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Úvod 

 
Plebejové a patricijové ve sledovaném rozmezí let 494 – 287 př. n. l. tvořili 

sociální stavy,
1
 které svými kořeny sahaly až do období římského království. Historii 

těchto stavů ve výše uvedeném období můžeme označit jako vytrvalý vzájemný boj o 

politická, ekonomická a sociální práva, který vyvrcholil vítězstvím plebejů. Právě tímto 

bojem a jeho odrazem v ústavním uspořádání římského státu se následující práce 

zabývá. 

Kdo to byli plebejové a patricijové? Rozdělení na patricije a plebeje dle Livia 

zavedl první římský král Romulus.
2
 Livius dále k problematice říká: „Což jste nikdy 

neslyšeli vypravovat, že patriciji se na počátku stali lidé nikoliv z nebe spadlí, ale 

takoví, kteří mohli otce jmenovat, což neznamená nic víc, než že to byli lidé narození 

jako svobodní.“
3
 

Tím potvrzuje tvrzení, že příslušnost k těmto sociálním skupinám byla určena 

narozením. Názor, který zastáváme, je, že v případě patricijů se jednalo o potomky 

členů některých původních rodů, které založily Řím. Rovněž Dionýsios podporuje tento 

náhled.
4
 Na přesném počtu patricijských rodů ovšem nepanuje shoda.

5
 

Patricijové zprvu výlučně zastávali všechny důležité státní funkce a pochopitelně 

při jejich výkonu sledovali zájmy svého vlastního stavu. 

Naopak mezi plebeje, neprivilegovanou masu obyvatelstva, zahrnujeme osoby 

podrobené vojensky, dále ty, které přišly do  Říma žít dobrovolně či klienty,
6
 jejichž 

                                                

 
1 Plebeje a patricije označujeme jako stavy a nikoliv jako třídy, protože „Stavovská příslušnost signalizuje 

druhým, jaké povinnosti a práva přísluší každému člověku jeho zrozením. … Třídní příslušnost má zcela 

jiný význam. … Stavy existují právě proto a právě potud, pokud tržní systém nezačne regulovat distribuci 

privilegií sám.“ (KELLER, J., Úvod do sociologie, s. 18). Pojem kasta rovněž nepoužíváme, protože jej 

spojujeme  s nulovou sociální mobilitou. Tento znak patricijové nenaplňovali – docházelo k přijímání 

mezi patricijské gens, i když nečetně. V pozdější době byl adoptován plebeji např. patricij Publius 
Clodius Pulcher. 
2 Romulus zvolil sto senátorů, kteří byli nazváni patres. Jejich potomci dostali jméno patricijové. (Liv. I. 

8). Totéž tvrdí Cicero (Cic. De rep. II. 12). 
3 Liv. X. 8. 
4 Dion. Hal., II. 8. 
5 Např. T. Mommsen  jich napočítal 54, P. Willems 114, E. Pais 74. Viz RICHARD, Jean-C., Patricians 

and Plebeians: The Origins of Social Dichotomy, s. 108. 
6 Klienti byli skupinou obyvatelstva vázanou dědičnými závazky vůči patricijům. Klienti byli zároveň 

plebejové, ale ne každý plebej musel být klientem. Viz TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and 

Political History of Rome: From the Earliest Times to the Reign of Domitian, s. 17-18 a KRÁL, J., Státní 



3 

 

patron i s rodinou zemřeli. Na rozdíl od patricijů plebejové nepožívali všech práv 

občanů, respektive museli si je postupně vybojovat.
7
 Profesně byli plebejové především 

řemeslníci a malí farmáři. 

K názoru, že rozdíl mezi patriciji a plebeji byl dán na základě narození a nikoliv 

majetku, se přiklání také Jaromír Kincl.
8
 Jiný názor zastává Milan Bartoška, který 

v nich vidí majetkově diferencované příslušníky téhož etnika (Bartoška, 1995, s. 18). 

Absenci konfliktu mezi stavy popírá Richard E. Mitchell a předkládá tezi, že konflikt 

mezi patriciji a plebeji je výmysl.
9
 

Význam výrazu plebej nicméně prodělal proměnu v souvislosti s patricijsko-

plebejským vyrovnáním. Josef Král k tomu říká: „Po vyrovnání sporu patricijsko-

plebejského nabylo slovo plebs nového významu: netvořilo už protiklad označení 

patricius, nýbrž značilo nižší nemajetné vrstvy lidu.“
10

 

Co se týče historických zdrojů, které o problematice dávné historie Říma přímo 

pojednávají, tato práce primárně vychází z děl Tita Livia Patavina a Marka Tullia 

Cicerona, okrajově též Dionýsia z Halikarnassu. Společně s Timothym J. Cornellem 

zastáváme názor, že faktickou přesnost děl těchto historiků nelze ani přeceňovat, ale 

rovněž není důvodu k jejich úplnému odmítnutí jako nevěrohodných.
11

 

Práci jsme strukturovali do tří období, na které lze patricijsko-plebejský boj o 

politická práva rozdělit, přičemž jsme vycházeli z dělení, které použil ve svém díle 

Thomas M. Taylor. V jednotlivých kapitolách je pojednáno (chronologicky) o 

jednotlivých důležitých událostech, právních institucích a jejich vývoji, vše s ohledem 

na postavení plebejů ve společnosti starověké římské republiky a jeho odrazem 

v římském ústavněprávním uspořádání. V první kapitole rovněž pojednáváme o raném 

údobí republiky souvisejícím s přechodem na republikánskou formu zřízení, jelikož má 

                                                                                                                                          

 
zřízení římské, s. 48. Nicméně názory na tuto otázku se v teorii liší, myšlenku o totožnosti klientů 

s plebeji zastával Ihne. 
7 Práva plnoprávného římského občana (patricije) tvořila: ius conubii, ius commercii, ius sufragii, ius 

honorum, ius sacrorum, ius auspiciorum, ius sacerdotiorum, ius provocationis a ius occupandi agrum 

publicum. 
8 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo, s. 4. 
9 MITCHELL, Richard E., The Definition of patres and plebs: An End to the Struggle of the Orders, s. 

128-167. 
10 KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 53. 
11 CORNELL, Timothy J., The Value of the Literary Tradition Concerning Archaic Rome, s. 47-74. 
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význam pro pochopení samotného konfliktu stavů, jehož začátek datujeme do roku 494 

př. n. l. 

 

 

To právě je na poznávání dějin především prospěšné a užitečné, že se díváš na 

doklady dobrého i špatného příkladu, jako by byly na význačném pomníku 

vystaveny. 

Livius, Ab urbe condita, Praefatio 
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1. Počátek republiky a první období boje (494 – 449 př. n. l.) 

1.1 Situace plebejů na počátku republiky 

 

Roku 510 př. n. l. byl svržen poslední římský král Lucius Tarquinius Superbus.
12

 

Od tohoto data se začala psát historie svobodné římské republiky. V čele státu stanuli 

dva volení úředníci, praetores – vůdcové,
13

 kteří byli na období jednoho roku voleni 

centurijním shromážděním (lex Valeria de candidatis).
14

 Na tyto úředníky přešlo 

původně králi náležející imperium – nejvyšší zakazovací a rozkazovací moc. 

Revoluce byla dílem mas s podporou armády vedená proti utlačovatelskému 

králi, nicméně její výsledek byl takový, že po vyhnání krále přešla prakticky veškerá 

státní moc do rukou patricijů. Vzrostl význam centurijního shromáždění, právě na něm 

byli voleni nejvyšší magistráti, disponující imperiem. Centurijní shromáždění také 

částečně převzalo agendu shromáždění kurijního, jež bylo dle některých autorů výlučně 

patricijské (Ihne). Tento názor je však zdrojem pochyb (Abbott, Taylor). Jako důkaz 

proti myšlence výlučně patricijského shromáždění může sloužit i to, že kurijní 

shromáždění vykonávalo dohled nad plebejskými adopcemi.
15

 

Vliv patricijů v centurijním shromáždění byl rovněž dominantní, protože počet 

hlasů jednotlivých tříd byl odvislý od výše majetku. Vzhledem k historickým 

souvislostem lze usuzovat, že patricijové jako usedlí velkostatkáři hráli ve shromáždění 

ovládaném timokratickým principem prim.
16

 Cicero k timokratickému charakteru 

centurijního shromáždění říká: „Poté když vydělil (Servius Tullius)
17

 z celkového počtu 

lidu velký počet jezdců, rozdělil zbylý lid do pěti tříd, oddělil starší od mladších a tak je 

                                                

 
12 Okolnosti, za kterých byl poslední římský král vyhnán, líčí ve svých Dějinách Livius a zmiňuje je i 

Cicero. Poslední kapkou bylo znásilnění ctnostné dívky Lukrécie Tarquiniovým synem Sextem. Lucretia 

následně spáchala sebevraždu, což podnítilo lid k revolučnímu činu, viz Liv. I. 57-60 nebo Cic. De leg. II. 

4. Právní úpravu vyhnanství příslušníků rodu Tarquiniů řešila lex Iunia de Tarquiniis exilio multandis. 
Viz příloha 1. 
13 Název consules se pro dvojici nejvyšších republikánských úředníků začal používat (dle řeckého 

historika Cassia Diona) až roku 449 př. n. l. Také se nazývali iudices. 
14 První dva praetores se jmenovali Lucius Iunius Brutus a Lucius Tarquinius Collatinus. 
15 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 21-22. 
16 O pramalém vlivu plebejů v centurijním shromáždění svědčí i Livius, roku 468 př. n. l.: „Rozjitřený lid 

se nechtěl účastnit sněmu pro volbu konsulů: Hlasováním otců a klientů byli zvoleni za konsuly Titus 

Quinctius a Quintus Servilius.“ Viz Liv. II. 64. 
17 Viz příloha č. 2. 
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roztřídil, aby hlasování nebylo v moci množství, nýbrž majetných, a postaral se o to, co 

je třeba zachovávat v každém státě, aby nejvíce moci neměl nejvyšší počet lidí.“
18

 

Plebejové nicméně získali možnost alespoň formální účasti na politickém 

rozhodování. 

Nově zrozená republika tedy pro plebeje neznamenala začátek politické, právní a 

společenské rovnosti, ale začátek dlouhého boje za jejich dosažení. Plebejové sice mohli 

využít ius sufragii na centurijním shromáždění, stejně tak lex Valeria de provocatione 

jim umožnila uplatnit ius provocationis proti uložení trestu smrti nebo tělesnému trestu 

uvalenými magistráty,
19

 ovšem mnoho jiných okolností mluvilo proti nim. 

Za prvé, právo nebylo do doby vydání lex duodecim tabularum roku 494 př. n. l. 

kodifikováno a mezi znalce a vykladače práva se řadili výlučně členové patricijského 

stavu. Za druhé, veškeré státní úřady byly obsazeny patriciji, kteří současně drželi 

všechny kněžské funkce a jako takoví jedině oni vedli státní kult, mohli „kontaktovat 

bohy“ a vykonávat auspicium, což bylo „pozorování věštných ptáků a přírodních úkazů 

jako božských znamení, jež vykládali augures.“
20

 Konkrétně konání auspicií bylo lehce 

zneužitelné pro politické účely, když se auspicium muselo konat před každým začátkem 

konání lidových shromáždění a v případě nepříznivosti věštného znamení muselo být 

konání shromáždění odloženo.
21

 Cicero významnost tohoto kněžského sboru popisuje 

v části svého díla de Legibus.
22

 

Rovněž senát byl institucí, o níž je možno se domnívat, že byla původně (do 

ustavení republiky) institucí výlučně patricijskou. Revoluce a touha nové patricijské 

aristokracie po usmíření širokých vrstev lidu vedla k tomu, že byli mezi senátory, 

                                                

 
18 Cic. De rep. II. 22. 
19 „Zcela volně, bez omezení provokací, však římští magistráti ukládali následující tresty: multa (pokuta), 

deductio in vincula (vězení), pignoris capio (zadržení věci, nebo zabavení věci) a až do poloviny 2 století 

př. n. l. jim náleželo také právo tělesně trestat (verberatio).“  Viz KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, 

M., Římské právo, s. 324. 
20 BARTOŠEK, M., Encyklopedie římského práva, s. 88. 
21 Blíže k auspiciím a augurům (kněžím, kteří je vykonávali) SKŘEJPEK, M., Ius et Religio. Právo a 
náboženství ve starověkém Římě, s. 74-78. 
22 Cic. De leg. II. 12: „Maximum autem et praestantissimum in re publica ius est augurum cum 

auctoritate coniunctum, neque vero hoc quia sum ipse augur ita sentio, sed quia sic existimari nos est 

necesse. Quid enim maius est, si de iure quaerimus, quam posse a summis imperiis et summis potestatibus 

comitiatus et concilia vel instituta dimittere vel habita rescindere? Quid gravius quam rem susceptam 

dirimi, si unus augur 'alio <die>' dixerit? Quid magnificentius quam posse decernere, ut magistratu se 

abdicent consules? Quid religiosius quam cum populo, cum plebe agendi ius aut dare aut non dare? 

Quid, legem si non iure rogata est tollere, ut Titiam decreto conlegi, ut Livias consilio Philippi consulis et 

auguris? Nihil domi, nihil militiae per magistratus gestum sine eorum auctoritate posse cuiquam 

probari?“ 
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jejichž počet byl v důsledku poprav z rozkazu krále umenšen, konzuly přijati noví 

senátoři z řad jezdectva. Takto se do senátu dostali někteří zámožní plebejové, jelikož se 

lze společně s Josefem Králem domnívat, že již od raných dob se mezi jezdce řadili 

pouze bohatí občané.
23

 Stejně tak bylo koncem republiky podmínkou přijetí do 

jezdeckého stavu splnění vysokého cenzu. Blíže o senátu a jeho úloze na počátku 

římské republiky vypovídá Cicero: „Senát tedy v oněch dobách držel věci veřejné v tom 

stavu, že při svobodě lidu jen málo záležitostí řešil lid, většina byla řešena autoritou, 

rozhodnutím a zvykem senátu a konsulové měli moc, která byla časem omezena toliko 

na rok, co do typu a práva byla však královská. A co mělo snad největší význam pro 

prosazení moci nobilů, to bylo důsledně dodržováno, aby shromáždění lidu nebyla 

platná, pokud by je neschválila autorita senátu.“
24

 

Tito noví senátoři byli nazváni adlecti či conscripti, aby se tak odlišili od 

dosavadních senátorů patricijských, patres. Je vysoce pravděpodobné, že tento akt byl 

ústupkem plebejské většině, který měl zajistit klid v obci. Livius přijetí nových 

plebejských senátorů popisuje takto: „Aby výrazněji pozdvihl vážnost senátu také 

rozmnožením stavu senátorského, doplnil počet otců, který se zmenšil popravami 

z rozkazu krále, vybranými předními příslušníky stavu jezdeckého na celkový počet tří 

set členů. … Je podivuhodné, jak velice toto rozhodnutí přispělo k utužení svornosti a ke 

sblížení lidu s otci.“
25

 Avšak toto sblížení nebylo, jak uvidíme z následujícího vývoje 

událostí, ani zdaleka dostačující pro zachování společenského smíru. 

1.2 Státní půda a problém dluhů 

 

Přízeň nerovnoprávných plebejů si patricijové snažili udržet skrze různé 

ekonomické ústupky. Jednalo se například o snížení přístavních poplatků, distribuci za 

státní peníze nakoupeného obilí v době hladomoru, zestátnění obchodu se solí proto, 

aby mohlo docházet k jeho prodeji za přijatelné ceny nebo regulace možnosti udělování 

pokut magistráty. Cílem těchto kroků ovšem nebylo ani tak pomoci plebejům, jako 

spíše udržet je v jejich podřízeném postavení bez závažnějších problémů z tohoto 

úmyslu vyplývajících. Nejdůležitější ekonomickou otázkou v agrární společnosti římské 

                                                

 
23 KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 57-58. 
24 Cic. De rep. II. 32. 
25 Liv. II. 1. 



8 

 

republiky ovšem byla otázka rozdělení půdy, její obhospodařování a rozdělení výtěžků 

z něj plynoucích. 

Za časů římského království rozděloval půdu král a při jejím rozdělování 

nezapomínal ani na plebeje. Není tomu divu, viděl v nich – a chtěl v nich mít – 

podporovatele královské vlády. 

S novými republikánskými pořádky a s počátkem vlády patricijské aristokracie 

se plebejové našli v pozici, kdy byli nejen kráceni na svých politických právech, ale 

rovněž ztratili přístup ke státním pozemkům dobytým ve válečných vřavách,
26

 nehledě 

na odepření přístupu k společným pastvinám. Exkluzivními nájemci těchto pozemků se 

stali patricijové - ius occupandi agrum publicum náleželo pouze jim. Ti nejpotřebnější, 

plebejští malí farmáři, byli ze společných pastvin vyloučeni. 

Omezení vyplývalo z toho, že konzulové, na něž po vzniku republiky 

(teoreticky, prakticky na patricijský senát) přešla správa státních pozemků, byli rovněž 

patricijové (voleni patriciátu nakloněným centurijním shromážděním). 

Patricijové nejenom exkluzivně využívali státní pozemky,
27

 za něž byla 

stanovena povinnost platit poplatek zvaný scriptura za dobytek na něm pasený, ale 

zároveň jim bylo patricijskými kvestory umožněno, aby se platbám scriptury vyhýbali. 

Tím státní pokladna přicházela o peníze a patricijové se mohli těšit z výrazného 

privilegia.
28

 

Vývoj správy státu směřoval k postupnému ničení střední třídy, především 

malých farmářů, a vzrůstu vlivu a bohatství velkostatkářů. Důsledkem tohoto vládnutí 

byl růst agrárního proletariátu. Proletarii byli „nemajetní občané, kteří (pro stát)  měli 

jen své děti … a tedy byli vedeni jen jako capite censi. (Což byly) nemajetné osoby 

zapsané jen jako hlava rodiny.“
29

 

Plebejové neměli téměř nic z území, které sami pomáhali vojensky dobít a 

následně zajistit jeho ochranu. Původní systém přidělování dobyté půdy byl vládnoucím 

                                                

 
26

 MOMMSEN, T., BRYANS, C., HENDY, Frederick James R., The History of the Roman Republic. 

Abridged from the History by Professor Mommsen, s. 52. Půda, která byla po dobití nepřítele připojena 

k Římu a rozdělena mezi soukromé vlastníky, se nazývala ager adsignatus. Zbytek dobyté půdy připadl 

do státního půdního fondu (ager publicus). 
27 Výčet známých způsobů využívání státních pozemků popisuje M. Bartoška (Bartoška, 1979, s. 229-

230). 
28 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 54. 
29 BARTOŠEK, M., Encyklopedie římského práva, s. 94 a 266. 
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patriciátem změněn na systém trvalé okupace (occupatio), kdy okupant byl povinen za 

nájem pozemku platit desátek (decumae) vypěstovaného obilí, případně pětinu oleje či 

vína. Vlastnictví pozemku nadále náleželo státu se všemi právními důsledky z toho 

vyplývajícími. 

Spravedlivější rozdělení ager publicus se tak legitimně stalo pro následujících 50 

let jedním ze tří hlavních bodů plebejského boje. Dalšími dvěma hlavními body bylo 

vylepšení organizace plebejů a kodifikování práva.
30

  

Půdní problematika byla svázána s problematikou dluhovou. V období rané 

republiky neexistovalo platidlo v podobě peněz. Obecným prostředkem směny byl 

dobytek. Plebejští farmáři se nezřídka kdy ocitli v situaci, kdy byla jejich stáda zpleněna 

a úroda zpustošena. V takovém případě se museli obrátit o majetkovou pomoc na 

bohaté velkostatkáře, které tvořili patricijové a bohatí plebejové. Ti samozřejmě pomoc 

neposkytovali nezištně - svobodní sedláci byli nuceni zatěžovat své farmy hypotékami. 

Malým farmářům se však nad hlavami zlověstně vznášelo nebezpečí opětovného 

zplenění dobytka a vzniku nových či prohloubení starých dluhů.
31

 Ze strany věřitelů 

reálně hrozilo, že svobodné sedláky o jejich farmy v důsledku finančních problémů 

nakonec připraví a ti tak rozšíří řady nemajetného proletariátu. 

Navíc je dobré mít na paměti, že občané byli vystavováni narůstajícím daním a 

malí farmáři obtížně konkurovali velkostatkářům, jejichž pozemky obhospodařovaly 

skupiny otroků.
32

 To vše mělo na malé farmáře demoralizující účinek. 

Neméně důležitým faktorem byla skutečnost, že množství plebejských malých 

farmářů bylo vystaveno nebezpečí dlužního otroctví. Livius situaci popisuje takto: 

„Hrozila tedy Římanům válka s Volsky, a přitom římská obec, v níž se zahnízdila 

nesvornost, sama byla zmítána rozhořčenými vnitřními spory mezi otci a lidem. Hlavní 

příčinu k nim zavdávali dlužníci, kteří se pro neplacení dluhů stávali nevolníky věřitelů. 

Lidé reptali, že venku zápasili za svobodu státu a doma jsou pak od spoluobčanů 

zajímáni a utiskován, a dodávali, že je tedy svoboda lidu bezpečnější za války než v míru 

                                                

 
30 ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman Political Institutions, s. 29. 
31 Livius popisuje i případ bývalého centuriona, jenž upadl do dluhů, když válčil se Sabiny (Liv. II. 23).  
32 TIGHE, A., The Development of the Roman Constitution, s. 90. 
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a spíš mezi nepřáteli než mezi spoluobčany.“
33

 Z dobového kontextu můžeme usuzovat, 

že otci v tomto pojetí má Livius na mysli patricije.
34

 

Pokud věřitel vyžádal uhrazení dluhu a dluh nebyl z majetku dlužníka zcela 

umořen, dlužník dostal třicetidenní lhůtu na úhradu dluhu. Pokud dluh neuhradil ve 

stanovené lhůtě, mohl věřitel dlužníka zadržet a dlužník se tímto stal jeho dlužním 

vězněm. Existovaly dva typy dlužního vězně: addicti a nexi. Addicti byli ti vězňové, 

kteří se do věřitelovy držby dostali na základě přidělení magistrátem. Naproti tomu nexi 

byli ti vězňové, kteří se do dlužního vězeňství dostali na základě zadržení věřitelem pro 

nesplnění speciální obligace zvané nexum.
35

 Postup byl v obou případech stejný s tím 

rozdílem, že zadržení dlužníka v případě nesplnění závazku z nexu nepředcházelo žádné 

soudní vyšetřování. V případě addicti tedy byl po třiceti dnech dlužník zadržen 

věřitelem a předveden před magistráta, který jej odsoudil pro příslušnou (prokázanou) 

částku. Pokud částka nebyla zaplacena, věřitel byl oprávněn dlužníka svázat řetězy a 

držet ho po dobu šedesáti dnů a po tři po sobě jdoucí dny obchodování na trhu jej 

předvádět před shromáždění, aby veřejně prokazoval svůj nárok. Po uplynutí těchto 

šedesáti dnů mohl věřitel dlužníka zabít či jej prodat jako otroka.
36

 V případě nexi 

věřitel nemohl dlužníka prodat do otroctví či zabít, pouze mu přikázat práci na 

pozemcích, uvěznit jej či potrestat. Ačkoli teoreticky takovýto dlužník nepřišel o práva 

vyplývající ze svého občanství a nadále sloužil ve vojsku, prakticky byl výkon jeho 

občanských práv pozastaven až do doby, kdy splatil svůj dluh.
37

 

Plebejové se tedy na počátku 5. století př. n. l. ocitali ve svízelné situaci, horší, 

než za nedávné královské tyranie. Nejenom, že se propadali do čím dál větších dluhů 

vůči patricijům a bohatým příslušníkům jejich vlastního stavu, ale rovněž se nenašel 

nikdo, kdo by dohlížel na jejich práva a pomáhal chránit jejich zájmy. A tak se, ve 

světle špatných ekonomických vyhlídek, schylovalo k něčemu, co mělo plebejům 

dopomoci k lepší budoucnosti. 

                                                

 
33 Liv. II. 23. 
34 Livius používá slov patres a patricii jako synonym. 
35 O tomto typu zárodečné římskoprávní obligace blíže KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské 

právo, s. 211-213.  
36 Tento postup stanovuje Zákon dvanácti desek na III. desce. 
37 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 55. 
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První lidová vřava dlužních nevolníků, která se odehrála pravděpodobně roku 

495 př. n. l., byla zažehnána vyhláškou konzula Publia Servilia. Vyhláška zněla: „Nikdo 

ať nedrží římského občana v poutech nebo ve vězení, aby mu tím nebylo znemožněno 

přihlásit se k odvodu u konsulů; nikdo ať nedrží ani neprodává statky vojáka, pokud je 

v ležení, ani nezadržuje v nevolnictví jeho děti a vnuky!“
38

 Situace, ve které se tehdy 

římská republika ocitla, byla totiž velmi svízelná a nejenom patricijským senátorům 

přinesla neklidné chvíle. V ulicích Říma řádily davy plebejů domáhající se ochrany 

proti nelidskému zacházení ze strany věřitelů a do toho přišla zpráva, že se na Řím řítí 

vojsko Volsků.
39

 Proto se lze domnívat, že - vzhledem k situaci - k jistému pokusu o 

usmíření ze strany patricijů nepochybně došlo. O čem ale pochybovat nelze je, že tento 

pokus neuspokojil plebejské požadavky. Jinak by nemohlo dojít k události, která je 

nazývána první plebejskou secesí, a která nastala nedlouho po ukončení vojenských 

potyček s Volsky, Sabiny a Aurunky.
40

 

Samotné secesi předcházely ještě další šarvátky iniciované dlužními nevolníky. 

Situace po porážce Aurunků ukazuje, jakou míru občanské neposlušnosti tehdy římská 

republika zažívala. Dle Livia: „Zato v lidu stouplo sebevědomí; začali postupovat zcela 

jinou cestou, než kterou se dali zpočátku. Museli se totiž vzdát naděje na pomoc konsulů 

a senátu; a proto kdykoli zahlédli (dlužníci), že je nějaký dlužník vlečen na soud, sbíhali 

se ze všech stran a ztropili takový lomoz a křik, že nebylo vůbec možno vyslechnout 

soudní výrok konsulův; a i když byl vynesen, nikdo neuposlechl.“
41

  

Nicméně se blížilo nebezpečí vojenského střetu se Sabiny. Opět nastaly 

problémy s odvody do vojska, kdy mužové odmítali nastoupit. Plebejové zuřili a 

domáhali se svobody. Situace nakonec dospěla k tomu, že konzulové Appius Claudius a 

Publius Servilius odstoupili a na jejich místo byli zvoleni Aulus Verginius a Titus 

Vetusius. Ti byli senátem tlačeni k ráznému postupu vůči plebejům. Po marných 

pokusech o odvody, při kterých plebejové neváhali odrazit senátory pokoušející se 

                                                

 
38 Liv. II. 24. 
39 Volskové tvořili kmen sídlící na jihovýchod od Říma. Dle Livia jim jako první vyhlásil válku sedmý 

římský král Tarquinius. „Tarquinius jako první zvedl válku proti Volskům – měla trvat více než dvě stě let 

do budoucna ještě po něm – a násilím na nich dobyl Suessy Pometie.“ (Liv. I. 53).  
40 Sabinové byli kmen sídlící severně od Říma. Plné římské občanství jim bylo uděleno roku 268 př. n. l. 

Podle jednoho z názorů, který nalezneme u Dionýsia z Halikarnassu, tvořili část Sabinů Lakedaimoňané, 

kteří uprchli ze Sparty kvůli Lykurgovým zákonům (Dion. Hal., II. 49). Aurunkové žili ještě více na 

jihovýchod, než Volskové. 
41 Liv. II. 27. 
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odvést zpupného muže, se konala porada nejvyšších republikánských činitelů. 

Z různých návrhů na řešení dluhové situace nakonec zvítězila myšlenka bývalého 

konzula Appia Claudia na zvolení diktátora. Tím byl zvolen Manius Valerius, jehož lid 

přijal, ačkoli celkově toto opatření směřovalo proti němu – proti diktátorovu rozhodnutí 

neexistovalo odvolání. Diktátor navíc nebyl omezován principem kolegiality, (později) 

tribunským vetem a nemohl být hnán k odpovědnosti za své jednání. Doprovázelo jej 

dvacet čtyři liktorů se sekyrami, které nosili i uvnitř města.
42

 Následně se plebejové 

začali hlásit do vojska.
43

 Sabinové byli poraženi. Volskové, se kterými se Římské legie 

rovněž utkaly, byli taktéž pokořeni. Další nepřátelé, Aequové,
44

 utekli před římským 

vojskem bez boje. 

Po bojích se diktátor Valerius v senátu optal, co s nevolními dlužníky. Lichváři 

však stále drželi svůj vliv. Nedostalo se mu odpovědi, a tak se vzdal své diktátorské 

magistratury. „Tak odešel z radnice a vzdal se diktatury. Lidu nezůstalo utajeno, že 

Valerius odešel z úřadu, roztrpčen nad jeho svízelným postavením. Proto ho 

doprovázeli na cestě z radnice k domovu, zahrnujíce ho projevy oddanosti a 

oslavováním, jako by byl splnil daný slib, protože nebylo jeho vinou, že nebyl splněn.“
45

  

Plebejové jej oslavovali jakožto ochránce jejich zájmů a tehdejší situace v 

římské republice jistě a nevyhnutelně směřovala k nevídanému vyhrocení. 

1.3 První plebejská secese a její důsledky (494 př. n. l.) 

 

Mons Sacer, italsky Monte Sacro, je kopec,
46

 který se tyčí mezi řekami Tiber a 

Anio nedaleko Kapitolu. Tento geografický útvar hrál významnou úlohu v dějinách 

politického boje plebejů za svá práva. Právě na tento kopec totiž vojsko tvořené plebeji, 

které se vrátilo z nedávných bojů, nespokojené s vývojem v republice, odešlo na protest 

proti podmínkám, jimiž byli vystaveni jak jeho příslušníci, tak ostatní plebejové v Římě. 

Livius k tomu říká: „A tu se z podnětu jakéhosi Sicinia proti rozkazu konzulů 

vystěhovali na Svatou horu, která leží za řekou Anienem, tři míle od města. Tahle pověst 

je běžnější než ta, kterou uvádí kronikář Piso, že cílem vystěhovalců byl Aventin. Tam, 

                                                

 
42 ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman Political Institutions, s. 181-183. 
43 Liv. II. 30. 
44 Aequové obývali území přibližně na východ od Říma. 
45 Liv. II. 31. 
46 Svatou horou jej nazvali plebejové. 
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na Svaté hoře, bez jakéhokoliv vůdce, vybudovali si tábor a opevnili jej náspem i 

příkopem. Řadu dní se tam v klidu zdržovali a neosvojovali si nic jiného, než co 

bezpodmínečně potřebovali k živobytí. Nikým nebyli provokováni, ani sami 

neprovokovali.“
47

 

Názor, že plebejská secese
48

 měla svůj původ v nespokojenosti plebejů s jejich 

dluhovou situací, podporuje i Cicero: „Neboť když se občané vzbouřili kvůli dluhům, lid 

nejprve obsadil Svatou horu, poté Aventin.“
49

 

Toto rozhodnutí muselo mezi patriciji bezpochyby vyvolat paniku. Jednak 

hrozilo, že se k vojsku na Mons Sacer přidají i ostatní plebejové, dlící ve městě, jednak 

se Řím ocitl bez vojenské ochrany. Vojsko sice pobývalo na nedalekém kopci, ale 

patricijská vládnoucí klika si nemohla být jistá, zdali by jí v případě nouze přispěchalo 

na pomoc. 

Plebejové tedy chtěli dosáhnout urovnání dluhové otázky a patricijové 

potřebovali vojsko, které by hájilo jejich zájmy. Dle Livia vyslali patricijové k urovnání 

otázky plebeje jménem Marcus Menenius Agrippa, oblíbeného jako u plebejů, tak u 

patricijů. Ten prý měl, za pomoci bajky o žaludku a údech, napomoci k usmíření 

plebejů s patriciji. Jako pravděpodobnější se ovšem jeví, že k urovnání přispěl oblíbený 

bývalý diktátor Manius Valerius, který o usmíření vyjednával se senátem. 

Výsledkem plebejské secese, důsledku problematické dluhové situace, bylo 

vytvoření dvou nových úřadů: tribunů lidu (tribuni plebis) a plebejských aedilů (aediles 

plebis). Bez zajímavosti není, že dluhová otázka nikterak dořešena nebyla – nexum a 

jeho důsledky byly zrušeny až zákonem Poeteliovým (lex Poetelia Papiria de nexis) 

roku 326 př. n. l. Událost komentuje i Cicero: „Toto řešení (na vyřešení dluhové situace 

po vzoru např. Solóna) však bylo promarněno a lid získal důvod, aby si během vzpoury 

zvolil dva tribuny lidu, a omezil tak moc a autoritu senátu; …“
50

 

                                                

 
47 Liv. II. 32. 
48 Viz příloha č. 3. 
49 Cic. De rep. II. 33. 
50 Cic. De rep. II. 34. 
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1.3.1 Tribuni plebis 

 

„Dohodli se na podmínkách (patricijové a plebejové), že lid bude mít své vlastní 

nedotknutelné úředníky, kteří budou mít právo přispět mu na pomoc proti konsulům, a 

že nikomu z patricijů nebude možno tohoto úřadu dosáhnout.“
51

 

Pojmenování nových, výlučně plebejských, magistratur
52

 jako tribunů mělo svůj 

původ pravděpodobně ve vojenském charakteru první plebejské secese. Je totiž 

pravděpodobné, že plebeje tehdy vedli vojenští tribunové, což byla vojenská funkce, 

k níž měli plebejové přístup již dříve.
53

 Jako první tuto magistraturu vykonávali Gaius 

Licinius a Lucius Albinus. 

O tom, kým byli první plebejští úředníci voleni, není zcela jasno. V době první 

plebejské secese existovaly v římské republice dvě lidová shromáždění – kurijní a 

centurijní. Plebejové jistě volili své zástupce pro vyjednávání s patriciji a můžeme se 

zcela bezpochyby domnívat, že vytvoření nových magistratur přirozeně vedlo k nutnosti 

právního ustavení tělesa, které by je mělo v pravomoci volit. 

Je možné, že mezi roky 494 až 471 př. n. l. byli voleni plebejským kurijním 

shromážděním.
54

 Obdobně se domnívá i Theodor Mommsen. Jinou možností je, že 

plebejské tribuny volilo shromáždění kurijní. K tomuto názoru se přiklání Cicero,
55

 

z teoretiků George W. Botsford. 

Argumenty proti závěru, že tribunové byli voleni kurijním shromážděním, jsou 

následující: kurijní shromáždění se záhy stávalo politickou institucí bez reálného 

uplatnění. Přidělení nových pravomocí by odporovalo tomuto trendu. Dále, úřad tribunů 

byl příkře stavěn proti úřadu konzulů. Kurijní shromáždění bylo  přitom bytostně spjato 

s patriciji a i v případě, že by nebylo, jak se někteří autoři domnívají, zcela patricijské, 

                                                

 
51 Liv. II. 33. 
52 Existuje i názor, že tribunové lidu nebyli z technického hlediska magistráty, protože byli voleni pouze 

plebeji, ne celým lidem římským. Blíže ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman 

Political Institutions, s. 151 a 196. 
53 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 58. 
54 ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman Political Institutions, s. 196. 
55 Viz Cic. Corn. 76: „Tanta igitur in illis virtus fuit ut anno XVI post reges exactos propter nimiam 

dominationem potentium secederent, leges sacratas ipsi sibi restituerent, duo tribunos crearent, montem 

illum trans Anienem qui hodie Mons Sacer nominatur, in quo armati consederant, aeternae memoriae 

causa consecrarent. Itaque auspicato postero anno tr.pl. comitiis curiatis creati sunt.“ 
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klienti v té době tvořili značnou část římského obyvatelstva. Úřad čistě plebejský by 

proto nebylo záhodno volit na shromáždění takového složení.
56

 

Přikláníme se k názoru, že plebejové si zvolili (nejen) své první dva tribuny lidu 

na plebejském kurijním shromážděním (concilium plebis), jež v budoucnu prodělalo 

proměnu ve svém uspořádání (kurijní bylo nahrazeno tributním roku 471 př. n. l.). 

Tribunem lidu se mohl stát pouze plebej. Počet tribunů není zcela jasný, ale 

podle všeho byli zpočátku dva (některé zdroje hovoří o pěti, např. Andrew Lintott nebo 

Frank F. Abbott). Roku 471 př. n. l. byl jejich počet zvýšen na pět a konečně roku 457 

př. n. l. se počet tribunů ustálil na deseti. Do úřadu nastupovali nezvykle 10. prosince.
57

 

Nenosili žádné insignie svého úřadu. Původně jim v úřadu asistovali plebejští aedilové, 

ale jak jejich agenda narůstala, místo nich tribunům začali pomáhat státní úředníci zvaní 

viatores. Tribunové sedávali na lavicích (subsellium). 

Funkční období tribunů činilo jeden rok. V případě, že se během funkčního 

období místo tribuna lidu uprázdnilo, nový tribun byl vybrán formou kooptace.
58

 

V případě tribunátu nebylo možno, aby v mezidobí od konce úřadování starých tribunů 

do nástupu do úřadu tribunů nových jejich úřad zastával mezikrál. Noví tribunové 

museli být zvoleni ještě před koncem funkčního období dosluhujících tribunů.
59

 Tribuni 

nesměli spát mimo město a museli mít dveře svých domů neustále otevřeny. Pravomoc 

tribunů končila ve vzdálenosti jedné míle od Říma, takže se jeho pravomoc proti 

konzulskému impériu neuplatnila mimo městské hradby.
60

 

Co se týče pravomocí tribunů lidu, ty postupem času narůstaly. Nejdříve bylo 

jejich jediným posláním auxilii latio contra consules, poskytovat obyčejným lidem, 

plebejům, pomoc proti svévolnému jednání magistrátů, pokud o ni požádali (ius auxilii). 

Faktický výkon tohoto práva byl zajištěn dvojím způsobem. Za prvé byl tribun lidu 

oprávněn uvalit trest (ius coercendi), včetně trestu smrti, na magistráta, který by 

pokračoval v jednání, které tribun zakázal. Za druhé byl tribun lidu osobou 

                                                

 
56 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 60. 
57 LINTOTT, A., The Constitution of the Roman Republic, s. 121. 
58 Toto ustanovení bylo (dočasně) zrušeno plebiscitem Treboniovým z přibližně poloviny 5. stol. př. n. l., 

protože prý „…kooptace umožňovala přístup k tribunátu živlům příliš patricijsky smýšlejícím…“ KRÁL, 

J., Státní zřízení římské, s. 157-158. 
59 KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 157. 
60 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 64. 
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nedotknutelnou (personae sacrosanctae). Livius k nedotknutelnosti píše: „Jak 

náboženským posvěcením je učinili nedotknutelnými, tak i zákonem, a to slavnostním 

ustanovením, aby hlava toho, kdo by ublížil tribunům lidu … byla prokleta Iovovi a jeho 

rodinný majetek aby byl prodán u chrámu Cereřina, Liberova a Libeřina.“
61

 

V důsledku tribunovy nedotknutelnosti by každý, kdo by na něj vztáhnul ruku, byl 

považován za prokletého v očích bohů i lidí (doslova by se stal „jako propadlý 

podzemním bohům,“ jak tvrdí Livius) a mohl být kýmkoli beztrestně zavražděn.
62

 Svou 

nedotknutelnost tribunové využívali ofenzivním i defenzivním způsobem. Mohli klást 

aktivní fyzický odpor a spoléhat se na to, že jeho protivník poruší tribunovu 

nedotknutelnost a bude nakonec sražen z Tarpejské skály.
63

 Příkladů takového chování 

ovšem není mnoho. Běžněji svou nedotknutelnost tribunové využívali k intercesi.
64

 

V důsledku politického vývoje v republice se ustálila tato práva tribunů: ius 

auxilii se rozšířilo do ius intercessionis, dále ius coercendi, ius cum plebe agendi, ius 

cum patribus agendi a některé obecné správní pravomoci.
65

 

Ius intercessionis bylo právo veta. Tribunové lidu jej používali proti 

magistrátům, rovněž proti senátorům při projednávání či hlasování o rozličných věcích, 

také kdykoli při konání lidových shromáždění. Jednou vetované opatření mohlo být 

magistrátem navrhnuto znovu. Tribun také mohl požádat o jakési veto se lhůtou na 

rozmyšlení, kdy si přes noc měl rozmyslet, zda veto definitivně uplatní, či nikoliv. 

Tribun nesměl vetovat volbu magistráta ani opatření, které se zaobíralo konzulárními 

provinciemi.
66

 

Ius coercendi bylo právo magistrátů s imperiem trestat římského občana, který 

by rušil pořádek (překážel ve výkonu úřadu), a to dle vlastního uvážení. Tohoto práva 

mohli uplatnit i magistráti vůči sobě navzájem, respektive vyšší vůči nižším. 

Vyšetřování – cognitio – se nekonalo. Tribunové tímto právem disponovali vůči 

konzulům, ale konzulové vůči tribunům nikoliv. Plnou koercicí disponovali pouze 

magistráti s impériem a tribuni. Rozdíl mezi koercicí patricijských a plebejských 

                                                

 
61 Liv. III. 55. 
62 MOMMSEN, T., BRYANS, C., HENDY, Frederick James R., The History of the Roman Republic. 

Abridged from the History by Professor Mommsen, s. 53. ABBOTT, Frank F., A History and Description 

of Roman Political Institutions, s. 196-197. 
63 Tarpejská skála (saxum Tarpeium) byla skála na jihu Kapitolu, využívaná k popravám svržením dolů. 
64 LINTOTT, A., The Constitution of the Roman Republic, s. 123-124. 
65 ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman Political Institutions, s. 198. 
66 ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman Political Institutions, s. 199. 
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magistrátů byla v tom, že patricijští magistráti měli právo na tzv. vocatio. Vocatio 

znamenalo právo magistráta nechat si předvolat občana, nebo mu příkaz vzkázat 

úředním sluhou. Pakliže neuposlechl, znamenalo to, že se provinil proti samotnému 

magistrátovi. Plebejové museli trestat a předvolávat osobně, či za pomoci plebejských 

aedilů. Prostředky koercice byly pokárání, zatčení, uvěznění, prodání do ciziny, 

relegace,
67

 pokuta, zabavení majetku, tělesný trest a trest smrti. Bez zajímavosti není, že 

ve starší době museli tribunové provádět trest smrti sami a tudíž nejčastěji – v případě 

odsouzení k trestu smrti - odsuzovali ke svržení z Tarpejské skály.
68

 

Ius cum plebe agendi značilo právo tribunů svolávat concilium plebis a 

předsedat mu. Lex Icilia de tribunicia potestate z roku 492 př. n. l. umožnila plebejům 

pokutovat každého, kdo by se snažil rušit tribuny při řečnění nebo by se snažil plebejské 

shromáždění rozehnat. Mohli rovněž vést hlasování, jehož výsledkem bylo 

plebiscitum
69

 – později zákonodárný akt, který zpočátku zavazoval jen plebejskou část 

občanů římské republiky a pro patricije představoval důrazné stanovisko početné části 

římské populace. 

Ius cum patribus agendi bylo právo tribunů svolávat senát. Tohoto práva jim 

připadlo až s postupným vyrovnáním se plebiscit zákonům. Senát se scházel vždy na 

vysvěcené půdě.
70

 

Mezi obecné správní pravomoci tribunů, vykonávané občasně, patřilo 

kupříkladu zasvěcování chrámů či dohled nad ražbou nových mincí. 

Podíváme-li se na jurisdikci tribunů, můžeme zhodnotit jejich jurisdikci trestní a 

civilní. Trestní jurisdikci vykonávali, dokud byli pouze magistratus plebis, pouze nad 

trestnými činy spáchanými na plebejích. Potom, co se stali magistratus populi, stali se 

plebejové veřejnými žalobci stíhajícími trestné činy magistrátů. Concilium plebis od té 

doby hrálo úlohu jakéhosi soudu pro soudní procesy s provinilými magistráty.
71

 Tato 

pravomoc tribunů zanikla po zřízení quaestiones perpetuae.
72

 Civilní jurisdikcí plebejští 

úředníci nedisponovali. 

                                                

 
67 Zakázání pobytu na určitém území. 
68 KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 149-152. 
69 „Plebiscit je to, co plebejové přikazují a stanoví.“ Gaius 1. 3. 
70 Například v Jupiterově chrámu na Kapitolu. Curia Hostilia bylo běžné místo zasedání senátu. 
71 ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman Political Institutions, s. 200. 
72 Stálých soudních dvorů. První byl zaveden roku 149. př. n. l. 
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Tribunové sice svým úřadem principiálně zastupovali zájmy plebejů, ale jak je z 

postupného rozšiřování jejich počtu a Liviových zápisů patrné, patricijové si je snažili 

naklonit na svoji stranu proto, aby pomáhali prosadit svoje zájmy. K tomu nahrávala i 

údajná snaha některých tribunů uzurpovat maximální vliv, jak naznačil Appius 

Claudius, bývalý konzul. „Nechť se jen i konsulové i přední z otců vynasnaží, aby 

získali – ne-li všechny – alespoň některé z tribunů pro stát a senát. Otcové, upozorněni 

pokyny Appiovými, všichni vlídně a laskavě tribuny oslavovali; také bývalí konsulové, 

jak kdo z nich měl soukromě něco právní výhody proti jednotlivcům (sic), dostali 

tribuny i přízní i osobní vážností tak daleko, že byli ochotni být prospěšni státu silou své 

tribunské moci.“
73

 

Uzavřít však zcela jistě můžeme společně s Ciceronem, že zřízení tribunů lidu 

bylo konkrétním činem, který byl učiněn s cílem vylepšit společenské postavení plebejů 

a jako takový představoval významné posílení plebejské moci. „Nedostačuje však 

vlastnit ctnost jako nějaké umění, aniž by ji člověk uplatňoval. Třebaže umění lze 

uplatňovat ve vědění bez praktického užívání, celá ctnost spočívá ve svém uplatnění; 

hlavním uplatněním je ale vláda v obci a vykonání právě těch věcí, o nichž tito lidé 

v ústraní deklamují, činem, a ne pouze řečí.“
74

 

1.3.2 Aediles plebis 

 

Plebejší aedilové jsou další z magistratur, jejíž vznik se váže k první plebejské 

secesi. Původním posláním aedilů bylo pomáhat tribunům lidu. Konkrétně jim pomáhali 

v jurisdikci v trestních záležitostech. Název této magistratury můžeme odvodit od jejich 

péče o chrámy (obecně aedes = domy). 

Aediles plebis se pravděpodobně vyvinuli ze sakrálních aedilů, kteří hlídali 

plebejský archiv v chrámu bohyně Ceres
75

 na Aventinu. Střežili také pokladnu tohoto 

chrámu, kterou plnily výtěžky z udělených pokut a majetku zabaveného plebejskými 

magistráty. Plebejští aedilové tedy kromě pomoci tribunům lidu původně vykonávali 

ještě výše zmíněné funkce. Důležité je zdůraznit fakt, že plebejští aedilové byli svázáni 

                                                

 
73 Liv. II. 44. 
74 Cic. De rep. I. 2. 
75 Ceres byla římskou bohyní úrody a zemědělství. Patřila do trojice bohů společně s bohy Liberem a 

Liberou. 
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především se službami vztahujícími se k chrámům Ceres, ne až tak s tribuny, jejichž 

počet se postupem času navyšoval, zatímco počet plebejských aedilů zůstal po celou 

dobu trvání republiky ustálen na dvou. 

Plebejský aedil nebyl – na rozdíl od jiné plebejské magistratury rané římské 

republiky, tribunů – osobou nedotknutelnou. Vypovídá o tom Livius: „A tak aedil může 

být vyššími úředníky zatčen a uvržen do vazby; ačkoliv se to neděje po právu - neboť tím 

se činí škoda tomu, jemuž se podle tohoto zákona škodit nesmí -, přece prý je to 

důkazem, že aedil není pokládán za svatosvatého…“
76

 

Co se týče voleb, plebejský aedil byl volen na plebejském shromáždění 

(concilium plebis). 

Společně s kurulskými aedily, kteří jakožto nový úřad vznikli zákonem z roku 

367 př. n. l. (lex Furia de aedilibus curulibus), vykonávali plebejští aedilové obecně 

správní agendu (cura urbis). Ani kurulští aedilové nebyli výlučně patricijskou 

magistraturou.
77

 Tato jejich úředně správní činnost zahrnovala pořádání her, což byla ve 

starověkém Římě bezpochyby navýsost populární činnost. Hry, které pořádali plebejští 

aedilové, se nazývali ludi plebei a konaly se ve Flaminově cirku vždy 15. listopadu. 

Trvaly několik dnů. Dále organizovali oslavy bohyně Ceres, zvané Cerealia. Tyto se 

slavily 19. dubna.
78

 

Společné kompetence plebejských a kurulských aedilů tvořil okruh následujících 

povinností: Předně se jednalo o výše zmíněnou správu města (cura urbis). Ta 

zahrnovala policejní dohled nad městem. Dohled nad dodržováním pořádku a 

zajišťování bezpečnosti aedilové vykonávali při různých příležitostech, u kterých bylo 

společným jmenovatelem výskyt většího počtu osob, jako například slavnosti, průvody 

a veřejná shromáždění. Nad dodržováním mravnosti a dodržováním dalších předpisů 

dohlíželi také v hostincích nebo v lázních. Stejně tak kontrolovali veřejnou prostituci. 

Dodržování zákonů proti přepychu a péče o všeobecné zdraví (uklízením všeho, co by 

mohlo zdraví občanů poškodit) patřilo také mezi jejich kompetence. Aedilové rovněž 

                                                

 
76 Liv. III. 55. Tento názor sdílí rovněž Lintott, viz LINTOTT, A., The Constitution of the Roman 

Republic, s. 129. Opačný názor zastává Bartošek, viz BARTOŠEK, M., Administrativní problémy 

antického Říma do poloviny 3. století př. n. l., s. 219. 
77 Patricijská exkluzivita úřadu vzala za své velmi brzy po vytvoření úřadu. Plebejové s patriciji se v něm 

střídali vždy po roce. Viz ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman Political Institutions, 

s. 204 a KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 235. 
78 KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 237. 
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dozorovali na stavbách (hlavně veřejných), včetně veřejných cest do vzdálenosti jedné 

míle od města. Svou pravomoc uplatňovali taktéž v oblasti hrobnictví, v určitých 

případech museli udělit svolení k tomu, aby tělo zesnulého mohlo být uloženo do hrobu. 

Aedilové dohlíželi i na záležitosti kultovní. Dbali na to, aby nebyly zaváděny nové 

kulty, aby při výkonu současných nedocházelo k porušování předpisů či asistovali při 

provádění určitých kultovních aktů nejvyšším magistrátům.
79

 

Mezi další okruh kompetencí, které společně sdíleli plebejští a kurulští aedilové, 

se řadily kompetence v oblasti regulace hospodářského styku ve městě. V rámci této 

kompetence dozírali na zásobování, v jehož rámci také dbali na to, aby potraviny 

nepadly do rukou lichvářů či se nestaly předmětem překotného zdražování. Sami také 

chudým osobám buďto potraviny darovali, nebo organizovali jejich levný prodej. 

V rámci trestní jurisdikce stíhali peněžní i potravinovou lichvu. Aedilové dozírali na 

dodržování přesných měr a vah, jejichž vzory byly uchovány ve speciální místnosti 

na Kapitolu. 

 

1.4 Lex Cassia agraria a postava Spuria Cassia (486 př. n. l.) 

 

Lex Cassia agraria je první pozemkovou normou, o níž nacházíme v římské 

historii zmínku. Pochází z roku 486 př. n. l. a byla dílem konzula Spuria Cassia 

Vecellina. 

Patricij Cassius byl dle fasti consulares třikrát římským konzulem, a to v letech 

502, 493 a 486 př. n. l a rovněž velitelem jízdy za diktatury Tita Larcia. Za dobu svého 

setrvávání v úřadu utržil dva triumfy. První v bitvě proti Sabinům a druhý v tažení proti 

Aurunkům. Za trvání svého druhého konzulátu uzavřel sám mírovou smlouvu s Latiny 

(foedus Cassianum).
80

 

Z hlediska plebejského boje byl ovšem nejdůležitější jeho třetí konzulát. Během 

něj vyhlásil nový pozemkový zákon, tzv. lex Cassia agraria, který měl za cíl rozdělit 

půdu, která Římanům připadla v důsledku uzavření smlouvy s Herniky po jejich 

                                                

 
79 KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 238-240. 
80 Viz. Dionýsios z Halikarnassu (Dion. Hal. VI. 95). Livius k tomu říká, že v době jejího uzavření byl 

druhý konzul zrovna na tažení proti Volskům (Liv. II. 33). 
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vojenské porážce. Podotýkáme, že nově dobyté území bylo do soukromého vlastnictví 

přidělováno zásadně patricijům jako jediným občanům s plnými právy. 

Livius se k tomuto vyjadřuje takto a odhaluje přitom pravděpodobný obsah 

zákona: „Potom se stali konsuly Spurius Cassius a Proculus Verginius. S Herniky
81

 byla 

sjednána smlouva, byly jim odňaty dvě třetiny území. Nato měl Cassius v úmyslu 

rozdělit polovinu Latinům, polovinu lidu. Snažil se připojit k tomu daru nějaký díl 

pozemků, které měly v držení soukromé osoby, jimž to vytýkal. Ten záměr ovšem mnohé 

z otců, kteří sami byli držiteli pozemků, naplňoval obavami, že také jejich majetek se 

octne tím v nebezpečí. Ale byla v tom i starost otců o zájem státu, že tu konsul strojí moc 

nebezpečnou svobodě obce.“
82

 

Co se týče přidělení pozemků Latinům, je možné se domnívat, že tato část 

tradice pochází z doby bratří Gracchů.
83

 Nicméně z výše uvedeného lze jednoznačně 

dovodit, že zákon Spuria Cassia mířil proti zájmům patricijských velkostatkářů a proti 

privilegovanému postavení patricijů obecně. Proto se nelze divit, že se vůči plebejům 

nakloněnému konzulovi vzedmula vlna odporu. „Tehdy poprvé byl vyhlášen zákon 

pozemkový, jenž nikdy později – co my si pamatujeme – nebyl projednáván bez 

největších otřesů státu.“
84

 Proti tomuto zákonu se stavěl jak druhý konzul, tak senát a 

na „pomoc“ bylo vládnoucí patricijskou klikou povoláno i nařčení z pokusu o 

znovunastolení královlády (affectatio regni). Široké vrstvy plebejů se na stranu Cassia 

nepostavily. Natolik byl strach z návratu krále zakotven v myslích prostých římských 

občanů. 

Proto byl nakonec Spurius Cassius zabit. Na to, jak zemřel, existují dva názory. 

Livius říká, že jej možná nechal zabít otec po skončení jeho funkce, přičemž využil 

svého patria potestas. To, že byl syn osobou cizího práva (personae alieni juris) 

podřízenou moci otce, nemělo žádný vliv na jeho veřejná práva. „Nebylo proto 

vyloučeno, že syn zastával veřejnou funkci, někdy i vysokou, v rodině však zůstával 

podřízen a majetek nemohl mít žádný.“
85

 

                                                

 
81 Hernikové byli staroitalský kmen, který obýval území mezi Fucinským jezerem a řekou Trerus (Sacco). 
82 Liv. II. 41. 
83 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 69. 
84 Liv. II. 41. 
85 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo, s. 59. 
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Druhou variantou bylo, že jej obžalovali kvestoři z velezrady a Cassius byl 

odsouzen lidem a zabit posléze. Cicero se přiklání k variantě druhé: „Za tohoto stavu 

obce obžaloval kvestor Spuria Cassia, který chtěl zavést královládu a těšil se u lidu 

nejvyšší oblibě. Tohoto, jak víte, potrestal jeho otec smrtí se schválením lidu, když 

vypověděl, že se přesvědčil o jeho vině.“
86

 

Nicméně, jak se můžeme přesvědčit četbou Livia, tribunové lidu ani 

v následujících letech neutuchali v touze prosadit pozemkovou reformu. 

1.5 Concilium plebis a lex Publilia Voleronis de plebeis magistratibus 

(471 př. n. l.) 

 

Plebejské shromáždění pravděpodobně, jak jsme uvedli výše, existovalo již roku 

494 př. n. l. Tehdy a až do roku 471 př. n. l. na něm bylo hlasováno podle stejného 

principu jako na kurijním shromáždění (comitia curiata), tedy podle kurií.
87

 Původní 

podobu plebejského shromáždění můžeme také nazývat concilium plebis curiata, 

reformovanou formu je možné označit jako concilium plebis tributa. 

K pravomocím plebejského shromáždění patřilo volit plebejské úředníky a také 

vydávat plebiscita – normativní akty, které byly zpočátku závazné pouze pro plebeje, 

ale vývojem doby dosáhly právní závaznosti obecně závazné normy, zákona, zavazující 

veškeré římské občanstvo.
88

 Ačkoli plebiscita v raných fázích silou zákona 

nedisponovala, rozhodně sloužila patricijům jako důrazné vyjádření názoru plebejské 

části obyvatel římské republiky. V souvislosti s trestní jurisdikcí tribunů concilium 

plebis rovněž sloužilo jako soudní dvůr pro souzení trestných činů magistrátů a také 

jako odvolací orgán v případě odvolání proti pokutě udělené tribunem lidu či aedilem. 

 Někteří autoři (např. Ihne) ztotožňují concilium plebis a comitia tributa. 

Nicméně proti tomuto závěru lze zároveň s Abbottem podotknout, že osoby účastnící se 

tributního shromáždění jsou nazývány termínem populus, jímž lze v období republiky 

označit jen veškeré občanstvo, patricije i plebeje.
89

 Rovněž Gaius tvrdí, že „názvem 

                                                

 
86 Cic. De rep. II. 35. 
87 Pokud věříme tradici, rozdělení římského lidu na kurie učinil král Romulus. Jednotlivě kurie 

pojmenoval podle sabinských žen, které přispěly k ukončení válečného konfliktu mezi Sabiny a Římany 

(Cic. De rep. II. 8; Liv. I. 13). 
88 Tak se stalo roku 287 př. n. l. zákonem Hortensiovým (lex Hortensia). 
89 ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman Political Institutions, s. 259-260. 
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národ jsou všichni občané, včítaje to i patricije.“
90

 Rozhodně jím nelze označit pouze 

plebeje, kteří se zmiňovaného shromáždění měli výlučně účastnit. S názorem, že 

existovalo pouze jedno tributní, a to výlučně plebejské shromáždění, nesouhlasí ani 

Lintott.
91

 Navíc je nepravděpodobné, že by plebejští úředníci byli voleni na smíšeném, 

patricijsko-plebejském shromáždění. Argumenty k tomu blíže uvádí Taylor.
92

 

Plebejskému shromáždění předsedal a svolával jej vždy některý z plebejských 

úředníků, tedy buďto tribun lidu či aedil. Obvyklým místem shromáždění bylo forum 

Romanum, občas se concilium plebis scházelo na Kapitolu. Jeho zahájení se ohlašovalo 

několik dní dopředu a samotné shromáždění se konalo obvykle v trhových dnech, což 

bylo pravděpodobně proto, aby se na něj mohlo dostavit co nejvíce plebejců. Před 

samotným shromážděním se konaly také contiones.
93

 

Způsob hlasování v tomto typu shromáždění byl stejný, jako u shromáždění 

centurijního. Jak bylo výše naznačeno, od roku 471 př. n. l., po přijetí zákona Publilia 

Volerona, tribuna lidu, se na plebejském shromáždění hlasovalo podle územních 

jednotek (tribus). Těchto tribuí bylo dvacet jedna, z čehož čtyři byly městské (tribus 

urbanae) a sedmnáct venkovských (tribus rusticae). 

Lex Publilia Voleronis de plebeius magistratibus byla normou, o níž nám blíže 

vypovídá Livius. Jejímu vzniku předcházelo zavraždění tribuna lidu Gnaea Genucia 

roku 473 př. n. l., který obžaloval ex-konzuly za špatné řízení státních věcí. „Lid se 

začal bouřit podnícen štvaním tribunů ohledně pozemkového zákona. Konsulové jim se 

svrchovaným úsilím odporují, nijak neodstrašeni odsouzením Meneniovým ani soudní 

hrozbou Serviliovou. Jakmile byli na odchodu ze svého úřadu, hned je pohnal 

k odpovědnosti Gnaeus Genucius, tribun lidu.“
94

 

Volero byl prostý římský plebej, který se vzbouřil proti odvodům do vojska. 

Když se konzulové snažili Volera donutit k nástupu do služby, plebejové jej bránili a 

                                                

 
90 Gaius I. 3. 
91 LINTOTT, A., The Constitution of the Roman Republic, s. 53-54. 
92 Za prvé, v pozdějších letech římské republiky stále formálně existovalo rozdělení tributního 

shromáždění na ty, kterým předsedal magistrát s ius cum populo in Comitiis Tributis agendi a na ty, 

kterým předsedal magistrát s ius cum Plebe agendi; za druhé, v oficiálních textech se konstantně užívalo 

slov a slovních spojení spojených s plebeji vzhledem k některému z tributních shromáždění (Taylor, 

1910, s. 72-74). 
93 ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman Political Institutions, s. 262-263. Contiones 

byly schůze lidu svolávané magistrátem, na kterých magistrát diskutoval s lidmi. Nehlasovalo se na nich, 

pouze řečnilo, viz KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 265-266. 
94 Liv. II. 54. 



24 

 

došlo i k násilné eskalaci situace: „Liktorové byli zbiti, svazky prutů rozlámány, oni 

sami byli zahnáni z fora do radnice (konzulové) a zůstali nadto v nejistotě, jak dalece 

bude Volero těžit ze svého vítězství.“
95

 

Volero ze svého vítězství nakonec těžil tak, že byl při nejbližších volbách zvolen 

tribunem lidu. Namísto dokončení stíhání předchozích konzulů podal návrh na reformu 

hlasování v plebejském shromáždění. Důvody pro tento čin uvádí Livius: „Byla tu 

předkládána věc nijak bezvýznamná a také s názvem na první pohled nikterak 

odstrašujícím; ale měla zbavit patricije vší moci volit s pomocí hlasů klientů za tribuny, 

koho se jim zlíbilo.“
96

 Zákon byl dle tradice nicméně přijat až ve druhém funkčním 

období Publilia Volerona. K jeho přijetí přispěl spolutribun Laetorius. Ačkoli byl 

konzul Appius
97

 proti, zákon byl nakonec přijat. 

Rovněž se změnou organizace na plebejském shromáždění přinesl nový zákon 

zvýšení počtu tribunů o tři na celkových pět. „Piso
98

 píše, že k jejich počtu prý byli 

přidáni tři, jako by byli předtím jen dva; dokonce ty tribuny jmenuje: Gnaeus Siccius, 

Lucius Numitorius, Marcus Duillius, Spurius Lucius, Lucius Mecilius.“
99

 

Můžeme uzavřít s tím, že zákonem Publilia Volerona se politická síla plebejů 

opět navýšila na úkor síly patricijské. Plebejové získali jak nezávislé lidové 

shromáždění, tak posílení sboru svých magistrátů. 

1.6 Požadavek plebejů na kodifikaci práva. Lex duodecim tabularum a 

decemvirové. Druhá plebejeská secese a leges Valeriae Horatiae (462 - 

449 př. n. l.) 

1.6.1 Před ustanovením první komise decemvirů (462 – 452 př. n. l.) 

 

Jak jsme již uvedli výše, znalost práva v rané římské republice, stejně tak jako 

jeho výklad, byly plně v moci patricijů. Právo bylo nepsané a vycházelo z tradic. Tento 

stav nevyhovoval početnému plebejskému stavu. Jednak v podstatě nevěděli, co právem 

                                                

 
95 Liv. II. 55. 
96 Liv. II. 56. 
97 Appius Claudius Crassinus Inregillensis Sabinus, syn Appia Claudia, konzula v roce 495. př. n. l. 

Poražen v bitvě proti Volskům, proslulý svou krutostí. Po skončení úřadu obžalován tribuny lidu, zemřel 

před skončením soudu. 
98 Lucius Calpurnius Piso Frugi byl plebejský historik a státník působící ve 2 stol. př. n. l. 
99 Liv. II. 58. 
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je a co není a jednak se jej, ze stejného důvodu, nemohli účinně dovolat při soudním 

řízení. 

Roku 462 př. n. l. přišel tribun lidu Gaius Terentilius Harsa s návrhem na 

sestavení pětičlenné komise, která by připravila zákon o omezení svrchované konzulské 

moci, která byla dle něj ustavičně zneužívána (quinqueviri legibus de imperio consulari 

scribundis). „…jenom podle jména je méně nenáviděna, avšak ve skutečnosti je prý 

téměř krutější než vláda královská (vláda konzulů); vždyť prý tu byli přijati dva páni 

místo jednoho, s mocí neumírněnou a nevymezenou, takže jsou nezodpovědni a jako 

z uzdy puštěni, a proto všechny hrozby zákonů a všechny tresty z nich plynoucí obracejí 

proti lidu;…“
100

 Jeho cílem bylo, aby i konzulové byli vázáni psanou a zveřejněnou 

právní normou. Návrh zákona byl toho roku odmítnut. Následujícího roku tribunové 

návrh zákona opět přednesli před konzuly, ovšem kvůli nepříznivým věštným 

znamením bylo kněžími Sibyly zakázáno konání lidového shromáždění. „Mezi 

ostatními výklady (věštných znamení – údajně např. mluvící kráva) bylo proneseno 

varování, aby se lidé zdržovali od pobuřujících shromáždění.“
101

 

Patricijové se rovněž pokoušeli vyvolat zdání vojenského nebezpečí ze stran 

Volsků a Aequů. Nicméně návrh zákona nebyl, přes angažovanost tribunů, přijat ani 

v následujících letech patricijsko-plebejského boje. 

Roku 457 př. n. l. se sbor tribunů lidu rozrostl z pěti na deset. Tím dostali 

plebejové větší možnost využít tribunské ochrany. Zároveň však patriciát získal větší 

šanci získat některého z tribunů pro intercesi některého z činů jeho kolegů. K této 

ústavní změně došlo ve stínu válečného konfliktu s Aequy. 

Dalším významným rokem byl rok 456 př. n. l. Tehdy spatřil světlo světa 

Icilionův pozemkový zákon (lex Icilia de Aventino publicando). Zákon rozdělil státní 

půdu na Aventinském vrchu, která byla do té doby neobývaná, mezi plebeje. 

Z Aventinu se tímto zákonem tedy stala plebejská čtvrť a mnoho z chudších obyvatel 

Říma získalo přístup k pozemkovému vlastnictví. Tento zákon byl patrně přijat na 

centurijním shromáždění poté, co bylo vydáno plebiscitum, které takový návrh zákona 
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formulovalo.
102

 Tento zákon rovněž vzešel z období vojenského neklidu, kdy tribunové 

ztěžovali vojenské odvody, aby tak na patricijích vydobyli určitá politická privilegia. 

„Když potom byl boj o návrh zákona odložen (Terentiliův zákon), vznikl nový spor o 

odvod vojska. A už byla přemáhána svrchovaná moc konsulská pomocí tribunskou, když 

tu se přidá nová strašná událost: sabinské vojsko totiž sestoupilo drancovat na území 

římské a blížilo se k městu. Strach přiměl tribuny, aby dovolili odvod vojska, ale ne bez 

jedné výhrady: protože sami byli po pět let klamáni a protože ochrana pěti tribuny je 

pro lid nedostatečná – aby napříště bylo voleno tribunů deset.“
103

 Dle Livia bylo 

porušení tohoto zákona stíháno prokletím viníka.
104

 

Ani přes dlouhodobou snahu tribunů lidu se jim prosadit Terentiliův zákon 

nepodařilo. Nicméně se jim podařilo dosáhnout kompromisu: dohodli se s patriciji na 

tom, že bude do Řecka vyslána komise, která bude mít za úkol pořídit opis Solónových 

zákonů a rovněž se seznámí s právem ostatních řeckých obcí. Komise byla vyslána roku 

454 př. n. l a vrátila se o dva roky později, v roce 452 př. n. l. Získané znalosti měly 

sloužit jako podklad pro chystanou kodifikaci práva. Někteří autoři vyslovují myšlenku, 

že komise necestovala do Řecka, ale do řeckých osad na jihu Itálie.
105

 

1.6.2 Od ustanovení první komise decemvirů (451 – 449 př. n. l.) 

 

„Roku třístého druhého po založení Říma znovu se změní ústava obce, neboť 

svrchovaná moc byla přenesena z konsulů na desetičlennou komisi, takzvané decemviry, 

stejně jako od králů přešla moc na konsuly.“
106

 Roku 451 př. n. l. byla ustanovena 

desetičlenná komise speciálních magistrátů, decemvirů (decemviri legibus scribundis), 

která měla za úkol vypracovat právní kodifikaci během funkčního období jednoho roku. 

Proti rozhodnutí decemvirů neexistovala možnost odvolání a jelikož ve svých rukou 

drželi konzulské imperium, byli zároveň nejvyššími vojenskými veliteli.
107

 Během 

funkčního období decemvirů byly také suspendovány všechny ostatní magistratury. 

První komise decemivirů byla čistě patricijská. Důvody tohoto stavu objasňuje Livius: 

                                                

 
102 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 76. 
103 Liv. III. 30. 
104 Liv. III. 32 Takové zákony obsahovaly na svých koncích formuli „Budiž proklet!“ 
105 GRANT, M., Dějiny antického Říma, s. 81. 
106 Liv. III. 33. 
107 To potvrzuje i Cicero (Cic. De rep. II. 36). 
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„Zda mají být přibráni do komise plebejové, o to byl nějaký čas spor; konečně byl 

otcům učiněn ústupek, jen aby nebyl zrušen zákon Iciliův o parcelaci Aventinu a jiné 

ještě zákony, jejichž neuposlechnutí bylo trestáno prokletím viníka.“
108

 Polovinu komise 

druhé již tvořili příslušníci plebejského stavu. 

Co se týče ústavy starověké římské republiky, je vhodné poznamenat, že se 

nejednalo o klasickou ústavu v moderním slova smyslu – jediný psaný dokument, který 

by upravoval základní vztahy při řízení státu. Na místě je spíše hovořit o ústavním 

pořádku jako souhrnu dokumentů upravujícímu výše zmíněné právní vztahy. Samotní 

Římané pojem ústava neznali.
109

 

Samotný Zákon dvanácti desek byl ve své podstatě sepsáním obyčejového práva 

(consuetudo). Jednalo se o první a po dlouhou dobu jedinou římskou právní kodifikaci, 

platnou až do panování císaře Justiniána. Její znalost byla natolik základní schopností 

římského občana, že nebylo neobvyklé její memorování zpaměti.
110

 Samotný zákon byl 

vytesán na kovových deskách a vystaven na foru, aby byla zajištěna jeho publikace.
111

 

Zákon dvanácti desek neobsahoval veškeré obyčejové právo, ale jen vybraná 

ustanovení, která uznali decemvirové za vhodná ke kodifikaci. Podle Livia předložila 

první komise decemvirů desek pouze deset, které následně lid – po veřejném projednání 

- přijal na centurijním shromáždění: „Když už se zdálo, že už jsou dost upraveny podle 

hlasů lidí pronesených o jedné každé kapitole zákonů, tu na sněmu centuriátním neboli 

setninovém byly zákony deseti desek odhlasováním přijaty. Ještě nyní je v této nesmírné 

hromadě nakupených zákonů pramen veškerého veřejného i soukromého práva.“
112

 

Cicero se o nich vyjádřil jako o zákonech „nejvýš spravedlivých a moudrých.“
113

 Již 

samotná existence kodifikované podoby práva byla pro plebeje z určitého pohledu 

politickým vítězstvím. Bylo tak ukončeno dlouhé období, kdy bylo patricijskými 

                                                

 
108 Liv. III. 33. 
109 SKŘEJPEK, M., Constitutio – mos - lex-codex. (Flexibilní „ústava“ starověkého Říma), s. 31-32. 
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magistráty a soudci právo volně vykládáno. Dosud výlučné právo členů sboru 

nejvyšších kněží římského státu – pontifiků
114

 - na právní výklad bylo omezeno rovněž. 

Na skutečný účel kodifikace existuje i nekonvenční hypotéza. Podle názoru W. 

Edera kodifikace sloužila k petrifikování politických privilegií soudobé aristokracie.
115

 

Právní ustanovení Zákona dvanácti desek jsou kazuistická a zavádí formální 

rovnost občanů před zákonem. Desky obsahovaly právní ustanovení dotýkající se 

následujících oblastí: I. - III. procesní právo, IV. - právo rodinné, V. – dědické právo, 

VI. – rozličná ustanovení soukromého práva (právo závazkové a další), VII. – věcná a 

sousedská práva, VIII. - IX. – právo trestní, X. – právo správní, XI. – XII. – doplňující 

ustanovení. 

Ačkoli Livius hovoří o Zákonu dvanácti desek jako o prameni veškerého práva 

soukromého i veřejného, jednalo se především o kodifikaci soukromoprávní. Nexum, 

institut, který způsoboval mnohočetným plebejským dlužníkům problémy, zrušen nebyl. 

Z hlediska ulehčení dlužníkům lze kladně nahlížet na zavedení maximální výše úroků, 

která byla stanovena na dvanáctinu úročené částky.
116

 

Zásadní úlohu z plebejského hlediska hrála deska XI. Ta totiž uzákonila zákaz 

sňatků patricijů s plebeji. „Připojili dvě tabule nespravedlivých zákonů, jimiž zakazovali 

dokonce i to, co je povoleno cizím národům: naprosto nelidským zákonem stanovili, aby 

nebyly uzavírány sňatky mezi patricii a plebeji – tento zákon byl později na návrh 

Canuleiův zrušen rozhodnutím lidu -, vládli lidu prostě násilnicky, krutě a lakotně.“
117

 

Tato XI. a navíc deska XII. byly dílem druhé komise decemvirů. Jak již bylo 

řečeno výše, první komise decemvirů lidu přednesla desek deset. Livius říká, že (po 

schválení deseti desek): „Pak se rozšíří pověst, že chybějí ještě dvě desky. Kdyby byly 

přidány, prý by se mohl vytvořit jakýsi sborník všeho římského práva.“
118

 Proto byla 

následujícího roku zvoleno komise druhá. 

Ztotožňujeme se s názorem, že fungování druhé komise bylo ovlivněno 

politickými a mocenskými ambicemi decemvira, který již zasedal v první komisi. 

                                                

 
114 „Pontifiky můžeme označit za starořímské experty na všechny náboženské otázky. … Nejen tedy 

zachovávali, ale stejně tak interpretovali jak principy fas, tak i ius.“ Viz SKŘEJPEK, M., Ius et Religio. 

Právo a náboženství ve starověkém Římě, s. 68. 
115 EDER, W., The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societes: An 

Unconventional Hypothesis, s. 240. 
116 18a, VIII. deska. 
117 Cic. De rep. II. 37. 
118 Liv. III. 34. 
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Jmenoval se Appius Claudius a Livius nám líčí, jak se ucházel o přízeň plebejů a jak se 

svými spoluúředníky začali po zvolení vládnout tyranským způsobem. Ve druhé komisi 

decemvirů již plebejové zasedali, což dosvědčuje jednak plebejský původ jmen 

některých decemvirů, tak i legitimní domněnka, že zvolení plebejů do komise mohlo 

sloužit jako náhražka pro uspokojení širokých vrstev plebejů, kteří dočasně přišli o své 

magistratury. 

Nástup druhé komise decemvirů do funkce líčí Livius takto: „Když tehdy 

nastoupili, první den své čestné hodnosti poznamenali vyhlášením nesmírné hrůzovlády: 

neboť kdežto ti předešlí decemvirové zachovali zvyk, aby jen jeden měl svazky prutů, a 

tento odznak královské moci docházel dokola na všechny střídavě, oni vystoupili na 

veřejnost všichni najednou, každý s dvanácti svazky. Sto dvacet liktorů naplnilo náměstí 

a nesli před decemviry sekyry přivázané ke svazkům prutů.“
119

 Dále Livius ukazuje, že 

ve svých rukou drželi veškerou státní moc – proti jejich rozhodnutí neexistovalo 

odvolání, kauzy soudili osobně a rozsudky vyhlašovali na foru. Část patriciátu stála na 

straně decemvirů a využívala jich k osobnímu obohacení. 

V prvním roce byly zbývající dvě desky dokončeny. 15. května mělo skončit 

funkční období druhé komise decemvirů, nicméně tato vládla dále. Kombinace 

vojenských neúspěchů a nemorálního jednání ze strany decemvirů a především Appia 

Claudia
120

 vedla roku 449 př. n. l. k druhé plebejské secesi na Svatou horu. 

Decemvirové se pod tíhou okolností vzdali funkce a plebejové se vrátili zpět do 

města. Účastníkům secese byla udělena amnestie (lex Icilia de secessione). Za pomoci 

funkce mezikrále (interrex)
121

 byli zvoleni noví konzulové – Lucius Valerius Potitus a 

Marcus Horatius Barbatus - a tak obnovena jejich funkce, což bylo provedeno normou, 

která se nazývala lex Duilia de consulibus restituendis. 

Bývalý decemvir Appius Claudius byl odsouzen k trestu vězení a ještě téhož 

roku byl publikován Zákon dvanácti desek: „Dříve než vykročili z města, vystavili na 

                                                

 
119 Liv. III. 36. 
120 Appius Claudius chtěl údajně nechat zotročit svobodnou plebejskou dívku v zinscenovaném soudním 

procesu za pomoci svého klienta. 
121 Interrex byl volen tehdy, když v republice nebyl ve funkci ani jeden z nejvyšších magistrátů. 

Mezikrálem byl vždy senátor a patricij. Viz KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 197. 



30 

 

veřejnosti zákony decemvirů do kovu vyryté, které se jmenují zákony dvanácti desk. 

Někteří historikové píší, že ten úkol vykonali aedilové na rozkaz tribunů.“
122

 

Tribun lidu Lucius Icilius rovněž prosadil zákon, jímž byl povolen triumf 

(triumphus) proti vůli senátu (lex Icilia de triumpho consulum), na základě přijetí 

zmiňovaného zákona na lidovém (tributním) shromáždění. Patricijové si zřejmě krátce 

po druhé plebejské secesi dobře uvědomovali, jakými politickými možnostmi disponují. 

1.6.3 Leges Valeriae Horatiae 

 

Zákony konzulů Valeria a Horatia byly následující: lex Valeria Horatia de 

plebiscitis, lex Valeria Horatia de provocatione, lex Valeria Horatia de tribunicia 

potestate a lex Valeria Horatia de senatusconsultorum custodia. 

Všechny výše uvedené zákony jsou spojeny s osobami prvních konzulů 

zvolených poté, co byla svržena druhá komise decemvirů a obnovena konzulská funkce 

(zákonem Duilliovým). Zákony značně posílily politickou moc plebejů a bezpochyby 

jsou, stejně jako ostatní zákony přijaté v roce 449 př. n. l., projevem politické vůle, která 

našla uplatnění po úspěchu druhé plebejské secese. Livius o nich podává následující 

výpověď: „Především – protože bylo sporným právem, zda jsou otcové vázáni 

usnesením lidu – podali na comitiích setninových návrh zákona, aby to, co lid nařídí po 

tribuích, tj. v comitiích tributních, vázalo celý národ; tím zákonem byla tribunským 

návrhům dána nejostřejší útočná zbraň; potom ještě jiný zákon konsulský, zvrácený 

mocí decemvirů, totiž zákon o odvolání, jedinečnou to záruku svobody, nejenom 

obnovili, ale i pro budoucnost slavnostním ustanovením nového zákona upevnili: aby 

nikdo nedal zvolit žádného úředníka bez práva odvolání; kdo by ho dal zvolit, o tom aby 

platilo právo lidské i božské, aby byl zabit a aby to zabití nebylo pokládáno za hrdelní 

čin. Když takto posílili lid jednak právem odvolacím, jednak tribunskou mocí, také pro 

samy tribuny – opětováním jakýchsi obřadů z dávno minulé doby – obnovili ustanovení, 

aby se na ně pohlíželo jako na svatosvaté – památka na to totiž už téměř zanikla. Jak 

náboženským posvěcením je učinili nedotknutelnými, tak i zákonem…“
123

  

Lex Valeria Horatia de plebiscitis rozhodně neznamenala to, co nám tvrdí 

Livius, tedy všeobecnou závaznost plebiscit. Jednak v této době plebejové byli stále 

                                                

 
122 Liv. III. 57. 
123 Liv. III. 55. 
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považováni za neplnoprávnou část obyvatelstva římské republiky, jednak legislativa 

z doby pozdější, jmenovitě zákon Publiliův (339 př. n. l.) a Hortensiův (287 př. n. l.) 

svědčí o tom, že právní závaznost plebiscit prošla složitějším vývojem. 

Původní postup, po jehož skončení se z plebiscita stal zákon, byl následující: 

1) Plebejské shromáždění přijalo plebiscitum. 

2) Konzul byl povolán, aby plebiscitum předložil senátu. Konzul měl právo 

odmítnout toto učinit. 

3) Senát buďto plebiscitum odmítl, nebo instruoval konzula, aby vykonal další 

postup – navrhl zákon konstruovaný dle plebiscita. 

4) Pokud konzul souhlasil, předložil takovýto návrh zákona centurijnímu 

shromáždění. 

5) V případě přijetí návrhu zákona na centurijním shromáždění podléhal zákon 

schválení senátem (patrum auctoritas)
124

 

Význam Valeriovo-Horatiova zákona vztahujícího se k plebiscitům ležel tedy 

v tom, že od jeho přijetí byl konzul povinen předložit zákon senátu. Zákon tak omezil 

možnost jeho libovůle. O dalším vývoji právní závaznosti plebejské legislativy 

pojednáme ještě níže. 

Lex Valeria Horatia de provocatione se týkala institutu odvolání (či spíše 

vzepření, protože koerce magistrátů v podstatě nebyla soudem), které příslušelo 

každému římskému občanu proti trestnímu opatření, které mohl uložit římský magistrát 

s impériem v rámci své koerční pravomoci. Provokace se projednávala na centurijním 

shromáždění, které mohlo trestní opatření buďto potvrdit, nebo zrušit. 

Uplatnit právo provokace bylo možno pouze vůči trestu smrti, případně vysoké 

pokutě. Lex Valeria Horatia de provocatione je druhou z legendárních norem 

obsahujících právní úpravu práva na provokaci. Prvním byl (již výše zmíněný) lex 

Valeria de provocatione (509 př. n. l.). Spolehlivě doložený, v pořadí již třetí zákon 

zabývající se obdobnou tématikou, lex Valeria de provocatione, byl přijat roku 300 př. 

n. l. Dalšími normami upravujícími právo provokace byly lex Aternia Terpia a lex 

Menenia Sextia (454 a 452 př. n. l.). Tyto zákony omezovaly výši pokut, jež mohli 

                                                

 
124 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 87-88. 
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magistráti uložit bez možnosti provokace ze strany římských občanů.
125

 Norma známá 

jako lex Dullia de provocatione trestala smrtí toho, kdo by ponechal plebeje bez úřadu 

tribunů lidu a dále obsahovala podobnou úpravu, jako zákon Valeriovo-Horatiův. 

Lex Valeria Horatia de provocatione tedy stanovila jak protiprávnost vytváření 

magistratur, proti jejichž rozhodnutí by nebylo možno uplatnit právo provokace, tak i 

sankci za porušení tohoto zákona – trest smrti. Není pochyb o tom, že v pozadí tohoto 

zákona stála trpká zkušenost s tyranstvím druhé komise decemvirů. 

Lex Valeria Horatia de tribunicia potestate kodifikovala to, co pravděpodobně 

stanovil již legendární lex sacrata (494 př. n. l.) – tedy osobní nedotknutelnost tribunů 

lidu. 

Lex Valeria Horatia de senatusconsultorum custodia, poslední ze čtveřice 

Valeriovo-Horatiových zákonů, dle Livia stanovila „…aby usnesení senátu byla 

přinášena do chrámu Cereřina k aedilům lidu, protože předtím podle domnění konsulů 

byla zatajována a porušována.“
126

 Tak mohli plebejové předejít falšování usnesení ze 

strany konzulů, rovněž se mohli seznámit s prací senátu a rovněž mohli tribunové od 

přijetí zákona naslouchat debatám v senátu. Tribunové sedávali na lavici u dveří, 

nemohli hlasovat ani mluvit na zasedání, ale postupně se jejich pravomoci v oblasti 

intercese rozšířily a později byli schopni rovněž vetovat akty senátu, a tak významně 

přispět k naplňování plebejských zájmů. 

 

 

 

 

                                                

 
125 Hranice byla stanovena na 3020 assů. „A vítaný byl také onen zákon, který asi čtyřiapadesátého roku 

po prvních konsulech navrhli konsulové Spurius Tarpeius a Aulus Aternius v centurijním sněmu o pokutě 

a peněžité záruce.“ (Cic. De rep. II. 35). 
126 Liv. III. 55. 
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2. Druhé období boje (449 - 367 př. n. l.)  

2.1 Lex Canuleia (445 př. n. l.) 

 

Ačkoliv Zákon dvanácti desek přinesl plebejům právní rovnost, rovnosti 

politické a sociální se jim ještě zdaleka nedostávalo. Svou vinu na tom mělo také 

zákonné ustanovení XI. desky, které zakazovalo sňatky mezi patriciji a plebeji, jak nás 

o tom informuje Cicero.
127

 Tento pozůstatek legislativní činnosti druhé komise 

decemvirů budil mezi plebeji legitimní odpor. Zrušen byl však až zákonem 

Canuleiovým (lex Canuleia de conubio patrum et plebis) o celé čtyři roky později. 

Forma sňatku, využívaná patriciji k vytvoření uzavřené skupiny obyvatel, se 

nazývala confarreatio. Jednalo se o vysoce formalizovaný obřad, při kterém asistovalo 

deset svědků a dva kněží-flaminové. Popisuje jej Gaius: „Při konfarreaci se (ženy) 

podřizují moci manželské jakýmsi druhem oběti, jež se podává Iovovi Farreovi. Používá 

se při ní pšeničný chléb (panis farreus), proto se jí také říká konfarreace.“
128

 Mezi další 

formy uzavření manželství in manum, tedy s podrobením se moci manželské, patřily 

coemptio a usus. 

Nařízení Zákona dvanácti desek bylo bezesporu výsledkem snahy tvrdého jádra 

patricijů o maximalizaci vyloučení plebejů z podílu na politickém životě formou 

přiženění se do patricijských rodin. Rovněž oslabovalo pozici těch patricijů, kteří se 

z politických důvodů pokoušeli rodově spojit s bohatými plebejskými rodinami.
129

 

Zákon Canuleiův byl podle všeho plebiscitum (ačkoliv obecnou závaznost 

získala plebiscita až roku 287 př. n. l. Do té doby podléhala 1) schválení senátem, 2) 

přijetí centurijním shromážděním jakožto zákona). O jeho existenci nás přímo informují 

jak Livius, tak Cicero. Samotný návrh zákona předložil tribun lidu Gaius Canuleius, 

který kromě tohoto návrhu předložil ještě druhý, který by umožňoval, aby byl 

konzulský úřad zpřístupněn plebejům. První návrh přijat byl. Není pochyb o tom, že jej 

podporoval celý plebejský stav, bohatí i chudí plebejové. Druhý přijat nebyl, plebejové 

se zpřístupnění konzulské magistratury dočkali až roku 367 př. n. l. Že bylo přijetí 

                                                

 
127 Cic. De rep. II. 37. 
128 Gaius I. 112. Viz také KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo, s. 138. 
129 LINDERSI, J., Religious Aspects of the Conflict of the Orders: The Case of confarreatio, s. 230. 
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Canuleiova zákona bouřlivé, potvrzuje Livius: „Ale ještě nenastal konec těch hádek, 

protože lid dostal podněcovatele v tribunovi velmi rázném a protože s ním sám 

s houževnatostí bojoval, až konečně poražení otcové souhlasili s tím, aby byl podán 

návrh zákona o vzájemných sňatcích.“
130

  

Nejranější doklad manželství mezi patriciji a plebeji nalézáme v Liviovi: 

„Marcus Fabius Ambustus, muž to vlivný jak mezi lidmi svého stavu, tak i mezi plebeji, 

protože se podle jejich mínění nijak nad ně nevynášel, měl dvě dcery; z nich starší byla 

provdána za Servia Sulpicia, mladší za Gaia Licinia Stolona, znamenitého sice muže, 

ale přece jenom plebeje.“
131

 Známým příkladem patricijsko-plebejského manželství je 

manželství Cornelie, dcery Scipia Africana, slavného vojevůdce z druhé punské války, 

která si vzala Tiberia Sempronia Graccha, otce slavného tribuna lidu stejného jména. 

Uzavřít můžeme tím, že lex Canuleia znamenala význačné vítězství plebejů 

v sociální rovině a umožnila praktikování sňatkové politiky. 

2.2 Tribuni militum consulari potestate (444 - 367 př. n l.) 

 

Vojenští tribunové s konzulskou mocí, tribuni militum consulari potestate, byli 

v období let 444 – 367 př. n. l. nejvyšší republikánskou magistraturou. Nazývali se také 

konzulárními tribuny. Livius je označuje jako vojenské tribuny. 

Jejich kořeny nalezneme ve snaze tribuna lidu Gaia Canuleia pomoci svému 

vlastnímu stavu. Kromě povolení sňatků mezi patriciji a plebeji se pokoušel rovněž 

prosadit otevření konzulské magistratury plebejům, jak již bylo zmíněno v předchozí 

kapitole. Patricijská opozice však byla neúprosná. Nicméně i plebejové měli své zbraně 

– jmenovitě odmítnutí k nástupu k odvodům do vojska a blokování jednání senátu. 

Nepřátelé však číhali téměř za branami, a tak výsledkem jednání byl kompromis, 

volba vojenských tribunů s mocí konzulskou. Livius líčí situaci takto: „… patricijové 

dovolili volit tribuny vojenské s mocí konsulskou, a to bez rozdílu z otců i z lidu a ve 

volbě konsulů aby se nic neměnilo; s tím se spokojili tribunové a spokojeni byli i 

plebejové.“
132

 

                                                

 
130 Liv. IV. 6. 
131 Liv. VI. 34. 
132 Liv. IV. 6. 
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Konzulární tribunové byli vytvořeni dle příkladu klasické hodnosti římských 

legií, a ačkoliv se prameny liší, pravděpodobně jich na počátku bylo 6.
133

 Voleni byli na 

centurijním shromáždění. Přestože byl úřad od počátku zpřístupněn i plebejům, žádné 

z míst pro ně nebylo vyhrazeno. Livius dokonce tvrdí, že první konzulární tribunové 

byli pouze patricijové: „Lid totiž zvolil na všechna místa tribunů patricije, spokojen tím, 

že byl vzat zřetel k plebejům.“
134

 

O tom, zdali v daném roce budou v čele římské republiky stát konzulové či 

konzulární tribunové, rozhodoval senát. Svědčí o tom na několika místech Livius: 

„Když pak po velikém zápase dosáhl toho (tribun lidu Poetilius), aby otcové byli 

dotázáni, zda si přejí konat sněm o volbě konsulů či o volbě tribunů, bylo nařízeno, aby 

byli zvoleni konsulové.“
135

 V další pasáži opět zmiňuje rozhodovací pravomoc senátu 

v této oblasti, a to v souvislosti s první lex de ambitu (viz níže): „Avšak aby lid neměl 

příliš volnou ruku, senát učinil usnesení, aby se konaly sněmy pro volbu konsulů.“
136

 

Za období existence úřadu byli konzulární tribunové voleni častěji než 

konzulové. Abbott říká, že konzulární tribunové byli zvoleni celkem 51 krát, konzulové 

22 krát. Mommsen hovoří o 50 konzulárních tribunech a 23 konzulech, Taylor udává 17 

konzulů (a tedy v tom případě 56 konzulárních tribunů).
137

 

Samotná volba konzulárních tribunů byla předmětem volebních machinací a 

úplatkářství. Poprvé se plebej stal konzulárním tribunem až okolo roku 400 př. n. l. 

Tomu předcházelo vydání zákona historicky poprvé upravujícího konání voleb. Lex de 

ambitu z roku 432 př. n. l. stanovila, „Uznají za vhodné, aby tribunové ohlásili návrh 

zákona, aby nikomu nebylo dovoleno oblékat tógu bíle zbarvenou, když by se chtěl 

ucházet o úřad.“ Nakřídovanou tógu nosili kandidáti proto, aby byli nápadní. Candidus 

= bílý. 

Stejně jako konzulové byli i konzulární tribunové doprovázeni 12 liktory, na 

rozdíl od konzulů však neměli právo triumfu, jelikož nebyli zřízeni dle pravidelných 

                                                

 
133 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 96-97. 
134 Liv. IV. 6. 
135 Liv. IV. 12. 
136 Liv. IV. 25. 
137 ABBOTT, Frank F., Roman Political Institutions, s. 186. MOMMSEN, T., BRYANS, C., HENDY, 

Frederick James R., The History of the Roman Republic. Abridged from the History by Professor 

Mommsen, s. 63. TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the 

Earliest Times to the Reign of Domitian, s. 98-99. 
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ústavních ustanovení.
138

 Na rozdíl od konzulů také neměli právo hovořit v senátu a 

nedisponovali ani ius imaginum.
139

 V oblasti vážnosti tedy stáli až pod konzulským 

úřadem. Jinak ale disponovali všemi pravomocemi, které náležely konzulům. 

Období, kdy v čele římské republiky stáli konzulární tribunové, bylo obdobím 

římské expanze. Marcus Furius Camillus uspěl ve válkách s Volsky a Aequy roku 389 

př. n. l. O válečných úspěších Furiových nás poměrně obsáhle informuje Livius. Na 

jednom místě hovoří: „Jako vítěz táhl ze země Volsků do kraje Aequů, protože také oni 

se snažili zvednout válku. Jejich vojsko zdolal u Bol a dobyl nejen tábora, ale i města, 

jakmile je napadl, hned při prvním útoku.“
140

 

Ačkoli Galové vedení Brennem
141

 zpustošili asi roku 390 př. n. l. Řím, a tak 

expanzi na nějaký čas zastavili, rovněž při svých výbojích oslabili Etrusky. Území jižní 

Etrurie si právě Římané zanedlouho podrobili. Římané sváděli boje také proti Latinům a 

Hernikům, ačkoli se jednalo o staré spojence Říma. 

2.3 Zákaz patricijům bydlet na Kapitolu (383 př. n. l.) 

 

Marcus Manlius Capitolinus byl patricij, římský voják a bývalý konzul, který se 

při vpádu Galů do Říma roku 390 (či 386) př. n. l. aktivně podílel na ochraně Kapitolu 

před jeho dobytím galskými vojáky. Podle Livia byl za své vojenské činy držen ve 

velké úctě: „Protože i činům správným i skutkům špatným náležela odměna, byl 

Manlius jako první za svou statečnost pochválen a obdarován, a to nejenom od tribunů 

vojenských, nýbrž i souhlasným rozhodnutím vojáků.“
142

 

Livius dále líčí, že se Manlius později začal zastávat plebejů. Mimo to byl 

osobním nepřítelem Marka Furia Camilla, úspěšného římského vojevůdce. Manlius se 

podle všeho dotýkal mnoha citlivých otázek, který konflikt stavů doprovázely – 

pozemkového vlastnictví, dluhové situace a finančního hospodaření senátu (osočoval jej 

z krádeže státního majetku). 

                                                

 
138 KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 145. 
139 MOMMSEN, T., BRYANS, C., HENDY, Frederick James R., The History of the Roman Republic. 

Abridged from the History by Professor Mommsen, s. 63. 
140 Liv. VI. 2. 
141 Brennus, podle Livia galský kníže (náčelník), který vedl Galy při útoku na Řím roku 390 př. n. l. Viz 

Liv. V. 38. a 48. 
142 Liv. V. 47. 
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Manlius také pomáhal chudým dlužníkům zaplatit jejich dluhy. Livius nám líčí: 

„Potom zaplatil před očima lidu věřiteli dluh a propustil setníka na svobodu starobylým 

obřadem – dotekem vah a kouskem mědi.“
143

 

Není tedy těžké uvěřit, že se proti Manliovi brzy vytvořila silná opozice. 

Manlius byl nakonec popohnán před soud a roku 384 př. n. l. odsouzen k svržení 

z tarpejské skály, a to za vlastizradu. Jako již několikrát předtím byl člověk přespříliš 

nakloněný širokým vrstvám lidu osočen z usilování o královládu. 

„Stihly ho po smrti ještě kárné tresty: jeden trest od obce, totiž že bylo navrženo 

sněmu lidu, aby žádný patricij nesměl bydlet na Capitoliu, protože dům Manliův stál 

tam, kde nyní je chrám bohyně Monety a mincovna; druhý trest vzešel z jeho rodu, 

protože rozhodnutím rodu Manliova byl vydán zákaz, aby napříště nikdo nedostal jméno 

Marcus Manlius.“
144

 Tak praví Livius a podává nám tak zprávu o zákonu, který byl 

následkem procesu s Markem Manliem. Jednalo se o lex de patriciorum habitatione a 

tato norma spatřila světlo světa roku 383 př. n. l. 

2.4 Leges Liciniae Sextiae (367 př. n. l.) 

 

V letech 376 až 367 př. n. l. zastávali opakovaně funkci tribunů lidu Gaius 

Licinius Stolo a Lucius Sextius Lateranus. Gaius Licinius rovněž dosáhl roku 361 př. n. 

l. konzulského úřadu. Lucius Sextius byl prvním plebejským konzulem již o šest let 

dříve. 

První polovina čtvrtého století př. n. l. vůbec nepřála plebejům, chudým ani 

bohatým. Dlužní otroctví se rozmáhalo a za konzulární tribuny, dočasně ustanovenou 

magistraturu nahrazující konzuly, byli voleni patricijové. To i přesto, že plebejům byl 

úřad zpřístupněn již od svého samotného vzniku roku 444 př. n. l. 

Plebejové se rozhodli měnit ústavní pořádek a vylepšit svou ekonomickou i 

politickou situaci skrze institut tribunů lidu. Livius říká: „Zvolení tribunové Gaius 

Licinius a Lucius Sextius ohlásili návrhy zákonů vesměs proti moci patricijů a ve 

prospěch plebejů; jeden návrh o dluzích, aby bylo odpočteno z jistiny to, co bylo 

zaplaceno na úrocích, a aby zbytek dluhu byl splácen ve třech letech stejnými díly; 

druhý návrh o omezení pozemkové držby, aby nikdo neměl v držení víc než pět set jiter 

                                                

 
143 Liv. VI. 14. 
144 Liv. VI. 20. 
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půdy; třetí návrh, aby se konal sněm pro volbu vojenských tribunů a aby jeden z konsulů 

byl volen z plebejů.“
145

 

Následovala obrana patricijů – podplacení spolutribunů tak, aby návrhy zákonů 

vetovali. Plebejové měli ovšem v Liciniovi a Sextovi znamenité ochránce, kteří se 

nebáli využít svých pravomocí k prosazení zájmů vlastního stavu. Proto v letech 375 až 

371 př. n. l. vetovali hlasování shromáždění tak, aby nebyl zvolen žádný jiný kurulský 

úředník. Kromě plebejských úřadů tedy po dobu pěti let nebyla obsazena žádná jiná 

magistratura. 

Kvůli útoku veliterských na Tusculum tribunové lidu nakonec konání 

shromáždění a obsazení prázdných úředních míst dovolili. 

Dalším, kdo se snažil uklidnit situaci ohledně tribunů lidu, byl diktátor Marcus 

Furius Camillus, nicméně bezúspěšně. Licinius a Sextius byli nadále voleni za tribuny 

lidu. 

Vytrvalé úsilí tribunů lidu přineslo své ovoce v přijetí nových zákonů roku 367 

př. n. l. Leges Liciniae Sextiae byly celkem čtyři:  

1) de decemviris sacris faciundis, 

2) de modo agrorum, 

3) de consule plebeio, 

4) de aere alieno.   

Lex Licina Sextia de decemviris sacris faciundis rozšířila počet členů sboru 

kněží pečujících o knihy věštkyně Sibylly z původních 2 na 10. Zároveň sbor 

zpřístupnila plebejům a zajistila jim poloviční počet míst. „Ti provedli (tribunové lidu) 

návrh zákona, aby z desetičlenné komise pro konání obřadů byla část volena z plebejů. 

Bylo zvoleno pět členů z otců a pět z plebejů a zdálo se, že tím krokem už byla upravena 

cesta ke konsulátu pro plebeje.“
146

 Tak se stalo plebejům přístupné první ze tří velkých 

kněžských kolegií římské republiky. Toto kolegium nejenom o věštné knihy pečovalo, 

ale zároveň je i podle nutnosti vykládalo. Zároveň mezi jeho působnost patřilo pečovat 

                                                

 
145 Liv. VI. 35. 
146 Liv. VI. 42. Tento návrh padl již dříve, viz Liv. VI. 32. 
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o kult bohů (zejména řeckých)
147

 nově přijatých právě na základě interpretace věštných 

knih.
148

 

Lex Licinia Sextia de modo agrorum stanovila maximální možný počet jiter, 

které mohly být okupovány (occupatio)
149

 jedním občanem. Maximální dovolený počet 

jiter byl stanoven na 500 (asi 300 akrů). Zákon také stanovil, že na veřejných 

pozemcích (společných pastvinách) nemohl žádný občan pást více nežli sto kusů 

hovězího dobytka a pět set ovcí. Možnost okupace státních pozemků tak byla podle 

všeho zpřístupněna plebejům. 

Lex Licina Sextia de consule plebeio zpřístupnila plebejům nejvyšší 

republikánskou magistraturu – konzulát. Plebejským rodům se tak napříště otevřela 

možnost požívat všech výsad spojených s výkonem tohoto úřad, triumfovat i vystavovat 

obrazy předků (ius imaginum). Zákon přímo přikazoval, aby jeden z konzulů byl 

napříště vždy plebej.
150

 Jak již bylo řečeno, prvním plebejským konzulem se stal Lucius 

Sextius Lateranus. Zároveň byl trvale zrušen úřad vojenského tribuna s konzulskou 

mocí. Zřízen byl také úřad praetora, který měl konzulovi ulehčit s výkonem jeho 

povinností. Prvním praetorem se stal Spurius Furius. 

Lex Licina Sextia de aere alieno stanovila, že částka již splacených úroků z 

dluhu má být odečtena od jistiny a zbytek dluhu splacen do tří let. 

Zákony také stanovily, že každý vlastník nemovitost musí zaměstnat určený 

počet otroků či nezaměstnaných. 

Díky zákonům Liciniovým a Sextiovým utržili patricijové znatelnou politickou 

ztrátu a plebejové získali cenné vítězství, které dále prohloubili v poslední fázi 

patricijsko-plebejského boje. V závěru druhé fáze přišli patricijové mimo jiné o 

výhradní monopol na státní náboženství a na ius auspiciorum. 

 

                                                

 
147 Např. roku 293 př. n. l. byl přijat kult boha Aeskulapa. 
148 SKŘEJPEK, M. Ius et Religio. Právo a náboženství ve starověkém Římě, s. 82-83. 
149 Více o okupaci jako způsobu nabytí vlastnického práva viz KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., 

Římské právo, s. 179-180. 
150 Toto ustanovení bylo několikrát porušeno, když nejméně šestkrát mezi lety 355 – 345 př. n. l. oba 

konzulská místa zastávali patricijové. Viz TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History 

of Rome: From the Earliest Times to the Reign of Domitian, s. 112-113. 
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3. Třetí období boje (367 – 287 př. n. l.) 

3.1 Vojenská rebelie. Lex Genucia a lex Poetelia Papiria de nexis (342 

př. n. l.) 

 

 Převažující většina římské společnosti se skládala z příslušníků plebejského 

stavu. Není proto s podivem, že plebejové tvořili páteř římské armády. Zároveň je třeba 

zdůraznit fakt, že válečná tažení patřila k významným zdrojům osobního obohacení 

vojáků, kteří se jich účastnili. Vzpomeňme třeba války samnitské a rovněž válku 

s Latiny, které se v závěrečné fázi plebejsko-patricijského boje udály. 

Roku 342 př. n. l. se část vítězné armády, jež vedla úspěšné tažení proti 

Samnitům v období první Samnitské války,
151

 shromáždila v táboře poblíž Alby Longy 

a chystala se táhnout na Řím. Příčinou jejich počínání bylo to, že se cítili nedostatečně 

oceněni za svou vojenskou službu pro stát, což vysoce kontrastovalo s bohatstvím 

podrobeného města Kapua, kde římská armáda tábořila. „Už tehdy nebyla Capua nijak 

prospěšná vojenské kázni: dávala příležitost ke všem požitkům, a tak rozmařilou náladu 

vojáků odvrátila od toho, aby pamatovali na vlast.“
152

 

Jelikož se zvěsti o plánech na zmocnění se Kapuy částí vojska dostaly do řad 

vojenských velitelů, brzy začalo očisťování armády od rebelantů, které probíhalo zcela 

nenásilnou cestou (uvolňováním ze služby). Mezi rebelanty se ovšem rozšířil názor, že 

se na ně chystají procesy a tresti smrti. To vyústilo ve výše zmíněnou secesi části 

vojska. „Když jeden vojenský oddíl pobýval nedaleko od Anxuru, usadil se u Lautul 

v úzkém údolí mezi mořem a horami, aby zachycoval vojáky, které konsul odesílal pryč 

pod jinými záminkami, jak vpředu bylo řečeno. Už to byl počtem dost silný zástup a 

nechybělo nic k podobě řádného vojska kromě vojevůdce. V nespořádanosti tedy loupili 

a tak dospěli až na území albanské a pod temenem Alby Longy obklíčili tábor 

náspem.“
153

 

                                                

 
151 První Samnitská válka proběhla v letech 343 – 341 př. n. l. Samnité tvořili kmeny obývající hornatou 

krajinu východně od Římského území. Hovořili oskánským jazykem. 
152 Li. VII. 38. 
153 Viz Liv. VII. 39. 



41 

 

Podle Livia zdatný vojevůdce a diktátor Marcus Valerius Corvus
154

 zažehnal 

hrozící občanskou válku svou autoritou. Odštěpení vojáci se mohli bez strachu 

z potrestání vrátit zpět do Říma a nadto byla vydána lex Valeria militaris, která hrozila 

prokletím „aby nebylo vymazáno jméno některého zapsaného vojáka, leda by to byla 

jeho vlastní vůle. Bylo přidáno do zákona, aby nikdo, když už byl vojenským tribunem, 

nebyl potom velitelem setniny.“
155

 Norma chránila do budoucna vojáky proti 

svévolnému přeřazování či propouštění z vojska. 

Další normy, které za svůj původ vděčí turbulentní situaci okolo secese části 

vojska, jsou tři plebiscita upravující následující okruh záležitostí: 

1) zákaz znovuzvolení do stejného úřadu v průběhu 10 let, s výjimkou diktatury 

a cenzorátu, 

2) zákaz zastávání dvou či více magistratur jednou osobou současně v jednom 

roce, 

3) uvolnění obou konzulských křesel pro plebeje.
156

 

Norma pocházející ze stejného roku, nesoucí název lex Genucia a pocházející 

pravděpodobně od tribuna lidu Lucia Genucia se dotýkala odlišné záležitosti, a to 

úrokové problematiky (úrok latinsky usurae). Livius tvrdí: „Kromě toho nalézám u 

některých historiků, že Lucius Genucius, tribun lidu, podal u plebejského sněmu návrh 

zákona, aby nebylo dovoleno lichvařit s úroky.“
157

 

Historický vývoj zákonem dovolených úrokových měr byl následující: 

Maximální úroková míra stanovená Zákonem dvanácti desek byla znovuobnovena 

zákonem z roku 357 př. n. l. (lex Duilia Menenia de uniciario fenore).
158

 K dalšímu 

snížení maximální úrokové míry došlo v roce 347 př. n. l., a to na 5 %. Genuciův zákon 

pobírání úroků zakázal úplně. Zákon sice formálně platil, ale o jeho neúčinnosti není 

pochyb. Taylor i Mommsen se shodují na tom, že se jednalo o skutečný zákaz (byť 

v praxi mrtvý) pobírání peněžitého honoráře za půjčení peněz. 

                                                

 
154 Mimo zastávání výše zmíněných funkcí byl Corvus celkem šestkrát konzulem. 
155 Liv. VII. 41. 
156 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 120-121. Poprvé byla oba konzulská místa obsazena plebeji až v roce 172 př. n. l. 

Mezi lety 342 př. n. l. a 46 př. n. l. byl vždy za jednoho z konzulů volen plebej. 
157 Liv. VII. 42. Historici, kteří římský zákaz pobírání úroků reflektují, jsou Appián a Tacitus. 
158 18a, VIII. deska. 
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Odlišný pohled na skutečný význam zákona přináší Ihne. Podle něj musíme 

chápat zákaz braní úroků v kontextu jiného výkladu pojmu úrok. Ihne za úrok považuje 

vybírání desátku z pozemků. V tomto smyslu poté pokračuje: tímto zákonem bylo 

stanoveno, že ve všech nových koloniích, a při přidělování půdy obecně, každému 

římskému občanu připadla jeho část do vlastnictví.
159

 

Jelikož se můžeme oprávněně domnívat, že norma nebyla dodržována a 

půjčování peněz na úrok pokračovalo v římské společnosti i nadále, důležitější 

z hlediska ulehčení situace dlužníků je až jiný zákon - zákon Poeteliův z roku 326 př. n. 

l. 

Lex Poetelia Papiria de nexis zrušila dlužní otroctví, jelikož dlužník nemohl být 

po přísaze a postoupení svého majetku uvězněn, tedy dlužníkova osoba byla napříště 

vyloučena z možnosti exekuce. „Konsulové byli vyzváni, aby podali lidovému sněmu 

návrh, aby nikdo nebyl držen v okovech ani v poutech, leda by se dopustil nějakého 

provinění, dokud by trest neodpykal; zárukou za půjčené peníze je prý majetek dlužníka, 

nikoli jeho tělo. Tak byli propuštění i ti, kdo byli spoutáni pro dluhy, a byla dána pro 

budoucnost záruka, že nebudou uvrhováni do pout.“
160

 Nexum bylo zrušeno. 

Lichva (foenus), která souvisí s praxí půjčování peněz, byla stíhána jako trestný 

čin. Podle Zákona dvanácti desek byl lichvář odsouzen k zaplacení čtyřnásobku 

částky.
161

 

3.2 Leges Publiliae Philonis (339 př. n. l.) 

 

Quintus Publilius Philo byl plebej, jenž dosáhl významných postů v rámci 

římské republiky. Livius
162

 se o něm nejdříve zmiňuje ve spojitosti s jeho konzulským 

angažmá. Také se stal roku 337 př. n. l. prvním plebejským praetorem. Dále Livius 

popisuje, jak jej jeho spolukonzul Tiberius Aemelius Mamercinus jmenoval diktátorem, 

kterého navrhl zvolit senát proti hrozícímu nebezpečí ze strany Latinů.
163

 

                                                

 
159 IHNE, W., Researches Into the History of Roman Constitution, s. 151-152. 
160 Liv. VIII. 28. 
161 18b, VIII. deska. 
162 Liv. VIII. 12. 
163 Druhá latinská válka trvala v letech 340-338 př. n. l. Skončila porážkou Latinů a připojení jejich území 

k Římu, kde tvořili dvě tribue. 
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Jako muž plebejského původu byl nakloněn svému vlastnímu stavu, a proto 

prosadil sérii politicky motivovaných zákonů, posilujících plebejskou pozici. Tyto 

zákony byly tři a týkaly se následujících záležitostí: konzulátu, pravomoci senátu a 

plebiscit. 

Lex Publilia Philonis de censore plebeio creando dle Livia stanovila „aby 

zásadně jeden censor byl volen z plebejů, když už to došlo tak daleko, že je dovoleno, 

aby oba konsulové byli voleni z plebejů.“
164

 

Cenzorát byl plebejům zpřístupněn již roku 351 př. n. l.
165

 Magistratura samotná 

byla zřízena roku 443 př. n. l. (lex de censoribus creandis). Cenzoři byli dva úředníci 

volení centurijním shromážděním, mezi jejichž pravomoci patřilo: 

a) vedení evidence římských občanů, oceňování jejich majetku a podle zjištěné 

výše zařazování do jednotlivých majetkových tříd (seznam se nazýval 

census),  

b) vedení seznamu senátorů a rytířů (lectio senatus, cenzoři zapsáním na 

seznam přijímali nové členy na uvolněná senátní místa, vyškrtáváním ze 

seznamu senátory vylučovali),
166

 

c) pravomoci v oblasti státních financí (těžba v dolech, pachtování státních 

pozemků),
167

 

d) všeobecný dozor nad dodržováním mravů s možností udělovat cenzorskou 

důtku (nota censoria), tedy pokárání přinášející hanbu (ignominia).
168

 

Zákon přiblížil plebeje opět o kousek blíže politickému zrovnoprávnění na poli 

možnosti ovlivňovat běh státu. Stará patricijská nobilita založená na zrození byla 

pomalu nahrazována novou patricijsko-plebejskou nobilitou, založenou na zastávání 

státních úřadů. Politický boj ve společnosti začal přerůstat z boje patricijů proti 

plebejům v boj patricijsko-plebejské nobility proti chudým občanům. 

Lex Publilia Philonis de patrum auctoritate se zabývala problematikou 

pravomoci senátu s ohledem na právní závaznost legislativních aktů centurijního 

                                                

 
164 Liv. VIII. 12.  
165 Gaius Marcius Rutilus byl prvním plebejským cenzorem a rovněž diktátorem. 
166 Tato pravomoc na ně přešla až roku 312 př. n. l. zákonem Oviniovým, více v kapitole 3.3. 
167 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo, s. 9. Livius navíc říká, že „měl právo nad 

místy veřejnými i soukromými i daně národa římského byly odváděny podle jeho pokynů a rozhodnutí.“ 

Viz Liv IV. 8. 
168 Cic. De rep. IV. 6. 
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shromáždění. Do doby vydání zákona mohla patricijská část senátu (patres) odepřít 

souhlas se zněním zákona přijatého na centurijním shromáždění (auctoritas) a tím 

přijatý legislativní akt nezískal sílu zákona. Zákon ovšem změnil právní konstrukci 

patrum auctoritas tak, že senát jej musel udělit předem, nikoli následně.
 
„…druhý, aby 

těm návrhům zákonů, které budou podávány na sněmu centuriatním, otcové dali své 

stvrzení ještě před hlasováním o nich.“
169

 

Jelikož se patrum auctoritas dotýkalo formální stránky schvalování zákonů, 

ztratilo Publiliovým zákonem všechen svůj význam a patricijové již skrze tento institut 

nemohli nadále vykonávat politický vliv na legislativu.
170

 

Lex Publilia Philonis de plebiscitis upravovala závaznost plebiscit. Livius tvrdí, 

že norma stanovila, „aby usnesení plebejského sněmu bylo závazné pro všechny 

Quirity.“
171

 Zákony s obdobným obsahem nalezneme v historii tři. Prvním je zákon 

Valerio-Horatiův z roku 449 př. n. l., druhým právě probíraný zákon Publiliův a třetím 

zákon Hortensiův z roku 287 př. n. l., značící konec samotného konfliktu stavů. 

Je skutečně málo pravděpodobné, že by zákonodárné akty plebejů získaly sílu 

zákona zavazujícího celý populus římský již v roce 449 př. n. l., kdy byl patricijsko-

plebejský politický boj teprve na svém začátku, jak jsme již zmínili v kapitole 1.6.3. 

Lze tedy vyvodit, že namísto toho, aby byla v historii římské republiky vydána 

třikrát norma se stejným obsahem, spíše se ve skutečnosti jednalo o postupné 

zvolňování podmínek pro to, aby plebiscita získala závaznost zákona. 

Nejpravděpodobněji se tedy jeví, že zákon Publiliův z roku 339 př. n. l. stanovil, 

že konzul musel plebiscitum předložit rovnou centurijnímu shromáždění k hlasování o 

přijetí či nepřijetí plebiscita jako zákona. Nutnost, aby předložení předcházelo schválení 

senátem, odpadla.
172

 

                                                

 
169 Liv. VIII. 12. 
170 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 123-125. 
171 Liv. VIII. 12. 
172 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 123. 
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3.3 Lex Ovinia (312 př. n. l.) 

 

Zapisování a vyškrtávání z lectio senatus, tedy prakticky výběr nových senátorů, 

příslušel do uzákonění lex Ovinia de senatus lectione konzulům (konzulárním tribunům, 

případně decemvirům) a záleželo pouze na jejich volném uvážení, koho do senátu 

zapíší. Senátoři totiž nebyli voleni lidem, ale magistráty (v dobách království králem). 

Procedura volby nových senátorů se nazývala in senatum legere. Probíhala v zásadě 

jednou za lustrum.
173

 

Zákonem (podle některých autorů plebiscitem)
174

 Oviniovým, přešla tato 

pravomoc do rukou cenzorů, magistratury, jež v roce 312 př. n. l. existovala již více než 

100 let. Zákon rovněž upřesnil postup, jakým mají být noví senátoři vybíráni. Senátoři 

byli doplňováni z řad ex-magistrátů, na jejichž jménech nelpěl stín žádných zásadních 

nespravedlností, a to podle stanoveného pořadí dle zastávané magistratury a stáří.
175

 

Rovněž slova v senátorských debatách se senátoři ujímali dle senátorských stupňů, 

přičemž začínal principus senatus.
176

 Zákon také povoloval tribunům lidu sedět uvnitř 

senátu. O zákonu nám podává zprávu římský historik Festus. 

Tímto zákonem, když vezmeme v úvahu, že již v roce 312 př. n. l. měli 

plebejové přístup ke všem magistraturám,
177

 plebejům napříště nic nebránilo v získávání 

senátorských křesel. Senát reprezentoval konzervativní politiku plebejsko-patricijské 

aristokracie.
178

 Z toho můžeme usoudit, že široké vrstvy plebejských řemeslníků a 

malých zemědělců z jeho zpřístupnění vlastnímu stavu mnoho neměly. 

3.4 Lex Ogulnia (300 př. n. l.) 

 

Plebejové stáli roku 300 př. n. l. na prahu úplného zrovnoprávnění s patriciji. 

Právní a společenské rovnosti již dosáhli kodifikací práva a zrušením sňatků s patriciji. 

                                                

 
173 V době, kdy pravomoc přešla na cenzory. Předtím byli senátoři doplňováni dle potřeby. K tomu viz 

KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 244. 
174ABBOTT, Frank F., A History and Description of Roman Political Institutions, s. 47. 
175 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 129-130. 
176 KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 255. 
177 Viz příloha č. 4. 
178 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo, s. 11. 
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Mohli – a také zastávali – všechny republikánské magistratury a rovněž do senátu měli 

cestu otevřenou. 

Poslední oblastí, kterou patricijové úspěšně hájili před nezadržitelným 

plebejským tlakem, byla oblast náboženská. Patricijové stále hájili monopol na státní 

náboženství. Jediným kněžským kolegiem, do kterého měli plebejové přístup, byli 

decemviri sacris faciundis, kněží pečující o knihy Sibylliny. Mimo to bylo díky zákonu 

Papiriovu asi od roku 304 př. n. l. pro zasvěcení nových chrámů a oltářů potřeba 

schválení senátu či většiny tribunů lidu.
179

 

Tribunové lidu Quintus a Gnaeus Ogulniové se postarali o útok na poslední 

velké privilegium patricijského stavu. Livius říká: „Podali tedy návrhy zákona, aby 

sněm schválil rozmnožení počtu kněží: poněvadž jsou čtyři augurové a čtyři pontifikové 

v té době, aby byli obdobně ještě čtyři pontifikové a pět augurů a aby byli všichni 

přibráni z plebejů.“
180

 

Norma, lex Ogulnia de auguribus et pontificibus, byla přijata. Plebejové tak 

získali přístup do zbývajících dvou velkých kněžských kolegií – kolegií augurů a 

pontifiků,
181

 přičemž jim bylo vymezeno 

- v případě kolegia augurů pět míst z devíti (původně byli čtyři), 

- v případě kolegia pontifiků čtyři místa z osmi (původně byli čtyři). 

Zbývající kněžské úřady, které zůstaly vyhrazeny patricijům, byly rex sacrorum,  

flamines maiores a salii.
182

 

Jejich politická hodnota nebyla ovšem žádná. Hranice mezi kněžími a magistráty 

byla v římské republice velmi tenká. Magistráti a generálové běžně vykonávali 

auscpicia a na druhé straně kněží zasahovali do politických záležitostí státu. 

Pontifikové, mezi jinými svými pravomocemi, pečovali o soukromoprávní formule, 

rozhodovali o tom, které dny budou fasti a které nefasti. Opět zmiňujeme, že po 

dlouhou dobu disponovali monopolem na výklad práva.
183

 U sboru Augurů 

připomínáme jejich interpretaci auspicií. 

                                                

 
179 SKŘEJPEK, M., Ius et Religio. Právo a náboženství ve starověkém Římě, s. 110-111. 
180 Liv. X. 6. 
181 Ačkoli první plebej se stal pontifikem maximem až roku 254 př. n. l. (Tiberius Coruncianus). 
182 Livius přisuzuje jejich ustanovení králi Numovi Pompiliovi. Viz Liv. I. 20. 
183 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 138-139. 



47 

 

 

3.5 Cenzura Appia Claudia Caeca (312 - 310 př. n. l.) 

 

Appius Claudius Caecus byl synem Gaia Claudia Crassa, diktátora v roce 337 

př. n. l. Z významných představitelů patricijského rodu Claudiů můžeme připomenout 

decemvira Appia Claudia Crassa (451-449 př. n. l.) nebo Appia Claudia Sabina, konzula 

roku 471 př. n. l. 

Appius Claudius Caecus si místo mezi slavnými Římany vydobyl především 

svou cenzurou
184

 zastávanou během druhé samnitské války v roce 312 př. n. l.,
185

 ale za 

svou úřednickou kariéru stihl zastávat také funkce konzula a diktátora. Jako cenzor se 

zasloužil o několik významných věcí, o kterých postupně blíže pojednáme. 

Prvně se jednalo o reformu římského pravopisu. Appius Claudius byl 

znamenitým řečníkem, který byl mezi prvními, kteří si začali zaznamenávat své 

pronesené řeči. V oblasti fonetiky si uvědomoval rotacizmus a zavedl fonetické 

hláskování. Z fonetických důvodů zakázal používání písmena „Z“.
186

 Rovněž zavedl 

používání písmena „G“.
187

 

Neméně důležité byly jeho aktivity v oblasti stavitelské. Livius podává zprávu, o 

co vše se jako cenzor zasloužil v oblasti výstavby: „Také censorský úřad Appia Claudia 

a Gaia Plautia byl toho roku slavný, ale v paměti ještě blahodárnější je u potomků 

jméno Appius, že vystavěl pevnou silnici a zavedl do města vodovod. Ta díla dokončil 

sám jediný, protože jeho spolucensor se vzdal úřadu ze studu nad volbou senátu, jež 

vzbudila zlou pověst i nevoli.“
188

 Cesta zvaná via Appia vedla z Říma do Campanie. Její 

důležitost spočívala jak v obchodním, tak vojenském významu. Aqua Appia byl první 

římský akvadukt, dlouhý více než 16 kilometrů. 

Třetí oblastí, na kterou se zaměříme, jsou ústavněprávní aspekty cenzury Appia 

Claudia. Nejdříve nechejme promluvit Livia: „Avšak Flavia jmenovala aedilem 

                                                

 
184 Zajímavé je i to, že odmítal složit cenzorský úřad, ačkoliv již uběhla stanovená doba, navzdory zákonu 

Aemiliovu. 
185 Cenzoři byli voleni každých 5 let, ale po půldruhém roce docházelo k ukončení jejich úřadu. 

Cenzorská kompetence následně přecházela na jiné magistráty, především konzuly. KINCL, J., URFUS, 

V., SKŘEJPEK, M. Římské právo, s. 9. 
186 FISKE, George C. The Politics of the Patrician Claudii, s. 27. 
187 SKŘEJPEK, M., Římské právo v datech, s. 9. 
188 Liv. IX. 29. 
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politická strana sebraná z ulice, která nabyla moci za censorského úřadu Appia 

Claudia, který zbavil senát důstojnosti tím, že jako první do něho vybral syny 

propuštěnců; když pak tento výběr nikdo neuznal za správný a on v radnici nedosáhl 

moci ve městě, o kterou usiloval, rozdělil lidi nízkého původu po všech okresech, a uvedl 

tak do zkázy i soudy konané na foru i volební sněmy konané na poli Martově.“
189

 

Libertinové neboli propuštěnci, byli skupinou obyvatelstva, která byla tvořena 

propuštěnými otroky. Libertinové sice byli svobodnými obyvateli, ale jejich právní 

subjektivita byla zkrácena. Několik generací jejich potomků bývalo „postiženo“ 

otroctvím svých předků.
190

 

Libertinové nebyli zahrnuti do žádné z tribuí. V centurijním shromáždění byli 

zapsáni do centurie bezzemků, centuria capite censorum, ačkoli platili tributum. Neměli 

přístup do senátu, ani k magistraturám. Appius Claudius tuto skupinu obyvatel politicky 

posílil tím, že při doplňování senátu nerozlišoval mezi libertiny a plnoprávnými občany. 

Taktéž zajistil zvolení Gnaea Flavia, syna propuštěnce, kurulským Aedilem. Inovace 

ústavní reformy Appia Claudia tedy spočívala v tom, že všichni bezzemci (proletarii) 

byli zařazeni do tribuí. Zároveň doposud uplatňovaný princip, že k možnosti aktivně 

uplatnit své občanství bylo nutné vlastnit půdu, byl opuštěn. Dále byli všichni tito nově 

přijatí občané zařazeni do příslušných tříd a centurií podle svého majetku jak 

nemovitého, tak i movitého. Můžeme tedy shrnout, že Appius Claudius se pokusil 

nahradit kritérium peněz za půdu při kvalifikaci pro uplatňování plných občanských 

práv. Obchod byl postaven na roveň zemědělství.
191

 Plebejové značně posílili ve 

shromážděních. Také bylo přijato plebiscitum, které stanovilo: „…aby lidový sněm volil 

námořní komisi o dvou členech pro vystrojení a opravu loďstva.“
192

 Tito duumviri 

navales začali existovat roku 311 př. n. l. Toto opatření napomohlo především 

městským plebejům-obchodníkům, kteří sloužili především na lodích.
193

 Ku prospěchu 

venkovským plebejům byla lex Atilia Marcia, zvyšující počet vojenských tribunů 

volených lidem na šestnáct. 

                                                

 
189 Liv. IX. 46. 
190 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo, s. 56. 
191 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 135-136. 
192 Liv. IX. 30. 
193 FISKE, George C. The Politics of the Patrician Claudii, s. 34. 
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Nutno říci, že Appiův lectio senatus byl záhy zrušen. Ustanovení, že do 

venkovských tribuí se mohli zapisovat i ti občané, kteří v nich nevlastnili nemovitosti, 

bylo zrušeno roku 304 př. n. l.  

Appius Claudius Caecus se těšil skutečné podpoře plebejů, což lze ilustrovat na 

dvou faktech: za prvé, tři tribunové vetovali návrh svého spolutribuna Publia Sempronia 

na Appiovo zatčení a uvržení do vězení. Za druhé, Appius Claudius byl roku 307 př. n. 

l. zvolen konzulem. Obojí svědčí o jeho lidové popularitě. 

3.6 Lex Hortensia a konec konfliktu stavů (287 př. n. l.) 

 

Samotnému Hortensiovu zákonu předcházelo přijetí zákona Maeniova (lex 

Maenia de patrum auctoritate). Navrhovatel Maeniova zákona není jasný. Zákon 

upravoval souhlas patricijské části senátu s volbami úředníků. Dosavadní úprava byla 

taková, že senát uděloval souhlas následně. Zákon změnil souhlas na předběžný. 

Publiliův zákon již zavedl předběžnost patrum auctoritas u zákonů centurijního 

shromáždění, takže zákon opět zvýšil oslabení patricijského vlivu vykonávaného 

prostřednictvím senátu. Lze říci, že v té době již bylo patrum auctoritas pouhou 

formalitou bez reálné důležitosti. 

Roku 287 př. n. l. se nearistokratická část plebejů nacházela v nezáviděníhodné 

situaci. Zadluženost ve společnosti vzrostla a malí pozemkoví vlastníci trpěli kvůli 

vojenským šarvátkám s unií Samnitů, Galů a Etrusků. Válečná služba je odjímala jejich 

statkům a znovuzavedení válečné daně (tributum) odkrojovalo z kapes daňových 

poplatníků další finanční zdroje.
194

 Situace dospěla tak daleko, že plebejové sáhli k již 

několikrát v historii použité taktice srovnatelné s generální stávkou – plebejské secesi, 

toho roku na Janiculum.
195

 Tato secese byla již celkově čtvrtou v pořadí, pokud 

vezmeme úvahu první v roce 494 př. n. l., druhou roku 449 př. n. l. a třetí, čistě 

vojenskou, roku 342 př. n. l. 

Secese skončila až zásahem plebejského diktátora Quinta Hortensia. Rovněž tato 

secese, jako secese předešlé, přinesla své ovoce, tentokrát v podobě přijetí normy 

                                                

 
194 TAYLOR, Thomas M., A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 

Reign of Domitian, s. 140-141 
195 Kopec v západním Římu. 
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prospěšné širokým vrstvám plebejů – lex Hortensia. Je možné, že krom tohoto zákona 

byly přijaty i zákony upravující dlužní poměry, nicméně o nich nevíme nic. 

Zákon Hortensiův znamenal skutečný konec politického boje plebejů za 

zrovnoprávnění s patricii a rovněž znamenal podstatnou úpravu římského ústavního 

pořádku. Postavil totiž plebiscita na roveň zákonům přijatým na centurijním či tributním 

shromáždění. Od této chvíle plebiscita zavazovala celý populus římský, ne jen plebeje. 

Gaius říká: „Později byl však vydán zákon Hortensiův, který stanovil, že plebiscity 

zavazují národ všechen. Tím způsobem byly tedy (plebiscity) postaveny zákonům 

naroveň.“
196

 Již nadále nemusely procházet legislativní procedurou spočívající ve 

schválení centurijním shromážděním. 

Ačkoli se např. Josef Král domnívá, že přínos zákona je s ohledem na 

předcházející legislativu (lex Publilia Philonis de plebiscitis) sporný, jisté je, že nadále 

se již všeobecná závaznost plebiscit nezdůrazňovala.
197

 Můžeme tedy předpokládat, že 

se právní síla plebiscit stala nezpochybňovanou normou. 

Tak plebejové úspěšně završili svůj více jak dvě stě let trvající boj za politická 

práva a úměrně k tomu patricijové ztratili poslední ze svých privilegií, tedy to, že je 

nezavazovaly normativní právní akty podstatné části občanů římské republiky. 

                                                

 
196 Gaius I. 3. 
197 KRÁL, J., Státní zřízení římské, s. 282. 
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Závěr 
 

Období let 494 př. n. l. až 287 př. n. l. bylo časem velkého politického boje, 

odehrávajícího se uvnitř hranic římské republiky. Na jeho začátku můžeme identifikovat 

dvě znesvářené skupiny občanů, plebeje a patricije. Mezi první se řadila drtivá většina 

obyvatel Říma, ty druhé tvořilo několik desítek rodů. 

Přestože byli patricijové tou méně početnou skupinou, na počátku konfliktu 

stavů právě oni disponovali všemi politickými privilegiemi, které byly plebejům 

odepřeny. Patricijové zpočátku drželi monopol na řízení státu, státní náboženství i 

veřejnou půdu. Znalost zákonů a jejich výklad náležel pouze jim. 

Plebejové si ovšem svou neplnoprávnou pozici uvědomovali a brzy začali 

podnikat kroky k tomu, aby se svým rivalům vyrovnali. K dosažení svých cílů používali 

rozličných prostředků – hromadných odchodů z Říma, vynucení zřízení vlastních 

úředníků dohlížejících na zájmy vlastního stavu, odmítání odvodů do vojska a dalších. 

Patricijové, začínající jako šlechta založená na narození, svá privilegia postupně 

ztrácela. Nejprve ztratili monopol na řízení státu – plebejové získali nejdříve vlastní 

úředníky, později přístup do všech magistratur. V souvislosti s tím patricijové přišli i o 

monopol na státní náboženství – postupně obsadili místa ve třech velkých kolegií a také 

získali právo provádět auspicia. Plebejové se rovněž zbavili dlužního otroctví a získali 

právo na okupaci veřejné půdy. 

V samotném závěru politického boje získali plebejové poslední výsadu – 

legislativa jejich shromáždění začala zákonem Hortensiovým zavazovat celý populus 

římský, tedy také patricije. 

A tak byl přes dvě stě let trvající boj dvou stavů ukončen. Slovo plebs nabylo 

zcela nového významu, začalo označovat nemajetné občany bez rozdílu. V čele státu již 

nestála rodová šlechta, nýbrž nobilita založená na zastávání úřadů. V ústavním pořádku 

římské republiky byly pevně zakotveny instituty odrážející výsledky předchozího boje. 

Cílem této práce bylo popsat konflikt patricijů s plebeji s ohledem na jeho právní 

dimenzi. Nejdůležitějším původním zdrojem pro analýzu bylo vyčerpávající historické 

dílo Tita Livia. Dále jsme čerpali především ze zahraniční odborné literatury. 
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Dalším směrem bádání v této oblasti by mohlo být hlubší prozkoumání společenského 

pozadí jednotlivých institutů. Tomu by prospělo získání nových poznatků, které by 

vnesly světlo do poněkud legendami zastřených počátků římské republiky. 
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Příloha č. 4 : Chronologická tabulka zpřístupnění jednotlivých úřadů 

plebejům 

 

NÁZEV ÚŘADU ROK ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

Kvestura 421 př. n. l. 

Vojenský tribunát Cca 400 př. n. l. 

Konzulát  367 př. n. l. 

Kurulská aedilita 364 př. n. l. 

Diktatura 356 př. n. l. 

Cenzura 351 př. n. l. 

Praetura 337 př. n. l. 

Pontifikát 300 př. n. l. 

Augurské kolegium 300 př. n. l. 
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Příloha č. 5 : Chronologická tabulka zásadních zákonů konfliktu stavů 

(494 - 287 př. n. l.) 

 

NÁZEV ZÁKONA ROK VYDÁNÍ 

Lex sacrata 494 př. n. l. 

Lex Icilia de tribunicia potestate 492 př. n. l. 

Lex Cassia agraria 486 př. n. l. 

Lex Publilia Voleronis de plebeis 

magistratibus 

471 př. n. l. 

Lex Icilia de Aventino publicando 456 př. n. l. 

Lex duodecim tabularum 450 př. n. l. 

Lex Icilia de secessione 449 př. n. l. 

Lex Valeria Horatia de plebiscitis 449 př. n. l. 

Lex Valeria Horatia de 

senatusconsultorum custodia 

449 př. n. l. 

Lex Valeria Horatia de tribunicia potestate 449 př. n. l. 

Lex Valeria Horatia de provocatione 449 př. n. l. 

Lex Trebonia de tribunorum plebis 

creatione 

448 př. n. l. 

Lex Canuleia de conubio patrum et plebis 445 př. n. l. 

Lex de ambitu 432 př. n. l. 

Lex de quaestoribus quattuor creandis 421 př. n. l. 

Lex de patriciorum habitatione 383 př. n. l. 

Lex Licina Sextia de modo agrorum 367 př. n. l. 

Lex Licina Sextia de consulo plebeio 367 př. n. l. 

Lex Licina Sextia de aere alieno 367 př. n. l. 

Lex Licina Sextia de decemviris sacris 

faciundis 

367 př. n. l. 

Lex Poetelia de ambitu 358 př. n. l. 

Lex Duilia Menenia de unciario fenore 357 př. n. l. 

Lex Genucia 342 př. n. l. 

Lex Valeria Militaris 342 př. n. l. 

Lex Publilia Philonis de censore plebeio 

creando 

339 př. n. l. 

Lex Publilia Philonis de plebiscitis 339 př. n. l. 

Lex Publilia Philonis de patrum 

auctoritate 

339 př. n. l. 

Lex Poetelia Papiria de nexis 326 př. n. l. 

Lex Ovinia de senatus lectione 312 př. n. l. 

Lex Atilia Marcia 311 př. n. l. 

Lex Papiria de dedicatione Cca 304 př. n. l. 

Lex Valeria de provocatione 300 př. n. l. 

Lex Ogulnia 300 př. n. l. 

Lex Maenia de patrum auctoritate Cca 292 př. n. l. 
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Lex Hortensia 287 př. n. l. 
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A Political Struggle of Plebeians Between 494 and 287 B. C. 

and Its Reflection in the Constitution of the Roman Republic 
 

This thesis is concerned with a particularly interesting period in the history of 

the Roman Republic. The period is called the Struggle of the Orders. The epoch is 

characteristic by turbulent conflict of two social groups competing for political, 

economical and social rights in the ancient Roman state. The most prevalent source 

among others for this thesis is work by historian Titus Livius Patavinus, Ab urbe 

condita. The study is divided into three chapters, taking into account the different 

phases of the struggle. The aim of this work is to describe and analyze the critical points 

of the patrician-plebeian political fight and also illustrate how the struggle affected the 

constitution of the Roman Republic. 

The first chapter deals with a several problems in the early Roman Republic: 

public land, creation of two important plebeian magistrates – tribuni plebis and aediles 

plebis, oldest agrarian law, plebeian assembly, importance of the Law of the Twelve 

Tables and Valerian-Horatian laws. 

The second chapter focuses on Canuleian law, introduction of consular tribunes, 

case of Manlius Capitolinus and its consequences and finally describes Licinian Sextian 

laws. 

The third and final chapter of this study analyzes debt situation of that time, laws 

of Publilius Philo, Ovinian law, Ogulnian law and concludes with Hortensian law 

concering plebiscites. The Hortensian law is concerned as an end to the struggle lasting 

for more than two centuries. 

The author of this thesis tried to maintain descriptive and historical approach. 

The annexes to this work are aimed to briefly and swiftly inform the reader about 

important information and also attempt to put a reader into the atmosphere of the 

ancient conflict. 

The outcome of this work is a description and highlighting of the famous epoch 

in the history of the human civilisation. The period may be used as an example of 

reasons for formation, duration and termination of a great social conflict. 
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