným trestem ve form ě jakéhosi exilu - 
vyhnanství nebo internace - nuceného pobytu. Avšak málo známé 
případy hledání ochrany ukazují již na hlubokou propa st mezi 

                     
392 Landau, cit. d., s. 50. 
393 Fruscione, cit. d., s. 2. 
394 Ex 21, 12-13. Bible citována z českého ekumenického překladu. 
395 Nu 35, 16-18, 20-21. 
396 Viz níže. 
397 Dt 19, 4-5. Také srov. Nu 35, 22-23. 
398 Ex 21, 14. 
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teorií a praxí. Také osoby hledající ochranu, které  nebyly 
žádnými vrahy a kterým tedy čist ě právn ě žádný azyl 
nepříslušel, využívaly de facto posvátná místa jako mís ta 
út ěku či azylu atypickým, zpravidla ale úsp ěšným zp ůsobem. 399   

Například mladý Jonáš byl v dom ě Pán ě ukryt p řed 
usmrcením. 

„Ale Jóšeba, dcera krále Jórama, sestra Achazjášova , vzala 
Joáše, syna Achazjášova, a unesla ho zprost řed královských 
syn ů, kte ří m ěli být usmrceni, a ukryla ho i jeho kojnou 
v pokojíku s l ůžky. Schovával se u ní v Hospodinov ě domě po 
šest let, zatímco v zemi kralovala Atalja.“ 400  

Také u Izraelit ů podléhala místa ochrany v b ěhu d ějin 
změnám. 

I když v Knize smlouvy 401  byl ješt ě jmenován oltá ř v chrámu 
jako místo út ěku, koncentrace kultu na chrám v Jeruzalém ě 
způsobovala, pokud jde o sakrální ochranu, zna čné problémy. 
Osoby hledající ochranu musely zpravidla urazit dlo uhou cestu, 
na které byly ve velkém ohrožení od svých pronásled ovatel ů. 
Navíc byl oltá ř pro trvalý pobyt uprchlíka málo vhodný. 

Z t ěchto d ůvod ů se za čala již b ěhem vlády krále Šalomouna 
zřizovat zvláštní azylová místa a pozd ěji došlo k vy člen ění 
šesti azylových m ěst z celkem čty řiceti osmi levijských m ěst 
402 . 403  

„…oddělíš si t ři m ěsta […] aby tam mohl utéci každý, kdo 
zabil.“ 404  „Proto ti p řikazuji, odd ělíš si t ři m ěsta‘“ 405  „…a 
přidej k t ěmto t řem měst ům ješt ě další t ři.“ 406  

„Až p řejdete Jordán do kenaánské zem ě, vyberte si m ěsta, 
která budete mít za m ěsta úto čištná. Tam se ute če ten, kdo 
zabil, pokud by n ěkoho zabil neúmysln ě. Ta m ěsta vám budou 
úto čišt ěm před mstitelem, tak aby ten kdo zabil, nemusel 
zemřít, dokud nebude stát na soudu p řed pospolitostí. Z m ěst, 
která dáte, budete mít šest m ěst jako úto čišt ě. T ři m ěsta 
ur číte v Zajordání a t ři m ěsta v kanaánské zemi.“ 407  

Jednalo se o m ěsta Kedeš, Šekem a Hebron ve vlastním 
Kenaánu (západní b řeh Jordánu) a Beser, Rámot a Golán na 
východním b řehu Jordánu. 

                     
399 Morgenstern, cit. d., s. 48. 
400 2 Kr 11,  2-3. 
401 Zákoník v Ex 20,22–23,33 
402 Fuld, L.:Das Asylrecht in Alterthum und Mittelalter. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, č. 7, 
1887, s. 102-151 a 285-296, s. 114. 
403 Bulmerincq, cit. d., s. 17-18. 
404 Dt 19, 2-3. 
405 Dt 19, 7. 
406 Dt 19, 9. 
407 Nu 35, 10-14. 
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„I odd ělili jako svatý Kedeš v Galileji v poho ří 
Neftaliov ě, Šekem v poho ří Efrajimov ě a Kirjatarbu, to je 
Chebrón v poho ří Judov ě. V Zajordání pak ur čili na východ od 
Jericha Beser ve stepi na Náhorní rovin ě v pokolení Rúbénov ě, 
Rámot v Gileádu v pokolení Gádov ě a Gólán v Bácnu v pokolení 
Manasesov ě.“ 408  

„Pro Izraelce i pro hosta a p řist ěhovalce mezi nimi bude 
t ěchto šest m ěst úto čišt ěm, aby se tam utekl každý, kdo n ěkoho 
zabil neúmysln ě.“ 409  

Azylová m ěsta byla ur čena nejen pro vlastní izraelský lid 
a cizince, ale také pro uprchlé otroky. Nadále však  platilo, 
že zde nebyl chrán ěn zlo činec, který se dopustil úmyslného 
trestného činu, a tudíž mohl být kdykoli vyveden. Naproti tomu  
ostatní se mohli na azylovém míst ě neomezen ě zdržovat a 
nesměli být vydáni. 

„Tam a ť se ute če ten, kdo zabil, pokud n ěkoho zabil 
nedopat řením, neúmysln ě. Budou Vám za úto čišt ě p řed krevním 
mstitelem […] Když ho bude pronásledovat krevní mstitel, 
nesmějí mu toho, kdo zabil, vydat do rukou, pon ěvadž zabil 
svého bližního neúmysln ě, aniž by ho kdy p řed tím 
nenávid ěl.“ 410   

Dokonce, jak se domníváme, byla stanovena povinnost  p ři 
násilném vyvedení vrátit uprchlíka do azylového mís ta. 

„… pospolitost vyprostí toho, kdo zabil, z rukou kr evního 
mstitele a umožní mu návrat do jeho úto čištného m ěsta, kam se 
utekl.“ 411  

Se smrtí velekn ěze byla spojena všeobecná amnestie. Tato 
amnestie zpravidla znamenala, že uprchlík nemusel c elý sv ůj 
život strávit na konkrétním azylovém míst ě, nýbrž po jisté 
době mohl toto místo opustit, aniž by se musel bát dalš ího 
pronásledování krevními mstiteli. 412  

„Ten, kdo zabil, musí z ůstat ve svém úto čištném m ěst ě až 
do smrti velekn ěze; teprve po smrti velekn ěze se m ůže vrátit 
do svého vlastního území.“ 413  

„Bude bydlet v tom m ěst ě […] do smrti velekn ěze, který 
v t ěch dnech bude vykonávat sv ůj ú řad. Tehdy se ten, kdo 
zabil, smí vrátit do svého m ěsta a k e své rodin ě, do m ěsta 
odkud utekl.“ 414  

                     
408 Joz 20, 7,8. 
409 Nu 35, 15. 
410 Joz 20, 3,5. 
411 Nu 35,  25. 
412 Landau, cit. d., s. 50-51. 
413 Nu 35, 28. 
414 Joz 20,  6. 
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Ustanovení Deuteronomia, která zahájila novou perio du 
v trestn ěprávním soudnictví Izraelit ů tzv. druhým 
zákonodárstvím, ukazují zcela jasnou právní a nikol i již 
nábožensky utvá řenou azylovou praxi. 415  

„Kdyby však n ěkdo svého bližního nenávid ěl a strojil mu 
úklady, povstal proti n ěmu a ubil ho k smrti a pak utekl do 
některého z t ěch m ěst, starší z jeho m ěsta pro n ěho pošlou, 
vezmou ho odtud a p ředají ho do rukou krevního mstitele, aby 
zemřel.“ 416  

To, že tato praxe byla založena na právní stránce, 
dokazuje i zacházení s vrahem p řed jeho potrestáním. 

„Každého vraha, který n ěkoho zabil, bude možno odsoudit 
k smrti jen podle výpov ědi n ěkolika sv ědků; k jeho usmrcení 
nesta čí výpov ěď jednoho sv ědka.“ 417   

Azylová praxe se navíc projevuje ve stanovených prá vních 
úkonech a m ěla tedy jasný právní postup. 

„Kdo by utekl do n ěkterého z t ěchto m ěst, postaví se p ři 
vchodu do m ěstské brány a p řednese svou záležitost starším 
tohoto m ěsta. Pak ho p řijmou k sob ě do m ěsta a ur čí mu místo, 
aby s nimi bydlil. Bude bydlet v tom m ěst ě, dokud se nepostaví 
před pospolitost soudu…“ 418  

Úctyhodnou se jeví racionalita starozákonní úpravy azylu, 
kdy bylo zajišt ěno, že azylová místa byla ur čena v takových 
vzdálenostech, aby byla bezpe čně dosažitelná pro každého 
žadatele o azyl. 

„…oddělíš si t ři m ěsta uprost řed své zem ě […] upravíš si 
k nim cestu […] aby tam mohl utéci každý, kdo zabil.“ 419  

Kromě toho byla azylová místa založena viditeln ě na 
horách. Cesty k t ěmto míst ům azylu m ěly být dob ře udržovány a 
měly být u nich postaveny ukazatele sm ěru. 420  

Příslušné hebrejské pojmy jsou sice vesm ěs interpretovány 
jako „m ěsta út ěku“, lze je však vykládat i jako „místa út ěku“. 
Mimo to je nejasné, zda se jednalo u p říslušného odstavce 
„hebrejské Bible“ o p ůvodní nebo pozd ěji vloženou či 
modifikovanou pasáž. Proto z ůstává otev řené, zda pat řila celá 
oblast za m ěstskými zdmi k náboženskému ochrannému areálu, 
nebo zda se jen jednalo o ur čité sakrální azylové území ve 
měst ě.  

Pr ůběh sakrálního azylu se m ěnil se zm ěnou míst út ěku. 
V rané fázi ho získala osoba hledající ochranu již dotknutím 

                     
415 Fruscione, cit. d., s. 3. 
416 Dt 19, 11-12. 
417 Nu 35, 20. 
418 Joz 20, 4,6. 
419 Dt 19, 2-3. 
420 Fuld, cit. d., s. 113; Morgenstern, cit. d., s. 49. 
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se tzv. hrot ů oltá ře, čty ř vyvýšenin na rozích, které byly 
pevn ě spojeni s oltá řem a m ěly zvláštní náboženský význam.  

Avšak sv ědectví z praxe sakrální ochrany ve starém Izraeli 
dokládají její porušování. Zmi ňme případ Adonijáše a Joába, 
které, a čkoli se zdržovali v posvátném okrsku, nechal král 
Šalomoun od oltá ře odvést. Jednomu dal milost, druhého nechal 
zabít. 421   

Později, v období azylových m ěst, hledala osoba ochranu u 
městských starších. 422   

Na cest ě k šesti azylovým m ěst ům byla osoba hledající 
ochranu doprovázena dv ěma muži znalé cesty, kte ří m ěli 
odvrátit nebezpe čí hrozící ze strany krevního mstitele. 
Zárove ň měli zajistit, že se skute čně dostane do azylového 
místa. Uprchlíkovi bylo v azylovém míst ě poskytnuto p říst řeší 
a obstarána obživa. 423   

 

 

c) Azyl ve středověku a raném novověku 
 

Již v dob ě římských císa řů nebylo azylové právo uznáváno 
jen církevním, ale i sv ětským zákonodárstvím. 

Světským pramenem, který se k existenci církevního azy lu 
vyslovuje, by ť spíše nep římo, je konstituce císa ře 
Theodosia I. z 18. října 392: 424  

„Publicos debitores, si confugiendum ad ecclesias 
crediderint, aut ilico extrahi de latebris oportebi t aut pro 
his ipsos, qui eos occultare probantur, episcopos e xigi. Sciat 
igitur praecellens auctoritas tua neminem debitorum  posthac a 
clericis defendendum aut per eos eius, quem defende ndum esse 
crediderint, debitum esse solvendum.“ 

V této konstituci se tedy zakazuje poskytovat círke vní 
azyl (ochranu) „ve řejným dlužník ům“ ( publicos debitores ), 
z čehož lze usuzovat, že poskytování azylu bylo v té d obě již 
do té míry zavedenou praxí, že jí cht ěl císa ř tímto zákazem 
omezit. Dlužníci m ěli být z úkryt ů vyhnáni, v opa čném p řípad ě 
měly být jejich dluhy požadovány po klericích, kte ří dlužníky 
ukrývali.  

Spíše než o p římý zákaz poskytování azylu n ěkterým osobám 
tak šlo o ochranu fiskálních pot řeb římského impéria. 425   

                     
421 1 Kr 1, 50-53; 1 Kr 2, 28-34. 
422 Srov. Morgenstern, cit. d., s. 50. 
423 „…a určí mu místo, aby s nimi bydlil.“ Joz. 20, 4. 
424 Tato konstituce byla přejata do kodexu císaře Theodosia II. (CTh 9.45.1).  
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Na tuto konstituci navazuje konstituce císa řů Arcadia a 
Honoria ze 17. června 397: 426  

„Iudaei, qui reatu aliquo vel debitis fatigati simu lant se 
christianae legi velle coniungi, ut ad ecclesias co nfugientes 
vitare possint crimina vel pondera debitorum, arcea ntur nec 
ante suscipiantur, quam debita universa reddiderint  vel 
fuerint innocentia demonstrata purgati.“ 

Ochrana církevního azylu se zde již p římo odepírá Žid ům, 
kte ří se uchýlili do kostela a p ředstírají ( simulant ), že 
cht ějí konvertovat ke k řesťanství. Z kostela m ěli být vypuzeni 
a do církve mohli být p řipušt ěni až poté, co zaplatili všechny 
své dluhy, nebo poté, co byla prokázána jejich nevi na. 427  

Odpor v ůči Žid ům byl ve Východo římské říši posléze 
formáln ě vyjád řen v roce 438, kdy císa ř Theodosius II. ve svém 
zákoníku stanovil k řesťanskou víru jako jediné právoplatné 
náboženství. Zákoník Corpus iuris civilis  císa ře Justiniána I. 
o století pozd ěji p řipravil Židy o mnohá další práva a 
církevní koncily b ěhem šestého a sedmého století dále 
upev ňovaly protižidovská opat ření. Nap říklad ve vizigótském 
Španělsku lze sledovat celou řadu koncil ů, konaných obvykle 
v hlavním m ěst ě Toledu, které se k protižidovským opat řením 
uchylovaly. T řetí toledský koncil v roce 589 zakázal vzájemné 
sňatky žid ů a k řesťanů a vylou čil židy z ve řejných ú řadů, 
čtvrtý toledský koncil v roce 633 krom ě jiného zakázal zp ětnou 
konverzi pok řt ěných žid ů k judaismu, dvanáctý toledský koncil 
v roce 681 zakázal pod pohr ůžkou kastrace mužskou ob řízku. 
Protižidovská opat ření vyvrcholily v návaznosti na šestnáctý 
toledský koncil konaný v roce 693, kdy došlo k rozs áhlým 
konfiskacím nebo nucenému odprodeji majetku. Není s nad proto 
divu, že špan ělští Židé, jak uvád ějí n ěkteré prameny, aktivn ě 
pomáhali Arab ům s dobytím Iberského poloostrova. 428  

Ve st ředov ěku pak antisemitismus jednozna čně vyplýval 
z náboženské nenávisti k řesťanství v ůči judaismu: Židé byli 
kolektivn ě p ředstavováni jako vrazi Boha, jako vyznava či 
škodlivé víry, jako odp ůrci v ětšinového (k řesťanského) 
sv ětonázoru, jako vyvrhelové spole čnosti, o což se prý sami 
svým činem (tj. uk řižováním Krista) zasloužili. 429   

St ředov ěký antisemitismus našel vyjád ření v mnoha 
diskrimina čních opat řeních, vydaných církví i sv ětskými 
panovníky (nap ř. podle ediktu milánského z r. 313 byla 

                                                                
425 Srov. Hallebeek, cit. d., s. 166-7. Církevní azyl tím však neztratil svůj praktický i pastorační význam – 
dlužníci byli alespoň ušetřeni tělesných trestů. Tamtéž, pozn. 14. 
426 Tato konstituce byla přejata do kodexu císaře Theodosia II (CTh 9.45.2). Byla rovněž převzata do 
Justiniánova Kodexu (CJ 1.12.1). 
427 Hinschius, cit. d., s. 381; Hallebeek, cit. d., s. 167. 
428 Bradbury, S.: Jews of Spain, c. 235-638. In: Katz, S. (ed.), The Cambridge History of Judaism. Volume four: 
The Late Roman-Rabbinic Period, Cambridge 2006, 508-518, s. 512-517.  
429 Katolická církev v čele s papežem Pavlem VI. odmítla všeobecné obviňování Židů až v roce 1965, kdy jako 
jeden z výsledků II. vatikánského koncilu uveřejnila deklaraci Nostra aetate. 
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zakázána konverze k judaismu pod trestem smrti; Jus tinián ův 
kodex z roku 534 obsahoval také řadu protižidovských 
opat ření), jako nejzávažn ější lze uvést rozhodnutí 
3. lateránského koncilu z roku 1179 430  a 4. lateránského 
koncilu z roku 1215, které vedly mimo jiné k uzákon ění 
segregace židovských obyvatel od k řesťanských.  

Co se tý če 4. lateránského koncilu z roku 1215, jedná se o 
poslední 4 kánony, které se týkají Žid ů a kterými koncil 
zahájil novou éru protižidovského zákonodárství: ká non 67: o 
židovské lichv ě, kde byl stanoven termín tzv. „p řiměřené 
lichvy“, tento termín byl libovoln ě interpretován místním 
zákonodárstvím, Židé sm ěli vlastnit domy a pozemky, avšak 
museli odvád ět pravidelný desátek církvi, navíc m ěla každá 
židovská rodina platit tzv. velikono ční da ň; kánon 68: 
nařízení o zvláštním od ěvu pro Židy a Saracény, podle kterého 
Židé m ěli být rozpoznání na první pohled, aby omylem nemoh lo 
dojít k osobnímu kontaktu, pop řípad ě sexuálnímu styku; kánon 
69: vylou čení Žid ů z ve řejných ú řadů; a kánon 70: konvertit ům 
se zakazuje vracet se k p ůvodní ví ře.  431  

Již ve 13. století nebyla azylová ochrana žádnou p řekážkou 
při pronásledování žid ů. Papež Jan XXII. konstitucí Ex parte 
z 13. srpna 1317 vy ňal z azylu všechny kací ře, podez řelé 
z kací řství a po konverzi ke k řesťanství odpadlé Židy. 432  Židé 
tak byli jako heretici vylou čeni z azylu. 

„Haeretici, vel de haeresi suspecti, et Judaei ad f idem 
Catholicam conversi, ab eaque apostantes, ad eccles iam 
confugientes, eius non gaudent immunitate,…“ 433  

V následujících obdobích katolická církev se nadále  
stav ěla Žid ům nep řátelsky, když jim na svých koncilech či 
papežskými konstitucemi odmítala poskytnout azyl i přesto, že 
jiným osobám dokonce i zlo činc ům toto právo neupírala. 

Např. podle ustanovení § 6 konstituce Cum alias, papeže  
Řehoře XIV, z 24. kv ětna 1591 byli Židé, kte ří se nechali 
obrátit na katolickou víru a pozd ěji od ní odpadli ozna čeni 
jako zlo činci a vylou čeni z azylového práva. 

„De crimine vero haeresis, cognitio ad forum 
Ecclesiasticum tota pertineat, neque in ea Curia sa ecularis se 
quoquomodo intromittat.“ 434  

Nad p říslušníky církve bd ěla sama inkvizice a odpadnutí 
bylo stejn ě velkým zlo činem jako kací řství. Inkvizice 
neúprosn ě pronásledovala všechny, kte ří se cht ěli vrátit 

                     
430 Jako byla například segregace, která se stala východiskem pro zřizování ghett, zákaz křesťanům nastupovat 
službu u Židů (specifikováno především na chůvy a kojné), svědectví u soudu - zatímco svědectví křesťana proti 
Židovi muselo být bráno vážně, naopak to neplatilo. Židé měli být chráněni jen z důvodů obecně humánních. 
431 http://www.fordham.edu/halsall/basis/lateran4.html (navštíveno 10.2.2011) 
432 Krause, G. a Miller, G. (eds.): Theologische realenzyklopädie, Díl 4, Berlín a New York 1979, s. 326. 
433 Převzato z Bindschedler, cit. d., s. 23. 
434 Převzato z Bindschedler, cit. d., s. 257. 
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k židovství. Tito neš ťastníci ze strachu p řed pomstou 
inkvizice hledali azyl v kostelích a jiných posvátn ých 
místech. Inkvizito ři o tom pravideln ě informovali papeže a ten 
(konkrétn ě Jan XXI. bulou z roku 1317) rozhodl, že žádný 
církevní azyl pro odpadlíky neposkytne, a že všude,  kde by se 
mohli nacházet, by m ěli být pronásledováni. 435  

 

 

d) Poskytování ochrany ze strany papežů 
 

Od po čátku 13. století kanonické právo nep řízniv ě 
ovliv ňovalo život Žid ů. V tomto období z d ůvodu vyhrocené 
situace obrací se Židé pro bezpráví, která byla na nich čin ěna 
jak ze strany jednotlivých sv ětských či duchovních knížat, tak 
i dalších šlechtic ů, na nejvyšší p ředstavitele Svaté stolice o 
oficiální ochranu. 

Již p řed tímto obdobím hledají Židé azyl a ochranu u 
papež ů Kalista II., Eugena III., Alexandra III., Klimenta  
III., Celestina III., Inocence III., Honoria III. a  Řehoře 
IX. 436  

Papežská ochrana se obecn ě projevovala prost řednictvím 
jednotlivých bul či konstitucí, které byly vydávány ze strany 
jednotlivých papež ů.  

Mimo to docházelo ješt ě k vydávání jednotlivých ochranných 
listin, které se vztahovaly na r ůzné subjekty, a sice na 
kláštery, kostely, fary, biskupství a arcibiskupstv í, řády, 
skupiny osob až po jednotlivce, kam se řadili vdovy, sirotci a 
židé. 437  Řada t ěchto listin sm ěřovala do jednotlivých 
evropských zemí, Čechy nevyjímaje. 

Roku 1247 na řídil bulou papež Inocenc IV. všem 
arcibiskup ům a biskup ům ve Svaté říši římské, aby Židé nebyli 
pronásledováni z d ůvodu lichého podez řívání a byli chrán ěni. 
Tato bula z 5. července vydaná v Lyonu m ěla platnost i pro 
Čechy, Moravu a Slezsko, nebo ť katolická církev p řipojovala do 
Svaté říše římské jako celku, který se skládal z r ůzných zemí 
a částí neodvislých stát ů, také zem ě koruny České. 

Tato bula byla obnovená Řehořem X. dne 7. července 1273. 438  

Avšak již 7. října 1272 je papežem Řehořem X. v Orviet ě 
vydaná také bula, kterou je stanovená papežská ochr ana pro 
židy. „Nos ergo, licet in sua magis velint duricia perdur are, 
quam prophetarum verba et sua scripturarum archana cognoscere 

                     
435 Depping, G. B.: Les Juifs dans le moyen âge, Paříž 1834, s. 247. 
436 Dvorský, F.: K historii Židů v Čechách, na Moravě a v Slezsku, díl I., Praha 1906, s. 15. 
437 Srov. Blumenstok, A.: Der päpstliche Schutz im Mittelalter, Innsbruck 1890, s. 45-46. 
438 Dvorský, cit. d., s. 9-10. 
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atgue ad christiane fidei et salutis noticiam perve nire, quia 
tamen defensionem nostram et auxilium postulant et christiane 
pietatis mansuetudinem, predecessorum nostrorum fel icis 
memorie Calixti, Eugenii, Alexandri, Clementis, Inn ocentii et 
Honorii Romanorum pontificum vestigiis inherentes i psorum 
peticionem admittimus eisque protectionis nostre cl ypeum 
indulgemus. 439   

Mimo jiné je zde stanoveno, aby žádný z Žid ů nebyl nucen 
ke k řesťanské ví ře, aby Židé nebyli trýzn ěni a olupováni, dále 
že sv ědectví k řesťanů je platné jen tehdy, pokud je mezi 
sv ědky také Žid, je rovn ěž stanoven zákaz pustošení jejich 
hřbitov ů. V p řípad ě porušení t ěchto ustanovení je stanoven 
trest exkomunikace. 440  

20. února 1422 vychází bula papeže Martina V., kter ou 
papež p řijímá židy pod svou ochranu. „Licet igitur prefaci 
Judei in sua magis velint durina perdurare quam pro phetarum 
verba et suarum scripturarum archana cognoscere et ad 
Christiane fidei et salutis noticiam pervenire, qui a cum 
defensionem nostram et auxilium postulant et Christ iane 
pietatis mansuetudinem interpellant, Nos felicis re cordationis 
Calixti, Eugenii, Alexandri, Innocentii, Gregorii, Honorii et 
Nicolai quarti Romanorum pontificum predecessorum n ostrorum 
vestigiis inherentes ipsorum Judeeorum petitionem a dmittimus 
eisque protectionis nostre clipeum impertimur.“ 441   

Opět i zde je stanoven trest exkomunikace pro toho kdo  by 
jednal proti této bule: „…quodque contra facientes sint iure 
ipso gravibus excommunicationis sentenciis et censu ris 
ecclesiasticis innodati…“ 442  

Na bulu papeže Martina V. navazuje papež Pavel III.  se 
svou bulou vydanou v Římě 12. kv ětna 1540. Touto bulou 
potvrzuje výsady, které byly Žid ům prop ůj čeny od jeho 
předch ůdců a zvlášt ě od papeže Martina V. Touto bulou na řizuje 
biskup ům království Uherského, Českého, Polského ( „Hungariae 
et Bohemiae necnon Poloniae reges…“ ) ochranu Žid ů. 443   

 

 

e) Světská ochrana 
 

Lze říci, že od po čátku 13. století právní postavení Žid ů 
začalo záviset na panovnických privilegiích, a to jak 
v českých, tak v dalších evropských zemích.  

                     
439 Převzato z Dvorský, cit. d., s. 28. 
440 Dvorský, cit. d., s. 29-30. 
441 Převzato z Dvorský, cit. d., s. 92. 
442 Tamtéž, s. 92. 
443 Text listiny u Dvorský, cit. d., s. 311 a násl. 
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Ochrana Žid ů se ned ěla jen prost řednictvím jednotlivých 
privilegií či na řízení krále, ale také na základ ě ochranných 
listin 444  které panovník vydával či op ětovn ě Žid ům potvrzoval. 

Například 8. dubna 1327 potvrdil král Jan Lucemburský 
vratislavským Žid ům ochrannou listinu, kterou jim již p ředtím 
udělil Jind řich, vévoda Vratislavský: „…videlicet quod eos 
capere ac eciam depactare non debeat sub aliquibus 
condicionibus in literis predicti d. Heinrici ducis  Wrat. 
expressis…“ 445 . 

V tomto a následném období se Židé dostávají do úzk é 
závislosti na královské moci. Židé byli prohlášeni za „servi 
camerae“ – „služebníky královské komory“ 446 , tedy za majetek 
krále – jeho královský regál, p ředstavující pro panovníka 
trvalý zdroj p říjmu. To, že židé náleželi pod ochranu krále a  
královské komo ře, nám dokládá nap říklad listina od Zde ňka Lva 
z Rožmitálu z 20. zá ří 1526 ve které žádá purkmistra a radu 
města Žatce „…že byšte Židy, kte říž mezi vámi jsú, vypov ěděli, 
aby déle mezi vámi nebývali. I žádám vás, p řátelé milí, že 
jich tam necháte tíž jako prvé, až do budúcieho krá le […] neb 
poněvadž Židé jsú komora krále JMti, kte říž JMti náležejí…“ . 447  

Osobování moci n ěkteré šlechty nad židy dokládá listina, 
kterou zaslala královská komora dne 3. srpna 1538 k ráli 
Ferdinandovi II., ve které na toto osobování moci z e strany 
šlechty poukazuje a dále potvrzuje, že Židé jsou ma jetkem 
královské komory: „Allgernädigister Kunig. Von Rechtswegen 
sollen all Juden in dieser Cron Beheim in E. Mt. Ch amer gehörn 
und derhalben auch als Chamersleut von Niemand Ande rm, dann E. 
Mt. Gesteurt und genossen werden. Es haben sich abe r nun von 
etlicher Zeit her etlich vom Herrnstand und der Rit terschaft 
in diesem Land, darunter sich Juden gesetz, underst anden,…“ 448  

Osobování moci nad Židy se projevovalo i ze strany měst. 
Například listinou z 5. října 1538, kde královská komora 
oznamovala králi Ferdinandovi II., že Pražané p řes královské 
privilegium, kterým byla na řízena povinnost chránit Židy, 
osobují si skoro všechnu moc nad nimi „…di Juden nicht weiter, 
als daz si dieselben vor Gewalt des gemainen Pofls 
schutzen…“. 449  

                     
444 Například listinou z 12. září 1324 římský král Ludvík dovolil Jakubovi, Židu Chebskému, aby se s ženou a 
dětmi mohl odstěhovat do města Nabburgu a tam mohl požívat všech práv (ochrany) jako Židé v Norimberku.  
Dvorský, cit. d., s. 40; Latinsky psanou listinou z 18. dubna 1341 král Jan Lucemburský  povolil měšťanům 
Českých Budějovic přijmout do svého města  dva Židy. Codex iuris municipalis Regni Bohemiae, s. 346. 
445 Převzato z Dvorský, cit. d., s. 41. 
446 Jako sluhové či služebníci královské komory jsou poprvé takto označeni Karlem IV. Srov. Rössler, E. F.: 
Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren, Praha 1845, s. 177-187; Privilegium z 30. září 1356 Karla 
IV., kterým obnovuje privilegia Přemysla Otakara II. Privilegia měst Pražských, edice Čelakovský, J., Praha 
1886, s. 99 -100. 
447  Archiv Český, díl X., Praha 1890, s. 147 a násl. 
448 Převzato z Dvorský, cit. d., s. 290. 
449 Převzato z Dvorský, cit. d., s. 298. 
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V českých zemích, na Morav ě a ve Slezsku, i p řes výše 
uvedené p říklady osobování si moci nad židy ze strany 
jednotlivých stav ů, chránila Židy královská moc pomocí 
jednotlivých privilegií a taktéž jednotlivými ochra nnými 
listinami. Jimi bylo vymezeno jejich postavení i vz tah ke 
křesťanům. Na základ ě císa řských nebo královských privilegií 
nebyla však jen stanovena jejich ochrana ale zakotv ena celá 
řada dalších práv či povinností. 

Pomocí nich se nap říklad vytvo řily odd ělené židovské 
čtvrti, známé zprvu jako židovské ulice a pozd ěji jako ghetta. 
Vnit řní záležitosti obce řídila vlastní židovská samospráva, 
jejíž povinností bylo také vybírat p ředepsané dan ě. 450  Pokud 
byli nap říklad rolníky, platili desátky. Ve m ěstech p řispívali 
na náklady stráže pro ve řejný po řádek a bezpe čnost 451  nebo jiné 
záležitosti 452 . 

 

 

f) Poskytování ochrany ze strany panovníků 
 

Přemysl Otakar II, král český a markrab ě moravský vydal 
několik listin, které odrážejí tehdejší zásady církev ního i 
sv ětského zákonodárství ve vztahu k Žid ům.  

Privilegiem (tzv. Statuta Judaeorum) z roku 1254 (V íde ň) 
vyhlásil závaznost dvou bul papeže Inocence IV. z r oku 
1253,(kterými papež stanovil poskytování pomoci a o chranu 
Žid ů) jimiž „na řizuje se pod trestem ztráty ú řadu, poctivosti 
anebo do klatby dání, aby žádný Židy […] ke k řtu a ví ře 
křesťanské nenutil, aby jim žádný bezprávn ě neubližoval, jich 
nebil, pen ěz, zboží jim nebral, aby jim žádný v sv ěcení svátk ů 
překážky ne činil, k pracím, robotám jich nenutil, h řbitov ů 
jejich nepustošil, neubíral, t ěl mrtvých nevykopával, aniž jim 
vytýkal, že by p ři bohoslužbách lidské krve užívali“ 453 .  
Zárove ň stanovil pen ěžní pokuty pro ruši če bohoslužeb 
v synagógách i pro ty, kte ří se dopustili násilí na Židech; 
ti, kte ří Žida usmrtili nebo unesli jeho d ěti, m ěli být 
potrestáni jako lupi či. 454  

Platnost tohoto privilegia potvrdil P řemysl Otakar II.  
v letech 1255 (Krom ěříž), 1262 a 1268 (Brno) a zárove ň bylo 

                     
450 Sadek, V.: Židovské dějiny a myšlení od biblických dob do současnosti, In: Židé – Dějiny a kultura, 3. 
doplněné vydání, Praha 2005, s. 26.  
451 Depping, cit. d., s. 196. 
452  „… Židy, kteří by městu poplatek platili; toho má se užíti k opravování  nebo zřízení zdí městských…“ 
Z listiny krále Jana Lucemburského, vydané 18. dubna 1341 pro město Budějovice. Codex juris municipalis  
regni Bohemiae, díl II., s. 346. 
453 Převzato z Šedinová, J.: Židé v Čechách a na Moravě, In: Židé – Dějiny a kultura, 3. doplněné vydání, Praha 
2005, s. 36-37. 
454 Depping, cit. d., s. 196. 
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jím stanoveno pod řízení Žid ů královské komo ře – finan čnímu 
úřadu. Za pravidelné finan ční odvody, které Židé odvád ěli této 
instituci, m ěli zaru čenou ochranu panovníka ve v ěcech 
náboženské svobody, bezpe čnosti osob a jejich institucí. 
Poškození židovského majetku se rovnalo poškození m ajetku 
panovníka, a proto za takovéto činy jako i za fyzické 
napadení, zran ění či usmrcení Žida či únosu jeho dít ěte byly 
stanoveny p řísné tresty. 455  

Ve vnit řních sporech podle t ěchto listin sm ěli Židé jednat 
podle vlastního práva, ve sporech s k řesťany byl soudcem tzv. 
židovský rychtá ř – k řesťan, který znal jak právo m ěstské, tak 
židovské. Bylo možné se odvolat až k nejvyšší insta nci, kterou 
představoval panovník nebo nejvyšší komo ří. 456  

V t ěchto listinách je v ěnována také pozornost židovskému 
zastavárenství a pen ěžnictví. Jelikož se jednalo o typicky 
židovské podnikání, nebo ť k řesťané m ěli p ůj čování pen ěz na 
úrok zapov ězeno, šlo o činnost, která vyvolávala řadu 
problém ů, nap říklad církevním p ředstavitel ům vadilo 
zastavování bohoslužebných p ředmět ů a prosazovali proto zákaz 
přijímat v ěci tohoto druhu do zástavy.  

Na stran ě druhé Židé – v ěřitelé obtížn ě vymáhali 
nesplacené dluhy. To vyvolávalo nevraživost ze stra ny 
křesťanského obyvatelstva, které pak hrozilo v otev řené násilí 
vůči Žid ům a vedlo panovníky k vydávání a obnovování 
privilegií, kterými byli Židé chrán ěni. 

Privilegium P řemysla Otakara II. se stalo základní normou 
pro postavení Žid ů v Čechách a na Morav ě, které s r ůznými 
obměnami potvrzovali i další čeští panovníci.  

Václav II. tak potvrdil práva Žid ů v Brn ě. 457   

Karel IV. obnovil a potvrdil privilegia P řemysla Otakara 
II. listinou vydanou na hrad ě Staufen 30. zá ří roku 1356. 
Privilegia potvrzuje pro židy v Praze, Čechách a ostatních 
přivt ělených zemích Koruny české: „…pro parte Judaeorum 
Pragensium nec non omnium aliorum Judaeorum in regn o nostro 
Boemie et terris nobis subiectis consistencium …“ 458 . 

Kromě obnovení a potvrzení privilegií P řemysla Otakara 
II., zajištujících ochranu Žid ů, Karel IV. vydal řadu 
jednotlivých na řízení či ochranných listin vztahujících se bu ď 
na všechny Židy či na jednotlivé osoby. 

Při zakládání Nového m ěsta Pražského vydal Karel IV. 8. 
března 1348 listinu, ve které povoluje Žid ům, aby se svými 
syny, dcerami a svým majetkem do Nového m ěsta st ěhovali a 

                     
455 Šedinová, cit. d., s. 37. 
456 Tamtéž, s. 37. 
457 Snad roku 1300. Jedná se o německy psanou listinu bez uvedení data a místa sepsání. Srov. Dvorský, cit. d., s. 
35. 
458 Převzato z textu listiny v Privilegia měst pražských, s. 99.  
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staví je pod ochranu královskou: „…Item inbecillitatem gentis 
Judaice attendentes omnes et singulos Judeos vtrius que sexus, 
filios et filias, ac omnia bona ipsorum, qui ad dic te Noue 
ciuitatis venient incolatum…“ 459 .  

Listinou z 18. července 1364 odsouhlasil p ředstavitel ům 
Českých Bud ějovic p řijetí – poskytnutí azylu – t řech Žid ů a 
zárove ň touto listinou Žid ům „zajiš ťuje všemožnou ochranu“. 460  

Za vlády Václava IV. byla Statuta Judaeorum potvrze na roku 
1393. 

Dne 17. kv ětna roku 1454 potvrdil Žid ům také král Ladislav 
Pohrobek práva a svobody ud ělené P řemyslem Otakarem II. a 
potvrzená císa řem Karlem IV. a zaru čil jim „…aby od bezpráví 
jsúce vzdáleni, v tom králostvie našem bezpe čně a pokojn ě 
mohli obývati. Zajisté židuov Pražských i jiných vš ech tohoto 
království našeho, komory naší služebník ův, pokorná prosba 
drž ěše, abychom z obvyklé dobroty našie rá čili potvrditi 
listuov, milostí, svobod, obdarovánie, privilegií a  práv všech 
jim p ůj čených a daných ot […] králuov Českých a zvlášt ě jednoho 
privilegium zbožného Karla…“ . 461  

Dne 16. července 1545 vystavil Ferdinand II.  biskupu 
Vratislavskému listinu, ve které mu jako vrchnímu 
hejtmanu knížectví Opolského a Ratibo řského p řikazuje, aby 
chránil Židy p řed násilným sužováním a neoprávn ěným 
vypovídáním ze zem ě, nebo ť jim byla dána královská ochranná 
listina. 462  

 

 

g) Poskytování ochrany ze strany měst a jednotlivců 
 

Jak jsme již výše nazna čili m ěsta byla povinna chránit 
Židy na základ ě jednotlivých panovníkových na řízení.  

To dokládá nap říklad listina z 25. ledna 1359, kterou 
Karel IV. na řídil hejtmanu a radním ve Vratislavi, aby Žid ům, 
kte ří tam již pobývali nebo kte ří se tam cht ěli usadit, 
poskytli dvouletou ochranu, a ve řejné ohlášení rady m ěsta 
Vratislavi ze dne 18. února 1359, že „…k poru čení císa řskému 
(ze dne 25. ledna 1359) poskytuje žid ům, v na řízení tom 
uvedeným, za dv ě léta ochrany…“ . 463  

Tak byla ochrana tímto zp ůsobem delegována z panovníka. 

                     
459 Převzato z Privilegia měst pražských, s. 83. 
460 Codex juris municipalis regni Bohemiae, Díl II. s. 597. 
461 Převzato z Privilegia měst pražských, s. 238. 
462 Dvorský, cit. d., s. 346. 
463 Převzato z Dvorský, cit. d., s. 65. 
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Podobně římský císa ř Zikmund povolil rad ě a m ěšťanům města 
Chebu p řijímat (tedy poskytnout azyl) Židy a Židovky „…Juden 
vnd Judynn…“  a zárove ň na řídil rad ě a chebským m ěšťanům, aby 
jmenovaným Žid ům poskytovali ochranu: „…die Juden alle, die 
dahin kommen vnd daselbs wonhafftig werden, sollen gebrauchen 
sölicher Recht vnd Freyheit […] das sie die egenanten Juden bei 
solichen Freyheiten an vnserer stat hanthaben, schü tzen…“ . 464  

Avšak namnoze se stávalo, že m ěsta chránila Židy sama od 
sebe.  To dokládá listina konšel ů města Vratislavi z 30. zá ří 
1354, kte ří ud ělili ochranný list Žid ům Lawentinovi a 
Smogilovi na t ři roky, nebo listina z 30. dubna 1355 kterou je 
udělena ochrana na t ři roky Židu Jakubovi z Nisy a jeho 
rodin ě465  či ochranný list m ěsta Vratislavi pro Židy Abrahama a 
Mayera z roku 1451 466 . 

Například listinou z 20. b řezna 1435 byla stanovena 
ochrana purkmistrem, radou a obcí m ěsta Chebu pro Žida 
Kaczmana z Gothy a Abrahama, syna mistra Hellera, a  jejich 
příbuzné: „…das wir eingenomen haben Kaczman von Gotha und 
Abraham, meister Heller sun, das sie sullen sein vn ser Juden 
vnd mugen bey vns wonen in vnser Stat vnd sullen Bu rgerrechte 
haben […] vnd wir sullen sie alle beschutzen, vnd beschirmen , 
sie, Ir weyb, Ir kinder, Ir Tochter Manne oder czuk unfftigen 
Dinger Irer Tochter…“ 467 . 

V neposlední řadě byli Židé chrán ěni i ze strany 
jednotlivých osob, jak tomu bylo nap říklad listinou z 21. 
března 1370, kterou kn ěžna Anežka Svídnická a Javorská 
poskytuje ochranu 468  nebo na základ ě žádosti Zde ňka Lva 
z Rožmitálu z roku 1526, která byla adresována m ěšťanům 
kolínským, aby židovce „… bytu v m ěst ě pop řáli u bratra jejího 
a glejt bezpe čný a svobodný dali jmenovit ě do p ůl léta od 
datum tohoto listu […] a to takový, aby v tomto času žádný na 
ni nesahal žádným oby čejem…“469  

 

 

h) Účinnost ochrany 
 

Ochrana Žid ů králem či pozd ěji jednotlivými stavy, 
popřípad ě jednotlivci byla ovšem málo ú činná, jak se ukázalo 
ve 13. a následujících století.  

                     
464 Text listiny z 1. října 1434 převzat z Dvorský, cit. d., s. 104. 
465 U Dvorský, cit. d., s. 60. 
466 Tamtéž, s. 902. 
467 Převzato z Dvorský, cit. d., s. 105. 
468 Tamtéž, s. 69. 
469 Archiv Český, Praha 1889, díl  IX., s. 2. 
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Zpočátku byli Židé vypov ězeni z jednotlivých m ěst pozd ěji 
se jednalo o celoplošné vypov ězení ze zem ě a krom ě toho 
docházelo k pronásledování a vražd ění Žid ů pod r ůznými 
falešnými obvin ěními.  

Neposkytnutí azylu a ochrany probíhalo také na zákl adě 
jednotlivých úmluv mezi panovníky. Nap říklad listinou vydanou 
v Norimberku z 13. prosince 1360 Rudolf, vévoda Rak ouský, 
prohlásil, že bez svolení císa ře Karla IV. a markrab ěte 
Moravského Jana, nep řijme - tedy neposkytne azyl - a  ochranu 
pro Židy, kte ří by se cht ěli p řesídlit z jejich zemí: „…Wer 
das sache, daz dhainerlay Juden aus irn Landen, fur stentumen, 
Hersheften vnd Stetten, wo die gelegen sind, vnd wi e man die 
sunderlich nennet, vnder vns ziehen wolten, daz wir  diselben 
mit nichte emphaben, vfnemen, schirmen, oder halten  wellen 
oder sullen, Ez wer denn mit der egenanten vnsers H errn des 
Keysers, alz eins Kunings zu Behem vnd des Margrafe n von 
Merhern vnsers Ohem, vnd irr Erben gutem willen…“ 470 .  

Listinou z 22. července 1454 král Ladislav Pohrobek 
vypov ěděl všechny Židy z Olomouce a na řídil všem aby odešli ve 
lh ůt ě „do dne sv. Martina“  tedy do 13. listopadu 1454. 471  

Roku 1504 v Budín ě král Vladislav II. p ři potvrzení 
privilegií pro m ěsto Plze ň delegoval pravomoc vypov ězení Žid ů 
přímo na obyvatele tohoto m ěsta: „… A také nadepsaným m ěšťanům 
při tom tuto milost činíme, aby žid ův žádný nyní ani v časech 
budoucích nikdy my ani budoucí naši králové čeští do m ěsta 
toho vésti nemohli; protož my tímto listem a mocí k rálovskou 
v Čechách témuž m ěstu a obyvatel ům jeho toho moc dáváme, aby 
oni židy z m ěsta mohli vypov ěděti, když by se jim koli zdálo, 
vid ělo a líbilo a to bez naší a budoucích našich král ů českých 
všelijaké p řekážky…“ . 472    

Avšak ješt ě listinou ze 14. února 1504, tedy o pár m ěsíc ů 
dříve, na řídil purkmistrovi a konšel ům jiného m ěsta 
(Bud ějovicím) aby Židy, kte ří ze strachu utekli k podkomo římu, 
opět p řijali a je tam až do jeho p říchodu do Čech svobodn ě 
nechali: „…Což se t ěch židuov, kte říž byli luoni, jsúce 
nějakými pohružkami p řestrašeni, k podkomo řiemu našemu odešli, 
dotý če, porú číme vám, abyšte vy jich tu v m ěst ě beze všech 
překážek a útiskuov nechali až do p říjezdu našeho…“ 473  

Pro zasedání zemského sn ěmu konaného dne 12. zá ří 1541, 
vydal Ferdinand I. v Linci dne 10. zá ří 1541 instrukci, která 
požadovala, aby byli vypov ězeni z Českého království všichni 
Židé, kte ří se necht ěli dát pok řtít „… i pon ěvadž tolik žalob 

                     
470 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, díl IX., Brno 1875, s. 157.  
471 Text listiny u Dvorský, cit. d., s. 136 a násl. 
472 Text z listiny z 2. 11. 1504 převzat z Hruška, M.: Kniha pamětní král. krajského města Plzně od r. 775-1870, 
Praha 1883, s. 67. 
473 Převzato z Čelakovský, J.: Příspěvky k dějinám židů v době Jagellonské, In Časopis Musea království 
českého, roč. LXXII, Praha 1898, s. 434. 
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a zprávy časté nás o t ěchž židech docházejí, i také že nejvíce 
skrze židy Turci své špehy provozují, Vám poslóm na šim 
porou číme, aby ste s stavy království českého jednali, aby 
všichni židé z království českého, pokudž se stavové o to 
snesou, vypov ědíni byli a čas jistý jim se jmenoval a p řidal, 
v kterémž by slušn ě své v ěci zjednali, dluhy vyupomínati a 
v tom času bezpe čně s životy, statky, ženami a d ětmi svými, 
kte říž by se necht ěli dáti ok řtíti, z království českého a 
z jiných zemích našich vyst ěhovati se mohli, neb neznáme nic 
lepšího než abychom takových lidí s poddanými našim i pro 
uvarování dalšího zlého, což by skrze n ě státi se mohlo, 
zbaveni byli.“ 474  

Dalším sn ěmem ze 4. kv ětna 1542 bylo na řízeno vyst ěhování 
Žid ů pod ztrátou hrdla „… tak aby tiž židé více v tomto 
království od žádného ze všech t řie stavuov trpieni ani 
chováni a p řijímáni nebyli, a to na budúcí v ěčné časy. A 
jestliže by který koli žid v tomto království pod k ýmkoli a 
kdežkoli postížen byl, aby na hrdle skute čně trestán byl…“ 475   

Roku 1544 vydal Ferdinand I. listinu „ glejt náš královský 
bezpe čný a dokonalý p řed mocí ku právu“  , která se vztahovala 
na t řicet židovských osob, avšak zde již ustupuje do poz adí 
moment povolení pobytu a ochrany Žid ů a více mén ě znamenala 
možnost vystupovat a jednat p řed soudy a oprav ňovala k dalším 
soukromoprávním záležitostem. To je patrno ze zn ění této 
listiny „…aby v království Č. bydleli, dluh ův vyupomínati, 
domy prodávati a to, což jest žid ům […] pobráno, zase dosíci 
mohli…“ . 476  

Ochrana byla ale ze strany Žid ů tvrd ě zaplacena. Dne 30. 
září 1545 vydal Ferdinand I. ochrannou listinu pro Žid y 
s t říletou platností, avšak s povinností uhradit 300 ko p 
groš ů. Pozd ěji byl vydán obecný glejt, který roku 1549 byl 
obnoven, avšak dokonce s ro čním poplatkem 500 kop groš ů. 477  

Avšak ani tyto listiny nezaru čovaly Žid ům dokonalou 
ochranu p řed jejich vyhnáním. Roku 1546 Ferdinand I. pohrozil  
židovským starším, kte ří byli pov ěření správou Žid ů, že 
„jestližeby kterého Žida mezi sebou, ježto by glejt u nem ěl, 
trp ěli a o tom neoznámili, tehdy že jim glejt náš obecn ý daný 

                     
474 Sněmy české, díl I., Praha 1877, s. 493. Jelikož jim k tomu byla poskytnuta lhůta do svatého Martina, tj. do 
11. listopadu, tedy necelých dvou měsíců,  panovník  udělil všem Židům ochrannou listinu do svatého Jiří, tj. do 
24. dubna následujícího roku. To je uvedeno v královské listině z roku 1542, která nařizuje „nejprv do sv. Jiří 
aby se k nim vůbec, poněvadž glejt krále JMti  mají, pokojně všichni chovali […] pod nemilostí královskou. 
Zároveň touto listinou byl udělen glejt na další pro osm židovských osob, kteří za všechny židy měli obstarat 
vyupomínání dluhů“. 
475 Sněmy české, díl I., Praha 1877, s. 541. Avšak „…kromě těch, kteříž od JMKr. až do sv. Jiří nejprve příštího 
glejt sobě daný mají a ti aby zejména a vuobec všem vyhlášeni a oznámeni byli, a to pro vyupomínání dluhuov, 
též pro zaplacení, komuby co povinni byli.“  
476 Dvorský, cit. d., s. 330-332.  
477 K tomu srov. Winter, Kultovní obraz, Díl I., s. 207. 
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vyzdvihnouti a spolu s jinými z Prahy všecky vyhnat i rozkázati 
rá číme“. 

Jiným na řízením z 14. dubna 1559 Ferdinand I. stanovil 
sankci za poskytnutí „azylu“. Toto na řízení bylo zaslané do 
Slezska a Lužice a bylo v n ěm stanoveno, aby Žid ům, kte ří se 
mají vyst ěhovat ze zemí koruny České, nebylo ubližováno (jistá 
ochrana stanovena králem) ale aby je nikdo nep řijímal 
(neposkytoval azyl). Židé, kte ří by byli v zemi p řistiženi, 
měli být potrestáni „… und sonderlich bei inen nit underkommen 
zu lasssn, sonder inen den Pass und Durchzug frei u nd sicher 
one ir Verterben, Nachteil und Schaden zu gestatten  bei unser 
schwern Straf und Ungnad. Wo ainich Juden, so wider  unser 
Mandat in ainicherlai Weis handln, und daruber petr eten 
wurden, die sollen an Leib und Guet gestraft werden …“. 478   

S vyhán ěním a zárove ň vystavováním listin umož ňujících 
jistý částe čný pobyt na území českých zemí v podob ě r ůzných 
lh ůt a r ůznými poplatky se setkáváme i ve stoletích 
následujících. 

I p řes všechny možné ochranné listiny vydané ze strany 
jednotlivých panovník ů aby Židé mohli žít na území českých 
zemí, je nutné podotknout, že usnesením sn ěmu byli Židé 
zbaveni právní ochrany v zemi. Tím byli vystaveni b eztrestné 
svémoci a bylo nezbytné je ochra ňovat, což se částe čně d ělo 
práv ě zmín ěnými ochrannými listinami. Tato ochrana se týkala 
zejména pouhého pobytu v zemi nebo umožn ění bezpe čného 
rozprodeje majetku, pop řípad ě bezpe čného dovolání soudní 
pomoci ve v ěcech dluh ů a jiných závazk ů. 

V letech 1744-1748 císa řovna Marie Terezie na řídila Žid ům 
opustit Čechy. Brzy však zm ěnila názor pod podmínkou, že Židé 
budou platit každých deset let zvláštní poplatek zn ámý jako 
malke-geld  (královniny peníze). 479   

V roce 1782 Josef II. ve svém Toleran čním patentu  v ětšinu 
perseku čních opat ření zrušil, ale s tím, že jazyk jidiš i 
hebrejština zmizí z ve řejných listin a bude zrušena soudní 
samospráva. 480   

 

 

i) Shrnutí 
 

Situace Žid ů tak byla po staletí velmi paradoxní. Na jedné 
stran ě, jak jsme vid ěli, bylo ze strany církve zakázáno 

                     
478 Převzato z německého textu listiny z 14. dubna 1559 u Dvorský, cit. d., s. 425. 
479 K tomu srov. Šedinová, cit. d., s. 47. 
480  Tamtéž, s. 47. 
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poskytovat Žid ům azyl, na stran ě druhé docházelo k vydávání 
jednotlivých papežských konstitucí k ochran ě Žid ů.  

Co se tý če sv ětské moci, i zde byla situace ambivalentní. 
Panovníci chránili Židy jednotlivými privilegii či ochrannými 
listinami, na stran ě druhé však tuto ochranu n ěkdy sami 
porušovali v p řípad ě vyhán ění žid ů, jakkoli p ředtím 
potvrzovali tato privilegia svých p ředk ů. 

Nutno záv ěrem rovn ěž podotknout, že sv ětská ochrana Žid ů 
rozhodn ě nebyla vždy projevem čistých humanistických ideál ů – 
jak jsme ukázali, již za Karla IV. za čínají být Židé obecn ě 
chápáni jako služebníci královské komory, tedy i tr valý zdroj 
příjmu panovníka.  

Historické prameny nám ovšem rovn ěž dokládají, že jejich 
přítomnost ve m ěstech nebyla pouze jakýmsi trp ěným nutným zlem 
– jak jsme uvedli, Karel IV. je do Nového m ěsta Pražského 
explicitn ě zval, a i v pozd ějších dobách jim m ěsta poskytovala 
ochranu i z jiných d ůvod ů než kv ůli p říkazu panovníka.  

Až moderní doba však m ěla ukázat, jak zásadn ě d ůležitá pro 
Židy tato k řehká rovnováha p řízn ě a potupy byla, jak životn ě 
důležitou mohla tato ochrana – nebo její absence – se hrát roli 
v život ě jejich národa. 
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5.  Politické azylové právo 
 

Pro pozd ější vývoj politického azylového práva má zvláš ť 
velký význam postavení azylu v klasickém Řecku a v Římě.  

V historii řeckých stát ů hrál azyl ve všech svých formách 
velkou roli. Jeho nejd ůležit ější p řínos je vytvo ření dodnes 
platné mezinárodní zásady, že azylové právo je práv o stát ů, 
které se týká ochrany. Pro osoby hledající azyl tat o zásada 
představovala zhoršení jejich situace, nebo ť z p ůvodní 
posvátné povinnosti poskytnout azyl zbyla jen 
mezinárodn ěprávní mocenskopolitická h ří čka. Řecké státy 
nicmén ě bez výjimky respektovaly azylové právo, které sv ědčilo 
bez rozdílu jak obecným, tak politickým zlo činc ům.481  

Podle legendy byl sice Řím založen uprchlíky jako azyl, 
ale s mytologií se realita římského státu neshodovala. Podle 
římského pojetí byli pachatelé politických trestných  čin ů 
obzvláš ť nebezpe ční. V zásad ě byli p ři řazováni k obecným 
zlo činc ům, avšak na rozdíl od nich byli stíháni a 
pronásledováni i za hranicemi státu. Neúprosn ě se požadovalo 
jejich vydání a římský stát byl dokonce p řipraven použít proti 
zemi, která jim poskytla azyl, násilí. Avšak za zmí nku stojí, 
že cizinci, kte ří uprchli na římské území, byli naproti tomu 
vydáváni jen ve výjime čných p řípadech. 482  

Od po čátku st ředov ěku byly politické delikty stejn ě jako 
kací řství pokládány za nejt ěžší v ůbec, a tudíž nebyl jejich 
pachateli azyl poskytován. 483  Jednotlivé doložitelné p řípady 
odhalují spíše zištné motivy hostitelských zemí. Av šak na 
takovéto poskytnutí azylu nemohl uprchlík spoléhat. 484  Zatímco 
kriminální delikvent unikl trestu út ěkem do ciziny, čímž de 
facto získal azyl, politický uprchlík byl tém ěř vždy odmítán, 
neboť na n ěho bylo nahlíženo jako na p římé nebezpe čí politické 
moci ve stát ě. 485  

Získání politického azylu bylo omezováno v dohodách  mezi 
jednotlivými panovníky nebo stavy. S dohodami o vyd ávání 
politických uprchlík ů se setkáváme, i když ojedin ěle, již ve 
14. století.  

Vydání politických uprchlík ů se neuskute čňovalo jen p řes 
písemné dohody a v jednotlivých p řípadech bylo provedeno ad 
hoc, jako tomu bylo nap říklad mezi Karlem IV. a papežem roku 
1351 486 , kdy byl z Čech do Avignonu vydán Karlem IV. Cola di 

                     
481 Reiter, H.: Politisches Asyl im 19. Jahrhundert, Berlin 1992, s. 19-20. 
482 Reiter, cit. d., s. 20. 
483 Až do roku 1830 byli političtí delikventi z azylu běžně vydáváni. Srov. Čepelka, Č., Šturma, P.: Mezinárodní 
právo veřejné, Praha 2003, s. 346.  
484 Reiter, cit. d., s. 20. 
485 Srov. Babo, cit. d., s. 121. 
486 Srov. Lammasch, cit. d., s. 29. 
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Rienzo – římský notá ř, znalec antické literatury, obhájce 
chudých Římanů, výborný řečník a p ředevším zastánce obnovy 
starov ěké římské říše s hlavním m ěstem Římem. 

Rienzovi se poda řilo vyvolat povstání nejchudších obyvatel 
Říma, zvaných popoláni, a na ur čitou dobu ovládl m ěsto Řím. 
Byl natolik sám sebou p řesv ědčen o obnov ě starov ěkého impéria, 
že si dovolil poslat dopis Ludvíku Bavorovi a Karlu  IV. aby se 
zodpovídali p řed ním, za to, že si osobovali titul římského 
krále a císa ře. Po n ěkolika m ěsících byl ale Řím oblehnut, 
Rienzo se vzdal tribunátu a po krátkém pobytu v Abr uzzských 
horách kam se uchýlil, odešel do Prahy. 487  Zde mu Karel IV. 
poskytl azyl, i p řes to, že papež Rienzu dal do klatby a podle 
církevních zvyk ů nesm ěl nikdo, tedy ani král, takové osob ě 
poskytnout ochranu. V tomto p řípad ě se Rienzo stal ale pouze 
loutkou ve h ře mezi Karlem IV. a papežem Klimentem VI.. Karel 
IV. totiž poskytl ochranu Rienzovi jen proto, že se  domníval, 
že si tak vynutí na papeži povolení k římské korunovaci. 488  
Papež Kliment VI. poslal pražskému arcibiskupovi Ar noštovi 
z Pardubic p říkaz, aby ve chrámu svatého Víta vyhlásil nad 
Colou di Rienzem ve řejnou klatbu a totéž na řídil i dalším 
arcibiskup ům sousedních arcidiecézí. Proti církevní klatb ě se 
nemůže postavit ani římský král. Karel IV. si byl velmi v ědom 
toho jak dopadl jeho p ředch ůdce Ludvík Bavor, na jehož římský 
tr ůn byl práv ě on dosazen proto, že Ludvík Bavor se protivil 
papežské klatb ě. Nato byl Cola di Rienzo vydán papežským 
legát ům a odeslán do Avignonu. 489  

Například roku 1303 byla uzav řena dohoda mezi Anglií a 
Francií pro vydání povstaleckých vazal ů a ruši čů míru. 490  V 
roce 1376 byla pak uzav řena smlouva o vydávání politických 
zlo činc ů mezi francouzským králem Karlem V. a savojskými 
hrabaty. 491  Na základ ě t ěchto smluv pak i skute čně docházelo 
k vydávání politických zlo činc ů – Anglie nap říklad vydala 
iniciátory pa řížské rebelie z roku 1413, Dánsko a Nizozemí 
zase vydaly soudce High Court of Justice, kte ří odsouhlasili 
popravu anglického krále Karla I. Tato praxe p řitom 
přesahovala hranice k řesťanské Evropy: roku 1479 sultán 
Muhamed II. vydal Bernarda Bandiniho de Baroncelli,  
spolupachatele protimedicejského spiknutí.  492   

Smlouvy tohoto typu uzavírali i panovníci českých zemí: 
11. prosince 1509 byla uzav řena smlouva mezi českým a uherským 

                     
487 Pludek, A.: Králevic, král, císař, Praha 1981, s. 190-191. 
488 Srov. tamtéž, s. 191. 
489 Srov. tamtéž, s. 202-203. Nedlouho poté co Karel IV. odeslal Colu di Rienza do Avignonu, papež Kliment 
VI. náhle zemřel. Nastupující papež Inocenc VI. z dřívějšího kacíře Coly di Rienza učinil svého noshleda, 
kterému byla svěřena v Římě zastupitelská moc, dokud tam papež nepřesídlí z Avignonu. Tamtéž, s. 206. 
K tomu srov. též Palacký, F.: Dějiny národu českého w Čechách a w Moravě, Praha 1877, díl II., část II., s. 119-
121. 
490  Reiter, cit. d., s. 16. 
491  Reiter, cit. d., s. 16 
492  Lammasch, cit. d., s. 28-29. 
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králem Vladislavem a kurfi řtem Ludvíkem, arci číšníkem Svaté 
říše římské, a Fridrichem, falckrabím rýnským a vévodou 
bavorským, ve které se zavazují „…neposkytovat azyl  nep řátel ům 
nebo šk ůdcům českého krále a Koruny…“. 493  9. února 1544 byla 
zase uzav řena smlouva mezi českým králem Ferdinandem I. 
Habsburským, zárove ň králem uherským a římským, a pasovským 
biskupem, ve které se pasovský biskup zavazuje vyda t do moci 
českého krále „kteréhokoliv zlo čince“, který by utekl na 
pasovské území. 494   

Pokud jde o praxi vydávání, byl nap říklad Fridrich von 
Tiefffenbach, v ůdce stavovského povstání na Morav ě, vydán ze 
Švýcarského sp řiseženectva do rakouského Innsbrucku, kde mu 
roku 1621 byla setnuta hlava. 495   

Z následujícího období jsou známé smlouvy o vydání mezi 
anglickým králem Karlem II. a Dánskem z 23. února 1 661 
a Holandskem ze 14. zá ří 1662, které se týkaly stoupenc ů 
Cromwella uprchlých z Anglie do t ěchto zemí. 496  Avšak tyto 
smlouvy lze ješt ě považovat za atypický jev nevyvinutého 
vydávacího styku. 497  

Zdá se, že právo v raném novov ěku jen t ěžce rozlišovalo 
politické zlo činy a politické stíhání. Základem byla deviace 
pachatele, pod kterou pak byl pod řazen „politicky 
pronásledovaný“ z perspektivy zem ě, která ho pronásledovala, 
většinou jako politického zlo čince nebo jako protistátní 
živel. V raném novov ěku se za politické zlo činy považovaly 
vzpoury, nepokoje, spiknutí, neuposlechnutí rozkazu , urážka 
majestátu 498  a dezerce. Politi čtí zlo činci utíkali bu ď do 
ciziny, anebo hledali ochranu ve své vlasti u cizíc h 
diplomat ů. 499  

Trestní stíhání p řes státní nebo územní hranice bylo spíše 
považováno za porušování svrchovanosti panských úze mí, a proto 
přecházelo v časov ě náro čné vydávací řízení. M ělo rekvizi ční 
charakter a bylo zakotvováno ve smlouvách nebo záko nech, 
nařízeních a patentech. 500  Tím se za čalo vyvíjet vydávací 
právo, které se týkalo politických zlo čin ů. 

Avšak po čátek skute čně systematicky upraveného vydávacího 
práva najdeme až ve 2. polovin ě 18. století, kdy se s ním 
setkáváme p ředevším ve smlouvách uzav řených mezi Francií a 

                     
493 Národní archiv Praha, Fond České gubernium, Sig. L II 492. 
494 Národní archiv Praha, In: Archiv České Koruny, edice faksimilií, Praha 1983. 
495 Lammasch, cit. d., s. 29. 
496 Franke, D.: Politisches Delikt und Asylrecht, Königstein 1979, s. 16; Lammasch, cit. d., s. 28, poznámky pod 
čarou. 
497 Franke, cit. d., s. 16. 
498 Se zákazem poskytovat azyl tzv. „Majestätsverbrecher“ (zločincům urážky majestátu, jako politického 
zločinu) se setkáváme např. v privilegiu císaře Bedřicha III. pro hrad Burgberg již z roku 1463. K tomu srov. 
Flor, cit. d., s. 118. 
499 Härter, cit. d., s. 324. 
500 Tamtéž. 
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dalšími státy a to jako povinné vydávání, které byl o jimi 
stanoveno p ředevším pro politické delikty. Vydávací povinnost 
je vid ět nap říklad ve jedné smlouv ě mezi Francií a Švýcarskem 
kde  se upravuje vydávání pachatel ů zlo čin ů proti státu, 
úkladných vrah ů a narušitel ů ve řejného po řádku, dále osob 
odsouzených za konspiraci proti vnit řní či vn ější bezpe čnosti 
státu, či osob odsouzených za zlo činy proti státu . 501  

Ani v novov ěku nem ěl zpo čátku politický azyl místo. Jistým 
specifickým zp ůsobem byly p řejaty řecké a římské tradice, jak 
uvidíme dále. 

Z historického pohledu datujeme po čátek novov ěku na 
rozhraní 15. – 16. století, avšak definitivní právn í ustálení 
evropského prostoru nastalo teprve za vestfálského míru roku 
1648. Vycházelo se ze suverenity panovníka, respekt ive (po 
francouzské revoluci) suverenity státu, z níž prame nilo tzv. 
klasické mezinárodní právo, ale také nová idea stát ního práva, 
filosofie práva či politického života ve stát ě. 502  

Tím neodvratn ě za čala také nová éra azylového práva. Právo 
poskytnout azyl bylo pokládáno za subjektivní právo  
suverénních panovník ů pop řípad ě suverénních stát ů a 
pronásledovaný jednotlivec nem ěl subjektivní právo na 
poskytnutí azylu. Sou časn ě se prosazoval ješt ě jiný základní 
rys, který pocházel z římské právní ideje, totiž z p ředstavy, 
že politický zlo činec pro svou nebezpe čnost musí být vylou čen 
z požehnání azylového práva. Není náhodou, že tato římská 
myšlenka již na po čátku novov ěku byla pevn ě ukotvena v právn ě-
politickém myšlení Evropy, nebo ť již od vrcholného st ředov ěku 
byla provád ěna recepce římského práva. Tato recepce římského 
práva m ěla rozhodující podíl na vít ězství ideje suverenity a 
posílení moci panovníka. Tak došlo ke splynutí stát ní a právní 
ideje, kterou bylo azylové právo vymezeno jako práv o suveréna 
a bylo omezeno jen na oby čejného zlo čince. Obecný zlo činec se 
mohl vyhnout trestnímu stíhání obvyklým zp ůsobem, a to út ěkem 
do ciziny. Avšak politický uprchlík prakticky žádno u možnost 
azylu nem ěl. Tendence omezit azylové právo pouze na obecné 
zlo čince jsou patrny již v pozdním st ředov ěku. Tím by se dalo 
říci, že boj proti politickému azylu znamenal část boje p ři 
prosazování suverenity panovník ů. Proto se také p ři d ůkladném 
výzkumu vzniku ideje suverenity nelze divit, že doš lo ke 
zrušení nebo porušení celé řady úmluv z p ředcházejících 
období, které obsahovaly formulace typu „vzpurné a neposlušné 
poddané  nemají najít v jiné zemi žádné p řijetí a žádnou 
pomoc“ 503 .  

                     
501 Franke, cit. d., s. 15-16. 
502 Kimminich, Geschichte, s. 41 
503  Citováno podle Friedrich August von der Heydte, Die Geburtsstunde des souveränen Staates, Regensburg 
1952, s. 404, u Kimminich, O.: Geschichte, s. 42  
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Jako p říklad nám m ůže posloužit Smlouva o vydávání 
uprchlých poddaných  z 24. října 1587 mezi císa řem Rudolfem II. 
a saským kurfi řtem. Z d řív ější doby lze nap říklad uvést 
jakousi mezinárodní smlouvu O neposkytnutí azylu uprchlík ům – 
zlo činc ům z 1. června 1360. 504  

Dalším p říkladem lze uvést smlouvu z 9. února 1544 mezi 
Pasovským biskupem a českým králem, ve které Pasovský biskup 
slibuje vydat do moci českého krále kteréhokoliv zlo čince, 
který by utekl do pasovského území. 505  

Odmítnutí politického azylu v absolutismu se shoduj e se 
zacházením s politickými zlo činci ve vlastní zemi. Politické 
zlo činy se ozna čovali výrazem p řevzatým z římského práva, 
crimen laesae maiestatis . Jeho rozsah použití byl prakticky 
neomezený. Podle koncepce vrchnostenského práva sem  nepat řili 
jenom nejt ěžší a nejzávažn ější zlo činy jako atentát a 
velezrada, nýbrž také bezvýznamné trestné činy, principieln ě 
každá vzpurnost či neposlušnost proti suverénovi nebo jeho 
úřadům spadaly pod kategorii crimen laesae maiestatis . Tato 
koncepce zd ůvod ňovala neoby čejn ě krutý postup proti zlo činc ům 
pachatel ům a byla také provád ěna za osvícenských panovník ů. 
Například Bed řichem Velikým roku 1740 na řízené zrušení tortury 
se netýkalo politických zlo činc ů. 506  

Během osvícenské doby se ozývaly první protesty proti  
udržované praxi. Montesquieu a Voltaire protestoval i proti 
svévolnému rozsahu a p řecen ění crimen laesae maiestatis . Tato 
kritika podnítila v pozdním 18. století bohatou leg islativní 
činnost. Rakouský trestní zákoník Josefa II. z roku 1787 a 
pruské všeobecné zemské právo z roku 1794 p řinesly jasn ější 
rozlišování a p řesn ější vymezení politického zlo činu. Toto 
vedlo sice k ur čité redukci p ředvídaných trest ů, ale pro t ěžké 
případy velezrady a vlastizrady z ůstalo u zost řených trest ů 
smrti. Podle pruského všeobecného zemského práva do konce 
existovala možnost držet d ěti odsouzených v trvalém zajetí 
nebo poslat je do vyhnanství: § 95 II 20 pruského z emského 
práva stanoví: „ Dergleichen Hochverräther werden nicht nur 
ihres sämmtlichen Vermögens und aller bürgerlichen Ehre 
verlustig; sondern tragen auch die Schuld des Unglü cks ihrer 
Kinder, wenn der Staat, zur Abwendung künftiger Gef ahren, 
dieselben in beständiger Gefangenschaft zu behalten , oder zu 
verbannen nöthig finden sollte. “ Tedy: „Takoví velezrádci 
pozbydou nejen všechno své jm ění a veškerou ob čanskou 
důstojnost; nýbrž nesou také vinu za nešt ěstí svých d ětí, když 
stát smí, k odvrácení budoucího nebezpe čí, je ponechat 
v trvalém v ězení nebo je vyhnat. “ 507  Období osvícenství nám tak 

                     
504 Smlouva z 1. června 1360, in: Archiv české koruny, edice faksimilií, Praha 1983, sig. 733 
505 Smlouva z 9. února 1544, in: Archiv české koruny, edice faksimilií, Praha 1983, sig. 982 
506 Reiter, cit. d., s. 21-22. 
507 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, http://www.smixx.de/ra/Links_F-R/PrALR/pralr.html 
(navštíveno 9.8.2010). 
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ukazuje, že na klasifikaci a potrestání politického  zlo činu se 
změnilo jen pramálo. 508  

Institut azylu byl teoreticky propracován již klasi ckou 
přirozenoprávní školou v 17. století. P řirozenoprávní škola 
odmítala možnost úniku porušitele a zd ůraz ňovala povinnost de 
lege naturali vrátit uprchlého pachatele deliktu ob ecné 
kriminality pod jurisdikci státu. Nevyhov ění kvalifikovala 
jako bezpráví v ůči státu jurisdikce. Z azylu tak vylou čila 
pachatele obecných trestných čin ů a naopak ho vyhradila jen 
politickým uprchlík ům. Politické delikty podle ní m ěly 
protispole čenskou povahu jen v ur čitém stát ě. Za hranicemi 
takovéhoto státu by na tohoto pachatele bylo nahlíž eno jako na 
bezúhonného. Právo azylu pak ozna čovala jako nezadatelné 
lidské právo, jako povinnost státu poskytnout uprch líkovi 
azyl. 509  

V této dob ě byly rozvíjeny p řirozenoprávní naukou nové 
teoretické formulace týkající se azylového práva. P oprvé 
projednávali právníci problém z hlediska mezinárodn í kooperace 
boje proti zlo činnosti. Zatímco azyl pro obecné zlo čince byl 
stále více odsuzován, pro politicky pronásledované byl 
podporován, i když v omezené form ě. Hugo Grotius, sám 
politický uprchlík, hájil ve své knize De Jure Bell i ac Pacis 
názor, že státy mají povinnost p řijmout ob ěti neoprávn ěného a 
nezaslouženého pronásledování, avšak na stran ě druhé 
akceptovat vydání ve v ětšin ě p řípad ů státních zlo čin ů. V tomto 
smyslu se m ůže hovo řit o hájení humanitárního azylu. 510  

Pozitivn ěprávní ustálení institutu azylu v obecném 
oby čejovém či psaném právu – by ť tehdy jen evropském – z ůstalo 
ješt ě nadlouho problematické. P řestože vývoj mezinárodního 
práva s kone čnou platností pop řel motivy pro obnovu azylu ve 
prosp ěch p ůvodc ů b ěžné kriminality, kladl tento vývoj často i 
důvody pro pop ření azylu v ůbec, tedy i politického. 511  

Politický azyl se mohl prosadit jako právní institu t 
v principu nevydávání politických pachatel ů. 

Když francouzský král Jind řich IV. požadoval po špan ělském 
králi vydání knížete Condé, který uprchl do Bruselu , bylo 
vydání odmítnuto s od ůvodn ěním „ Důstojnost a nezávislost stát ů 
tkví v tom, že t ěm, kte ří jsou pronásledováni despotizmem 
panovníka, se azyl poskytne, a odep ře se jen zlo činc ům“. 512  
Avšak v tomto p řípadu m ůžeme t ěžko spat řovat obrat v d ějinách 
azylového práva sm ěrem k ochran ě p řed politickým 
pronásledováním. Sice formulace, že azylové právo m á být 
odepřeno zlo činc ům, je pozoruhodná, zdá se však, že neústupné 

                     
508  Reiter, cit. d., s. 22. 
509 Srov. Čepelka, Jílek, Šturma, cit. d., s. 17  
510 Reiter, cit. d., s. 21. 
511 Tamtéž, s. 20  
512 Reale, E.: Le droit d’asile, Recueil des cours, č. 63 (1938), s. 504 
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stanovisko špan ělské Koruny vycházelo spíše z politického 
oportunismu než z právního p řesv ědčení. V tomto p řípad ě také 
skute čné poskytnutí azylu nebylo uznáno p ůvodní zemí 
uprchlíka. Odmítnutí vydat knížete Condé se stalo z áminkou 
Jind řicha IV. k vále čnému tažení, které usilovn ě p řipravoval a 
neprovedl jen z toho d ůvodu, že byl zavražd ěn p řed vypuknutím 
války. 513  

Na stran ě jedné bylo azylové právo považováno za právo 
suverénního státu, avšak na stran ě druhé používání tohoto 
práva jiné státy neuznávaly a tak docházelo ke zmat kům a 
spor ům, které byly řešeny nejen mocí, nýbrž p říležitostn ě i 
lstí. Toto se pak projevovalo p ředevším za mimo řádných únos ů 
politických uprchlík ů. Jeden z nejznám ějších p řípad ů, který se 
uvádí i v u čebnicích mezinárodního práva, byl p řípad 
Kalkstein. Tento pruský plukovník, který byl obvin ěn 
z velezrady, uprchl do Polska. Fridrich Wilhelm Bra niborský 
uložil svému varšavskému vyslanci dopravit uprchlík a zp ět do 
Pruska. Dne 28. listopadu 1670 byl Kalkstein tajn ě dopaden, 
zabalen do koberce a p řevezen p řes hranice. Pozd ěji byl 
v Klajped ě (Memelu) popraven. Avšak tajný zp ůsob provedení 
této operace byl poté, co byl dokon čen, samotnými Prusy 
ozna čován za postup, který p ředstavoval porušení azylového 
práva Polska. 514  

V 18. století p řibývaly smlouvy o vydání uprchlík ů v celé 
Evrop ě a byly rozší řeny na další „t ěžké“ zlo činy jako 
velezrada, vzpoura, urážka majestátu a dezerce. Nev ydání 
politických zlo činc ů a tím moderní mezistátní a azylové právo, 
které platilo jen pro politicky (a z části nábožensky) 
pronásledované, se prosadilo teprve po francouzské revoluci. 
Francouzskou tzv. montagnardskou ústavou z roku 179 3 byl 
poprvé politický azyl prohlášen za základní sou část ústavního 
práva. Praktický význam azylových článk ů v p ůsobnosti této 
ústavy z roku 1793 z ůstal velmi malý, nebo ť pro politické 
odpůrce revoluce, pop ř. Napoleona, nem ěla platit v jiných 
státech žádná ochrana. P řesto byla francouzská revoluce 
pří činou prvních masových politických exod ů. Od roku 1789 
utekla z revolu ční Francie nejd říve francouzská šlechta a 
duchovenstvo, pozd ěji také p říslušníci dalších vrstev, 
poněvadž byli p římo politicky pronásledováni nebo odmítali 
revoluci. Celá řada evropských stát ů jim ud ělila politický 
azyl, a tím částe čně signalizovala interven ční úmysly v ůči 
Francii. Masivním politickým a vojenským nátlakem p ak ale 
Napoleon tém ěř všechny evropské státy donutil vypov ědět 
francouzským emigrant ům azyl. Sou časn ě revolu ční, pop ř. 
napoleonská Francie dokon čila postátn ění trestní justice a 
odstranila všechny formy vnit řního azylu. D ůsledky francouzské 
revoluce a zavedení nového francouzského práva v je dnotlivých 
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státech dotvo řily základ zrušení církevního azylu a sv ětského 
azylu v po četných evropských teritoriích. 515  

Je charakteristické, že nejmarkantn ější mezník v d ějinách 
novov ěku, Francouzská revoluce, která zachovala 
nedotknutelnost suverenity a pouze ji jen p řenesla z panovníka 
na stát, nevedl ani v oblasti azylového práva k zás adnímu 
obratu. Republikánský stát totiž p řevzal azylovou praxi 
absolutní monarchie. Tak Napoleon donutil sousední státy 
odepřít azylové právo francouzským emigrant ům. Prost řednictvím 
dohod byl pak politický azyl omezen a vylou čen nap říklad 
v dohod ě mezi Rakouskem a Ruskem z roku 1792 nebo mezi Prus kem 
a Ruskem roku 1834. Dokonce Švýcarsko, a to již po zhroucení 
Napoleonovi říše, bylo ze strany Rakouska, Pruska a Ruska 
nuceno odep řít p řijetí politickým uprchlík ům z Francie. V roce 
1849, kdy Švýcarsko poskytovalo p říst řeší více než 12 000 
politických uprchlík ů, cht ěli dokonce t ři výše jmenované 
mocnosti vtrhnout do Švýcarska. 516  

Velmi známý je rusko-turecký spor o ma ďarské uprchlíky, 
kte ří po potla čení ma ďarského povstání roku 1848 hledali 
ochranu na tureckém území. K tomu se vyjád řil ve svém 
telegramu ze dne 6. října 1849 lord Palmerston na anglickém 
vyslanectví v Sankt Pet ěrburku v tom smyslu, že zásadn ě žádný 
stát nesmí vydat politické uprchlíky vyjma p řípadu výslovné 
smluvní dohody. Jako od ůvodn ění uvedl právo hosta a požadavky 
lidskosti jako p řirozené city, které se takovému vydání 
vzpírají. Podobn ě argumentovalo Turecko, když prohlásilo, že 
„vydání uprchlík ů, kte ří se postavili pod ochranu Jeho 
Veli čenstva sultána, odporuje nejen d ůstojnosti, nýbrž také 
lidskosti vlády jejího veli čenstva“ 517 . Tento názor sdíleli 
také Spojené státy americké a Francie. Nakonec Rusk o od svého 
požadavku odstoupilo. Tento spor pro vývoj azylovéh o práva m ěl 
velký význam a to nejen v tom, že v mezinárodní vým ěně 
diplomatických nót bylo založeno poskytování azylu suverenitou 
státu út ěku, nýbrž také bylo postaveno na požadavcích 
lidskosti. Tak byla zahájena ve vývoji azylového pr áva nová 
etapa. 518   

V první polovin ě 19. století k tomu p řisp ělo nadšení pro 
boje za svobodu v Rusku, Polsku a Ma ďarsku. Všeobecné mín ění 
proti represivní politice Svaté aliance p řineslo nový pohled 
na politického uprchlíka p řed vydáním. Rebelující osoba není 
již chápána všemi vládami jako osoba podez řelá či nep řítel, 
nýbrž je chápána jako bojovník za svobodu a proti z vůli. 
Opovrhovaná osoba a psanec se stává idolem. Ve řejné mín ění 
považovalo za právo a povinnost státu chránit bojov níky–rebely 
proti útisku a tyranii.  

                     
515 Srov. Härter, cit. d., 326-327; Čepelka, Jílek, Šturma, cit. d., s. 20-21. 
516 Kimminich, Geschichte, s. 44 a 46 
517 Cit. dle Kimminich, Geschichte, s. 47. 
518  Kimminich, O.: Geschichte, s. 46-47. 
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U nevydání politického uprchlíka nem ěly státy v o čích jen 
jeho ochranu. Jejich p řáním bylo nejen být ú častníkem 
rozhodování, ale také nezaplést se do konfliktu mez i 
uprchlíkem a jeho vlastí. D ůraz se kladl v podstat ě na to aby 
mezistátní vztahy z ůstaly nepoškozené. 519   

S uznáním principu nevydání politického uprchlíka 
v jednotlivých smlouvách o vydání a zákonech o vydá ní byla 
spojena otázka, co se rozumí politickým deliktem. D ále zde 
byla v ěnována pozornost problému, zda mají být pro vymezen í 
pojmu základem subjektivní či objektivní kritéria, tj. zda má 
má být základním znakem politický motiv nebo zda o povaze činu 
rozhoduje jeho politická kvalita. A čkoli stoupenci 
subjektivního názoru byli od po čátku v právnické literatu ře 
v menšin ě, jejich argument – stanovení politického činu podle 
motivu pachatele - m ěl v tisku a p říležitostn ě také 
v parlamentních debatách velký ohlas. D ůvod lze vid ět v tom, 
že politický delikt historicky zaujímal zvláštní po stavení, a 
to nejen ve vydávacím právu, nýbrž také v právu pro cesním a 
především pak v právu vykonávacím, p ři čemž zde politický motiv 
a úmysl pachatele m ěl rozhodující roli. 520  

Tak byl liberálními politiky a u čenci 19. století založen 
požadavek na zrušení trestu smrti pro politické zlo čince, 
neboť tento druh trestu p ředstavoval nep řiměřenou reakci na 
šlechetný motiv pachatele politického deliktu. Když  se tento 
požadavek v polovin ě 19. století všeobecn ě prosadil, místo 
trestu smrti se za čal ud ělovat trest odn ětí svobody, p ři čemž i 
při jeho výkonu byli politi čtí zlo činci od zlo činc ů obecných 
odděleni. 521   

Avšak subjektivní moment nebyl d ůležitý jen pro otázku 
uloženého druhu trestu – v ězení v žalá ři nebo v káznici. Také 
co se týkalo doby trestu, zažili pachatelé, kte ří se dopustili 
zlo čin ů a provin ění z politických d ůvod ů, často privilegované 
zacházení. Nap říklad amnestijní zákonodárství za výmarské doby 
umožnilo politickým pachatel ům jejich p ředčasné propušt ění 
z v ězení. 522  

První ochrana politických azylant ů p řed vydáním byla 
předvídána již 1792 v americko-špan ělské dohod ě o vydání, 
která však nebyla ratifikována. Podobn ě tomu tak bylo i 
s článkem č. 120 ústavy francouzské republiky z roku 1793. 
V n ěm se uvádí: „ [Le Peuple français] donne asile aux 
étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la  liberté. - 
Il le refuse aux tyrans. “ Tedy: „ [Francouzský lid] poskytuje 
azyl cizinc ům vypuzeným ze své vlasti kv ůli boji za svobodu. – 

                     
519 Flor, cit. d., s. 36 
520 Franke, cit. d., s. 23 
521 Franke, cit. d., s. 23-24. 
522 Franke, cit. d., s. 24. 



 129 

Odpírá azyl tyran ům.“ 523  Tato ústava ovšem rovn ěž nikdy 
nenabyla ú činnost.  

Prvním pr ůkopníkem zákonodárného vývoje bylo Sasko-
Meiningenské vévodství, které roku 1829 v článku 18 své nové 
zemské ústavy vylou čilo vydávání politických zlo činc ů 
prost řednictvím institutu vydávání za obecné delikty. Ten to 
krok malého n ěmeckého vévodství m ěl velký mezinárodní význam. 
Článek 6 belgického zákona o vydávání z roku 1833 vý slovn ě 
zakázal vydání pro politické delikty. Tento zákon s měřoval 
především na polské povstalce ale také nap říklad na uprchlíky 
z N ěmecka. Krom ě solidarity s politicky stejn ě smýšlejícími 
byla vydávací ochrana v Belgii také logickým násled kem práv ě 
první u čin ěné zkušenosti, kdy politické revoluce sice byly 
nejvíce spojeny s násilím, ale pro vývoj v ětšiny národ ů se 
staly za čátkem pro nový a lepší život. 524  

Téměř sou časn ě s Belgií se roku 1830 rozhodla p řestat 
požadovat vydání uprchlých zlo činc ů Francie, a to bez ohledu 
na to, zda se dopustili politických nebo obecných t restních 
čin ů. 525  

Všeobecný trend byl zjevný a prakticky všechny stát y 
založily právo poskytnout azyl na své suverenit ě, vyhrazovaly 
si právo rozhodovat o vydání cizích státních p říslušník ů a 
hodnotily stíhání p říslušník ů jiných stát ů na svých územích 
jako porušení suverenity. Po francouzské revoluci v zrostl 
počet smluv o vydávání, ale politické zlo činy byly již 
většinou z jejich p ůsobnosti vyjímány. Podmínky vydání u 
politických delikt ů jakožto sou část azylového práva z ůstaly 
převážn ě omezeny na mezistátní úmluvy a jen málokdy se 
objevily v ústavn ěprávní úprav ě.  

 

1. Deserce a politický azyl 
 

Co se tý če poskytování politického azylu, ukazoval se 
velmi sporným zlo čin dezerce. Evropští panovníci či stavové 
speciáln ě pro tento zlo čin uzavírali po četné smlouvy 526  a 
dohody, které byly publikovány jako policejní zákon y, a 
zárove ň vydávali svá vnitrostátní na řízení 527  týkající se 

                     
523 Francuzská ústava z roku 1793, http://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_du_24_juin_1793 (navštíveno 
9.8.2010), překl. PB. 
524 Flor, cit.d., s. 37. 
525 Tamtéž, s. 37. 
526 Např. Úmluva s kurfiřtem mohučským o vzájemné výměně dezertérů. Moravský zemský archiv Brno, Fond 
B1, Gubernium, 2. svazek A-D, Inv.č. 988, sig. D5, karton 370, č. 24; Úmluva o vzájemné výměně dezertérů 
s kurfiřtem saským. Moravský zemský archiv Brno, Fond B1, Gubernium, 2. svazek A-D, Inv.č. 988, sig. D5, 
karton 370, č. 34.  
527 Např. Nařízení z 28. listopadu 1750. Codex Austriacus, Díl V., s. 539; Nařízení z 10. května 1752. Codex 
Austriacus, Díl V., s. 647, a Národní archiv Praha, Fond Rescriptorium, Sig. 2958, s. 46-49. 
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dezerce a vydávání dezertér ů. Jimi pak byla vázána vrchnost a 
všichni poddaní a pod pohr ůžkou trestu byla stanovena jejich 
povinnost dezertéry neukrývat, nýbrž zatknout a ode vzdat. Tomu 
odporovalo pojetí azylového církevního práva, nebo ť dezerce 
jako „politický zlo čin“ nebyla hodnocena katolickou církví 
jako kriminální čin ani jako h řích. I když hrozil dezertér ům 
trest smrti jen částe čně, byli dle církve k azylu oprávn ěni. 528   

Azyl poskytovaly dezertér ům především kláštery, a to nejen 
místním, ale i cizím dezertér ům, což p ředstavovalo 
pozoruhodnou ochranu p řed pronásledováním. Nap říklad víde ňský 
augustiniánský klášter 529  p řijímal po četné množství dezertér ů a 
vydával jen ty, u nichž m ěl jistotu, že jim nebude hrozit 
trest smrti. Ze záznamu kroniky tohoto kláštera jme nujme 
alespo ň n ěkteré p řípady pro vyobrazení toho, že ješt ě v 18. 
století poskytovala církev prost řednictvím klášter ů azyl 
dezerter ům: 

Když 29. srpna 1738 o jedné hodin ě polední pochodovalo sto 
naverbovaných voják ů pod kontrolou místní stráže okolo 
kláštera, jeden z nich odsko čil a využil daného momentu 
k út ěku ke klášterní brán ě, za kterou hledal pro sebe 
úto čišt ě. Ostatní  vojáci pokra čovali v cest ě, ale dva m ůži ze 
stráže se postavili p řed bránu kláštera, aby doty čný nemohl 
uprchnout. P řevor kláštera v této situaci  vyslal okamžit ě 
grofa von Kollonitze ke kardinálovi Sigmundovi, kte rého týmto 
požádal o radu a na řízení jak má v daném p řípad ě postupovat. 
Kardinál aby p ředešel st řetu se sv ětskou mocí vydal následn ě 
příkaz, podle kterého by se augustiáni m ěli doty čného co 
nejrychleji zbavit. To se také stalo. Poskytli mu s taré 
šatstvo a ve ve černích hodinách v čase vyzván ění k ve černím 
motlitbám ho vyvedli p řes kostel ven. Jeho vojenský mond ůr, 
zbra ň a celá jeho výstroj z ůstala v klášte ře a na doty čného si 
již nikdo neptal. 

Jiný p řípad se týká zb ěha, kterému augustiáni pomohli 
ukrýt se v klášte ře u Kapucín ů. Avšak tento dezertér po krátké 
době se nechal op ět zverbovat v Korneuburku aby získal pro 
sebe finan ční prost ředky. Po pár dnech byl identifikován, 
uvězněn a odsouzen k trestu smrti ob ěšením. Poprava tohoto 

                                                                

  Kurtrierské nařízení z 13. října 1788 požadovalo od všech klášterních a kostelních představených, pod 
pohrůžkou násilného trestu, vydat utíkající dezertéry a neposkytovat jim žádný azyl, poněvadž roku 1784 byl 
odstraněn trest smrti a tím „odpadlo jinak běžné právo azylu v kostelech a dalších místech“. U Härter, cit. d., s. 
311;  
  V Rakousku patentem císařovny M. Terezie z 6. května 1778 byl vyhlášen generální pardon vojenským 
zběhům, „kteří se přihlásí do konce srpna 1778 u svého nejbližšího vojenského velitelství“. Tím stát usiloval ze 
své strany, aby nebyla zavdána příčina k poskytování azylu pro dezertéry. Patent z 6. května 1778, Národní 
archiv Praha, Fond Patenty, Katalog sbírky patentů stát. ústřední archivu, Praha 1956, autoři Kulířová-Sander: 
Patenty PC 27. 
528 Härter, cit. d., s. 311. 
529 Následující dva uvedené případy volně přeloženy a převzaty  z Loidl, F.: Über Desertation und Asylrecht im 
XVIII. Jahrhundert, In: Unsere Heimat, ročník 27, č. 8-10, Vídeň 1956, s. 172. 
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člov ěka se konala 22. února 1748 a jeho t ělo bylo ponecháno 
pro výstrahu na popravišti až do ve čera. 

V našich zemích šlo nap říklad o jezuitský klášter v Hradci 
Králové. Poskytování azylu dezertér ům tímto klášterem dokládá 
listina z roku 1720, ve které vrchní komisa ř žádá o „vydání 
zběha z asylu u jesuit ů v Hradci Králové“ 530 . 

Státní zákonodárství ve snaze p řimět duchovenstvo ke 
zřeknutí se poskytování azylové ochrany dezertér ům (tvrdá 
opat ření proti dezerci nepomáhala a napomáhání desertér ům ze 
strany církve pokra čovalo) p řišlo s jinou metodou – zrušilo za 
dezerci trest smrti. Trest smrti pro dezertéry odst ranilo 
například Rakousko již roku 1749 531 . Tím podle názoru státu 
odpadl d ůvod poskytnutí azylu, pop řípad ě d ůvod nevydání. 

Jelikož v n ěkterých p řípadech nadále pomáhaly kláštery, 
někdy dokonce i vrchnost, dezertér ům k út ěku, vedlo to ze 
strany státu k pohr ůžkám, že duchovní a sv ětská vrchnost, 
která se takto proh řeší, bude odsouzena za každého dezertéra 
k finan ční pokut ě532  a že budou potrestáni jako „porušitelé 
nejvyšších na řízení“ 533 . V pozd ějších na řízeních bylo 
předepsáno namísto d řív ějšího finan čního trestu až deset let 
nucených prací. 534  

     Patent z 26. kv ětna 1749 535  potvrzuje neud ělování trest ů 
smrti za zb ěhnutí a m ění trest na obecné práce na pevnostech. 

Potrestáni m ěli být též osoby, které je dezertéry skrývali 
nebo jim napomáhali k út ěku, či se ú častnili na út ěku, 
popřípad ě ti, kte ří od nich odkoupili zbra ň. 

V patentu je i stanovena odm ěna za dopadení zb ěha a 
předání do nejbližšího místa, kde leželo císa řskokrálovské 
vojsko. Odm ěna byla rozlišena. Za zb ěha od p ěchoty nebo 
jezdectva bez kon ě byla stanovena na 24 zlatých, pokud došlo 
k odchycení zb ěha s kon ěm pak 40 zlatých. Na 12 zlatých byla 
stanovena odm ěna pro ty, kte ří nahlásili osobu, která 
dezertéry skrývala. 

Tresty byly v patentu odlišeny podle toho, o které osoby 
šlo. Mezi první skupinu byli za řazeni sedláci, m ěšťané a 
úředníci. Tyto osoby pokud by se podíleli zp ůsobem výše již 
uvedeným na deserci, krom ě náhrady škody byli potrestáni 
obecnými pracemi na do jednoho či druhého uherského místa. 
Pokud by k deserci napomáhaly a dopustily by se toh oto 

                     
530 Národní archiv Praha, Fond staré české místodržitelství, Sig. 1720/IX/m,92, XI/m/62, XII/m/44. 
531 Nařízení z 21. května 1749, Codex Austriacus, Díl V., s. 409-420.  
532 Codex Austriacus, Díl V., s. 421; Patent z 26. května 1749, Moravský zemský archiv Brno, B 1 Gubernium, 
Karton 371. 
533 Nařízení o dezertérech z 28. února 1750, Codex Austriacus, Díl V., s. 539; K tomu srov. Gröll, cit. d., s. 83; 
Patent M. Terezie z 15. září 1775, Národní archiv Praha, Fond Patenty, Katalog sbírky patentů stát. ústřední 
archivu, Praha 1956, autoři Kulířová-Sander: Patenty PC 27.  
534 Patent z 27. srpna 1750. U Gröll, cit. d., s. 83. 
535 Patent z 26. května 1749, B1 Gubernium, Karton 371, Moravský zemský archiv Brno. 
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provin ění ženy m ěly být odeslány na deset let nucených prací 
do Temešváru. Do druhé skupiny se řadila sv ětská a duchovní 
vrchnost. Krom ě náhrady škody byli odsouzeni k finan ční pokut ě 
a to 1 000 zlatých za každého dezertéra. Další skup inu tvo řili 
fará ři, kaplani a sv ětští kn ězi, kte ří vyjma náhrady škody 
byli odsouzeni finan ční pokutou stanovenou od 150 zlatých. 

V záv ěre čné části na řízení je stanovena povinnost na 
shromážd ěních poddaných aby bylo toto na řízení p řečteno a 
osv ětleno, aby každý v ěděl jak se má řídit a vyvarovat se  
případné škod ě. Ve m ěstech m ěl tento patent být vyv ěšen na 
všech m ěstských bránách, radnicích a obecných domech a 
exemplá ře též p ředány klášter ům a farnostem. 

Roku 1756 byl vydán další patent o dezertérech 536 , který 
byl zaslán na v ědomí m ěst ům, kostel ům a p ředstaveným klášter ů. 
Tento dekret tak obnovil p ředcházející vydané na řízení, 
vysv ětlil a sformuloval všechny právní postihy do devíti  bod ů, 
jejichž cílem bylo zastrašit obyvatelstvo p řed napomáháním a 
ukrýváním dezertér ů a nabádal k pronásledování, zadržení, 
přivedení anebo udání dezertér ů. Mezi nejvýrazn ější zm ěny od 
předchozích na řizení pat ří op ětovné ud ělování trestu smrti. 

Postih ve smyslu bod ů 1-3 hovo ří o trestu smrti, kdy muž 
má být popraven ob ěšením a žena st ětím me čem. Týkalo se to 
osoby, která p řemluvila vojáka po p řísaze nebo již 
zverbovaného k dezerci, anebo nabádala zb ěha, aby vstoupil do 
cizí vojenské služby, anebo mu pomohla radou či činem. Taktéž 
se vztahoval na toho, kdo se násilim vzep řel „pronásledujícímu 
vojenskému komandu“ anebo kdo „vyvolá k řik a rozruch a zp ůsobí 
tím, že se za čnou sbíhat lidé, anebo zp ůsobí lidové nepokoje“. 

V bod ě 4 se hovo ří o trest ě pro osobu, která v ědomě se 
ujme dezertéra, nezávisle od toho, zda-li si od n ěho odkoupí 
či vym ění šat a zbra ň či ne. 

V bod ě 5 se stanovuje, že osoba, která by n ějakým zp ůsobem 
dostala dezertéra z v ězení anebo by mu pomohla na út ěku, bude 
v p řípad ě, že se to stane na míst ě dezerce, odsouzena 
k deseti, jindy k p ěti rok ům nucených prací v okovech na míst ě 
k tomu ur čeném a k náhrad ě škody ve výši 24 gulden ů. 
V p řípad ě, že by šlo o jezdce, který unikl i se svým kon ěm, 
činí náhrada škody 40 gulden ů. 

Bod 6 se zam ěřuje na postihy v ůči duchovním a sv ětským 
hodnostá řům, ale i p ředstavitel ům vyšších stav ů a šlechty. 
Pokud na n ě padlo podez ření, museli za každého dezertéra, již 
při výše uvedené finan ční náhrad ě, zaplatit dodate čnou pokutu 
1000 gulden ů, zárove ň jim hrozil žalá ř a další ost řejší 
tresty. Velmi zámožným duchovním a bohatým klášter ům měly být 
zabaveny temporálie. Fará ři, kaplani a ostatní sv ětští kn ězi, 
podílející se na tomto zlo činu, byli v p řípad ě, že nesložili 

                     
536 Loidl, cit. d., s. 174. Citace v následujících odstavcích odkazují rovněž na tento zdroj. 
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předepsanou sumu, potrestáni pokutou 150 gulden ů. Dále je 
uvedeno že „duchovenstvo by si m ělo o to víc rozmyslit, 
podřídit se tomuto našemu zákonu, a dezertéry vydat, a tak 
zůstat uchrán ěný p řed trestem“. 

Podle bodu 7 hrozily tomu kdo neudal nebo nezadržel  
dezertéra t ři roky nucených prací a to po „p ředešlém vystavení 
na ve řejnosti“. V bod ě 8 se uvádí, že za opakovanou dezerci 
hrozí dvojí trest. Záv ěre čný bod 9 se týkal poleh čujících 
okolností z d ůvodu p říbuzenských vztah ů. 

Vydávání dezerter ů nebylo samoz řejm ě podchyceno jen 
vnitrostátními p ředpisy ale i mezinárodními smlouvami mezi 
jednotlivými státy a ť se již jednalo o smlouvy bilaterální 
nebo o tzv. kartelové dohody pro vzájemné vydávání dezerter ů. 

Tak tomu bylo i v p řípad ě Rakouska, které uzav řelo 
v popisovaném období celou řadu smluv o vydávání dezerter ů. 
Uveďme alespo ň n ěkteré: 

Například smlouva uzav řená mezi Rakouskem a Bavorskem. 537  

Tato smlouva je tvo řena šestnácti články.  

V článku prvém je stanovena pro oba státy povinnost 
zamezit p řekro čení hranic ze strany dezertera a zárove ň 
neposkytnutí žádné ochrany a úto čišt ě – tedy azylu.   

V článku druhém a násl. je mimo jiné zakotvena povinno st 
předání dezertera smluvní stran ě.  

V článku čty ři je stanovena povinnost zaplatit, ze strany  
jedné smluvní zem ě zemi druhé, náklady na vrácení dezertera a 
v článku pátem pak i proplatit vydání na obživu dezere tera 
počínaje dnem jeho chycení a kon če dnem jeho p ředání, které 
zde bylo taxativn ě stanoveno ve form ě pen ěz a naturálních 
dávek.   

V článku šestém je stanovena pen ěžitá odm ěna pro toho kdo 
dezertera vydá či dovede. Bylo zde stanoveno, že za muže od 
pěchoty je odm ěna 8 zlatých a za m ůže od kavalerie z kon ěm 12 
zlatých, čímž bylo myšleno v četn ě jeho transportu. V tomto 
článku je také zakotvena povinnost vydat dezertera i  p řes 
nastalé pochybnosti, avšak jeho potrestání pozastav it a to do 
kone čného vy řešení pochybností.  

Článek sedmý hovo ří o tom, že pokud by dezerter spáchal 
závažný zlo čin jako vraždu, násilnou loupež či jiný zlo čin, na 
který je stanoven trest smrti nebo doživotí, pak v tomto 
případ ě se nevydá.  

V článku devátem je stanoven postup (ur čení místa, dne, 
hodiny) p ředávání dezertér ů v četn ě jejich vojenského vybavení 
a ko ňů. Článek jedenáctý  hovo ří, že pokud by armádní 

                     
537 Smlouva o vydávání dezertérů mezi Rakouskem a Bavorskem z 3. července 1817, MZA Brno, B 17, 

Kart. 21, Sig. D3. 
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důstojník nabádal ur čitou osobu k dezerci, či by p řijal v ědomě 
dezertera, nebo mu pomáhal se ukrývat a podobn ě, bude 
potrestán pen ěžitou pokutou nebo t ělesným trestem. 

Článek dvanáctý zakazuje poddaným od dezerter ů obou vojsk 
kupovat od ěvy, zbran ě a jiné v ěci a pokud by bylo prokázáno, 
že tyto v ěci byly v ědomě od dezertera koupeny, m ěla být 
takováto osoba podle trestního práva p řiměřeným trestem 
potrestána. 

Podle článku čtrnáctého vstoupila tato smlouva v ú činnost 
1. srpna 1817 a podle článku patnáctého byla stanovena její 
platnost na p ět let. 

 

Dalšího roku podepsalo Rakousko také smlouvu s 
Vitohradskem (24. kv ětna 1818) 538  a s Pruskem (8.srpna 1818).  

Smlouva mezi Rakouskem a Vitohradskem se sestávala ze 
čtrnácti ustanovení.  

Článek první zakotvuje  p ředevším oboustranné vydávání 
dezertér ů. 

Podle článku druhého za dezertery byli pokládány všichni 
bez rozdílu stupn ě služby nebo zbran ě. 

Článek čtvrtý stanovuje p řípady a pravidla za kterých se 
odepře vydání dezertera. Podle bodu „a“  tohoto článku jde o 
dezertera, který se narodil v zemi druhé smluvní st rany a 
prost řednictvím dezerce se vrací jen do své zem ě. Podle bodu 
„b“ tohoto článku jde o dezertera, který provedl zlo čin a je 
potrestán podle právního řádu té zem ě, kam zb ěhl. 

     V článku pátém, je krom ě výše uvedené povinnosti vydat 
dezertera, stanoven i závazek vydat kon ě, sedlo, jezdecké 
nářadí, zbra ň a v ěci k monduru pat řící tak i na vše co by se u 
dezertera našlo. 

Článek osmý stanovuje taxativn ě co v dob ě chycení až po 
dobu odevzdání dezertéru p řísluší na každodenní obživu. Je zde 
například stanovena polívka, ½ Suntu hov ězího masa, 1/3 Suntu  
krup , ¾ Suntu chleba. Dokonce je zde i poznamenáno , že pivo, 
kořalka či víno se mu podávat nemá. Mimo jiné je zde dále 
stanovena povinnost vykazovat protokol o obživ ě ode dne, kdy 
jeho obživa byla zapo čata. Nato v článku devátém je stanovena 
za  porci na obživu náhrada 12 ti krejcar ů a za obživu kon ě 15 
krejcar ů denn ě. 

Pro poddaného, který udá či p řivede dezertera, je v článku 
jedenáctém stanovena odm ěna osmi zlatých za muže bez kon ě a 
dvanáct zlatých za muže s kon ěm. 

                     
538 MZA Brno, B 17, Kart. 21, Sig. D3. 
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Článek t řináctý stanovuje tresty pro d ůstojníky, kte ří by 
navád ěli n ěkoho k dezerci či by dezertera držel ve služb ě, 
přesto že došla zpráva, že doty čná osoba je dezerterem, a to 
dvouměsí čním v ězením. Tento trest byl pak stanoven i pro ty, 
kte ří napomáhali dezerter ům. Ostatním osobám byl v tomto 
ustanovení stanoven pen ěžitý trest nebo t ělesný trest. 

V článku čtrnáctém je stanovena ú činnost této smlouvy 
počínající od 1. července 1818. 

 

Roku 1819 byla podepsána op ět smlouva mezi Rakouskem a 
Pruskem 539  a dále Rakousko uzav řelo smlouvu  také s Modenou 540 . 

 

K uzav ření smlouvy mezi Rakouskem a Pruskem tohoto roku 
došlo dne 24. února. Tato smlouva navazovala na sml ouvu z 8. 
srpna roku 1818. Pat ří pom ěrn ě k obsáhlým smlouvám, obsahující 
25 jednotlivých článk ů. 

V článku druhém a t řetím je stanovno kdo je pokládán za 
dezertera a stanovena smluvní povinnost vydávání de zerter ů. 

V článku čtvrtém jsou stanoveny podmínky nevydání 
dezertera. V tomto p řípad ě je zde velká podobnost ustanovení 
s ustanoveními smlouvy podepsané mezi Rakouskem a 
Vitohradskem. Odep ření vydání bylo povoleno v p řípad ě pokud 
dezerter použil dezerce k tomu aby se navrátil do z emě, která 
byla jeho rodišt ěm. Další p řípad byl pokud by dezerter spáchal 
zlo čin v zemi kam dezertoval. Zde bylo stanoveno, že vy dán 
bude až po vykonání trestu a to s d ůvodovou zprávou, aby se 
mohlo poté posoudit, zda-li takový to dezerter je j ešt ě 
k vojenské služb ě hoden či ne. Je zde dále stanoveno, že 
nikoho neoprav ňuje nevydat dezertera z d ůvodu, že na sebe vzal 
dluhy dezertera či jiné v míst ě kde se naposled zdržoval. 

Závaznost ke zpáte čnímu vydání, která je stanovena 
v článku pátem, se vztahuje také na kon ě, sedla, v ěci ke 
koňské jízd ě, k zbraním či monduru pat řících. 

V šestém článku je stanoveno, aby pro pravidelné vydávání 
dezerter ů byla stanovena konkrétní m ěsta, kde se nacházejí 
vojenská strážná místa, a kde bude z řízen pro toto ú řad pro 
obě smluvní zem ě. 

V článku desátém je stanovena pen ěžní náhrada za porci 
obživy pro dezertera a to t ři pražské groše. 

Članek jedenáctý stanovuje odm ěnu – tzv. Taglii – 
poddanému za vydání dezertera bez kon ě ve výši p ěti pražských 
tolar ů a za muže s kon ěm ve výši deseti pražských tolar ů. 

                     
539 Smlouva mezi Rakouskem a Pruskem z 24. února 1819,  MZA Brno, B 17, Kart. 21, Sig. D3; 
540 Smlouva uzavřená mezi Rakouskem a Modenou z 6. května 1818, MZA Brno, B17, Kart. 21, Sig. D3. 



 136 

Vědomé zatajení dezertera bylo podle článku osmnáct 
trestáno pen ěžitou pokutou nebo trestem v ězení. 

Článkem dvacátýmpátým byla stanovena ú činnost této smlouvy 
ke dni 18. b řezna 1819. 

 

Smlouva mezi Rakouskem a Modenou se skládá z dvacet i 
článk ů. 

V úvodním článku je stanovena povinnost vydat dezertery ze 
strany smluvních zemí. 

V článku druhém je stanoven postup p ři chycení dezertera. 
Zejména je zde stanoveno, že se má  podat zpráva ne jbližšímu 
vojenskému stanovišti na hranicích a to do 24 hodin . 

Članek t řetí je dána povinnost všem obecným a vojenským 
úřadům, p ředevším vojenským ú řadům, kte ří se nachází 
v blízkosti hranic pozorn ě a bd ěle sledovat, aby nedošlo 
k p řeběhnutí hranic ze strany dezertera a tím nemohl najít  
v druhé zemi úto čišt ě a ochranu. 

Podle článku čtvrtého po zadržení dezertera bylo na řízeno 
informovat o míst ě, hodin ě a dnu vydání dezertera. 

Članek sedmý stanovuje výjimky ve vydání dezerter ů. Šlo o 
poddané, kte ří dezertovali do zem ě jejich rodišt ě a m ělo se za 
to, že se vracejí do služby svého zem ěpána. Ale je zde 
zakotveno, že je nutno vrátit zbra ň, kon ě, v ěci k monduru 
pat řící a takové v ěci, které sebou dezerter vzal, aniž by byly 
jeho vlastnictvím. Nevydával se ani dezerter, který  byl 
naturalizován nebo pobýval deset let na území druhé ho 
smluvního státu. 

Podle článku jedenáctého byl zakázán trest smrti pro 
vydaného dezertera. 

V článku čtrnáct je stanovena odm ěna za vydání dezertera. 
Za muže od p ěchoty byla ur čena na dvacet frank ů. Na mužes 
kon ěm od kavalerie byla stanovena na t řicet frank ů. Tutéž 
odměnu dostala osoba za udání dezertera, ale až po jeho  
chycení, které z následku udání se poda řilo. 

Podle článku šestnáctého d ůstojníci, kte ří nabádali či 
napomáhali k dezerci m ěli být potrestáni podle ob čanského 
práva či vojenského řádu. Pro další jiné osoby podle článku 
sedmnáctého byl stanoven trest v ězení po dobu jednoho m ěsíce 
nebo pen ěžitou pokutou, která byla stanovena na padesát 
frank ů. 

Článek osmnáct zakazuje poddaným kupovat od dezerter ů 
šatstvo, jakékoli zbran ě a kon ě. Takovéto v ěci, které se 
vyskytovaly v jakémkoli míst ě byly pokládány podle tohoto 
ustanovení za kradené zboží a m ěly být zp ět navráceny 
regimentu či pluku ke kterému dezerter pat řil. Vlastník 
takovéto v ěci nem ěl právo na náhradu škody a v p řípad ě 
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prokázání, že v ěděl, že se jedná o kradené v ěci byl odsouzen 
k pen ěžitému trestu ve výši dvacetip ěti frank ů. 

Podle článku devatenáct tato smlouva byla podepsána na 
dobu neur čitou s jednoro ční výpov ědní lh ůtou.  

 

Počátkem 19. století p řibývaly smlouvy mezi jednotlivými 
dalšími státy o vydání desertér ů v celé Evrop ě a co se tý če 
církve, ta p řestala na území n ěkterých jednotlivých evropských 
stát ů poskytovat azyl dezertér ům ješt ě d říve 541 . 

   

 

 

                     
541 Např. Klimentem III. bylo zrušeno v Bavorsku roku 1760 církevní azylové právo pro dezertéry. Srov. Flor, 
cit. d., s. 141. 
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6.  Závěr 
 

Podstata a p ůvod azylového práva ješt ě v dnešní dob ě není 
zcela odborn ě vysv ětlena. V pr ůběhu minulých let došlo 
k jistému odklonu od jednoduchého monokauzálního vy sv ětlení 
tohoto jevu. Po čátky institutu azylu spat řujeme v dnešní dob ě 
jak v k řesťanském kultu, tak v systému privilegií, které 
poskytovala sv ětská moc – z po čátku panovník, v pozd ější dob ě 
stát. Duchovní p ří činy existence azylu byly považovány za 
rozhodující, avšak historické badatelské sondy obja snily, že 
mohly být r ůzné. Tyto p ří činy svými ko řeny sahaly do hluboké 
minulosti, až do pohanských dob. 

Některá azylová místa svou ochrannou funkci získala 
výslovn ě prost řednictvím sv ětských privilegií, jiná díky 
všeobecné úct ě, což v k řesťanských dobách platilo v p řípadech 
spojených s církví. 

Z hlediska vývoje tohoto práva bylo významné starov ěké 
Řecko. Institut azylu, jak ho známe dnes, vyr ůstá práv ě odtud, 
včetn ě samotného pojmu azyl. U ko řenů institutu azylu ovšem 
nelze opomenout ani biblickou tradici úto čištných m ěst a další 
starov ěké inspirace.  

Církevní azyl p ředstavoval nejstarší formu ochrany p řed 
pronásledováním. Šlo o azyl poskytovaný na posvátný ch místech 
jako byly zejména kláštery či kostely. 

Vedle církevního azylu se etablovala také forma sv ětského 
azylu, který byl potvrzován p ředevším na základ ě privilegií. 
V tomto p řípad ě nešlo již jen o ur čité konkrétní místo jako 
byla nap říklad n ějaká budova ale mohlo jít o celá m ěsta či 
panství. 

Lze říci, že již od po čátku církevní a r ůzné formy 
sv ětského azylu byly omezeny azylovými d ůvody pop řípad ě 
osobami. 

V dob ě raného st ředov ěku se setkáváme s dalšími formami 
azylu. Jednu z nich nám p ředstavuje azyl diplomatický, jako 
jistá zvláštní forma externího neboli mezistátního azylu, 
která byla jak s církevním tak sv ětským azylem pozd ěji 
redukována na azyl politický. Azylovou ochranu obdr žely tedy 
jen osoby pokládající se za náboženské či politické uprchlíky.  

Azylové právo 16. až 18. století bylo mnohotvárné a  
otev řené, ale také ambivalentní, obtíženo problémy a 
konflikty. Avšak jeho hlavní význam p ředevším spo číval v tom, 
že ztlumilo pop řípad ě omezilo krutou trestní justici raného 
novov ěku. 

Jak církevní, tak sv ětský azyl p ředstavoval d ůležitý 
korektiv právn ě omezeného inkvizi čního trestního řízení. Mén ě 
však už pojistku proti kruté pravomoci hrdelního so udu a 
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krevní mst ě, které nebyly v této dob ě beztak již praktikovány. 
Trestní pachatelé prost řednictvím azylu mohli uniknout 
vyšet řování a hrdelním trest ům a byla jim dána možnost 
vyjednávat o trestu a odškodn ění. 

Jako korektiv se pak církevní a sv ětský azyl ukázal 
v p řípadech, kdy se poskytování azylu nacházelo v zesla bené 
pozici v ůči politické moci  a nebylo identické s zem ěpanskou 
vůlí.  

Azylová politika raného novov ěku m ůže být spat řována  
částe čně jako konflikt mezi držiteli církevního a sv ětského 
práva. Avšak bylo by nepravdivé tvrdit, že pojetí p ráva azylu 
samotnou církví bylo nem ěnné a že by církev čelila tlaku na 
jeho úpravy až s p říchodem novov ěku. Pom ěry panující v tomto 
období a ť již v jádru církve – Římě - či na území jednotlivých 
evropských stát ů, byly zna čně rozdílné a samotná jednotlivá 
papežská na řízení se často prosazovala velmi t ěžko. 

Jak sv ětský, tak církevní azyl nespo číval jen na 
posvátnosti pop ř. nedotknutelnosti jednotlivých míst, nýbrž 
byl rovn ěž projevem soudního pop ř. vrchnostenského práva, 
které m ěla také katolická církev. Práv ě p řetrvávající církevní 
azyl vyjad řoval zvláštní, relativn ě nezávislou, ale 
mocenskopoliticky napjatou pozicí katolické církve a 
duchovních stav ů. Podobn ě to bylo v p řípad ě sv ětských azyl ů. 
Světská azylová místa byla také t ěsně svázána se soudním a 
vrchnostenským právem a chrán ěna královskými privilegii. Lze 
říci, že vzhledem k privilegiu, imunit ě, vlastní jurisdikci a 
výsostným práv ům nemůžeme církevní azyl ani sv ětské azyly 
raného novov ěku kvalifikovat jako tzv. vnitrostátní azyly, 
jelikož azylová místa nebyla pod řízena státní suverenit ě 
územních stát ů. 

Raně novov ěké státy se p ři prosazování suverenity a 
státního monopolu práva pokusily prost řednictvím zmenšení 
počtu azylu zp ůsobilých delikt ů a vlastní ú častí na azylovém 
řízení p řinejmenším omezit azylové právo azylových míst.  

V 18. století, zejména v Rakousku a Bavorsku, zesil ovaly 
snahy o omezení církevního azylu pop řípad ě všech forem azylu 
nejen vydáním jednotlivých zemských zákon ů nýbrž docházelo ze 
strany t ěchto stát ů k vykonávání p římého nátlaku na církevní 
představitele na svých území, aby azyl jako p ředstavitele 
církve neposkytovali. Politika t ěchto stát ů byla zam ěřena 
zejména k tomu, aby došlo k vylou čení zlo čin ů z církevní 
azylové ochrany do kompetence státu, nebo ť ve vývoji t ěchto 
ran ěnovov ěkých stát ů se vytvá řely nové delikty proti stát ů 
projevující se nap říklad v oblasti daní, poplatk ů, vojenství, 
úřadování a podobn ě.  

Teprve s prosazením plné suverenity a mocenského mo nopolu 
jednotlivých stát ů došlo k definitivnímu odstran ění církevního 
azylu a sv ětských azyl ů. P řitom byla paraleln ě provedena 



 140 

redukce diplomatického azylu a mezistátního azylu n a politické 
uprchlíky, kdy zárove ň národní státy všechny další azylové 
důvody prohlásily za neplatné  a sjednaly  rozsáhlé v ydávací 
právo. 

Moderní politický azyl vznikl spíše než reduk čním procesem 
jako výjimka ve vydávání politických uprchlík ů, které státy 
19. století necht ěly vydávat. Práv ě v raném novov ěku se 
vyvinul nárok stát ů razit neomezený státní mocenský monopol, 
který p ředstavoval totální likvidaci všech vnit řních azylových 
forem a omezil mezistátní azylové právo jen na poli tické 
uprchlíky. 
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Abstract 

 

This thesis deals mainly with Czech asylum law from  early 
16 th  to late 18 th  centuries. The history of asylum is very 
important for understanding contemporary asylum iss ues, 
however the focus of asylum historians, intense as it is, is 
mainly aimed at recent asylum history – in the 19 th , 20 th  and 
21st  centuries. The aim of the author of this thesis wa s to 
show the history of asylum in preceding times, befo re the 
Vienna Congress and the 1848 revolutions, to point out the 
various forms of asylum law in this era and to try to answer 
the question of continuity of development of asylum  law in its 
historical context. 

The main focus of the thesis is asylum law of the a bove 
period in Czech lands, its legislative bases in the  forms of 
statutes and treaties and its implementation in pra ctice as 
shown by historical sources. However, as the Czech lands of 
16 th  to 18 th  centuries were not an isolated island, but rather 
one of the focal points of wider European society h eavily 
linked to the surrounding developments, this thesis  also deals 
with this wider context of the phenomenon studied.  

Asylum Law of the 16 th  to 18 th  centuries was diverse and 
open, but also ambivalent, haunted by difficult pro blems and 
conflicts. However, its main importance lay primari ly in the 
fact that it dampened or restricted the severe earl y modern 
criminal justice.  

Both religious and secular forms of asylum were imp ortant 
correctives to the legally limited inquisitory crim inal 
proceedings. Criminal offenders were able to escape  capital 
punishment and investigation through asylum, and th ey were 
given an opportunity to negotiate for compensation and 
punishment.  

Both secular and religious asylum was not only base d on 
the sanctity or inviolability of individual sites, but was 
also a manifestation of prerogatives of the court o r 
sovereign, partly also in the hands of the Catholic  
Church. The legally persisting church asylum embodi ed the 
relatively independent, but in terms of power and p olitics 
tense position of the Catholic Church and spiritual  estates. 
With secular forms of asylum, the situation was lar gely 
similar. Secular asylum sites were also closely tie d to the 
court and seigniorial law and protected by royal pr ivileges.   

Only with the enforcement of full sovereignty and n ational 
power monopoly was the church asylum and various fo rms of 
secular asylum finally eliminated. Along the same l ines the 
diplomatic asylum and interstate asylum were restri cted to 
political refugees, while the nation states declare d all other 
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reasons for asylum invalid and negotiated extensive  
extradition law.  

Rather than through a reduction process the modern 
political asylum emerged as an exception to the iss ue of 
extradition of political refugees where the 19 th  century states 
did not want to perform extradition. It is in the e arly modern 
period when the claim of the states for unlimited s tate power 
monopoly developed, representing total destruction of all 
internal forms of asylum and limiting interstate ri ght of 
asylum only to political refugees.  
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Abstrakt 

 

Tato práce se v ěnuje zejména českému azylovému právu od 
počátku 16. století do konce 18. století. Historie azy lu je 
pro chápání dnešní azylové problematiky velmi význa mná, 
při čemž zájem historik ů zabývajících se otázkami azylového 
práva je pom ěrn ě velký, avšak soust řeďuje se p řevážn ě na 
otázku vývoje azylu a s ním souvisejících institut ů v recentní 
době - v 19. a p ředevším ve 20. a 21. století. Snahou autora 
této práce bylo osv ětlit historii azylu v dob ě p ředcházející 
Víde ňskému kongresu a revolucím roku 1848, poukázat na 
r ůznorodé podoby, jichž azylové právo v této dob ě nabývalo a 
pokusit se zodpov ědět také otázky kontinuity vývoje azylového 
práva. 

Pozornost se zam ěřuje zejména na azylové právo výše uvedeného 
období v českých zemích, jeho zakotvení v právním řádu či 
v jednotlivých mezinárodních smlouvách a jeho uplat ňování 
v praxi, jak jej podávají historické prameny. Jelik ož však 
české zem ě ve sledovaném období zdaleka netvo řili svébytný 
ostrov, ale práv ě naopak byly bytostn ě provázány s vývojem 
v širší evropské spole čnosti a ostatních zemích Habsburské 
monarchie, v ěnuje se tato práce zkoumanému jevu práv ě 
v širších souvislostech tehdejší Evropy.  

Azylové právo 16. až 18. století bylo mnohotvárné a  otev řené, 
ale také ambivalentní, obtíženo problémy a konflikt y. Avšak 
jeho hlavní význam p ředevším spo číval v tom, že ztlumilo 
popřípad ě omezilo krutou trestní justici raného novov ěku. 

Jak církevní, tak sv ětský azyl p ředstavoval d ůležitý korektiv 
právn ě omezeného inkvizi čního trestního řízení. Trestní 
pachatelé prost řednictvím azylu mohli uniknout vyšet řování a 
hrdelním trest ům a byla jim dána možnost vyjednávat o trestu a 
odškodn ění. 

Jak sv ětský, tak církevní azyl nespo číval jen na posvátnosti 
popř. nedotknutelnosti jednotlivých míst, nýbrž byl rov něž 
projevem soudního pop ř. vrchnostenského práva, které m ěla také 
katolická církev. Práv ě p řetrvávající církevní azyl vyjad řoval 
zvláštní, relativn ě nezávislou, ale mocenskopoliticky napjatou 
pozicí katolické církve a duchovních stav ů. Podobn ě to bylo 
v p řípad ě sv ětských azyl ů. Sv ětská azylová místa byla také 
t ěsně svázána se soudním a vrchnostenským právem a chrán ěna 
královskými privilegii.  

Teprve s prosazením plné suverenity a mocenského mo nopolu 
jednotlivých stát ů došlo k definitivnímu odstran ění církevního 
azylu a sv ětských azyl ů. P řitom byla paraleln ě provedena 
redukce diplomatického azylu a mezistátního azylu n a politické 
uprchlíky, kdy zárove ň národní státy všechny další azylové 
důvody prohlásily za neplatné  a sjednaly  rozsáhlé v ydávací 
právo. 
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Moderní politický azyl vznikl spíše než reduk čním procesem 
jako výjimka ve vydávání politických uprchlík ů, které státy 
19. století necht ěly vydávat. Práv ě v raném novov ěku se 
vyvinul nárok stát ů razit neomezený státní mocenský monopol, 
který p ředstavoval totální likvidaci všech vnit řních azylových 
forem a omezil mezistátní azylové právo jen na poli tické 
uprchlíky. 

 


