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Úvod 

 

Tématem disertační práce je úloha apelačního soudu v letech 

1548 až 1783, tzn. od jejího zřízení Ferdinandem I. do přeměny 

ve všeobecný apelační soud za vlády Josefa II. Touto problematikou 

jsem se částečně zabýval v diplomové práci Zřízení, pravomoc 

a působení apelačního soudu v době předbělohorské, kterou jsem 

obhájil v lednu 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Pro diplomovou práci jsem vycházel převážně z literatury a edic, 

s archivními prameny jsem pracoval pouze marginálně. Na základě 

získaného přehledu o dostupných pramenných materiálech a jejich 

studia formou sond jsem považoval za vhodné na téma zpracované 

diplomovou prací navázat a zabývat se problematikou apelačního soudu 

také v disertační práci, jež by se kromě literatury opírala též o prameny. 

Za tímto účelem jsem hodlal využít poznatky z raně novověké 

paleografie, které jsem nabyl studiem historie na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy. Svoji víceoborovost jsem chápal jako výhodu, jež mi 

na jedné straně jako historikovi umožní orientaci v paleografickém textu 

a na straně druhé poskytne možnost věnovat se právním dějinám 

významné soudní instituce s přístupem právníka.1  

S ohledem na skutečnost, že normy o apelační stolici ani jiné 

prameny z doby před stavovským povstáním nepostihují všechny 

aspekty činnosti soudu, zejména vnitřní mechanismy jeho fungovaní, 

zahrnul jsem do tématu disertační práce rovněž období po roce 1618. 

Tento časový rozsah je současně odůvodněn změnami pravomoci soudu 

a novou úpravou personálních a procesních otázek v době mezi 

vydáním Obnoveného zřízení zemského (1627) a vznikem všeobecného 

apelačního soudu v roce 1783. Bez jejich poznání by obraz o raně 

novověkém apelačním soudu nebyl úplný. 



6 

 

Vymezené téma časově pokrývá celé raně novověké období vývoje 

apelačního soudu, v němž lze rozlišit z hlediska jeho charakteru dvě 

základní etapy. První z nich začíná zřízením úřadu (1548) a končí 

počátkem českého stavovského povstání (1618), druhá nastává po 

vydání Obnoveného zřízení zemského (1628) a trvá do vytvoření nové 

soudní organizace v roce 1783. Mezi nimi existuje přechodné období, 

kdy objektivní faktory způsobily omezení a dokonce přerušení činnosti 

apelační stolice. Zmíněné časové úseky se odlišují rozdílnou právní 

úpravou v oblasti postavení, organizace, obsazení, pravomoci 

a procesních aspektů této odvolací instance. 

Disertační práce si klade za cíl s využitím pramenů doplnit, 

upřesnit, popř. revidovat stav dosavadního poznání o apelačním soudu. 

Má postihnout jevy, o nichž stávající literatura mlčí, korigovat, popř. 

potvrdit její závěry. Kromě normativních pramenů vychází rovněž 

z pramenů vytvořených vlastní činností soudu, ať již vnějším, nebo 

vnitřním úřadováním. Zkoumá úlohu, kterou apelační soud plnil během 

raného novověku v soudnictví českých zemích, ale i na jiných úsecích 

veřejné sféry. Za tímto účelem u něj sleduje rozsah pravomocí, 

organizační a personální otázky, institucionální prestiž, výkon 

rozhodovací a jiné odborné činnosti, participaci na dalších agendách, 

procesní pravidla a interní pracovní postupy.  

Pokud jde o dobu před stavovským povstáním, práce se zabývá 

nejprve příčinami zřízení soudu, a to jak bezprostředními, tak 

dlouhodobějšími. Následně si všímá vymezení jeho kompetencí ve 

zřizovací instrukci a výkonu jednotlivých činností v praxi. Má 

poskytnout představu nejen o všech složkách apelační agendy, ale též 

o dalších úkolech, jimiž byli pověřováni členové soudu. Značnou 

pozornost věnuje prosazování pravomoci úřadu ve vztahu k nižším 

soudním instancím s důrazem na první rok jeho působení. Neopomíjí 

                                                                                                                            
1
  O problémech spojených s přístupem historiků – neprávníků k historickému právu píše Vladimír Kindl; 

KINDL, V. Jak se také píše o historickém trestním právu: příklad s poznámkami. In FENYK, Jaroslav. 

Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha : LexisNexis CZ, 2007, s. 44–50. 
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ani akceptaci nového odvolacího tribunálu ve vedlejších zemích Koruny 

české, zejména na Moravě. Předmětem zpracování jsou také otázky 

spojené s obsazením soudu, jako jsou stavovská příslušnost a další 

předpoklady pro výkon funkce apelačních radů, jejich postavení, 

služební povinnosti, platové ohodnocení, společenská prestiž, personál 

kanceláře. Velký důraz je kladen na průběh odvolacího řízení. Práce 

zkoumá podmínky řádného uplatnění odvolání u první instance, 

následný postup apelačního soudu včetně způsobu vyřizování apelací 

a závěrečnou fázi procesu po vydání rozsudku. Pokládá si otázku 

aplikace procesních pravidel v praxi, na kterou hledá odpověď 

v příkladech z judikatury. Snaží se vystihnout možnost opravných 

prostředkům nejen proti rozhodnutím městských rad, ale též 

rozsudkům apelačního soudu. 

 Předmětem značného zájmu je fungování instituce za 

stavovského povstání (1618–1620) a během prvních pobělohorských let 

až do vydání Obnoveného zřízení zemského. V tomto ohledu práce 

reaguje na stav dosavadního bádání, které zmíněné době věnovalo 

minimální pozornost. Snaží se postihnout jak rozhodovací činnost 

soudu, tak roli apelačních radů v procesu trestání účastníků odboje. 

Na pramenném základě ověřuje tezi stávající literatury o nevykonávání 

apelační agendy v průběhu povstání a v následujících dvou letech. 

Vývoj apelačního soudu v letech 1627–1783 sleduje disertační 

práce z hlediska změn jeho právní regulace. Obnovené zřízení zemské 

rozšířilo pravomoci tribunálu v trestním soudnictví. Reskriptem z roku 

1628 získal nové složení a jinou úpravu požadavků na funkci 

apelačního rady. Institut revize ve vztahu k rozhodnutím apelačního 

soudu jednoznačně vymezila Deklaratoria a Novely (1640). Výrazné 

změny znamenala instrukce z roku 1644, jejíž podrobnost umožňuje 

dobře poznat vnitřní fungování úřadu. Tento předpis dále koncipoval 

jeho dozorové pravomoci nad podřízenými instancemi. V roce 1651 byla 

na něj přenesena působnost hejtmanství německých lén. 
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V následujících letech došlo k dalšímu rozšíření jeho pravomoci 

v souvislosti s hrdelním řádem Josefa I. (1707) a  trestním zákoníkem 

Marie Terezie (1768). Tereziánské reformy zároveň omezily jeho územní 

působnost vytvořením samostatného vrchního práva pro Moravu, 

sídlícího v Brně (1752). Úkolem práce je vymezit konkrétní změny, jež 

přinesly uvedené předpisy ve vztahu k apelačnímu soudu a jeho agendě. 

Zároveň se zaměřuje na existenci některých dalších norem upravujících 

tuto problematiku. 

Přínos disertační práce by měl spočívat zejména v tom, že zatím 

chybí novodobá monografie, která by se apelačním soudem v raném 

novověku komplexně zabývala. Tuto „mezeru“ nepokrývají ani starší 

díla, jejichž autoři se kvůli omezenému rozsahu a nedostatečné 

pramenné základně dopouštěli řady generalizací, zjednodušení 

a nepřesností. Některým otázkám se vůbec nevěnovali a mnohdy se 

jejich tvrzení rozcházejí dokonce i s prameny, jež prokazatelně používali. 

Vzhledem k tomu, že nebyli moderními historiky, neprováděli kritiku 

používaných pramenů nebo jen v omezené míře. Jejich problematické 

závěry pak přebírají také někteří pozdější historici.2 

Existují tři starší monografie o apelačním soudu: dvě německé 

z první poloviny 19. století a jeden česky psaný spisek z třicátých let 

minulého století. Nejstarší z nich je dílo Josefa hraběte Auersperga 

(1767-1829) Geschichte des königlichen böhmischen 

Appellationsgerichtes, vydané v Praze roku 1805.3 K zájmu o tuto 

problematiku přivedla autora zřejmě okolnost, že sám vykonával 

funkci prezidenta moravského apelačního soudu.4 Při zpracování 

tématu se soustředil zejména na normy upravující postavení instituce 

a na životopisy apelačních prezidentů a radů. Jejich soupis však není 

úplný a obsahuje některé chyby. Nepřesnosti se objevují též 

                                           
2
  Disertační práce na tyto nedostatky upozorňuje v dalším textu. Vzhledem k jejich četnosti vybírá pouze 

nesprávná tvrzení zásadní povahy. 
3
  AUERSPERG, J. C., Geschichte des königlichen böhmischen Appellationsgerichtes. Prag : 1805. 

4
  GLÜCKLICH, J., Nová redakce zemského zřízení království českého z posledních let před českým 

povstáním, Brno : 1936, s. XVII. 
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v Monographie des kaiserlichen königlichen Böhmischen Appellations 

Gerichtes Johanna Ferdinanda Schmidta von Bergenhold (1850),5 byť 

toto dílo již předkládá relativně kompletní přehled úředníků soudu. 

Vliv obou autorů, zvláště Schmidta, je evidentní v práci Václava 

Zdeňka Dějiny královského appelačního soudu na Hradě pražském, 

nyní Vrchního soudu v Praze od roku 1548-1933, vydané roku 1933.6 

Některé její pasáže jsou prakticky jen přeloženým Schmidtovým 

textem. Také tento autor nebyl profesionálním historikem a k tématu 

se dostal při výkonu povolání knihovníka Vrchního soudu v Praze.7 

Jeho hlavní přínos spočívá ve zpřístupnění problematiky v českém 

jazyce a zdůraznění národnostních specifik v dějinách soudu. Dílo není 

rozsáhlé, zahrnuje velký časový úsek a navíc velkou část tvoří seznamy 

prezidentů a viceprezidentů apelačního a později vrchního soudu se 

stručnými biografiemi. 

Společnou nevýhodou všech tří citovaných prací je snaha autorů 

postihnout na velmi omezeném prostoru veškeré dějiny apelačního 

soudu (u Zdeňka včetně nástupnického Vrchního soudu v Praze) od 

jeho vzniku do okamžiku vydání díla. Uvedená charakteristika, 

generující přílišné zobecnění a zjednodušení problematiky, limituje 

podstatným způsobem jejich výpovědní hodnotu. Všichni autoři 

věnovali převážnou část svých děl přehledům jednotlivých úředníků 

soudu. Z nich jsou nejúplnější a nejvyužitelnější Schmidtovy seznamy. 

Přínos Schmidtovy monografie spočívá též v reprodukci vybraných 

dokumentů upravujících postavení soudu.8 

                                           
5
  SCHMIDT VON BERGENHOLD, J. F. Monographie des kaiserl. königl. Böhm. Appellations-

Gerichtes: seit dessen Errichtung als Appellationskammer in dem Jahre 1548 bis zu dessen im Jahre 

1859 erfolgter Umwandlung in das kais. kön. Oberlandesgericht des zu dem constitutionellen 

Kaiserthume Oesterreich gehörigen Kronlandes Böhmen. Prag : K. Geřabek, 1850, s. 41–46 (dále 

citováno jako SCHMIDT, J. F., Monographie.) 
6
  ZDENĚK, V. Dějiny král. apellačního soudu na hradě pražském, nyní vrchního soudu v Praze od roku 

1548-1933. V Praze: Knihovna vrchního soudu, 1933, s. 5 (dále citováno jako ZDENĚK, V., Dějiny 

královského appellačního soudu). 
7
 Vrchní soud se v roce 1850 stal nástupnickou institucí všeobecného apelačního soudu. 

8
 Na přetisky instrukcí a reskriptů ve Schmidtově díle se odkazuje na příslušných místech textu disertační 

práce. 
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Z pozdějších prací se speciálně danou problematikou zabývaly 

článek Karoliny Adamové9 a studie Marie Ryantové, i když ta se 

věnovala specifickému problému působení Ladislava II. z Lobkovic jako 

prvního prezidenta apelačního soudu a v obecných záležitostech soudu 

vycházel téměř výlučně z Adamové.10 Nelze opomenout ani Jiřího 

Veselého, který sledoval proces sloučení hejtmanství německých lén 

s apelačním soudem v roce 1651.11 Informace k dějinám apelačního 

soudu obsahuje též inventář ke stejnojmennému fondu uloženému 

v Národním archivu v Praze.12 K obnovení zájmu o apelační soud, 

zejména o jeho personální otázky, došlo v posledních několika letech. 

Jeho projevem se staly studie Jaroslavy Hausenblasové13 a Kláry 

Woitschové14 zaměřené na personální otázky. Jejich největším 

přínosem je vytvoření jmenných seznamů úředníků soudu a ve 

druhém případě rovněž charakteristika jednotlivých funkcí. 

Samotnému vývoji apelačního soudu obě autorky věnovali menší 

pozornost, a to na základě stávající literatury. Další práce pojímají 

problematiku apelačního soudu jako součást většího celku. Typicky se 

jedná o přehledy právních dějin.15  

                                           
9
 ADAMOVÁ, K., Apelační soud v Českém království v letech 1548–1651. In: Pocta akademiku Václavu 

Vaněčkovi k 70. narozeninám. Praha : 1975, s. 101–111. 
10

  RYANTOVÁ, M. Ladislav Popel II. z Lobkovic jako první prezident apelačního soudu. In VOREL, 

P., ed. Stavovský odboj roku 1547: první krize habsburské monarchie: sborník příspěvků z vědecké 

konference konané v Pardubicích 29.-30.9.1997. Vyd. 1. Pardubice : Východočeské muzeum, 1999, s. 

185–204. 
11

  VESELÝ, J. O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě pražském. 

Právněhistorické studie. 1984, č. 26, s. 73–91. 
12

  KŘEPELKOVÁ, A. Apelační soud 1548–1783 (1788) : inventář. Praha : Národní archiv, 1964 (dále 

citováno jako KŘEPELKOVÁ, A., Apelační soud). 
13

  HAUSENBLASOVÁ, J. Počátky apelačního soudu v Čechách a jeho personální obsazení 1548–1627. 

Paginae historiae. 2005, č. 13, s. 5–31. 
14

  WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783: „…což 

slušného a spravedlivého jest fedrovati…“ Pelhřimov: 2010. 
15

  Např. KALOUSEK, J. České státní právo. Vyd. 2., místy opr. Praha : Bursík a Kohout, 1892; 

PETERKA, O., Rechtsgeschichte der Böhmischer Länder II. Reichenberg: 1928, KLABOUCH, J.. Staré 

české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha : Orbis, 1967; VANĚČEK, V. Dějiny státu a práva 

v Československu do roku 1945.; Praha : 1970; JANÁK, J.; HLEDÍKOVÁ, Z. Dějiny správy v českých 

zemích do roku 1945: celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult. 1. vyd. Praha : SPN, 1989; 

MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3., přeprac. vyd. Praha : Linde, 2003. 

. 
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Prameny vypovídající o vývoji a fungování apelačního soudu lze 

rozdělit na dvě základní skupiny – normativní prameny a prameny 

související s jeho působením v praxi. Mezi prvně zmiňované patří 

dokumenty, jež regulativně upravují pravomoc, věcnou, osobní 

a teritoriální příslušnost, personální obsazení, procesní postupy 

a další otázky vztahující se k jeho činnosti. Jednalo se zejména 

o panovníkovy instrukce a reskripty určené přímo apelačnímu soudu 

a dále obecné právní předpisy s neurčitým okruhem adresátů. 

V předbělohorském období má zásadní význam instrukce 

Ferdinanda I. o zřízení apelačního soudu, vydaná 20. ledna 1548 

v Augšpurku. Pro účely disertační práce jsem pracoval s jejím českým 

zněním, otištěným v edici Sněmy české,16 ale měl jsem v ruce též kopii 

její původní německé verze uloženou ve fondu Česká dvorská kancelář 

Národního archivu.17 Významným pramenem pro poznání procesních 

pravidel apelačního řízení jsou Práva městská Království českého 

Pavla Kristiána z Koldína, zpřístupněná v Jirečkově edici.18 Skupinu 

normativních pramenů doplňují nařízení panovníka a sněmovní 

usnesení z 2. poloviny 16. století a počátku 17. století.19  

Pokud jde o pobělohorské období, jež se vyznačovalo větší 

variabilitou norem týkajících se apelačního soudu, požíval jsem 

především: 

1. české a moravské Obnovené zřízení zemské (1627, 1628),20 

                                           
16

  Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. Sv. 2. 1546–1557. Praha : 1880, s. 545–546. 
17

  Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863. 
18

  KRISTIÁN Z KOLDÍNA, P. a JIREČEK, J., ed. Práva městská Království Českého a Markrabství 

Moravského spolu s krátkou jich summou. 5. vyd. Praha : Všehrd, 1876 (dále citováno jako Práva 

městská). 
19

  Rovněž přístupné v edici Sněmy české. Na jednotlivé normy odkazuji na příslušných místech 

disertační práce. 
20

  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého. Verneuerte 

Landes-Ordnung des Erb-königreichs Böhmen. Praha : 1888 (dále citováno jako JIREČEK, H., (ed.), 

Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království.), též Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské 

Dědjčného Králowstwj Cžeského / Cýsaře Ržijmské° Vherského a Cžeského, etč. Krále, etč. Geho Milosti 

Ferdynanda Druhého, etč. Praha : Jan Šuman (dílna) 1627. Dostupný z WWW: http://kramerius.mzk.cz  

(dále citováno jako Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské); JIREČEK, H. (ed.). Constitutiones 

Margraviatus Moraviae anno 1628 reformatae, Praha : 1890 (dále citováno jako JIREČEK, H. (ed.). 

Constitutiones Margraviatus Moraviae). 

http://kramerius.mzk.cz/
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2. vídeňský reskript Ferdinanda II. z 29. listopadu 1628, 

přístupný v Schmidtově monografii21 a v nedatovaných 

opisech nacházejících se ve fondu Česká dvorská komora,22 

3. Deklaratoria a Novely (1640),23 

4. lineckou instrukci Ferdinanda III. z 26. listopadu 1644, 

dostupnou ve fondu Apelační soud v opisech z let 1662 

a 1702,24 ve dvou nedatovaných opisech uložených 

ve spisovém materiálu fondu Česká dvorská kancelář25 

a ve Schmidtově monografii,26 

5. rezoluci Ferdinanda III. o přenesení agendy německých lén na 

apelační soud z 18. července 1651, jejíž text se dochoval 

v originálu jen zčásti, zato v několika opisech,27 

6. patent o „užívání pečetěného neb znamenaného papíru“ 

(1687),28 

7. Nové právo útrpné a hrdelní Josefa I. (1707),29 

8. apelační pragmatiku (Pragmatica Appellationis), vydanou 

Karlem VI. ve Vídni 16. dubna 1734, jež byla dosavadní 

literaturou o apelačním soudu zcela ignorována,30 

                                           
21

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 50–53.   
22

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 127. 
23

  MALÝ, K.; ŠOUŠA, J.; KUČEROVÁ, K. (edd.), Deklaratoria a Novely Obnoveného zřízení 

zemského. In MALÝ, K., Soukup, L., Vývoj české ústavnosti v letech 1618–1619, s. 793–873. Praha : 

2006 (dále citováno jako MALÝ, K.; ŠOUŠA, J.; KUČEROVÁ, K. (edd.), Deklaratoria a Novely). 
24

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 3–35; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74b, fol. 2–

30. 
25

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadová čísla 136, 

145/87. 
26

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 53–85. 
27

  Neúplný originál se nachází ve fondu Hejtmanství německých lén Národního archivu; Národní archiv. 

Hejtmanství německých lén, sign. 8 H, č. XXX. Opisy nalezneme jak ve fondu Česká dvorská kancelář, 

tak ve fondu Apelační soud; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 76a, fol. 33–35;  Národní archiv. 

Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152. Její text otiskl též 

Schmidt; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 85–89. 
28

  Národní archiv. Apelační soud, inv. č. 288, kart. č. 1, Patenty, dekrety a různá normálie, fase 11 481.  
29

  JOSEF. Geho Milosti ržimského cýsaře, vherského a cžeského krále, ec. Jozeffa Prwnjho. Arcy-knjžete 

Rakauského, ec. pána nasseho negmilostiwěgssýho. Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, pro králowstwj Cžeské, 

margrabstwj Morawské a knjžetcstwj Sleské. Anno M.DCC. VIII. Wytisstěno w Praze : Dědičůw Jana 

Karla Geřábka, 1708. Dostupný z WWW: < http://digitool.is.cuni.cz>  (dále citováno jako Nowé práwo 

vtrpné a hrdelnj). 
30

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2. 

http://digitool.is.cuni.cz/
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9. reskript Marie Terezie z 12. července 1763 a dodatek 

k instrukci z roku 1644, datovaný 9. srpna 1763, uložené ve 

fondu Apelační soud, 31 

10. Constitutio criminalis Theresiana aneb hrdelní právní řád, 

vyhlášený 31. prosince 1768.32 

Do druhé skupiny, vymezené jako prameny související 

s působením instituce v praxi, zařazuji především materiál, jenž vznikl 

vlastní činností apelačního soudu, ať už jeho vnějším nebo vnitřním 

úřadováním. Pro studium vývoje a činnosti úřadů s ústřední 

působností jsou v českém prostředí neopomenutelné fondy nacházející 

se v Národním archivu. Ani apelační soud není výjimkou. Značné 

množství materiálů, které vypovídají o jeho působení, a též 

o některých organizačních záležitostech nalezneme v prvním oddělení 

tohoto archivu ve fondu Apelační soud.  

Podstatnou část fondu tvoří knihy ortelů apelačního soudu. 

Jsou vedeny ve dvou řadách - v české a německé.33 Toto dělení je 

určeno jednacím jazykem v konkrétním případě. Česká řada je až na 

výjimky souvislou chronologickou řadou z let 1548-1783.34 Do roku 

1681 se jedná o příruční knihy (Manuály ortelní), v nichž se nachází 

až formulářové záznamy jednotlivých kauz v pořadí, v jakém byly 

vyřizovány. Nejprve je nadepsáno místo, kam se posílal rozsudek, 

respektive, od něhož přišla apelace, pak následují jména stran a velmi 

stručná charakteristika případu.35 Knihy byly psány zběžným, 

nedbalým písmem, obsahují škrty a opravy, z čehož se usuzuje na 

prozatímní povahu těchto zápisů.36 Tento závěr ale neplatí o první 

                                           
31

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 89, s. 303–306; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 86, s. 444, 

449. 
32

  TEREZIE, M. Constitutio criminalis Theresiana [maj.], aneb, Ržjmské Cýsařske w Vhřjch a Cžechách 

ec. ec. Králowské Aposstolské Milosti Marye Terezye Arcý-Kněžny Rakauské, ec. ec. Hrdelnj Práwnj 

Ržad. Vídeň : [b.n.], [1769?]. Dostupný z WWW: < http://digitool.is.cuni.cz> (dále citováno jako 

Constitutio criminalis Theresiana). 
33

  S německou řadou ortelů jsem nepracoval. 
34

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 102-180, Knihy českých ortelů. 
35

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 102-142, Manuály ortelní. 
36

 KŘEPELKOVÁ, A. Apelační soud 1548-1783 (1788). Inventář. Praha : Národní archiv, 1964, s. 5. 

http://digitool.is.cuni.cz/
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knize (pro rok 1548), jejíž zápisy jsou podrobnější. Obsahují nejen 

ortely apelačního soudu, nýbrž také napadené rozsudky první 

instance.37 Na Manuály ortelní navazují od roku 1682 Ortelové 

a naučení, které doslovně zaznamenávají text rozsudků, naučení 

a průvodních dopisů (missivů) expedovaných apelačním soudem.38 

Řada je značně rozsáhlá, v disertační práci jsem se proto zaměřil na 

přelomová období ve vývoji soudu. Předně jsem pracoval s první 

knihou pro rok 1548, abych mohl postihnout počátek jeho činnosti.39  

Další knihy jsem použil pro získání počtu apelací, které byly 

vyřizovány ve vybraných letech předbělohorské doby.40 Pro následující 

období jsem využíval záznamy z let 1618–1630, 1643–1647, 1715–

1716, 1772–1775 za účelem zjištění, jak se v činnosti soudu projevila 

nová právní úprava.41 Z manuálů pro roky 1618 až 1630 jsem zároveň 

čerpal informace o omezení činnosti soudu během stavovského 

povstání a stabilizaci jeho agendy v dalších letech. 

Fond dále obsahuje Knihy nálezů a ortelů z let 1548-1566, které 

mají charakter čistopisu, tzn. knih definitivních.42 V nich se nachází 

rozsudky již obsažené ve zmíněné české řadě, ale jsou roztříděny podle 

krajů. V rámci kraje jsou až na výjimky vedeny chronologicky. Jedná 

se o sbírky ortelů pro Prahu s okolím a kraje Hradecký, Boleslavský, 

Plzeňský, Žatecký, Slánský, Podbrdský, Prácheňský, Bechyňský, 

Rakovnický, Kouřimský a Čáslavský.43 Používal jsem je nejen proto, že 

rozsudky jsou v nich zaznamenány obšírněji než v knihách vedených 

po jednotlivých letech, ale také kvůli postihnutí některých 

regionálních souvislostí. Kromě vlastního ortelu apelačního soudu 

zápisy obsahují rozhodnutí první, eventuálně další instance. Název 

                                           
37

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 102, Kniha českých ortelů (1548). 
38

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 143-182, Ortelové a naučení. 
39

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 102, Kniha českých ortelů (1548). 
40

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 102, 105, 109, 115, 116, 117, 120, 123, 126, 132. 
41

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 133–137, 140, 150, 180.  
42

 KŘEPELKOVÁ, A. Apelační soud, s. 5. 
43

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 96 (sign.17/265), 97 (20/266), 98 (19/267), 99 (20/268), Knihy 

nálezů a ortelů. 
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místa, odkud přišla apelace a kam apelační soud zaslal svůj rozsudek, 

se uvádí zvýrazněným písmem v nadpisu. Pod ním nalezneme jména 

stran a věc, které se spor týká. Pak je opsán ortel nižšího soudu 

a následuje rozhodnutí apelačních radů. 

Částečně souvislou řadu představují taxovní rejstříky z let 1611-

1644, z nichž jsem čerpal údaje o taxách placených apelačnímu 

soudu.44 Informace o konkrétních úřednících soudu jsem získával 

z jejich seznamů.45 Z dalších pramenů vzniklých činností apelačního 

soudu jsem použil zasedací protokoly většího senátu, knihy dobrých 

zdání, zprávy a posudky v lenních záležitostech, knihy právních 

případů, knihu právních zdůvodnění žádostí o milost46 a dále vybraný 

spisový materiál.47 V Národním archivu jsem pracoval též s některými 

archiváliemi umístěnými ve fondech Česká dvorská kancelář48 

a Hejtmanství německých lén.49 

Při zpracování tématu jsem si uvědomil, že přes rozsáhlost 

pramenného materiálu v Národním archivu, nelze bádání o apelačním 

soudu omezit pouze na centrální archiv. Pro sledované období se sice 

téměř v úplnosti dochovaly zmíněné knihy ortelů, nicméně stručnost 

a schematičnost jejich záznamů neumožňuje detailnější poznání 

rozhodovací praxe této instituce. Považoval jsem proto za vhodné 

zkoumat rovněž prameny dochované v některém z měst, kam apelační 

soud zasílal své rozsudky. 

Z uvedených důvodů jsem pro účely diplomové práce studoval 

knihu ortelů apelačního soudu pro období 1546–1616 uloženou ve 

Státním okresním archivu Mladá Boleslav.50 Má charakter sbírky nálezů 

vyšších soudů sloužící jako pomůcka při rozhodování městské rady. 

                                           
44

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 48, 50–53, 55, 56, Registra taxy české. 
45

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 68, Manuál apelačního soudu; Apelační soud, kn. č. 69, 70. 

Seznamy zřízených radů a úředníků Apelačního soudu (Instalationes). 
46

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 4, 38, 42, 58, 61, 183. 
47

  Národní archiv. Apelační soud, inv. č. 288, kart. č. 1. 
48

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2. 
49

  Národní archiv. Hejtmanství německých lén, sign. 8 H. 
50

 Státní okresní archiv Mladá Boleslav. Archiv města Mladá Boleslav, Knihy soudní (sign. II B A 1). 
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Převažují v ní rozsudky a právní naučení apelační komory, ale 

v několika případech obsahuje též rozhodnutí jiných soudů (většího 

zemského, komorního). Ortely nejsou řazeny chronologicky, ale 

tematicky, což je dáno funkcí sbírky. Význam tohoto pramene spočívá 

ve skutečnosti, že soustřeďuje případy, které nižší instance považovala 

z nějakého důvodu za významné. Kniha vypovídá nejen o soudní praxi 

apelačního soudu, ale i mladoboleslavské městské rady, jíž sloužil jako 

„vzorník“ pro vlastní rozhodovací činnost. Ve sbírce se nenachází pouze 

případy pocházející z Mladé Boleslavi a jejího okolí, ale též z dalších 

českých měst. Některé ortely písař zaznamenal prakticky doslova, 

u jiných pořídil pouze výtah. Na závěr někdy vyjmenoval spory, které 

byly rozsouzeny obdobně. 

Ojediněle jsem použil ortely apelačního soudu nacházející se 

ve Státním okresním archivu Jičín.51 Ohledně dalších pramenů 

a literatury, z nichž jsem čerpal, odkazuji na seznam pramenů 

a literatury. Všechny použité prameny cituji v poznámkovém aparátu. 

 

 

1. Zřízení a počáteční obsazení apelačního 

soudu 

 

1.1. Příčiny zřízení 

 

Důvody vedoucí Ferdinanda I. (1526-1564) ke zřízení apelačního 

soudu v roce 1548, je třeba vysvětlovat v kontextu mocenských snah 

Habsburků, jež uplatňovali jak v českých, tak v ostatních zemích pod 

svou vládou. Nová instituce nahrazovala dosavadní odvolací stolice pro 

česká města, neboť panovník výslovně zakázal apelovat nebo brát 

                                           
51

  Státní okresní archiv Jičín. Archiv města Jičína, kart. č. 1, inv. č. 25, 48, kart. č. 5, inv. č. 48, 86; Státní 

okresní archiv Jičín. Archiv města Miletína, kart. č. 1, inv. č. 53, 57, 59. 
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naučení jinde než u apelačního soudu.52 Nešlo však o první zákaz 

českých králů tohoto typu. Již ve středověku se objevily tendence 

k zamezení apelací (odvolání) do ciziny. Jejich projevem bylo především 

nařízení Václava IV. z roku 1387, aby všechna odvolání z měst 

směřovala pouze do Prahy, Litoměřic, k podkomořímu nebo hofrychtéři, 

popř. přímo ke králi. Panovník tak chtěl zabránit apelacím do cizích 

měst (hlavně Magdeburku) a tím posílit suverenitu země. Nicméně 

nařízení nebylo respektováno a vazby českých měst k zahraničním 

stolicím trvaly nadále.53  

Na snahy svých předchůdců Ferdinand I. nenavazoval, neboť 

ustanovením apelačního soudu rozhodně nezamýšlel posílit suverenitu 

Českého království. Je to zřejmé mimo jiné z toho, že nezakázal 

odvolávat se pouze ven ze země, nýbrž i k domácím městským 

soudům. Pro pochopení motivů, které ho k tomu vedly, nelze 

opomenout Ferdinandův postoj vůči rakouským městům, ale též 

rodový přístup Habsburků k městskému stavu v jejich ostatních 

zemích.  

Ferdinandův bratr Karel V. získal negativní zkušenosti s městy 

během povstání comuneros v letech 1520-1521 v Kastilii. Nejednalo se 

sice pouze o odpor měst, ale ta v něm hrála rozhodující úlohu. Cílem 

hnutí bylo omezit panovnickou moc sněmem (cortesy). Karel povstání 

potlačil, potrestal hlavní účastníky, dosadil do měst své úředníky 

vykonávající nad nimi dozor a nařídil zaplacení značných částek jako 

pokut. Z této porážky se městský stav ve Španělsku politicky již 

nevzpamatoval a v dalším vývoji nehrál podstatnější roli. Karel V. také 

podlomil ekonomickou sílu měst potlačením povstání cechů ve Valencii 

a na Mallorce. Protiměstskou politiku prosazoval i v Nizozemí, kde 

zasáhl zvláště proti Gentu.54 Sám Ferdinand I. musel rázně zakročit 

                                           
52

  Sněmy české II, s. 545. 
53

  ZDENĚK, V. Dějiny královského appellačního soudu, s. 5. 
54

  TOMAS, J. Praha – hospodářské a sociální poměry a předpoklady událostí r. 1547. In Stavovský odboj 

roku 1547. Sborník příspěvků z konference konané v Pardubicích ve dnech 29. a 30. září 1997. Praha-

Pardubice : 1999, s. 159–161. 
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proti městské opozici v rakouských zemích. Špatné zkušenosti 

Habsburků s městským stavem jistě formovaly počáteční nedůvěru 

Ferdinanda vůči královským městům v zemích Koruny české. Týkala 

se více měst v Čechách než na Moravě, neboť pouhých šest 

moravských královských měst nepředstavovalo z hlediska panovnické 

moci výraznější hrozbu.55  

Ferdinand I. stejně jako bratr Karel V. viděl velké nebezpečí 

právě v nižších stavech, protože nepočetnou vyšší šlechtu mohl lépe 

zainteresovat na své moci, čímž se snižoval její opoziční potenciál. 

Případně mohl individuálně zakročit proti konkrétní osobě. Tyto 

postupy se nedaly uplatnit u mnohem početnějšího rytířského 

a městského stavu.  Proto se Ferdinand snažil systematicky omezit 

jejich vliv.56  

Dalším zdrojem napětí mezi panovníkem a královskými městy 

byly finance. Výnosy z rakouských daní nebyly vysoké a ani jako 

uherský král nemohl Ferdinand I. počítat s velkými příjmy kvůli 

vnitřním bojům a tureckému nebezpečí. Slábla i pomoc přicházející ze 

Španělska od Karla V. Proto hlavním zdrojem finančních prostředků 

měly být pro Ferdinanda české země. Jeho očekávání se ale nenaplnilo, 

protože královský majetek se po vládě Jagellonců nacházel v žalostném 

stavu a výběr daní podléhal stavovskému schválení.57 Král nelibě nesl, 

že mu z měst proudily velmi nízké roční platy a navíc narážel na jejich 

neochotu platit daně či poskytovat půjčky.58 

Cílem Ferdinanda I. bylo systematicky podlomit moc nižších 

stavů, neboť v nich spatřoval možná ohniska protipanovnického 

odboje. První kroky namířené proti nim, začal podnikat už dva roky 

po svém nástupu na český trůn. Politický vliv rytířského stavu výrazně 

omezil zákazem konání krajských sněmů bez panovníkova souhlasu 

                                           
55

  JANÁČEK, J., Města v českých zemích v 16. století. Hospodářské dějiny. 1979, roč. 4, s. 174. 
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  VOREL, P., Velké dějiny zemí Koruny české VII. Praha-Litomyšl: 2005, s. 70. 
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  PÁNEK, J. První krize habsburské monarchie. In Stavovský odboj roku 1547. Sborník příspěvků 

z konference konané v Pardubicích ve dnech 29. a 30. září 1997. Praha-Pardubice : 1999, s. 21–22. 
58

  JANÁČEK, J., Města v českých zemích v 16. století, s. 174. 
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(1528). Na krajských sněmech přijímali stavové stanoviska k důležitým 

otázkám, které měl projednávat nastávající zemský sněm. 

Ferdinandovo rozhodnutí je fakticky o tuto funkci připravilo, neboť se 

nemohly pravidelně scházet. To mělo dopad především na nižší 

šlechtu, která si nemohla dovolit nákladnou cestu do Prahy na zemský 

sněm. 

Ve stejném roce vystoupil panovník také proti královským 

městům. Zakázal shromáždění celých obcí bez svého svolení, čímž 

narušil politický život uvnitř měst. Posílením vlivu městských rad a 

prosazováním svých stoupenců mezi konšely si vytvářel předpoklady 

k ovládání královských měst. Zasáhl též proti pražským městům, která 

byla vůdčí silou městského stavu. V roce 1528 rozpustil jejich jednotu 

(v jeden celek spojena v roce 1518) a ukončil  samovládu Jana Paška 

z Vratu, který ve svých rukou soustředil prakticky všechnu moc 

v pražských městech a představoval potenciální nebezpečí pro krále.59  

Také v dalších letech usiloval o oslabení městské politiky. Do 

městských rad prosazoval své stoupence nebo alespoň neprůbojné 

osoby. K vážnějšímu konfliktu došlo v polovině 30. let v souvislosti 

s Ferdinandovou daní z obchodního obratu, která se nazývala alkabala 

podle obdobné daňové povinnosti ve Španělsku. Měly jí podléhat 

všechny prodeje a vývoz z Čech. Přestože ji dokonce schválil zemský 

sněm, města ji bojkotovala. Jejich odpor byl natolik důrazný, že se ji 

králi nepodařilo prosadit. Mohl pouze zakročit proti vůdcům 

v jednotlivých městech.60 

Z uvedeného vyplývá, že Ferdinand I. připravoval zásah do 

postavení městského stavu delší dobu. V prvních dvou dekádách své 

vlády nebyl ještě v pozici, aby reálně mohl radikálním způsobem 

omezit práva královských měst. Příležitost se mu naskytla až po 
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  VOREL, P., Velké dějiny zemí Koruny české, s. 70–75; JANÁČEK, J., České dějiny. Doba 

předbělohorská 1526–1547. Kniha I. Díl I. Praha : 1968, s. 144–145; PÁNEK, J. Politický systém 

předbělohorského českého státu. Folia historica bohemica, 1987, 11, s. 52. 
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  JANÁČEK, J., Města v českých zemích v 16. století, s. 175; VOREL, P., Od pražského groše ke 

koruně české. Praha : 2000, s. 125–126. 
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porážce stavovského odboje v roce 1547, v němž města představovala 

rozhodující sílu. Teprve potom mohl se vší razancí zlomit jejich moc.  

Ke konfliktu mezi českými stavy a panovníkem v letech         

1546-1547 došlo v souvislosti s válkou proti šmalkaldskému spolku, 

v níž Karel V. bojoval proti německým luteránům v Říši. Ferdinand I. 

se mu snažil pomoci také zemskou hotovostí z Čech, čímž se nakonec 

dostal do přímého střetu s většinou českých stavů, které dlouhodobě 

nebyly spokojeny s jeho vládou. Vzhledem k předmětu disertační práce 

není nutné se zabývat podrobnostmi konfliktu a jeho průběhem. 

Důležité jsou jeho důsledky. Zatímco šlechta nebyla postižena jako 

celek, měla porážka nejtíživější dopad na královská města. Z řad 

šlechticů potrestal panovník exemplárně pouze jednotlivce, i když 

přísnými postihy. Nejhůře dopadli rytíři Václav Pětipeský z Krásného 

Dvora a Bernard Barchanec z Baršova, kteří spolu s pražskými 

erbovními měšťany Jakubem Fikarem z Vratu a Václavem z Jelení, byli 

popraveni 22. srpna 1547 na Hradčanech naproti Pražskému hradu. 

Dalším šlechticům král zkonfiskoval majetek nebo jejich statky 

přeměnil v královské léno a některým uložil doživotní domácí vězení.61  

Ferdinandův přístup ke šlechtě v roce 1547 určil další charakter 

stavovské opozice v zemi. Její nositelkou se stala výlučně šlechta, 

a pokud vystupovala jednotně, byla schopna prosazovat své 

požadavky. Účinnost šlechtické opozice však byla oslabena od roku 

1575, kdy se začala štěpit na ideologickém základě na 

novoutrakvisticko-bratrskou a katolicko-staroutrakvistickou část.62 

Opatření, kterými byla postižena královská města, se týkala těch 

českých měst, která se v odboji zřetelně nepostavila na stranu 

panovníka a neposkytla mu vojenské jednotky. Sankcionována byla 

tedy také města, jež se v odboji snažila zachovávat neutralitu, např. 
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  ČECHURA, Jaroslav et al. Historie českých spiknutí. 1. vyd. Praha : Akropolis, 2000, s. 72–80; 
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  PÁNEK, J. Zápas o charakter české stavovské opozice a sněm roku 1575. Československý časopis 

historický, 1980, č. 28/6, s. 863–887. 
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Kutná Hora. Celkem se jednalo o 28 královských měst. Ušetřeny byly 

pouze Plzně, České Budějovice a Ústí nad Labem.63 Z moravských měst 

se ho účastnila pouze Jihlava, která však nebyla sankcionována 

konfiskací statků ani omezením pravomoci orgánů vykonávajících 

městskou správu, pouze jí byla uložena vysoká peněžní pokuta 

a působnost tamějšího soudu jako vrchního práva oslabilo zřízení 

apelační komory. Komise, která projednávala postihy účastníků 

spiknutí, uznala argument představitelů Jihlavy, že město zachovávalo 

soudržnost s českými stavy jen kvůli svým statkům na území Čech.64 

Pro svůj postoj v krizi bylo potrestáno také šest hospodářsky 

a politicky nejvýznamnějších hornolužických měst, která tvořila tzv. 

Šestiměstí. Tresty pro města v Čechách a Horní Lužici byly podobné. 

Musela vydat privilegia, odevzdat zbraně, složit vysoké pokuty, platit 

věčné posudné a v neposlední řadě přišla o statky.65 Česká královská 

města ztratila na konfiskacích přes půl milionu zlatých, mimo Prahu 

jim byla uložena kolektivní pokuta 80 tisíc a v Praze 139 jednotlivců 

muselo zaplatit celkem 33 tisíc zlatých, přičemž se nebrala v úvahu ani 

tak míra zavinění jako spíš majetkové poměry jednotlivých osob.66 

Šestici hornolužických měst král uložil pokutu ve výši 100 tisíc 

zlatých.67 Konfiskací statků se v Čechách zhroutil ohromný majetek 

královských měst mající svůj původ v husitské době. Tato skutečnost 

znamenala spolu s dočasným zabavením všech městských důchodů a 
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uloženými pokutami zadlužení měst, která se tím ocitla bez 

prostředků.  

I když v té době královská města těžce nesla především ztrátu 

privilegií a pozemkového majetku, představovala pro ně horší důsledky 

nová opatření, která podlomila jejich politickou moc a zvyšovala 

královu pravomoc nad městy.68 Zůstala nadále zemským stavem, ale 

jejich účast na sněmu podmiňoval panovníkův souhlas. Do 

sněmovních jednání zasahovala jen málokdy. Ve stavovské obci získala 

navrch jednoznačně šlechta, která se stala jedinou stavovskou opozicí 

proti králi, a všeobecně poklesla společenská autorita měšťanstva. 

Ferdinand si zabezpečil bezprostřední dozor nad městskou 

samosprávou a politickým životem ve městech dosazením královského 

hejtmana a královských rychtářů do Prahy a ostatních měst. Tyto nové 

úřady byly obsazovány králem, bez jejich povolení se nemohla scházet 

městská rada, disponovaly dozorčími a v nejdůležitějších věcech též 

řídícími pravomocemi. Rychtáři vykonávali dozor nad prospěchy 

panovníka, hájili jeho finanční zájmy, zasedali na městském soudu 

a vydávali pro radu závazné pokyny. Některým městům (např. Praze, 

Mělníku) král odňal právo ustanovit perkmistra vinic ležících v jejich 

obvodě a vyhradil ho vlastní osobě.69  

Ferdinand I. zasáhl do života měst také zrušením cechů v září 

1547. Současně zamýšlel organizovat řemesla na základě společného 

policejního řádu, jak to provedl v roce 1527 v dolnorakouských 

městech a ve Vídni. Tam se ale řád neosvědčil, proto nakonec nedošlo 

k jeho vydání ani v Čechách a cechy nadále polooficiálně zajišťovaly 

organizační záležitosti řemesel.70  

Další opatření mířila proti soudní pravomoci měst, která byla 

podrobena kontrole již zmíněným zasedáním královského rychtáře na 

                                           
68
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městském soudu. V Horní Lužici města navíc ztratila soudní pravomoc 

nad svým okolím ve prospěch zemského soudu.71 Avšak 

nejvýznamnější zásah v tomto ohledu představovalo zřízení apelační 

stolice, jíž panovník podřídil městské soudnictví v konečné instanci. 

Vytvořením výlučně královského tribunálu si chtěl Ferdinand zajistit 

rozhodující vliv na městskou jurisdikci a právní život ve městech.72 

Podle Pavla Stránského král sám uváděl jako důvod zřízení soudu 

okleštění přílišné pýchy Pražanů.73 Tomu je třeba rozumět tak, že 

Staré Město pražské přišlo napříště o postavení vrchní odvolací 

instance pro většinu českých měst. To byl případ též Litoměřic, které 

představovaly odvolací stolici pro druhou (menší) skupinu měst. Česká 

města spadala do dvou hlavních právních oblastí, přičemž každá 

z nich se řídila jiným právem a až do vzniku apelačního soudu měla 

svoji vlastní odvolací instanci, kam směřovala odvolání a žádosti 

o naučení od městských soudů. Od roku 1548 se novou vrchní 

instancí pro města z obou oblastí stal apelační soud. Vznik soudu 

proto nezasáhl jen Staré Město pražské a Litoměřice, ale také ostatní 

města, jejichž rozhodovací činnost se chtě nechtě musela 

přizpůsobovat soudní praxi nové apelační stolice.  

Zřízení apelačního soudu tvořilo nejen součást souboru opatření, 

která měla podlomit moc královských měst, ale bylo též 

projevem centralizačního úsilí Ferdinanda I. Centralizaci prováděl 

jednak na úrovni celého habsburského soustátí (zřízení tajné rady, 

dvorské rady, dvorské kanceláře a dvorské komory, 1527), jednak na 

úrovni rakouských a českých zemích. Jako ústřední úřad Koruny 

české vytvořil v roce 1527 radu komory královské neboli českou 

komoru, která byla přímo podřízena dvorské komoře a organizovala 

správu panovníkových financí nezávisle na stavech. Tomu odpovídalo i 
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její obsazení rady jmenovanými a placenými králem, který na jejich 

místa dosadil své stoupence.74 Nejvyšším radou (prezidentem) učinil 

Ferdinand I. Jana z Vartenberka, dalšími jmenoval Šebestiána 

z Weitmile, Jindřicha Hložka ze Žampachu, Volfa Planknara 

z Kynšperka a Kryštofa Jandorfa z Jandorfu. Pravomoc nového úřadu 

byla ve zřizovací instrukci z 25. března 1527 vymezena velmi vágně: 

radové měli „uvažovat o všem, co uznají za vhodné ve prospěch 

o povznesení komorních statků“ v zemích Koruny české. V praxi byla 

česká komora naprosto závislá na králi a dvorské komoře, kteří jí 

určovali rozsah kompetencí a postup práce.75 

Kromě české komory se stal další institucí s působností pro 

všechny země Koruny české právě apelační soud. Stejně jako česká 

komora byl byrokratickým orgánem nezávislým na stavovské obci. 

Příčiny jeho zřízení je tedy třeba spatřovat nejen ve snaze krále 

vypořádat se s městským stavem, ale i v centralizačních tendencích 

Habsburků, které v konečném důsledku měly znamenat prosazení 

panovnického principu na úkor principu dualistického, v němž 

se o moc dělil panovník se stavy. Samotnou porážku odboje v roce 

1547 můžeme chápat jako bezprostřední příčinu vzniku soudu, resp. 

okolnost, která ho umožnila. 

 

 

1.2. Vznik a obecné problémy složení soudu 

 

Apelační soud zřídil král Ferdinand I. instrukcí vydanou v pátek 

na den sv. Fabiána a Šebestiána, tedy 20. ledna, roku 1548 

v bavorském městě Augšpurku (Augsburgu). Nový tribunál zkráceně 
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označil jako apelace.76 Kromě tohoto názvu se pro novou instituci 

většinou užívaly varianty  osobnostního pojmenování, např. „raddy… 

k appellacím… zřízené“.77 Teprve posléze se objevily další termíny, 

které nalezneme vedle sebe i v rámci jednoho textu. Např. instrukce 

o apelačním soudu z roku 1644 používala hned několik výrazů: 

Collegium, Königliches Appellation-Gericht (královský apelační soud), 

Appellation-Camer (apelační komora), Königliches Tribunal (královský 

tribunál) a latinské Consilium Appellationis Regiae (královská rada nad 

apelacemi).78 Hrdelní soudní řádu Josefa I. z roku 1707 nazýval soud 

královským vrchním právem, Appellation Tribunalem a královskou 

appelaccí.79  V literatuře se nejčastěji setkáme s označením apelační 

soud,80 apelační komora81, ale i rada nad apelacemi.82 Jelikož se 

všechny tyto pojmy vyskytovaly též v pramenech, nelze akceptovat 

výhradu Jiřího Veselého ohledně nesprávnosti třetího z nich.83 
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Apelační soud zasedal na Pražském hradě, kde měl pro svoji činnost 

podle výslovné zmínky v instrukci vymezenou místnost.84 

Královská instrukce byla jmenovitě určena osobám, které byly 

ustanoveny k zasedání v radě nad apelacemi. První složení soudu tak 

král určil již přímo v ní. Čtrnácti rady nového tribunálu se stali 

Ladislav Popel z Lobkovic na Chlumci, Jindřich Planský ze Ziberku 

(Síberku), Ludvík Bezdružický z Kolovrat, Adam Řepický ze Sudoměři 

na Řepici, Petr Bechyně z Lažan na Pičíně, Albrecht Kaplíř ze Sulevic, 

Ludvík Šradín, Vavřinec Knor z Roznrotu, Gerhart z Cách, Kryštof 

Klekler, Tomáš z Javořice, Blažej Nožička, Jan Panphilus (Pamphilus) 

a Jan Lukáš.85 Prvních šest uvedených bylo z panského a rytířského 

stavu, další čtyři byli doktoři práv a zbylí čtyři příslušníci městského 

stavu (patřili k měšťanům Starého a Nového Města pražského).86  

U Hermegilda Jirečka se objevuje i jiný počet radů: „prezident se 

čtyřmi pány, čtyřmi rytíři, čtyřmi měšťany a čtyřmi doktory“, tzn. celkem 

sedmnáct osob, který s ohledem na zřizovací instrukci, jež podává 

jejich taxativní výčet, není správný.87 Správný není ani celkový počet 

patnácti radů (čtyři páni, dva rytíři, čtyři doktoři, pět měšťanů), který 

uvádí Auersperg. Jako pátého měšťana jmenuje Johanna Wollingera.88 

Toto jméno nalezneme i u Emila Otta (zde jako Johanna Wallingera) 

a v přehledu radů u J. F. Schmidta, ale ten ho zařazuje mezi doktory.89 

Je zajímavé, že si Schmidt sám ve svém díle odporuje, když ve 

výkladové části na rozdíl od přehledu udává správný počet radů bez 

Wollingera. V obou případech však místo Jana Lukáše chybně hovoří 
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o Janu Turasovi. Podobně není jednotný ani v odlišování osob 

zasedajících na měšťanské a doktorské lavici a dále u Tomáše 

z Javořice, kterého zprvu správně řadí mezi měšťany, ale v přehledu ho 

usazuje na lavici rytířskou.90 Podle Otty Peterky tvořilo soud třináct 

osob (dva páni, tři rytíři, čtyři měšťané a čtyři doktoři), přičemž 

pravděpodobně opomněl započítat prezidenta, kterého vůbec 

nezmiňuje.91 Celkový počet třinácti radů včetně prezidenta nalezneme 

ve dvou seznamech radů, sekretářů a jiných úředníků uchovávaných 

ve fondu Apelační soud Národního archivu.92 Podle nich obsadili místa 

prvních apelačních radů tři páni (Ladislav Popel z Lobkovic, Jindřich 

Planský ze Síberku a Ludvík Bezdružický z Kolovrat), pouze dva rytíři 

(Petr Bechyně z Lažan a Albrecht Kaplíř ze Sulevic) a osm doktorů 

(Gerhart z Cách, Kryštof Kläkler, Vavřinec Knorr, Ludvík Šradín, Jan 

Wollinger, Blažej Nožička, Jan Pamphilus a Jan Lukáš).93 V rozporu 

s instrukcí Ferdinanda I. seznamy nezmiňují vůbec Adama Řepického 

ze Sudoměře, místo Tomáše z Javořice jmenují Jana Wollingera 

a všechny měšťany uvádějí jako doktory práv. Tyto odchylky jsou 

způsobeny tím, že zápisy vznikly až s odstupem několika let.94 Jindy se 

sice literatura shoduje v počtu členů soudu včetně poměru šlechticů 

a nešlechticů, ale liší se v chápání toho, zda daná osoba náležela 

k pánům či rytířům. Na jedné straně uvádí tři pány včetně prezidenta 

a tři rytíře,95 na druhé straně čtyři pány a pouze dva rytíře,96 aniž by 

jmenovitě určovala, kdo patřil k jakému stavu. Přitom rozlišování mezi 
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oběma vyššími stavy bylo v době vzniku apelačního soudu již 

významné.  

Proces diferenciace na vyšší a nižší šlechtu začal na přelomu 

12. a 13. století, kdy skupina jedinců kolem panovníka disponovala 

lepšími předpoklady pro získání velkého pozemkového majetku a vlivu 

než ti, kteří nepatřili ke králově družině. Ještě ve 14. století se česká 

šlechta vnitřně diferencovala zejména podle majetku a životního stylu. 

Od jeho poloviny se však kritériem urozenosti stále více stával 

starobylý původ ze vznešených předků. Titul pán se v předhusitské 

době postupně vyhradil vyšší šlechtě, nižší šlechta se označovala jako 

rytíři, zemani nebo vladykové. Od poloviny 15. století se užívalo pro 

vyšší šlechtu oslovení „urozený pán, pan“, aby se odlišila od nižších 

šlechticů a zámožných měšťanů, kteří se v té době rovněž titulovali 

výrazem pán. U nižší šlechty se používala adjektiva „statečný a 

slovutný“.97  

V pohusitské době začala česká šlechta pomalu směřovat 

ke stratifikaci po právní stránce. V jejím rámci se vymezily dvě 

skupiny, panský a rytířský stav, které se uzavíraly zdola, panský vůči 

rytířům, rytířský vůči nešlechticům.98 Podle usnesení zemského sněmu 

z roku 1497 hlasovali o přijetí do panského stavu výlučně páni. 

Tomuto aktu předcházel zápis svobodného pozemkového majetku 

nového pána do zemských desek. Kodifikaci uvedených postupů 

přineslo později Vladislavské zřízení zemské, které zároveň 

konstituovalo 47 starodávných panských rodů. Mezi pány 

se rozlišovaly rody starožitné a novožitné. Novožitné byly rody nově 

přijaté (např. Lobkovicové, páni z Weitmile), jejichž postavení zdaleka 

neodpovídalo významu starožitných rodů (Berkové z Dubé, 

Rožmberkové, Vartenberkové, Zajícové z Házmburku aj.), k nimž 
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se musely podle zemského zřízení a řádu panského stavu chovat 

s náležitou úctou.99 Na Moravě došlo k uzavření panského stavu již 

v roce 1480.100 Na rozdíl od Říše nebo Slezska se v předbělohorských 

Čechách neutvořil samostatný knížecí stav s nadřazeným postavením 

vůči panskému stavu.101  

Podobně se bránil rozšiřování rytířský stav. Od přelomu 

15. a 16. století do něj mohly vstoupit pouze nobilitované osoby (osoby, 

jimž panovník udělil erb a predikát), které přijali zástupci rytířského 

stavu na zemském sněmu. Předtím jim ale musel být povolen zápis 

svobodného pozemkového majetku do zemských desek. Zásady pro 

přijetí mezi rytíře se opakovaně objevovaly ve všech zemských zřízeních 

v předbělohorské době počínaje Vladislavským zřízením zemským.102  

S příslušností k vyššímu stavu byla spojena i větší prestiž ve 

společnosti, která nicméně musela být podložena odpovídajícím 

majetkem. V roce 1557 bylo v Čechách podle Petra Maťy 184 panských 

a 1438 rytířských vrchností, zatímco Josef Janáček napočítal 182 

panských a 1445 rytířských rodin.103 Poměr majetku patřící 

šlechtickým stavům činil v absolutních číslech zhruba stejný objem. 

Z toho zřetelně vyplývá, že držitelé největšího majetku se rekrutovali 

z řad panstva, byť to neplatilo ve všech případech. Také mezi 

největšími vlastníky, tj. s majetkem nad 50 000 českých kop včetně 

poddanského majetku, se objevují rytíři.104 Známé je ohromné 

bohatství Trčků z Lípy, kteří ještě ve 2. polovině 16. století patřili 

k rytířskému stavu. Naopak existovaly panské rody, které po 
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finančním krachu zchudly a disponují jen nepatrným majetkem. 

Příkladem je kdysi bohatý starý panský rod Planských ze Žeberka, 

z něhož pocházel Jindřich, jeden z prvních členů rady nad apelacemi. 

Tato česká rodina německého původu v 16. století již neoplývala 

žádným významnějším majetkem, tři z jejích představitelů (Jan Jiří, 

Jan Vilém a Jiří Planští) dokonce před pobělohorskou konfiskační 

komisí byli zproštěni žaloby a osvobozeni od pokuty, protože neměli 

žádné jmění, Janu Šebestiánu Planskému komise udělila pro 

nedostatek pozemkového majetku pouze pokutu a ta mu ještě byla na 

jeho „snažnou žádost“ snížena. Obdobně dopadl Šebestian Joachym 

Planský, který také vyšel bez pokuty, neboť jeho jediný statek byl 

vydrancován.105 Bohuslav Balbín rodinu Planských v 17. století 

označuje za velmi zchudlou.106 Majetek sice netvořil kritérium pro 

odlišení obou skupin šlechty, ale i tak měl nezastupitelný význam 

z hlediska postavení jednotlivých rodů ve společnosti. 

V apelačním soudu byly zastoupeny oba vyšší stavy. Panský stav 

reprezentovaly tři osoby: Ladislav Popel z Lobkovic,  Jindřich Planský 

ze Žeberka, hejtman Menšího Města pražského, a Ludvík Bezdružický 

z Kolovrat, hejtman Nového Města pražského.107  Čtvrtým radou se stal 

Adam ze staročeského rodu Řepických ze Sudoměři, královnin 

podkomoří a hejtman Starého Města pražského.108 Řepický je zřejmě 

důvodem, proč se literatura ohledně počtu pánů rozchází. Václav 

Zdeněk ho ve shodě s Auerspergem a Schmidtovým přehledem radů 

výslovně označuje za pána.109 Nicméně August Sedláček Řepické mezi 

pány neřadí, stejně jako Tomáš Václav Bílek nebo Václav Vladivoj 
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Tomek.110 Tomu odpovídá též údaj u Pavla Stránského, podle něhož 

kolegium soudu tvořili tři páni a tři rytíři.111 Instrukce z roku 1548 

sice výslovně nepoužívá titulaturu pán a rytíř, nicméně na základě 

kritéria urozenosti vyjmenovává nejdříve pány jako nositele větší 

společenské prestiže. Jména prvních tří ze šesti šlechticů, tj. Popela z 

Lobkovic, Planského ze Žeberka, Bezdružického z Kolovrat, uvádí s 

panským přívlastkem „urození“, zbylé tři včetně Adama Řepického ze 

Sudoměři označuje jako „slovutné a statečné“ (titulování rytířů).112 

Vzhledem k tomu, že zařazuje Řepického do stejné skupiny jako 

ostatní rytíře, je nutné učinit závěr, že oba stavy reprezentoval při 

apelačním soudu stejný počet osob (tří).113 Kromě Řepického zasedali 

na rytířské lavici ještě Petr Bechyně z Lažan na Pičíně a Albrecht 

Kaplíř ze Sulevic. Jak prameny, tak literatura o nich a jejich rodech 

hovoří jako o rytířích.114 Výjimku představuje pouze August Sedláček, 

který slezskou rodinu Bechyňů z Lažan nazývá staropanským 

rodem.115  

 

 

1.3.  Prezident 

 

Na přední místo mezi rady jmenoval Ferdinand I. Ladislava 

Popela z Lobkovic na (Vysokém) Chlumci, jenž na tuto pozici splňoval 

hlavní předpoklady, jimiž byla loajalita k panovníkovi a jistá míra 
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vzdělanosti. Univerzitní právnické vzdělání neměl, ostatně v té době 

jeho absolvování netvořilo podmínku ani pro zastávání zemských 

úřadů. Rovněž osoby působící v městském soudnictví nemuseli být 

právníky.116 

Přímo v instrukci z 20. ledna 1548 není předsednická funkce 

pojmenována.117 Přestože šéf soudu disponoval výsadním postavením, 

musíme ho vzhledem k textu instrukce považovat za jednoho z radů: 

„…aby Ladislav Popel mezi jmenovanými radami našimi přední místo 

držel…aby jmenovaný Ladislav Popel a jiné zřízené rady naše 

obzvláštnie zření na to měli…“. Později se pro něj vžilo označení 

prezident, které používá i tato disertační práce.118  

Prezident stál v čele kolegia radů a ve vztahu k nim vykonával 

organizační a kontrolní činnost. Ostatní radové museli uposlechnout 

jeho výzvu k účasti na zasedání a „dát se najíti“.119 Dále měli vůči 

němu informační povinnost, jestliže chtěli opustit Prahu, k čemuž 

potřebovali jeho svolení.120 Jemu osobně mohl povolení k odjezdu 

z města udělit pouze panovník, který jím patrně neplýtval, jak dokládá 

korespondence Ladislava Popela z Lobkovic. V dopisech švagrovi 

Jindřichovi staršímu ze Švamberka a na Zvíkově se opakovaně 

omlouvá, že ho nemůže navštívit pro povinnosti v Praze a stýská si, že 

má sotva čas přijet domů.121 V listě z 18. října 1569 dokonce žádá 

Vratislava z Pernštejna o přímluvu u císaře, aby mu dovolil odjet na 

dva nebo tři týdny za manželkou, jež byla v závěrečné fázi 
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těhotenství.122 Důvod pro takové omezení pohybu spočíval ve snaze 

soustavně zajistit plnohodnotnou činnost soudu, neboť instrukce 

z roku 1548 ještě nepočítala s funkcí zástupce prezidenta.123  

Přední z radů též oznamoval králi, pokud některý z členů 

apelačního sboru přes jeho výtku nadále neplnil řádně své úkoly, 

a dohlížel na administrativní aparát. Ferdinand I. výslovně stanovil, že 

prezident a ostatní apelační radové dbají na to, aby sekretář soudu 

a jeho písař nevybírali od osob podávajících apelaci více, než mají, 

a aby od nich neoprávněně nevyžadovali jakýkoli jiný prospěch nebo 

splnění dalších podmínek pro podání apelace. Prezident uchovával 

jedna ze dvou register, do kterých se zapisovaly apelace, a jedny z páru 

klíčů od truhly, v níž se ukládaly peníze vybrané za rozsudky. Druhá 

registra a druhý klíč měl sekretář.124 Stejně jako všichni radové skládal 

jejich představený při uvedení do funkce přísahu panovníkovi.125 

Popelové z Lobkovic se střídali ve funkci prezidenta apelačního 

soudu s výjimkou let 1577-1585 až do roku 1603. Rodová kontinuita 

v obsazování úřadů ve druhé polovině 16. století a na počátku 17. 

století se týkala též postu nejvyššího hofmistra, který byl v letech 

1554-1609 (kromě krátkého období 1594-1596) obsazen čtyřmi Popely 

z Lobkovic včetně výše uvedeného Ladislava na Vysokém Chlumci v 

letech 1570-1584. Roli při výběru vhodných osob na místo prezidenta 

(platilo to i o ostatních úřadech), hrály nejen zásluhy uchazeče, ale i 

zásluhy jeho předků a dalších příbuzných. Věřilo se, že příbuzný 

osoby, která úspěšně vykonávala funkci, bude na základě zděděných 

schopností stejně úspěšný a naopak.126 Popelové z Lobkovic se 

dostávali na toto místo především pro svoji loajalitu vůči Habsburkům. 
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Jistý význam měl určitě také jejich katolicismus, byť nešlo o podmínku 

pro obsazování královských úřadů. Např. synovec prvního prezidenta 

apelačního soudu rovněž Ladislav Popel z Lobkovic (ale tentokrát ze 

zbirožské větve) byl v únoru 1580 jmenován prezidentem české 

komory, ačkoli přešel k protestantství.127 

Funkce prezidenta apelačního soudu si záhy získala nemalou 

prestiž. Šlechta, která se s panovníkem podílela na politické moci 

v Českém království, hledala při budování kariéry v prvé řadě 

uplatnění v nejdůležitějších zemských (stavovských) institucích. Pokud 

na ně nedosáhla, představovaly pro ni další variantu zeměpanské 

(královské) úřady. Po zřízení apelačního soudu jako královské instituce 

se také jeho prezident stal jednou z hodností, kde se mohla důstojně 

uplatnit. Pro společenský postup šlechtice neměly královské úřady 

takový význam jako nejvyšší zemské úřady, ty byly zdaleka 

nejprestižnější a znamenaly vrchol kariéry, nicméně představovaly 

startovací pozici, ze které bylo možné dosáhnout na post nejvyššího 

zemského úředníka. V 16. století se staly hlavním personálním 

zdrojem pro nejvyšší zemské úřady soudy – zemský, komorní, dvorský 

a také apelační, i když ve srovnání s prvními třemi uvedenými ne 

v takové míře. Postupem doby, jak rostl její mocenský význam 

a společenská prestiž, začala funkce prezidenta apelačního tribunálu 

znamenat i slušné zakončení šlechtické kariéry.128 Jednotliví šlechtici 

si začali uvědomovat, že patří mezi úřady, který jim umožňuje podílet 

se na skutečném úřadování a získat značnou faktickou moc.129 Byla 

spjata s důvěryhodností a vážeností, což dokládá např. závěť Zdeňka 

Vojtěcha Popela z Lobkovic datovaná dne 8. července 1619, kde 

figuruje mezi svědky tehdejší prezident apelačního soudu Fridrich 
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(Bedřich) z Talmberka.130 V takových případech si totiž zůstavitelé 

vybírali svědky mezi osobami, které společnost považovala za vážené 

a věrohodné, a to především kvůli zastávanému úřadu. 

 

 

1.4. Radové 

 

Co se týče ostatních apelačních, platilo pro ně stejně jako 

prezidenta, že neměli pevně stanovenou dobu pro působení v úřadě. 

Jejich funkce byla doživotní a kromě smrti mohla zaniknout v zásadě 

pouze propuštěním z panovníkových služeb. Skládali králi přísahu 

a v souladu s ní měli postupovat při projednávání věci a nalézání 

práva. Po formální a obsahové stránce se víceméně nelišila od přísahy 

nejvyšších zemských úředníků. Apelační radové přísahali ve stoje 

s tváří obrácenou k východu slunce a se zdviženými dvěma prsty. 

Zavazovali se, že budou v úřadě hájit pravdu, tupit křivdu, zachovávat 

úřední tajemství a nebude přitom brát ohledy na eventuální přízeň či 

nepřízeň vůči komukoli nebo na jinou věc. Na závěr pronášeli formuli: 

„Tak mi Buoh pomáhaj i všickni svatí!“131 Na rozdíl od moravských 

zemských úřadů nepřísahali na Matku boží.132 Závěrečná slova slibu si 

z náboženských důvodů upravil Václav Budovec z Budova, který byl 

jmenovaný apelačním radou v roce 1584. Jako oddaný stoupenec 

jednoty bratrské v souladu se svým přesvědčením pronesl: „Toho mi 

dopomáhej svaté evangelium.“133 Jeho modifikace nebyla chápána jako 

přísaha s výhradou a neměla vliv na vznik funkce. Ve skutečnosti, že 

se odchýlení od formy obešlo bez jakéhokoli následku, nelze ale vidět 
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projev ustupujícího formalismu při uvádění do úřadu, ale o doklad 

faktické náboženské tolerance předbělohorské doby.  

Instrukce formulovala zásadu rovnosti. Radové měli povinnost 

přistupovat ke všem rovně a spravedlivě bez ohledu na majetkové 

poměry tak, aby nikdo nebyl krácen na svých právech nebo naopak 

zvýhodněn a aby v žádné věci nedocházelo úmyslně k průtahům. Svoji 

činnost měli vykonávat „ve vší upřímné pilnosti.“134 Ferdinand I. 

pamatoval i na zákaz přijímání úplatků ve formě darů a poct. S ním 

souvisí i požadavek nestrannosti. Při rozhodovací činnosti nesměli 

zohledňovat své osobní vazby na procesní vztahy a ani se nechat 

ovlivňovat případnými sympatiemi nebo antipatiemi.135 

Panovník se rovněž snažil zamezit zbytečným průtahům 

v činnosti apelačního soudu. Radům uložil, aby neodjížděli z Prahy bez 

povolení prezidenta.136 Jestliže byl král přítomen v zemi, měli se 

obracet s žádostí o svolení přímo na něj. Stejně postupovali v případě 

absence delší než šest měsíců.137 Dalšími prostředky sloužícími 

k tomu, aby se apelace vyřizovaly včas, byly procesní lhůty a stanovení 

úřední doby. Apelační komora zasedala nepřetržitě po celý rok na 

rozdíl od zemského a jiných soudů, které se scházely pouze několikrát 

ročně.138 Např. zemský soud, nazývaný též zemský soud větší, latinsky 

iudicium/consilium provinciale maius,139 se držel den po sv. Václavu, 

v pátek po suchých dnech a v pátek po suchých letničních dnech.140 

Oproti tomu apelačním radům instrukce stanovila dny a hodiny, kdy 

zasedali. Scházeli se v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek ráno mezi šestou 

a desátou hodinou a odpoledne od jedné do čtvrté. V období od 
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sv. Václava (28. září) do sv. Jiří (24. dubna) začínali v sedm hodin 

ráno. Zbylé dny v týdnu a o svátcích měli volno.141 Když se sešli, 

nesměli se zabývat jinými činnostmi než těmi, pro něž byli zřízeni. Při 

plnění povinností vyžadoval od nich panovník pečlivost a píli. Pokud si 

tak některý rada nepočínal, měl ho prezident napomenout. Nevedla-li 

výtka k nápravě, oznámil jeho prohřešky králi.142 

Jak vyplývá z listu Ferdinanda I. odeslaného 7. listopadu 1548 

apelačním radům, nebyly půlroční zkušenosti s jejich pílí a pracovní 

morálkou příliš dobré. Král jim vytýkal, že se nescházejí v určenou 

hodinu, předčasně se rozcházejí, někdy dokonce doma zůstávají nebo 

se procházejí či projíždějí v čase vymezeném pro zasedání. Tím 

docházelo k zbytečným průtahům a osobám, které podaly apelaci, 

rostly náklady. Proto radům přikazoval, aby byli pilnější, dodržovali 

dané hodiny a bez důležitých důvodů neodkládali ani neprotahovali 

projednávání a rozhodování věcí. Dále je nabádal, aby neabsentovali, 

aniž by uvědomili prezidenta a získali jeho svolení. Jemu připomněl 

povinnost dohlížet na ostatní rady. Všechny pak upozornil na možnost 

sankce, pokud by nezměnili své chování.143  

Rada nad apelacemi byl soud výlučně královský, panovník ji 

zřídil bez ohledu na stavy, určil pravidla její činnosti a pouze on 

rozhodoval o jejím složení. Je logické, že do ní dosazoval sobě oddané 

osoby. Stavové jako celek neovlivňovali personální záležitosti úřadu, 

i když jednotliví významní šlechtici využívali svého faktického vlivu 

a přimlouvali se u krále za svého kandidáta. Tato protekce se netýkala 

pouze obsazování apelačního soudu, ale též jiných úřadů. Nejvlivnější 

šlechta do nich často prosazovala své schopné vrchnostenské 

úředníky, kteří si i v nové funkci uchovávali vazby na dřívější 

zaměstnavatele. To je případ Jindřicha Domináčka z Písnice (žil 

v letech 1555-1608), kterého v roce 1589 prosadil do apelačního soudu 
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Vilém z Rožmberka, v jehož službách působil jako kancléř na 

českokrumlovském dvoře.144 Roli při jmenování členů soudu hrálo 

jejich náboženské smýšlení, neboť byli preferováni spíše katolíci, byť to 

neplatilo absolutně.145 Přestože král bral v úvahu rovněž schopnosti a 

znalosti budoucích radů, až do roku 1628 neskládali žádnou 

zkoušku.146 Vliv na výběr mohl mít do určité míry i příbuzenský poměr 

k již osvědčeným úředníkům, a tak na rytířské lavice najdeme např. 

Viléma Bedřicha z Písnice (přísahal roku 1606), příbuzného zmíněného 

Jindřicha Domináčka z Písnice.147 

Kolik činil plat radů v době zřízení soudu, bohužel nevíme, 

jelikož zřizovací instrukce se mzdovým otázkám nevěnovala. Nicméně 

se v souvislosti se zvýšením platu v roce 1628 dozvídáme jejich 

předcházející roční příjem 400 kop míšeňských.148 Podle Zikmunda 

Wintra pobírali v roce 1589 pouze 100 kop.149 Každopádně to nebylo 

mnoho, jak vyplývá z dopisu Václava Budovce z Budova z roku 1594 

Janu Jiřímu ze Švamberka, který ho požádal o půjčku. Deset let po 

svém jmenování si v něm stěžuje, že mu za jeho službu „ničemně platí“, 

a proto mu pro nedostatek peněz nemůže půjčit. Naopak ho žádá 

o splacení starého dluhu nebo alespoň úroků150. Odměnu radům 

navýšil až Ferdinand II. reskriptem z 29. listopadu 1628, a to na 600 

kop míšeňských (prezidentovi na 1200).151 Špatné finanční ohodnocení 

dokládá i případ Jana Bezdružického z Kolovrat na Bystrém, který 

v roce 1585 opustil úřad prezidenta apelačního soudu na vlastní 

žádost s odůvodněním, že „na stará kolena se chce nouze a nedostatku 
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vyvarovati“. Navíc platy nebyly poskytovány příliš pravidelně, jak 

dokládá stížnost téže osoby.152 

Vzhledem k pevně stanovené úřední době a platu se jednalo 

o stálé povolání. Členy apelační stolice rozhodně nemůžeme považovat 

za nezávislé soudce. Šlo o panovníkem jmenované, placené a kdykoliv 

odvolatelné úředníky, kteří se řídili jeho závaznými instrukcemi.  

Na druhou stranu jejich loajalitu nelze považovat za absolutní. Její 

míra u každého z nich byla pochopitelně vysoce individuální a závisela 

mimo jiné i na dobovém kontextu. 

Porovnáme-li seznam apelačních radů s přehledem prezidentů, 

nemůžeme vyvodit obecný závěr, že by úřad rady byl méně stabilní než 

funkce prezidenta, i když to v některých případech tak vypadá.      

Např. během úřadování Ladislava Popela z Lobkovic se vystřídalo 

celkem 24 radů.153 Vždy záleželo na konkrétním případu, jak dlouho 

určitá osoba úřad spravovala. Funkční období se nekryla, nedocházelo 

ke kompletní obnově sboru. Nový člen byl jmenován, když se uvolnilo 

místo.  

Jmenování apelačním radou představovalo pro mnohé osoby 

vstup do veřejného života, což platilo i pro Václava Budovce z Budova, 

ustanoveného radou 14. srpna 1584 ještě za rytířský stav.154 V roce 

1607 byl přijat do panského stavu, významnou roli sehrál při přípravě 

nového zemského zřízení155 a zasloužil se o vydání Majestátu 

Rudolfa II. Pro svoji značnou angažovanost během stavovského 

povstání ho Fridrich Falcký dokonce jmenoval prezidentem apelačního 

soudu.156  
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Kromě šlechticů se podle zřizovací instrukce stali apelačními 

rady také čtyři zástupci měst a čtyři doktoři práv. Městský stav 

zastupovali měšťané Starého a Nového Města pražského. Bylo to nejen 

proto, že šlo o největší a nejvýznamnější města českého království, ale 

i z pragmatických důvodů. Apelační soud zasedal nepřetržitě na 

Pražském hradě a nebylo by praktické ho obsazovat měšťany z jiných 

měst. Ti by totiž kvůli funkci apelačního rady museli bydlet v Praze, 

což nebyla levná záležitost. Staré město navíc samo disponovalo 

zkušeností vrchního práva. Jako první jmenovaní měšťané působili 

u soudu Tomáš z Javořice, Blažej Nožička, Jan Panphilus a Jan Lukáš. 

Přísahu složili 25. června 1548, tj. později než šlechtičtí  radové, kteří 

tak učinili včetně Ladislava Popela z Lobkovic už počátkem února.157  

V pozdějších letech nebyl poměr šlechticů a měšťanů apelačního 

soudu, jak ho určila instrukce z 20. ledna 1548 při jeho zřízení, zcela 

dodržován. Objevovaly se stížnosti z pražských měst, že dochází 

k preferenci šlechtických zástupců na úkor měšťanských. Na sněmu 

konaném 5. až 17. února roku 1582 žádali Pražané a ostatní zástupci 

měst vyšší stavy, aby se přimluvili u Rudolfa II. ohledně opětovného 

obsazování apelační soudu čtyřmi osobami ze Starého a Nového Města 

pražského. Ti jejich žádosti vyhověli.158 Další stížností z roku 1610 

Pražané upozorňovali, že již několik let chybějí mezi rady zástupci 

měst. Na stavech opět požadují přímluvu u panovníka. K podpoře 

svého požadavku používají argumenty, že osoby z Prahy a rodu 

českého mají dobré znalosti českého práva a právních obyčejů. 

I v tomto případě jim stavové vyhověli a na konci obecných 

sněmovních artikulů, které se týkaly městského stavu, můžeme nalézt 

žádost, aby král vybral apelační rady také z Pražanů. K tomu však jistě 

nedošlo, neboť už na sněmu v roce 1611 Pražané opakovali svůj 

požadavek. Učinili tak ještě s menším úspěchem než předtím, protože 
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do artikulů sněmu se žádná přímluva stavů nedostala. Změna situace 

nastala na generálním sněmu v roce 1619, od něhož měli být radové 

obsazováni v rovném počtu ze všech tří stavů království českého.159 Po 

Bílé hoře měšťanská lavice definitivně zanikla. Ve vídeňském reskriptu 

z 29. listopadu 1628 už není o ní zmínka.160  

Instrukce z 20. ledna 1548 uváděla mezi apelačními rady také 

čtyři doktory práv: Ludvíka Šradína (Šeradina) ze Šondorfu, Vavřince 

Knora (Knorra) z Roznrotu, Gerharta z Cách a Kryštofa Kleklera 

(Kläklera). Přísahu složili 25. června.161 Pro úplnost je třeba dodat, že 

dílo J. F. Schmidta opět obsahuje rozpor mezi výkladovou částí 

a přehledem členů komory, pokud jde o obsazení doktorské lavice. 

V prvém případě se shoduje s výše uvedeným,162 ve druhém mezi 

doktory mylně uvádí navíc Blažeje Nožičku, Jana Pamphila, Jana 

Turase, Jana Wollingera   a opomíjí Vavřince Knora z Roznrotu.163 

Královská instrukce z roku 1548 je prvním předpisem, který 

předpokládá univerzitní právnické vzdělání a získání doktorátu pro 

výkon významné funkce. Do té doby se nejednalo o obligatorní 

o podmínku pro zastávání žádného úřadu.164 Nelze sice ještě hovořit 

o vytlačování laiků v soudnictví profesionálními právníky, ale v našich 

zemích jde o první krok vedoucí k této obecné tendenci, jež se pomalu 

začala prosazovat v Evropě včetně habsburském soustátí koncem 

16. století.165 Panovnická moc si dobře uvědomovala výhody odborného 

úřednického aparátu pobírajícího stálý plat. Přítomnost právníků se 

samozřejmě projevila mimo jiné v kvalitě rozhodování apelačního 

soudu. Na tomto místě je třeba připomenout, že na pražském vysokém 

učení chyběla pravidelná výuka práva. Právnická fakulta, která se 
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v roce 1372 oddělila od pražské univerzity a tvořila samostatnou 

univerzitu, na počátku husitských válek zanikla.166 Nebyla obnovena 

ani jako součást pražské univerzity, z níž se stala jednofakultní škola 

zemského významu. Přestože se na ní objevovaly snahy zahájit 

přednášky z práva, k otevření řádného studia nedošlo a zájemci o toto 

studium museli odcházet do zahraničí. Českých vystudovaných 

právníků tak nebylo mnoho, a proto jejich deficit nahrazovali cizinci. 

K tomu ještě přistupoval fakt, že habsburský dvůr důvěřoval 

zahraničním juristům více než českým.167 Řada z nich přišla do země 

právě za vlády Ferdinanda I.168 Z těchto důvodů nenajdeme mezi 

apelačními rady mnoho českých doktorů práv.169 Také všichni první 

členové doktorské lavici pocházeli z ciziny. Až v roce 1552 byl Ludvík 

Šradín přijat za obyvatele v zemi.170 Mezi Čechy, kteří nabyli právnické 

vzdělání v cizině, můžeme jmenovat již uváděného Jindřicha 

Domináčka z Písnice, který studoval ve Vídni a v Ingolstadtě,171 nebo 

Simona Proxena, jenž získal právnické vzdělání v 60. letech 16. století 

v Douai, Paříži a Orleánsu.172   

 

 

1.5. Kancelář 

 

Stejně jako u jiných úřadů působila u apelační komory kancelář 

plnící úkoly administrativního charakteru. Nejdůležitější z jejího 

personálu byl sekretář, jenž připravoval jednání a na jehož bedrech 
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ležel chod soudu.173 Přijímal došlé apelace, které ihned musel 

zaregistrovat ve speciálním registru, aby bylo patrné, kdy byly 

doručeny.  Vedení registru patřilo k jeho základním povinnostem. 

Existoval ještě druhý registr, který měl na starost prezident. Sekretář 

též disponoval jedním ze dvou klíčů od truhly, kam musel ukládat 

peníze ortelní (poplatky za apelaci). Královská instrukce výslovně 

stanovila, že nesmí od odvolatelů požadovat víc, než je určeno. Rovněž 

nesměl přijímat v souvislosti se svým povoláním žádné pocty ani jiné 

výhody a zakazovalo se mu jakýmkoli způsobem ztrpčovat lidem 

podání odvolání. Platilo to i pro písaře, kterého měl k dispozici. 

V tomto ohledu nad oběma vykonávali dozor prezident a ostatní 

radové.174 

Podobně jako u apelačních radů žádná norma nevymezovala 

dobu, po jakou mohli sekretáři zůstávat v úřadu. Její délka se lišila 

podle konkrétního případu a pohybovala se v rozmezí od jednoho 

(Franz Ludwig, Mathias Arnoldinus) do třiceti let (Albrecht Kindter 

mladší).175 Na rozdíl od ostatního administrativního personálu, který 

vybíral prezident, jmenoval sekretáře přímo panovník. V jejich 

seznamech nalezneme jak osoby české, tak německé národnosti, 

přičemž převažují Němci. Od počátku 17. století do Bílé hory se mezi 

pěti sekretáři objevil jen jeden český (Jan Dlauhey).176 V souvislosti s 

nárůstem administrativy byl počátkem 17. století zřízen druhý 

sekretář. Potom byl jeden český a další německý.177  

Za výkon svého povolání dostával sekretář stálý plat a k tomu 

pět bílých grošů za každou apelaci178 Neměl proto vyžadovat od 
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apelujících osob další odměnu.179 Roční příjem po valorizaci 

reskriptem z roku 1628 činil 400 kop míšeňských, tedy stejně jako u 

apelačních radů před navýšením a byl pouze o třetinu nižší než jejich 

zvýšený plat. Značně převyšoval platy ostatních administrativních 

úředníků soudu.180 Z toho vyplývá, že se jednalo o nejvýznamnější 

funkci v rámci pomocného soudního aparátu. Koneckonců o výjimečné 

pozici sekretářů svědčí i skutečnost, že byli jedinými administrativními 

pracovníky, jejichž postavení upravovala zřizovací instrukce. Také 

v jejich případě se obligatorně nevyžadovalo právnické vzdělání a ani 

žádného doktora práv mezi nimi před Bílou horou nenalezneme. 

Podmínkou pro nastoupení do funkce bylo složení úřednické 

přísahy.181 Prvním sekretářem jmenovaným v roce 1548 byl Jan 

Domažlický.182 Loajalita spolu se zkušenostmi nabytými ve funkci, 

mohly sekretáře dovést i na místo apelačního rady, jako se to stalo 

v případě Matyáše Arnoldina, kterého panovník jmenoval do rady nad 

apelacemi ve dvacátých letech 17. století.183 

Co do důležitosti hned za sekretáři zaujímali místo registrátoři, 

kteří stejně jako oni prováděli registraci přijatých apelací.184               

Od roku 1628 představovalo jejich finanční ohodnocení 265 kop 

míšeňských ročně.185 Registrátoři se objevili až na počátku 17. století. 

Do konce předbělohorské doby se jimi stali Leonard 

z Achu (1602) a Niklas Hoffmann (1611).186 

Personál kanceláře doplňovali kancelisté. Prvními třemi se 

v roce 1548 stali Briccius Domažlický, Ulrich Bischoff a Kryštof 

Han.187 Od roku 1628 pobírali roční plat 144 kop.188 Nejméně placeni 

                                           
179

 Sněmy české II, s. 547. 
180

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 10. 
181

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 269–280. 
182

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 68, fol. 8; Apelační soud, kn. č. 69, s. 123. 
183

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 69, s. 17. 
184

  RYANTOVÁ, M., Ladislav II. Popel z Lobkovic, s. 194. 
185

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 10. 
186

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 69, s. 161. 
187

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 68, fol. 8; Apelační soud, kn. č. 69, s. 195. 
188

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 10; AUERSPERG, J. F., Geschichte, s. 106–108. 



45 

 

byli dveřníci s 96 kopami.189 Seznamy úředníků apelačního soudu 

uvádějí v roce 1548 jako prvního dveřníka Hanuše Tragera.190 

 

 

2. Pravomoc apelačního soudu před stavovským 

povstáním 

 
Ferdinand I. původně zamýšlel koncipovat apelační komoru jako 

všeobecný odvolací soud, který by vyřizoval odvolání proti rozsudkům 

veškerých soudů všech zemí Koruny české. Chtěl dokonce, aby se k ní 

apelovalo i od českého a moravského zemského soudu.191 V takové 

maximalistické podobě se však záměr neprosadil kvůli odporu šlechty, 

pro niž bylo nepřijatelné, aby došlo k odchýlení od zásady 

nepřípustnosti apelace od zemských soudů. Zemské soudy v oblasti 

českého práva byly totiž uznávány za instance, od kterých se není 

možné odvolat.192 Jednalo se o princip založený starým právním 

obyčejem, přičemž jeho porušení se považovalo za urážku zemského 

soudu.193 Jeho nedodržení chápaly zejména vyšší stavy jako 

zasahování do svých starých práv. Jelikož v roce 1548 disponovala 

šlechta jako celek stále silným postavením a panovník se s ní nechtěl 

dostat do ostrého střetu, vymezil nakonec pravomoc apelační stolice 

úžeji.  

Na začátku zřizovací instrukce z 20. ledna 1548 král stanovil, že 

každý má právo se obrátit s odvoláním přímo na něj nebo na apelační 

rady, pokud má pocit, že mu bylo ukřivděno soudy královských měst: 

„…jestližeby se komu zdálo, žeby skrze soudy a ortele v městech našich 
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královských obtěžován byl, aby ten každý před nás aneb rady od nás 

k tomu zřízené se odvolati a apelací vzíti mohl…“194 Pravděpodoně 

právě uvedená formulace vedla k závěru starší literatury 

(Auersperg),195 že apelační soud byl odvolacím tribunálem jen od 

městských rad královských měst. Pozdější literatura, jejímiž autory již 

byli převážně historici, tento závěr revidovala, když rozšířila působnost 

soudu na vrchnostenská města.196 Karolina Adamová se přitom 

zabývala otázkou, proč Ferdinand I. v instrukci výslovně uvedl 

královská města. Zřejmě lze akceptovat její názor, že tím chtěl 

zdůraznit fakt, že zřízení nové instituce je součástí sankcí uvalených 

na královská města za účast na odboji v roce 1547.197  

Nicméně z dalšího textu instrukce vyplývá panovníkův záměr 

podřídit pravomoci nového úřadu i ostatní městské a též „neměstské“ 

soudy. Téměř v jejím závěru hovoří nejen o městech obecně, tj. bez 

přívlastku „královská“, ale zároveň též o jiných než městských 

právech, od nichž je možné se odvolat k apelačním radům: „A když 

která apelací před rady naše z měst aneb od kterého práva v království 

našem Českém příjde…“198 Skutečnost, že se ve 2. polovině 16. století 

odvolávalo k apelačnímu soudu nejen z královských měst, ostatně 

nejlépe potvrzuje praxe, v níž nalezneme doklady o apelacích od 

městských rad vrchnostenských měst, hraničních soudů, židovských 

samospráv či perkmistra hor viničních.199 
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2.1. Apelace 

 

Ještě bezprostředně po vzniku apelačního soudu existovala 

možnost odvolávat se z královských měst k městské radě Starého 

Města pražského, popř. jiných královských měst. Musely ale s tímto 

postupem souhlasit obě strany. V opačném případě mohla apelace 

směřovat pouze k apelační stolici.200 Volba příslušného odvolacího 

soudu byla možná jen v první dekádě činnosti apelační komory.  

V listě ze 4. prosince 1558, kterým Ferdinand I. potvrdil 

staroměstským měšťanům některá privilegia a současně zdůraznil 

zákaz konání rad bez královského hejtmana, přikázal, aby se apelace 

z Nového Města pražského a jiných měst nadále nezasílaly do Starého 

Města, nýbrž k apelačnímu soudu. Za přítomnosti panovníka 

v Českém království měly směřovat dokonce přímo k němu. Radě 

Starého Města pražského král výslovně zapověděl vydávat rozsudky 

a poskytovat naučení, jak byla dosud zvyklá. Podobně formuloval 

dopis Novému Městu pražskému, datovaný téhož dne. Novoměstským 

navrátil některá privilegia a zakázal podávat odvolání do Starého 

Města pražského.201 Od té doby nebylo možné apelovat ani do jiných 

královských měst, na které se zákaz vztahoval per analogiam, a jedině 

přípustným odvolacím místem pro městské rady všech českých měst 

měla být napříště apelační komora.202 

Kromě svobodných měst spadala pod pravomoc apelačního 

soudu i města vrchnostenská. Rozumí se jimi města, jež nepodléhala 

přímo panovníkovi jako města královská, ale nějaké vrchnosti. Neměla 

zastoupení na zemském sněmu a netvořila městský stav.203 
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K apelačnímu soudu směřovala odvolání rovněž 

z vrchnostenských městeček. V 16. století se města od městeček 

odlišovala v několika znacích. Konšelská rada v městech disponovala 

většími pravomocemi v nakládání s obecním majetkem a  finanční 

agendu vedla bez přímého dohledu vrchnostenských úředníků. Dalším 

rozdílem bylo, že konšelé v městečkách neměli právo udělovat zhostné 

listy těm, kteří se chtěli vystěhovat. Jako formální znaky se uvádějí 

právo měst pečetit červeným voskem a trvalé městské opevnění.204 

Před zřízením rady nad apelacemi představovaly pro 

vrchnostenská města a městečka kromě vrchnosti odvolací instanci 

soudy královských měst.205 Většinou se jednalo o nejbližší královská 

města. Např. Mladá Boleslav brala naučení v Nymburku,206 Vlašim 

v Kouřimi207 atd. S příslušností konkrétního vrchnostenského města 

k vyššímu právu musela souhlasit vrchnost, pod jejíž ochranu 

náleželo.208 Tento stav se de iure neměl změnit ani po zřízení 

apelačního soudu, byť se zpočátku vyskytly určité pochybnosti. 

Dokládá to dotaz Pražanů, položený králi, zda se procesní strany mají 

odvolávat z vrchnostenských měst přímo k apelačním radům nebo 

jako dosud nejprve do Starého Města pražského. Prostřednictvím 

české kanceláře dostali odpověď, že je třeba zachovávat stávající 

postup a odvolávat se nadále do Starého Města. Teprve odtud mohly 

strany apelovat k nově zřízenému soudu na Pražském hradě jako třetí 

instanci.209 V instrukci o apelacích z 13. března 1548 se hovoří pouze 
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o Starém Městě pražském, ale analogicky se vztahovala také na 

odvolání do ostatních královských měst.210  

V praxi se však velmi často se stávalo, že se z vrchnostenských 

měst apelovalo přímo k radům nad apelacemi a tak se vlastně 

obcházela druhá stolice. V knihách ortelů apelačního soudu 

v Národním archivu a knize nálezů vrchního práva v Státním okresním 

archivu v Mladé Boleslavi najdeme opravdu jen málo zmínek 

o rozhodování královského města v druhé instanci. Tohoto problému 

si všiml ve svém rozsáhlém díle též Josef Dobiáš v případě Pelhřimova. 

Z jeho osmi známých odvolání z doby před vykoupením z poddanství, 

tj. z let 1555-1571, není ani jednou zmiňováno rozhodnutí soudu 

druhého stupně.211  

Rovněž ve zkoumaných pramenech se ortely královského města 

jako vyššího práva objevují sporadicky a v podstatě se jedná převážně 

o Litoměřice, které měly postavení tradičního vrchního práva pro 

jednu ze dvou hlavních právních oblastí v Čechách. Po zřízení 

apelačního soudu sice toto postavení ztratily, ale vazby na 

litoměřickou stolici zůstaly relativně silné ještě nějaký čas. Do 

Litoměřic jako k bezprostředně vyššímu právu se z poddanských měst 

a městeček odvolávalo hlavně v prvních letech existence apelačního 

soudu. Takový postup je zaznamenán v knize apelací z roku 1548 

např. u rozsudku soudu Benátek nad Jizerou ve věci náhrady škody 

mezi Pinkasem Židem z Lysé nad Labem a Havlem z Krásné. Ze zápisu 

se dozvídáme, že apelačnímu ortelu předcházelo potvrzení 

benáteckého rozhodnutí litoměřickým právem.212 Stejně tomu bylo i 

u prvního odvolání z Mladé Boleslavi (1548).213 V dalších 

mladoboleslavských apelacích údaj o rozhodování litoměřického soudu 

chybí. 
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 Do Litoměřic přišel také případ mordu Mikuláše z Malého 

Slivenska. Vrchnost zavražděného Jan z Kolovrat (ve sporu zastoupen 

plnomocníkem) obvinil z vraždy Vaňka Koníka a Vaňka Kožišníka. Ti 

se bránili tím, že nemusí na žalobu odpovídat, pokud Jan z Kolovrat 

neprokáže, že Mikuláš byl jeho poddaný a že tedy má právní zájem na 

věci. V první instanci konšelé v Kostelci nad Labem neuznali jejich 

námitku s odůvodněním, že předmětem žaloby nebylo určení 

člověčenství (poddanství), nýbrž mord. Nevyhověla jim ani druhá 

instance v Litoměřicích. Podle ní plnomocník Jana z Kolovrat nemusel 

dokazovat, že oběť byla poddaným Kolovrata, stačilo, že „se k tomu 

zná“. Procesní nejasnost vnáší do případu následný postup 

kosteleckých, kteří litoměřický ortel ještě potvrdili, přestože měl být 

pro ně aktem vyšší instance. Nakonec se spor dostal před apelační 

soud, který v roce 1552 dal obžalovaným Vaňkům zapravdu. Jelikož 

popírali, že Mikuláš byl poddaným Jana z Kolovrat, bylo podle 

právního názoru apelačních radů nejprve třeba tuto skutečnost 

prokázat. Teprve potom měli Vaněk Koník a Vaněk Kožišník 

poskytnout na žalobu vysvětlení.214  Janovi z Kolovrat se zřejmě 

nepodařilo dokázat, že byl vrchností nebožtíka. Další žalobu totiž 

podala Žofka, manželka zavražděného Mikuláše, která jako vdova po 

zavražděném měla rovněž právní zájem na věci. Obžalovaní žádali 

výpis ze Žofčiny žaloby a hájemství (dobu na přípravu obhajoby). Opět 

rozhodoval apelační soud, litoměřická stolice tentokrát již do řízení 

nezasáhla.215  

Litoměřičtí kmeti projednávali též případ Jošta, který se odvolal 

od turnovského soudu v roce 1550. Když se ale stejný Jošt obrátil na 

justici počátkem 50. let ještě několikrát, vždy projednával věc jako 
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vyšší instance přímo apelační soud již bez litoměřického 

mezičlánku.216 

Kromě Litoměřic se mezi královskými městy rozhodujícími 

v druhé instanci frekventovaněji objevují pouze ortely Plzně. Jeden 

takový napravil v roce 1558 rozsudek Dobřan. O rok později ve věci 

rozhodli apelační radové.217 Když ještě v roce 1559 dobřanská městská 

rada vydala v jiné záležitosti další ortel, ve vyšší instanci rozhodl již 

přímo apelační soud.218 

Jako další příklad trojinstančnosti lze uvést ortel Hostomic 

z roku 1561, který zprošťoval viny Jiříka Holiče. Jiřík na cestě „šlapal 

koněm“ po Janu Brzobohatém a způsobil mu poranění, avšak žaloba 

mu neprokázala úmysl. Bránil se tím, že mu Jan nechtěl udělat místo. 

Rozsudek potvrdili berounští konšelé, ale apelační soud ho reformoval. 

Jiřík Holič musel poškozenému zaplatit náklady na řízení.219 

Důvodů, proč se z vrchnostenských měst odvolávalo rovnou 

k apelačnímu soudu, bylo víc. Strany nepochybně pokládaly za 

zbytečné a nákladné apelovat nejprve do královského města, když se 

mohou hned obrátit k vrchnímu právu. To je dobře patrné zejména 

u kauz, které s různými obměnami přišly na stůl apelačních radů 

opakovaně, přičemž pouze poprvé je zmínka o rozhodování soudu 

královského města. Jestliže se případem v druhé instanci zabývalo 

vyšší právo a nakonec věc stejně rozhodl apelační soud, podruhé se 

apelant raději odvolal přímo k němu. Při nevelké lidnatosti raně 

novověkých měst se tato praxe rychle rozšířila v rámci daného města 

a následně se od stejného soudu lidé obraceli přímo na apelační rady. 

Velkou roli v tom, že se obcházela královská města, sehrálo 

tolerování tohoto stavu. V pramenech jsem nenarazil na jediný případ, 
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kdy by apelační soud zamítl odvolání, protože nebyl nejprve podán 

opravný prostředek k nižší stolici. Nejednalo se o podmínku připuštění 

apelace. 

Také ze samotných ortelů vrchnostenských měst vyplývá, že 

přímá apelace na Pražský hrad byla běžnou a obecně přijímanou 

praxí. Městská rada někdy v rozsudku uváděla poučení o možnosti 

odvolání. Např. rožmitálský ortel ve věci dluhu mezi Dorotou 

Špaldovou, manželkou Tomka z Lazu, a Tomkovým synem Janem 

(1553) kočí slovy: „A jestliby se které straně tato naše vejpověď nelíbila, 

vyhrazujem vyšší právo na Hradě pražském před jich milostmi pány 

appellátory.“220 Právo královského města jako hierarchicky nejbližší 

instanci vůbec nezmiňuje. Na apelační soud coby vyšší právo výslovně 

odkazuje též ortel městské rady Březnice z roku 1564.221  

Jen zřídka se setkáme s tím, že první stolice mluví v poučení 

o konkrétním královském městě jako o vyšším právu. Např. Staré 

Město pražské se uvádí jako odvolací instance v příbramském 

rozsudku z roku 1555, který rozhodl o žalobě rožmitálského 

purkrabího Mikuláše Domažlického z Domažlic proti Dorotě 

Špaldové.222 Zajímavé je rozhodnutí z Bubovic (1563) ohledně 

připuštění důkazů, kde konšelé alternativně vyhrazují nespokojeným 

stranám vyšší právo v Berouně nebo vrchní právo u apelačního soudu. 

Odvolání nakonec směřovalo k apelacím na Pražský hrad.223 I tento 

případ dokazuje, že praxe nechápala soud královského města jako 

nezbytný stupeň v odvolacím řízení. 

Pokud rozsudky vrchnostenských měst vůbec odkazují 

eventuální apelanty k vyšší stolici, činí tak převážně bez uvedení 

konkrétního soudu. Nejčastěji se používají formule typu „vyšší/vrchní 

právo se vyhrazuje/nezavírá“ nebo soudci rozhodují s „vejhradou 
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vyššího/vrchního práva“. Vrchním právem se rozumí apelační soud, 

vyšší právo může znamenat jak radu nad apelacemi, tak soud 

královského města. V drtivé většině případů nakonec rozhodl 

o odvolání pouze apelační soud. 

Po vzniku apelačního soudu brala vrchnostenská města 

a městečka nadále naučení v královských městech, byť se v některých 

případech obracela přímo na apelační rady. Roku 1559 budyňský 

soud žádal o naučení v Litoměřicích kvůli žalobě Jakuba Břeského 

proti Václavu Hlaváčovi z Břežan.224 Spíš výjimečně konšelé rozhodli 

v první instanci na základě naučení z více měst. V roce 1559 potvrdil 

apelační soud ortel Postoloprtských, kteří si předtím vyžádali radu 

z Loun, Mostu a Chomutova.225 Chomutov však až do roku 1605 nebyl 

královským městem. Na konci padesátých let patřil pánům z Weitmile 

a měl charakter rezidenčního vrchnostenského města, tzn. města 

podléhající vrchnosti, která si v něm zároveň vytvořila sídlo. Taková 

města se leckdy vyrovnala svým, zejména ekonomickým, významem 

některým královským městům.226 Tento případ naznačuje, že žádosti 

o naučení směřovaly po zřízení apelačního soudu i do významných 

nekrálovských měst v okolí. Nicméně pouze na jeho základě nelze 

konstatovat, jak obecný byl tento jev.  

Co se týče případů, kdy vrchnostenská města žádala o naučení 

přímo apelační soud, můžeme jen litovat, že se pro sledované období 

nedochovala sbírka, která by systematicky zaznamenávala naučení 

poskytovaná apelačním soudem. Musíme se proto spokojit s jinými 

prameny, např. knihami rozhodnutí vrchního práva, které se vedly 

u některých městských soudů. Několik právních naučení je možné 

nalézt v mladoboleslavské knize ortelů apelačního soudu. Jedním 

z nich je naučení zaslané apelačními rady do vrchnostenského města 
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Horažďovic v roce 1601. Týkalo se cizoložství mezi Annou Velenovkou 

a pekařem Ondřejem Šípkem, které se neobešlo bez následků. Protože 

ženatý Ondřej zprvu popíral svoji vinu, vyslýchal horažďovický soud 

Annu útrpným právem. Cizoložník se přiznal teprve při pohledu na 

trpící milenku a hájil se tím, že nevěděl, „kterak se mu to přihodilo 

z opilství“. V naučení apelační radové předně konstatovali, že 

horažďovičtí konšelé neměli použít útrpné právo. Dále jim doporučili, 

aby Ondřeje potrestali pokutou za hřích a vyměřili mu přiměřenou 

částku, kterou by se vyrovnal s Annou.227  

Šlechta většinou nebyla nakloněna tomu, aby se pravomoc 

apelačního soudu prosazovala v té či oné formě vůči poddanským 

městům. Chápala jeho vznik především jako trest pro královská města 

poražená v povstání roku 1547. Nechtěla proto příliš často připouštět, 

aby král jeho prostřednictvím zasahoval do soudnictví ve 

vrchnostenských městech. Takové jednání považovala za porušování 

stavovských svobod a zaběhnutého pořádku. Silný odpor se vytvořil 

zejména na Moravě, situace v Čechách vypadala pro apelační soud 

o něco příznivěji, ale i zde trvalo poměrně dlouho, než se jeho 

pravomoc zcela prosadila.  

Z vrchnostenských měst v Čechách přicházela odvolání 

k apelačnímu soudu již od prvního roku jeho činnosti. To ale 

neznamená, že by se mu hned začala plně podřizovat. U značné části 

měst a městečka se jednalo víceméně o ojedinělé případy, které přišly 

k apelačním radům. Není výjimečné, že se v knihách ortelů apelačního 

soudu pro jednotlivé kraje (1548–1566) setkáme pouze s jednou nebo 

dvěma apelacemi, které pocházejí ze stejné lokality, např. Pardubice 

(1560), Podbořany (1564), Budyně nad Ohří (1559,1560). Z jiných míst 

byla odvolání častější, např. z Březnice či Miličína. První odvolání 

z Miličína bylo vyřízeno v roce 1555 a během následujících deseti let 

přibylo dalších šest, což na sídlo této velikosti není zanedbatelné 
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množství. Zvláště, uvážíme-li pro srovnání, že královské město Písek 

nalezneme v knihách ortelů pro Prácheňský kraj (1548-1566) pouze 

desetkrát. Poslední skupinu představují vrchnostenská města 

s velkým počtem apelací, kterým se vyrovnají leckterému královskému 

městu. Sem lze zařadit Rakovník s 46, popř. Strakonice s 22, ale 

především Mladou Boleslav se 119 odvoláními během prvních 

osmnácti let činnosti apelační komory.228  

Faktorů vysvětlujících, proč se z některých vrchnostenských 

měst apelovalo častěji, je víc. Velkou roli hraje počet obyvatel 

a v neposlední řadě přístup vrchnosti. V případě Mladé Boleslavi 

mohla mít vliv navíc skutečnost, že po roce 1547 došlo k oslabení její 

vazby na vrchnost dočasnou změnou alodního majetku v manství. 

Tato změna se stala součástí trestu Ferdinanda I. vůči 

mladoboleslavské vrchnosti Arnoštu Krajíři z Krajku za účast v odboji 

v roce 1547.229 Potrestaný Krajíř, který zpočátku musel setrvávat v 

domácím vězení, jistě nebyl v pozici, aby mohl bránit prosazování 

pravomoci apelačních radů vůči mladoboleslavskému městskému 

soudu. 

Mezi vrchnostenskými městy, jejichž soud se začal plně 

podřizovat apelační stolici, můžeme zmínit také Sedlčany, kde je první 

náprava rozsudku doložena v roce 1588. Zde měla nepochybně 

významný vliv specifická okolnost, že přímou vrchností sedlčanských 

byli Popelové z Lobkovic, kteří zachovávali k Habsburkům velmi 

loajální vztah a v 2. polovině 16. století obsazovali místa prezidentů 

a radů apelačního soudu.230 

Apelační tribunál též shromažďoval a vyřizoval odvolání proti 

rozsudkům tzv. hraničních soudů, jejichž rozvoj nastal právě 
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v 16. století. Se souhlasem krále je dočasně svolávala vrchnost 

a povolávala do nich konšely z různých, zejména okolních měst, čímž 

měla být zajištěna větší odbornost rozhodování. Hraniční soudy 

soudily podle městského práva. Jejich pravomoc nebyla nikterak 

přísně vymezena. Rozhodovaly většinou závažnější a složitější trestní 

věci.231 

Jako příklad lze uvést hraniční soud konaný pod hradem 

Karlštejnem v roce 1555, který byl osazen karlštejnským purkrabím 

Janem Bořitou z Martinic. Zabýval se žalobou tetínského rychtáře 

Václava Starého na svého syna Havla kvůli krádeži peněz. Václav 

zajistil svědky, kteří vypověděli, že Havel utratil hodně peněz „po 

šenkovních domech“ v Berouně a že při nočních návratech domů měl u 

sebe velkou sumu, u níž neprokázal, kde k ní přišel. Soudci nařídili 

použití útrpného práva a ukování. Apelační soud změnil verdikt (1556) 

a Havla osvobodil, protože nepovažoval žalobu za prokázanou. 

Karlštejnský rozsudek podobně jako další ortely hraničních soudů 

obsahoval výhradu vyššího práva: „Komuž by se tento nález náš nelíbil, 

vyšší právo k radům nad apelacemi na Hrad pražský si 

vyhrazujem.“232  

V roce 1558 projednával hraniční soud ve Zvoleněvsi spor mezi 

Janem Bořitou z Martinic a na Smečně a Jiříkem Žejdlicem ze 

Šenfeldu na Zvoleněvsi, kteří zastupovali své poddané Víta Kulhavého 

(Bořita) a jakéhosi Ondřeje (Žejdlic). Podle svědků si Ondřej s Vítem 

nadávali, až první z nich zranil kordem druhého na hlavě. Konšelé 

nejprve odeslali žádost o naučení do Litoměřic a na jeho základě 

rozhodli „s výhradou vyššího práva“. Protože se Ondřej dopustil činu 

s úmyslem zavraždit Víta a nebylo prokázáno, že by mu poškozený 

zavdal příčinu, byl odsouzen ke ztrátě ruky, ledaže by se s žalující 

stranou smluvil jinak. Apelační soud napravil ortel tak, že Ondřej musí 
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jít do vězení a teprve odtamtud má být pod zárukou propuštěn, aby se 

s Vítem dohodl na narovnání.233 Obecně se s apelacemi od hraničních 

soudů příliš nesetkáváme, např. z Boleslavského kraje přišly v první 

dekádě činnosti apelačního soudu dvě, z roku 1552 a 1554. V obou 

případech byly ortely napraveny.234 

Apelační radové neprojednávali pouze apelace ze svobodných 

a vrchnostenských měst a od hraničních soudů, ale jejich pravomoc se 

uplatnila i vůči jiným soudům. V knize ortelů apelačního soudu pro 

Prahu (1548-1566) se často setkáme s odvoláními, která přišla od 

perkmistra hor viničných. Jeho první rozsudek potvrdila apelační 

komora již v roce 1549.235 Perkmistr rozhodoval v první instanci spory, 

jež se týkaly vinic. Např. v roce 1551 odvolací instance konfirmovala 

rozhodnutí, které uznalo žalobu Zikmunda Pikharta ze Zeleného Údolí 

a jeho manželky Voršily proti Burianovi z Vlkanova. Manželé prodali 

Burianovi „Volkovní vinice“ a závdavkem od něho měli dostat 

„Bruncvíkovské vinice“. Burian začal sice užívat koupené vinice, ale 

žalující straně nezaplatil kupní cenu a ani nedal na ni přepsat 

Bruncvíkovské vinice v příslušných knihách. Podle rozsudku měl 

odstranit tyto nedostatky do dvou neděl.236 

K apelacím na Pražský hrad se odvolávalo také od židovských 

samospráv.237 

Ve studovaných pramenech se ojediněle nachází případy, kdy se 

strana odvolala vůči rozhodnutí, které vydal představitel kláštera. Dva 

nalezneme hned v prvním roce činnosti nové odvolací instance. Jedna 

apelace přišla ze Strahova, druhá ze Slovan. Strahovský opat rozsoudil 

spor o stoh žita mezi žalujícím Matoušem Pasýřem ze Starého Města 

pražského a žalovaným horoměřickým rychtářem Vondrákem Starším 
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ve prospěch druhého z nich. Apelační soud ortel potvrdil.238 Kauza, 

kterou se zabýval opat kláštera Na Slovanech, se týkala pozůstalosti po 

Martinu Aronovi z Čakovic. Jeho dcera Kateřina Šimonová 

se domáhala majetku na základě výpisu ze svatebních smluv. Protože 

dotčené smlouvy nebyly vloženy do knih a schváleny opatem jako 

vrchností, měl všechen statek připadnout jejím bratrům Janovi, 

Václavovi a Matoušovi Aronovým. Nic nedostala z otcova majetku ani 

Kateřinina sestra Markéta, neboť se provdala bez povolení vrchnosti 

i rodičů.239 

Z pozdějších let mohu uvést apelaci vůči rozhodnutí opata 

kláštera v Sedlci u Kutné Hory z roku 1556, které se týkalo zahrady 

nacházející se na klášterních statcích. Dotčenou zahradu prodal jakýsi 

Húza Koníčkovi a ten ji převedl na Tomáše z Kaňku, aniž by ji Húzovi 

zaplatil. Spor pak vedl Václav z Jílového na místě sirotků po Húzovi na 

straně žalující proti Tomášovi z Kaňku na straně žalované. Ortel je 

učiněn s „výhradou vyššího práva“, čímž odkazuje potenciálního 

odvolatele nejspíš k apelačnímu soudu. Ten nakonec rozhodl 

v konečné instanci a rozhodnutí ze Sedlce potvrdil.240 

Zřizovací instrukce se výslovně vztahovala na města z Českého 

království a Moravského markrabství, slezských knížectví a Horní 

a Dolní Lužice.241 Praxe však byla trochu jiná a lišila se v závislosti na 

teritoriu. V případě českých měst se pravomoc rady nad apelacemi 

prosadila relativně rychle, ale i tam některé soudy kladly novému 

instančnímu postupu nejrůznější překážky. O nich se dozvídáme 

z panovníkova listu zaslaného 3. dubna 1549 všem královským 

městům v Čechách. Podle něj se objevovaly stížnosti, že konšelé 

nepomáhají odvolatelům při uplatňování jejich práva a naopak 

úmyslně činí průtahy. Stávalo se také, že odesílali k apelacím soudní 
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akta, aniž by je předtím přečetli stranám a zapečetili před nimi. Král 

tyto praktiky zakázal a navíc nařídil, aby městské rady nevybíraly jako 

soudní poplatek za apelaci víc než dvě kopy českých grošů. Tím chtěl 

zabránit městům, aby požadováním větší částky znemožňovala širšímu 

využívání možnosti se odvolat. Nad dodržováním nařízení měli dohlížet 

královští rychtáři. List byl adresovaný též Českým Budějovicím, Plzni 

a Ústí nad Labem.242 Uvedená tři města se musela podřídit pravomoci 

soudu, byť se nezúčastnila odboje proti Ferdinandovi I. Pouze u nich 

byla vynechána ustanovení o královském rychtáři.243 Jedná se o další 

doklad toho, že zřízení apelační komory nepředstavovalo pouhou 

sankci, nýbrž součást připravovaného vystoupení panovnické moci 

proti městům, pro niž byla porážka z roku 1547 jen záminkou. 

Také apelační soud musel řešit případy, kdy městské soudy 

svým postupem ztěžovaly apelantům odvolání. Např. ve sporu Kryštofa 

Lounského s Václavem Vosičkou strana zmeškala lhůtu pro 

odůvodnění apelace, protože lounští soudci včas nevydali výpis ze 

soudních akt. Apelační radové jim přikázali (1550), aby poskytli pro 

daný právní úkon dodatečnou lhůtu.244 Jindy první instance neurčila 

termín pro vyslyšení apelace, ačkoli byla řádně ohlášena.245 

O tom, že odvolání na Pražský hrad nebyla městům příliš 

pochuti svědčí též důtky, které Ferdinand I. udělil některým z nich 

(Lounům, Čáslavi) za bránění apelacím.246 Z pozdější doby je možné 

uvést suplikaci měst, v níž prosí Maxmiliána II., aby nepřipouštěl 

zbytečná odvolání. V odpovědi z 22. února 1570 shledává jejich žádost 
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„za slušnů“ a nařizuje potrestání každého, kdo by úmyslně zneužil 

apelace.247 

Jednou z možností, jak postihnout ochotu jednotlivých 

královských měst v Čechách podřizovat se apelačnímu soudu jako 

vrchní instanci, je porovnání počtů apelací, které od nich přicházely. 

Uvědomuji si, že zde velkou roli sehrálo více faktorů (zejména velikost 

populace), přesto některé výrazné rozdíly mohou mít souvislost 

s postojem daného města k novému odvolacímu tribunálu. Následující 

tabulka zachycuje počet apelací z některých měst, jak jsou 

zaznamenány v knihách ortelů apelačního soudu pro jednotlivé kraje 

v letech 1548 až 1566.248 Pro srovnání jsem zahrnul i některá 

vrchnostenská města. O prosazování pravomoci nové soudní instance 

vůči jmenovaným městům vypovídá také rok první vyřízené apelace.  

 

 Město  První apelace Počet apelací (1548 až 

1566) 

 Čáslav              1549                138 

 České Budějovice              1552                 14 

 Český Brod              1548                 64 

 Horažďovice              1550                 27 

 Kolín              1548                157 

 Kouřim              1549                 93 

 Kutná Hora              1549                208 

 Miličín              1555                   7 

 Mladá Boleslav              1548                 119 

 Nymburk              1548                 161 

 Písek              1550                  10 

 Plzeň              1550                  99 

 Prachatice              1549                  13 
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 Město  První apelace Počet apelací (1548 až 

1566) 

 Rakovník              1550                  46 

 Strakonice              1553                  22 

 Sušice              1549                  37 

 Tábor              1548                 169 

 

Z přehledu je zjevné, že České Budějovice jako město, které se 

nepodílelo na vystoupení proti Ferdinandovi I., se jen velmi liknavě 

podřizovalo autoritě apelačního soudu. O tom svědčí nejen pouhých 

čtrnáct apelací v prvních dvou dekádách jeho činnosti, nýbrž i tří- až 

čtyřleté zpoždění oproti jiným královským městům, co se týče vyřízení 

prvního odvolání. Ani Plzeň, další nezúčastněný v odboji, nebyla mezi 

prvními městy, odkud přicházely apelace. Ostatně i s 99 apelacemi 

podanými do roku 1566 hluboko zaostávala za srovnatelnými 

královskými městy. 

Moravská města se až na jednu výjimku na rebelii nepodílela, 

proto dlouho odolávala a nechtěla se podřídit instrukci. Na Moravě, 

kde byl odpor vůči novému soudu mnohem větší než v Čechách, se 

ještě udrželo odvolávání k vrchnímu právu do Olomouce, Brna, Jihlavy 

a dalších míst.249 O apelačním soudu jako odvolací stolici pro 

moravská města můžeme fakticky hovořit spíše až koncem 

16. a počátkem 17. století.250 Teprve za Rudolfa II. roku 1583 je 

potvrzeno, že odvolání od městských rad na Moravě mají směřovat 

k radům nad apelacemi na Pražský hrad.251 Situaci na Moravě 

a tamějším akceptování pravomoci apelační komory se budu z důvodů 

přehlednosti věnovat podrobněji v další subkapitole. 

V Horní a Dolní Lužici a ve Slezsku dosáhl apelační soud 

v zásadě uznání, i když se během prvních let ozývaly silné hlasy, které 
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kritizovaly vleklost projednávání apelací. Prosadil se zejména v Horní 

Lužici a ve Slezsku, protože nabízel jistější a pevnější organizaci oproti 

dosavadnímu nedostatečnému systému odvolávání.252 Jak už bylo 

řečeno, stal se odvolací instancí pro slezské a lužické městské 

soudnictví. Kromě toho vyřizoval apelace od hornolužického zemského 

soudu a stavovských soudů bezprostředních slezských knížectví, které 

na rozdíl od českého a moravského zemského soudu neměly zajištěnu 

inapelačnost.253 V případě stavovských soudů nepřímých slezských 

knížectví a Dolní Lužice, jež se řídily římsko-kanonickým procesem, 

přijímal pouze suplikace (žádosti o revizi procesu).254 Suplikace byly 

prostředkem umožňujícím mimořádnou revizi rozsudku, který 

připouštěl římsko-kanonický proces.255 Ani toho se však nedosáhlo bez 

složitých sporů. 

Horní a Dolní Lužice spadaly pod pravomoc apelačního tribunálu 

pouze do třicetileté války, kdy došlo k jejich odtržení od českého státu. 

V roce 1620 je Ferdinand II. zastavil saskému kurfiřtu Janu Jiřímu 

bez držby, o tři roky později s držbou a v roce 1635 mu je postoupil 

pražským mírem jako dědičné léno. Přestože nadále existovaly určité 

vazby k českému státu, kompetence apelačního soudu mohla být 

obnovena pouze tehdy, pokud by kurfiřtovi potomci vymřeli a lužická 

markrabství připadla českému králi jako vrchnímu lennímu pánu.256 

Lze shrnout, že k apelačnímu soudu přicházela odvolání od těch 

soudů, pro něž neplatil princip inapelačnosti, a suplikace od soudů 

s inapelačností, které se však řídily římsko-kanonickým procesem. 

Český a moravský zemský soud se tímto procesem neřídily, takže 

s ohledem na zásadu nepřípustnosti odvolání nebyla možná revize 
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jejich rozsudků ani ve formě suplikace na rozdíl od ostatních 

stavovských soudů, kde se připouštěla.257 

Zřizovací instrukce explicitně zakazovala odvolávat se ven ze 

země, jmenovitě do Magdeburku, Lipska, popř. jinam, a také do 

pražských měst.258 Magdeburk představoval vrchní odvolací soud pro 

oblast práva magdeburského (též dolnoněmeckého nebo saského), do 

níž náležela severní část Čech a Moravy, Slezsko a Lužice. Kromě 

Magdeburku směřovala odvolání i do Lipska.259 Oproti tomu střední 

a jižní část Čech a Moravy spadala pod vliv švábského 

(hornoněmeckého, též norimberského) práva, za jehož  mateřské město 

bývá tradičně označován Norimberk. Vazba na Norimberk rozhodně 

byla menší než v případě Magdeburku, pokud byla vůbec nějaká.260 

Roli nejvyšší instance zde plnila domácí vrchní práva, zejména 

v Starém Městě pražském pro Čechy a v Brně pro Moravu. Města 

patřící do magdeburského okruhu měla svá vrchní práva 

v Litoměřicích a Olomouci.261 

Apelační soud měl nahrazovat zahraniční i domácí vrchní stolice 

a systém právních závislostí. Nedošlo k tomu hned a beze zbytku. 

Ještě nějaký čas po jeho zřízení chodily z litoměřické právní oblasti 

odvolání k magdeburskému soudu.262 Apelace k domácím vrchním 

právům se udržely podstatně déle. Kromě toho se některá města 

nadále obracela přímo k panovníkovi, aniž by zasílala odvolání 

k apelačnímu soudu. V Čechách se starý instanční systém rozrušoval 

snadněji než na Moravě, k čemuž přispěl obecný pokles právní autority 
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vyšších stolic a snahy o kodifikaci městského práva. Když v roce 1579 

bylo přijato za oficiální zákoník městského práva dílo Pavla Kristiána 

z Koldína Práva městská Království českého (pro litoměřickou oblast 

platil od roku 1610), otevřela se zcela cesta k prosazení pravomoci 

apelační komory, která se jím řídila při rozhodování. Moravská města 

byla v tomto smyslu zhruba o století opožděna. Koldínova sbírka tam 

začala platit nejprve subsidiárně (od roku 1680) a teprve v roce 1697 

výhradně.263 

 

 

2.2. Naučení, slepé ortely, další odborná činnost 

 

Kromě projednávání odvolání měl apelační soud dávat právní 

naučení (rozbor a návod) a vypracovávat tzv. slepé ortely (rozsudky).264  

Také v těchto záležitostech Ferdinand I. zakázal obracet se do výše 

uvedených měst a i na jiná místa. Ve zřizovací instrukci z roku 1548 

výslovně uvedl, že se zakazuje brát naučení z vysokých škol,265 

přestože v českých zemích tato praxe nezdomácněla. Tehdější pražské 

vysoké učení nepřicházelo v úvahu a k vyžádání si právního posudku 

na zahraniční vysoké škole (zvláště ve Vídni) docházelo velmi zřídka.266  

Slepé ortely byly co do určení osob abstraktní rozsudky, které 

vypracovala dožádaná instituce (soud) na základě poskytnutých údajů. 

Byl v nich vylíčen skutkový děj a místo jmen skutečných sporných 

stran se uváděla obvyklá jména, jež se používala v římském právu, 

např. Gaius, Sempronius, Titus aj. Městský soud, který rozhodoval 

v prvním stupni, se v těžkých případech mohl obrátit na soud plnící 

funkci odvolací instance s žádostí o vydání takového ortelu. Zaslal mu 
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spisový materiál, aniž by označil strany jejich vlastním jménem. 

Vyhotoveným rozsudkem sice nebyl vázán, ale ve většině případů ho 

respektoval a podle něj rozhodl. Od zřízení rady nad apelacemi spadalo 

vydávání slepých ortelů pod její výlučnou pravomoc. Byly datovány 

a nesly soudní pečeť. Vkládaly se do knihy rozsudků, aby později 

mohly být použity na analogické případy.267 

Pokud však prvoinstanční soud žádal u vrchního práva naučení, 

uváděl někdy ve svém dotazu jména stran a ta pak také figurovala 

v odpovědi. Tím se naučení odlišovalo od slepého ortelu. Například 

z naučení pro žatecký soud (1553), které se týkalo připuštění apelace 

z důvodu dodržení lhůty pro její ohlášení, se dozvídáme oba konkrétní 

aktéry sporu Jana Mazance a Annu, vdovu po Simeonu Mazancovi.268 

Naučení byla v podstatě dvojího druhu. Buď se týkalo pouze dílčí 

otázky, anebo se soudci první stolice ptali, na celý konkrétní případ. 

Apelační soud pak vlastně rozhodl za městskou radu.   

Žádosti o naučení a o zhotovení slepých rozsudků směřovaly 

k apelačnímu soudu poměrně často. Někdy městské rady tyto instituty 

vyloženě zneužívaly, když zasílaly na Pražský hrad případy, které 

vůbec nebyly těžké. Tím si jednak ulehčovaly práci, jednak se 

alibisticky zbavovaly kauz, v nichž by musely rozhodnout ve věcech, 

kde proti sobě stáli dva vlivní měšťané jejich města ap. Ve druhém 

případě se členové městských soudů snažili přenést odpovědnost za 

rozhodování na apelační komoru, aby si neznepřátelili žádnou 

z procesních stran. Rozhodovali pak podle jejího slepého ortelu nebo 

vydaného naučení, přičemž poukazovali na jejich objektivnost.269  

V té době se tato praxe chápala jako negativní jev, ale z dnešního 

pohledu ji můžeme hodnotit z hlediska zachování nestrannosti soudců 

spíš kladně, i když její hlavní příčinu netvořila snaha o nestranné 
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rozhodování. V konečném důsledku totiž došlo v těchto případech 

k tomu, že městští soudci de facto sami nerozhodovali o právních 

poměrech osob, které znali a k nimž měli nějaký vztah. 

 Vyřizování slepých rozsudků a poskytování právních naučení 

znamenalo mnohdy přílišné zahlcování apelačního soudu úkoly. Dělo 

se to pochopitelně na úkor efektivního a rychlého projednávání apelací. 

Navíc radové vycházeli výhradně z písemností, které jim předložil soud 

prvního stupně. Proto nemohli posoudit věc ve všech detailech a 

hrozilo nebezpečí, že si vytvoří zkreslenou představu o skutkovém 

stavu. Na jeho základě pak mohli vydat slepý ortel, který se nehodil 

přesně na danou kauzu. Přes svoji nezávaznost byl totiž městskými 

soudy často respektován. Z těchto důvodů se za vlády Maxmiliána II. 

slepé rozsudky a naučení na právní otázky zakázaly. Stalo se tak na 

sněmu v roce 1575 s odůvodněním, že se „při tom mnozí nedostatkové 

nacházejí.“270 Avšak pro konkrétní spor mohly soudy žádat o naučení 

nadále. To vyplývá nejen ze znění uvedeného usnesení, ale také z další 

činnosti rady nad apelacemi, která poskytovala taková naučení i 

v následujících letech. 

Dávali-li apelační radové naučení, upozorňovali někdy první 

stolici, že se týká otázky, jak byla položena, a skutkového stavu, jak 

byl popsán. Např. naučení do Kladska z 29. dubna 1578, podle něhož 

může strana „osekati“ sousedův strom, hrozí-li jí od něj škoda na 

gruntu, uvádí slovy: „Pokudž by tak bylo, jakž toho v otázce doloženo 

jest, a proti tomu by nic podstatnějšího podle práva zavedeno býti 

nemohlo…“271 

Mimo odvolací agendu a poskytování naučení městským soudům 

vykonávali apelační radové ještě další odborné činnosti. Zejména mezi 

členy doktorské lavice nalézal panovník zdroj kvalifikovaných osob pro 

nejrůznější komise, jež nařizoval k řešení některých případů.  Zároveň 
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od nich požadoval odborné posudky ve složitých věcech.272 Svá 

dobrozdání zasílal apelační soud na vyžádání též dalším úřadům, 

zvláště české kanceláři, české komoře nebo hejtmanství německých 

lén. U posledně jmenovaného úřadu dokonce působili dva a později 

čtyři apelační radové jako lenní referenti. Radové byli též povoláváni na 

místa přísedících v lenních sporech.273 Poskytnutá dobrá zdání 

apelační soud zapisoval do speciálních knih (parere regiarum 

appellationum), které se zachovaly v nesouvislé řadě pro období 1658–

1734, např. právní posouzení ve věci Salomeny von Wirschberg 

vyhotovené pro českou dvorskou kancelář 7. ledna 1658.274 

 Do věcné působnosti apelačního soudu náležely záležitosti, které 

projednávaly městské soudy v prvním stupni. Jednalo se o trestní 

a civilní věci měšťanů, obecného lidu ve městech a příslušníků vyšších 

stavů ohledně tzv. šosovního majetku. Obecným lidem rozumíme lidi, 

kteří žili ve městě bez statutu měšťana, tj. pouhé obyvatele bez 

městských práv. Šosovní majetek byl majetek ve městě, k němuž měli 

vlastnické právo nejen měšťané, ale případně i osoby z panského nebo 

rytířského stavu. Jako původně měšťanský se zapisoval do městských 

knih, spadal pod šos (městskou jurisdikci) a platila se z něj šosovní 

dávka.275 Dále se apelační soud zabýval závažnými trestními věcmi 

selského a ostatního neusedlého lidu, které se v první stolici soudily u 

krajských hejtmanů, rad královských měst nebo soudů zemských 

pánů (vrchnostenských soudů), kteří získali pro tento účel zvláštní 

královské privilegium.276 
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Mezi apelacemi zřetelně převládaly civilněprávní věci nad 

trestněprávními. Nebylo tomu jen proto, že civilní věci dominovaly 

i v rozhodování soudů první instance. V trestních záležitostech se 

strany skutečně odvolávaly méně. Je to možné doložit na činnosti 

staroměstského soudu v letech 1548–1560. Ze 425 řešených 

civilněprávních sporů, se účastníci řízení odvolaly v 76 případech, tj. 

17,9%, zatímco v trestněprávních věcech šlo pouze o 14 z 293 případů 

(4,8%).277  

 

 

2.3. Prosazování pravomoci apelačního soudu 

na Moravě 

 

Rovněž z moravských měst se mělo odvolávat a žádat o naučení 

u apelačního soudu. Podle instrukce z 20. ledna 1548 se moravská 

města již neměla obracet k vrchním právům. Ze severní Moravy (saské 

neboli magdeburské právní oblasti) dosud směřovaly apelace a dotazy 

převážně do Olomouce a též do slezské Vratislavi, odkud se dále 

odvolávalo do Magdeburku.278 Z jižní a západní Moravy se zasílaly do 

Brna nebo Jihlavy, případně Znojma. V Jihlavě žádala naučení 

i některá česká města, zejména blízká Polná či vzdálenější Chotěboř. 

Spíš ojediněle se jihomoravská města dotazovala do Vídně, např. sami 

Jihlavští v roce 1505.279  

Zřízením apelačního soudu mělo přestat apelování od městských 

rad k jiným městům, přípustné se stalo pouze odvolání k apelačnímu 

soudu, popř. přímo k panovníkovi.280 Nicméně praxe byla jiná, dál se 
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uplatňoval zaběhnutý způsob instančního postupu, který král musel 

tolerovat. Lze to doložit mimo jiné tím, že v roce 1562 vyhověl žádosti 

novojičínským, aby mohli brát naučení z Olomouce, a olomoucké 

městské radě přikázal jim toto naučení na věčné časy poskytovat. Nový 

Jičín byl v té době již čtyři roky královským městem,281 když se 

předtím vykoupil z poddanství Žerotínů.282 V předcházejícím období 

příslušel k právu hlubčickému, ale Hlubčičtí odmítali vydávat naučení 

v českém jazyce, a proto se novojičínští obrátili na krále s prosbou, aby 

je sňal z hlubčického práva, neboť právní poučení v němčině jim 

způsobovala nemalé těžkosti.283  

Pravomoc apelačního komory se v moravských královských 

městech složitě prosazovala. Jelikož se s výjimkou Jihlavy284 

neúčastnila odboje v roce 1547, nechtěla připustit jakákoli omezení 

svých práv. Zřízení nového soudu v Praze totiž chápala především jako 

sankci vůči poraženým městům v Čechách. Z tohoto hlediska je 

zajímavý následující případ. V roce 1573 byl nucen císařský dvorský 

sekretář Walter von Waltersberg upomenout olomoucké měšťany, aby 

raději žádali naučení od apelačního soudu místo od městské rady ve 

Vratislavi. Tato skutečnost jednak dobře vypovídá o tehdejší odvolávací 

praxi, jednak vzbuzuje pozornost pro argument, který při tom 

Waltersberg uvedl. Nabádal je, že by tak měli činit též kvůli větší 

reputaci, kterou má pražské instance. Zároveň nebylo striktně 

zdůrazněno, že se jedná o jejich povinnost.285 Olomouc odolávala 

nejdéle z moravských měst, podrobila se až na konci 16. století.286 

Uznat pravomoc apelační stolice dlouho odmítala i další královská 
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města, typicky Brno či Jihlava.287 Za nedodržování instrukce mohla 

být na města teoreticky vznesena obstávka neboli stávka,288 tedy 

obecná sankce ukládaná městům, městečkům a jednotlivcům za 

porušení povinností nebo závazků. Nicméně se tak nestávalo, 

ačkoli jindy se královská města často obstavovala, pokud nesplnila své 

závazky (dluhy) vůči panovníkovi. Stávka se pak dokonce mohla 

vztahovat na každého obyvatele obstaveného místa.289 Právní podstata 

spočívala v právu oprávněného (věřitele) zmocnit se přímo určité věci 

z majetku povinného (dlužníka) při nesplnění povinnosti.290 

Často docházelo k tomu, že se strana odvolala  od 

prvoinstančního rozsudku soudu královského města přímo 

k panovníkovi. Královská města tuto praxi nelibě nesla, neboť 

znamenala zásah do jejich práv. Podobně též vyšší stavové (panský, 

duchovní, rytířský) neradi viděli posilování panovnického vlivu 

v městském soudnictví. Proto vyšli vstříc prosbě městského stavu 

a z brněnského sněmu 12. května 1590 žádali Rudolfa II., aby takové 

apelace nepřipouštěl. Žádost odůvodnili tím, že jsou často nedůvodné, 

směřují proti spravedlivým ortelům, tvoří překážku průchodu práva 

a podávají je osoby nerespektující právní pořádek. Podle stavů císař 

neměl odvolání přijímat a dokonce požadovali, aby tací „nepokojní 

lidé… pro svá všetečná dotejkání a hanění náležitě ztrestáni byli.“291 

Apelace jistě bývaly v některých případech zneužívány a zdržovaly 

vyřešení jednotlivých kauz, nicméně stavům primárně nešlo 

o potlačení tohoto negativního jevu, nýbrž o zamezení panovníkova 

dozoru nad městskými soudy. 

 Z uvedené žádosti se dozvídáme, že na Pražský hrad chodily též 

anonymní suplikace. Suplikanti neuváděli svá jména ze strachu před 

možnými následky. Lze usuzovat (také s ohledem na zmíněný 
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požadavek stavů ohledně trestání apelantů), že takové osoby byly ve 

svých městech za tento procesní úkon postihovány. Je zajímavé, že 

nepodepsaná podání byla vyřizována, neboť stavy žádaly Rudolfa II., 

aby na ně nebylo reagováno.292 

Vrchnostenská města a městečka na Moravě stejně jako 

v Čechách dál žádala právní naučení u královských měst. K nim 

směřovala také odvolání od vrchnostenských městských soudů. 

Vrchnostenská města si však sama nemohla zcela svobodně vybrat, 

zda vůbec a ke kterému vrchnímu právu se budou obracet. Vyžadovalo 

se svolení vrchnosti, pod jejíž ochranu patřila.293 Některá místa brala 

naučení i za hranicemi markrabství, např. Příbor. Ještě v roce 1557 se 

jeho měšťané přiznávali k příslušnosti k hlubčickému právu. Teprve 

v roce 1617 se přihlásili k Olomouci, k jejímuž právu patřila většina 

poddanských měst na severní a východní Moravě.294 

Pokud věc poddaných projednal v druhé instanci soud 

královského města a strany s výsledkem nebyly spokojeny, odvolávaly 

se na Pražský hrad k apelačním radům, popř. přímo ke králi. To se 

pochopitelně vrchnosti příliš nelíbilo. Šlechta považovala rozhodnutí 

královských měst ve druhém stupni za konečné, a proto podle ní 

nemohla přicházet v úvahu další apelace.295 Poprvé stavy zakázaly tato 

odvolávání na sněmu v roce 1579. Apelace poddaných do Prahy ale 

neustaly, jak dokládá pře mezi Janem Taškovcem z Nezamyslic 

a Němčicemi. Kauzu v prvním stupni projednávala městská rada ve 

Vyškově, které vydala naučení brněnská rada. Protože se Němčičtí 

s rozsudkem nesmířili, odvolali se na Pražský hrad. Panovník si pak 

vyžádal od Brňanů soudní akta týkající se sporu. Němčičtí byli 

poddaní významného moravského pána Vratislava z Pernštejna, v té 

době nejvyššího kancléře Království českého. Vyšší stavy jejich postup 
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chápaly jako zásah do svých svobod. Proto Rudolfu II. zaslaly 

7. července 1581 z Olomouce list, kde mu připomínají sněmovní 

usnesení z roku 1579, které sám potvrdil dekretem a pečetí dne 

13. dubna téhož roku.296 Vysvětlují mu v něm důvody nepřípustnosti 

takových apelací. Podle nich porušují především zmíněný panovníkův 

dekret a stavovská práva, jsou „proti starobylým, chvalitebným 

pořádkóm“,297 zapříčiňují pouze zmatky, ale jsou nevýhodné i pro 

samotné poddané, jelikož jejich potahování do Čech je spojeno se 

značnými obtížemi. Žádají tedy císaře, aby poddaným nedovoloval 

odvolávat se od naučení vydávaných moravskými královskými městy 

a neobesílal je k pražskému soudu.298  

Odvolání k apelačnímu soudu chodila však stále, jak o tom 

svědčí další usnesení brněnského sněmu z roku 1583, kterým je 

moravské stavy podruhé zakázaly, tentokrát již razantnějším 

způsobem. V listě z 18. června 1583 opětovně žádaly panovníka, aby 

nepřipouštěl apelace poddaných od vyšších práv, tzn. od soudů 

rozhodujících spor v druhé instanci. Sdělují mu, že některé osoby 

z Moravského markrabství se v rozporu se zemskými svobodami a 

Rudolfovým dekretem odvolávají k apelačním radům, kteří je neváhají 

přijímat a po vyřízení zasílají akta k městským soudům, „čehož…nikda 

nebejvalo.“299 Proto ho prosí, aby radové nad apelacemi poddaným 

v takovém postupu nepomáhali, neakceptovali jejich námitky a do 

měst nezasílali reformované rozsudky. Rudolf II. na to 24. října 1583 

reaguje potvrzením zmíněného brněnského usnesení. Stvrzuje v něm, 

že se poddaní nemohou od druhoinstančních městských soudů už dále 

nikam odvolat. Také jasně říká, že je zapotřebí povolení vrchnosti, aby 

soudy královských měst byly příslušné k rozhodování rozepří 

poddaných v druhém stupni. Kromě toho deklaruje, že se má apelovat 
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k radům na Pražský hrad ve sporech příslušníků panského, 

duchovního a rytířského stavu s měšťany či jinými obyvateli 

královských měst ohledně šosovního majetku.300 

Prosazování pravomoci pražského apelačního soudu na Moravě 

přerušila krize v habsburské dynastii způsobená chybějícím 

následníkem trůnu. Na místo stárnoucího bezdětného Rudolfa II. chtěl 

nastoupit jeho bratr Matyáš, který vládl jako správce v Dolních a 

Horních Rakousích. Matyáš se zpočátku snažil dosáhnout svého cíle za 

pomoci intrik španělské diplomacie a jednáním s bratrem o abdikaci. 

Později poznal, že bude efektivnější opřít se o stavovské opozice 

v jednotlivých zemích, které nebyly s Rudolfovou vládou spokojeny. 

V prosinci 1607 se mu podařilo získat na svou stranu rakouské stavy, 

které v Prešpurku 1. února následujícího roku uzavřely s ním 

a uherskou stavovskou obcí konfederaci namířenou proti císaři.301 Poté 

začalo vyjednávání s moravskou stavovskou opozicí, v jejímž čele stál 

Karel starší ze Žerotína a dále katolík Karel z Lichtenštejna. Morava se 

připojila k protirudolfské koalici 19. dubna 1608 na zemském sněmu 

v Ivančicích. Protože císař sněm zakázal, města na něj kvůli strachu z 

následků nevyslala své zástupce.302 Roztržku mezi habsburskými 

bratry vyřešila libeňská smlouva z 25. června 1608, podle níž se 

Matyáš stal čekancem Českého království a Moravského markrabství 

a získal faktickou vládu v zemích konfederace včetně Moravy. Rudolf 

II. si ponechal titul moravského markraběte, ale bez možnosti 

ovlivňovat dění v zemi. Ze státoprávního hlediska příslušela Morava 

nadále k Českému království, avšak v řadě ohledů došlo k úplnému 

odloučení obou zemí včetně vyvázání Moravy z kompetence české 
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kanceláře a apelačního soudu.303 Po věčné časy neměli být Moravané 

předvoláváni před soudy za hranicemi země.304 

 Libeňskou smlouvu potvrdil sněm svolaný 16. července 1608 do 

Olomouce. Matyáš byl přijat za krále na holdovacím sněmu konaném 

v Brně od 25. srpna téhož roku. Na něm mu moravští stavové v čele 

s novým zemským hejtmanem Karlem starším ze Žerotína předložili 

dvě žádosti se svými požadavky. V první usilovali mimo jiné305 o zřízení 

zvláštní kanceláře a apelačního soudu, které měly nahradit českou 

kancelář a apelační komoru na Pražském hradě, z jejichž pravomoci 

byla Morava vyňata libeňskými úmluvami. Na to jim Matyáš 30. srpna 

1608 odpověděl vyhýbavě, že věc náležitě zváží s některými 

představiteli stavů a rozhodne podle potřeby.306 Na olomouckém 

sněmu  v roce 1609 ho stavové opětovně žádali o zřízení apelačního 

soudu jako vrchního moravského tribunálu. Tentokrát jim to sice 

slíbil, ale k realizaci nedošlo.307  

Situace se změnila po odstoupení Rudolfa II. v roce 1611, kdy se 

Morava a Čechy sjednotily pod vládou Matyáše. Podle libeňské 

smlouvy vzájemný poměr obou zemí při opětném spojení měla stanovit 

dohoda mezi českými a moravskými stavy. Moravské stavy navrhly 

49 artikulů, mezi nimiž byly i požadavky týkající se apelačního soudu. 

Po Matyášově korunovaci se obě strany nakonec dohodly na 

30 článcích.308 Pražský apelační soud (ani česká kancelář) neměl 

přijímat vyřizování sporů náležejících do kompetence moravských 

městských soudů pod sankcí neplatnosti rozhodnutí a jeho rozsudky 

neměly porušovat městské výsady.309 Probíhající řízení před apelačním 

soudem se měla zastavit, pokud byla v rozporu s přijatými pravidly. 

                                           
303

  VÁLKA, J., Stavovská Morava (1440–1620). Praha : 1987, s. 119–204. 
304

  KAMENÍČEK, F., Zemské sněmy I. Brno : 1900, s. 117. 
305

  Chtěli potvrdit privilegia, náboženské svobody, posty nejvyšších úředníků, požadovali osobní účast 

panovníka na sněmech, snažili se prosadit, aby nekatolíci nemuseli při uvádění do úřadu přísahat na 

Matku boží a všechny svaté atd. 
306

  KAMENÍČEK, F., Zemské sněmy I, s. 118–123, 470–486. 
307

  KAMENÍČEK, F., Zemské sněmy II, s. 121. 
308

  KAMENÍČEK, F., Zemské sněmy II, s. 476–486. 



75 

 

Ortely městských soudů, jež dosud apelační soud potvrdil, zůstaly 

v platnosti. Jeho dříve vydané rozsudky se nemohly použít jako 

vzorové. Apelační soud se musel při rozhodování řídit právem 

příslušného města, nikoli obecným zřízením a zemským právem. 

Obyvatelé Moravy neměli být předvoláváni kvůli svědectví k soudům do 

Čech, pokud nešlo o majetky na českém území. Stavové se ale 

nedohodli na podmínce, aby složení apelačního soudu tvořili i rodilí 

Moravané. Tento požadavek byl prosazován kvůli údajné četnosti 

moravských kauz, které projednával apelační soud.310  

Smlouva tedy přesně upravovala vztah mezi apelační stolicí 

a moravskými městskými soudy. Nicméně její platnost není 

jednoznačná, neboť ji panovník nikdy nepotvrdil. Neměla proto ústavní 

charakter. Přesto jí praxe patrně odpovídala.311 

V souvislosti s prosazováním pravomoci soudu je třeba se zmínit 

ještě o usnesení, které bylo přijato na posledním předbělohorském 

sněmu svolaném do Olomouce 15. června 1620. Sněm primárně řešil 

žádost poslů Fridricha Falckého o vyslání jízdních a pěších vojenských 

oddílů do Čech. Současně se dílčím způsobem dotkl problematiky 

apelací na Pražský hrad. Stavy potvrdily, že apelační soud vydává 

rozhodnutí podle práva a pořádku platného v určitém městě, jak bylo 

dohodnuto již v roce 1611. Dále zpřesňují, že není třeba k soudu 

zasílat úplný katalog práv dotčeného města, nýbrž jen relevantní 

článek, podle něhož se vynesl ortel. Ten musí být opatřen městskou 

pečetí.312 Jedná se sice pouze o detail procesního charakteru, ale 

zároveň nutnost takové úpravy dokládá, že na konci předbělohorského 

období apelační soud již urazil velký kus cesty k plnému prosazení své 

kompetence na Moravě. 
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Značný vliv na úplnou akceptaci jeho pravomoci měla Koldínova 

kodifikace městského práva, která se v markrabství zaváděla 

nařízeními z let 1680 a 1697. 

Vlastní moravský apelační soud byl zřízen až za tereziánských 

reforem v Brně roku 1753, čímž zanikla celostátní působnost 

pražského tribunálu, který přestal být centrální institucí zemí Koruny 

české. Od roku 1783 se brněnský apelační soud stal příslušným také 

pro rakouské Slezsko.313 

 

 

3. Zahájení činnosti apelačního soudu 

 

Nový odvolací tribunál zahájil svoji aktivitu poměrně záhy, když 

uvážíme, že byl zřízen 20. ledna 1548 a první rozsudek vydal již 

8. února téhož roku. Reformoval v něm ortel Starého Města pražského 

ve věci závěti Anny Chodovské z Chrastu, která odkázala dva domy 

Jiřímu Vosovskému z Adlaru. V pořadí druhá apelace přišla z Nového 

Města pražského a také v tomto případě soud ortel napravil.314 

Již první rok nebyl chudý na doručené apelace. Celkem došly 

104 apelací z 28 různých míst. Údaj pochází z české řady ortelů 

apelačního soudu, tzn., netýká se německy mluvících oblastí. Nejvíce 

zaměstnávala agendu apelačního soudu odvolání z Nového Města 

pražského, kterých dorazilo šestnáct. Jednalo se přesně o dvojnásobný 

počet oproti Starému Městu pražskému. V této disproporci jistě sehrál 

roli počet obyvatel a dále větší zvyk a zkušenosti novoměstských 

s apelacemi, kteří po léta apelovali k vrchnímu právu do Starého Města 

pražského, zatímco od staroměstského soudu se k další instanci 
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neodvolávalo. Důvodem mohla být také neochota staroměstských 

podřizovat se královskému tribunálu jako konečné instanci.  

Za Novým Městem pražským následoval co do počtu apelací 

Žatec s deseti podanými návrhy, pak Staré Město pražské a Hradec 

Králové s osmi odvoláními. Po šesti apelacích přišlo z Nymburka 

a Kolína, po pěti z Kadaně, Chrudimi a Litomyšle a čtyři z Klatov. 

Z ostatních míst přezkoumávali apelační radové tři a méně ortelů: 

Litoměřice, Vysoké Mýto, Jaroměř, Beroun a Menší Město pražské (3); 

Tábor, Mělník a Stříbro (2); Slaný, Kopidlno, Hořice, Mladá Boleslav, 

Nový Bydžov, Benátky nad Jizerou, Český Brod, Karlštejn (1). Kromě 

toho potvrdili dva nálezy strahovského a slovanského opata.315 

Některá česká města reagovala na existenci nové odvolací stolice 

poměrně pružně, neboť k ní zaslala apelace od rozsudků vydaných 

ještě v roce 1547. Ze 104 odvolání, která byla doručena soudu během 

roku 1548, se devět týkalo věcí rozsouzených v předcházejícím roce (po 

dvou přišla ze Starého Města pražského, Nového Města pražského, 

Kadaně, Tábora, jedno bylo z Litomyšle).316 Jedna z došlých apelací 

směřovala proti rozsudku Starého Města pražského ještě z roku 

1546.317  

Ze 104 ortelů, které nová stolice projednávala během prvního 

roku činnosti, bylo reformováno 41 (39,4%) a konfirmováno 63 

(60,6%).318 K stejným výsledkům dospějeme, když učiníme časově 

omezenou sondu do nymburských rozsudků na počátku padesátých 

let 16. století. V letech 1550-1551 zjistíme pět reformací (39,4%) a osm 

konfirmací (60,6%) z celkového počtu 13 odvolání posuzovaných 

apelačním soudem319. Podobný poměr uvádí Josef Dobiáš v případě 
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fol. 26–67. 
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Pelhřimova: z 26 apelací, které přišly v letech 1555-1615, bylo 

napraveno 12 (45%) a potvrzeno 14 rozsudků (55%).320  

Z těchto čísel nevyplývá, že by apelační radové nadužívali 

možnost změnit prvoinstanční rozsudky. Nicméně relativně velký počet 

opravených rozhodnutí nevypovídá o dobré kvalitě městského 

soudnictví. Samozřejmě některé spory byly velmi složité, a proto 

i náročné z hlediska rozhodování měšťanů bez právnického vzdělání, 

kteří soudili ve městech. Na druhou existovaly téměř křiklavé případy 

nesprávných rozhodnutí. Jako příklad je možné uvést kauzu 

sladovnických tovaryšů Matouše, Jana a Beneše projednanou 

berounským soudem. Uvedení tovaryši se dostali do půtky se dvěma 

havíři ze Svaté hory. Podle svědků vytáhl sladovník Jan jednomu havíři 

meč a začal s ním oba bít, až na zemi zůstal ležet „zsekán“ Kryštof 

Flašer. Berounští konšelé však Jana a jeho druhy zprostili viny, neboť 

podle svědků neměli na sobě žádnou krev. Oproti tomu apelační soud 

uznal Jana vinným, neboť všechny skutečnosti svědčily v jeho 

neprospěch a neprokázal, že by havíře Flašera zsekal někdo jiný. Za 

jeho zranění odpovídali i zbylí tovaryši Matouš a Beneš jako 

pachatelovi pomocníci.321  

Motivem pro některá nesprávná rozhodnutí městských rad, se 

někdy staly osobní vztahy jejich členů k souzeným osobám. Takových 

případů si všímá také Jaroslav Pánek u vlašimské městské rady.322 

Přestože 104 českých apelací vyřízených během prvního roku 

nebylo rozhodně málo, v následujících letech tento počet ještě 

narůstal. Tato skutečnost vypovídá o prosazování pravomoci nové 

instituce. Pro lepší představu o vývoji objemu vyřizovaných apelací je 

zařazena následující tabulka s jejich počty, jak je zachycují knihy 

českých ortelů ve vybraných letech:323 
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z Podblanicka. 1982, roč. 23, s. 171. 
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Rok 1548 1554 1559 1568 1569 1570 1571 1572 

Počet   104  114  162  393  388  505  458  432 

  

Rok 1573 1581 1589 1599 1608 1609 1618 1619 

Počet  520  514  458  420  381  403 151    4 

 

Z přehledu je patrné, že v padesátých letech počet apelací pozvolně 

narůstal, ale během následujícího desetiletí se více než zdvojnásobil. 

Od počátku 70. let dochází k jeho stagnaci. Na tento fakt mohlo mít 

částečně vliv i nařízení Maxmiliána II. z roku 1570 stanovící tresty pro 

každého, kdo zneužije apelace. Spíše však počet apelací dosáhl 

v uvedeném období reálného maxima (cca 400–500 odvolání za rok) 

a pro další růst již nebyl prostor. 

Na apelace vyřizované bezprostředně po zahájení činnosti 

apelačního je možné nahlížet též z hlediska konfliktního potenciálu 

osob, jichž se týkaly. V různých věcech totiž opakovaně vystupovali 

titíž účastníci, popř. jejich rodinní příslušníci. Z třinácti nymburských 

případů, které projednával apelační soud v letech 1548-1550, v pěti 

vystupuje Dorota Smetánková – třikrát jako žalobce, dvakrát jako 

žalovaná. Rovněž pětkrát figuruje v ortelech jméno Matouše Opendy. 

Ten byl žalován ve čtyřech kauzách a v jedné podal žalobu.324 S oběma 

se setkáváme i v rozsudcích z pozdějších let. Vzhledem k tomu, že věci 

spolu většinou nesouvisely, lze usuzovat, že se tyto osoby často 

dostávaly do sporů s ostatními měšťany. Ty pak musel řešit městský 

a následně apelační soud. Vícekrát se v agendě apelací nacházíme též 

další Nymburčany jako Dorotu Opendovou, Jiříka Kramáře, Daniela 

Kramářě, Jan Augustina aj.325  
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 97, s. 1–40. 
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4. Městské právo aplikované apelačním soudem 

 

Důležitý problém z hlediska působení apelačního soudu 

představovala otázka, jakým právem se řídil při vyřizování apelací. Ve 

zřizovací instrukci z 20. ledna 1548 Ferdinand I. stanovil, že apelační 

radové mají soudit věci, které přijdou z Českého království, „podle 

pořádku a práva jednoho každého soudu, kteréhož jsou až posavád kde 

v kterém místě buď českého neb madburského užívali.“326 Měli tedy 

aplikovat právo, které platilo u soudu první instance, ať se jednalo 

o české, nebo magdeburské právo. Podle instrukce tak museli 

postupovat i v případě poskytování právních naučení a vydávání 

slepých ortelů. Výše uvedené ustanovení se vztahovalo i na vedlejší 

země Koruny české.327  

Panovníkův reskript v tomto ohledu reflektoval tehdejší situaci. 

V Čechách a na Moravě existovaly dvě hlavní oblasti městského práva, 

v jejichž rámci města používala víceméně totožné nebo podobné právo. 

Severní část Čech a Moravy, obě Lužice a Slezsko spadaly pod okruh 

práva saského (dolno-, severoněmeckého, magdeburského), jižní část 

se řídila právem švábským (horno-, jihoněmeckým, norimberských).328 

Vyvinulo se též několik podoblastí. Některá města si v rámci obou 

skupin získala větší autoritu, šlo o tzv. vrchní práva, kam směřovala 

odvolání a žádosti o právní naučení z ostatních měst. Skutečnými 

vrchními stolicemi byly ty, od nichž už nebylo možné odvolání k jinému 

domácímu městu.329 Poslední a nejvyšší instanci tvořila mateřská 

města za hranicemi českých zemí.330 Tuto roli plnil především 
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  Sněmy české II, s. 547. 
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  „Což se pak apelací naučení a slepých orteluov buď z markrabství Moravského, knížetství Slezského 
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Magdeburk pro saskou právní oblast, vztahy českých a moravských 

měst k Norimberku jsou zpochybňovány.331 Zatímco tyto instanční 

vazby měl přetrhnout vznik apelačního soudu, zachovaly si jednotlivé 

městské soudy právo, kterým se dosud řídily. 

Skutečnost, že apelační soud postupoval při posuzování apelací 

podle práva používaného u první instance, se projevila v některých 

rozsudcích odkazem na příslušnou normu. Jako příklad můžeme uvést 

potvrzení ortelu nymburského soudu z roku 1551 ve sporu Daniela 

Kramáře jako žalujícího a Kateřiny, vdově po Janu Augustýnovi, jako 

žalované, kdy apelační rozsudek latinsky citoval aplikované ustanovení 

saského zrcadla. Podle něj se Kateřina musela podrobit vyhlášenému 

ortelu, protože nestihla podat apelace v odvolací lhůtě dvou neděl.332 

Samozřejmě ne ve všech případech si soud vystačil s městským 

právem a musel použít normu zemského práva. Například ve sporu 

nymburských kramářů s Židy Chajmem a jeho synem Šalkem kvůli 

užívání kramářských živností zmínil ustanovení zemského zřízení, 

podle něhož jsou trhy v městech a městečkách svobodné. Původní 

rozsudek napravil tak, že o trhových dnech přísluší oběma Židům 

právo provozovat kramářskou živnost „na jednom krámě“, což jim 

nymburští kramáři dosud upírali.333 

Magdeburské právo se nazývalo také litoměřické podle vrchního 

práva v Litoměřicích.334 Podobně se právo druhé oblasti označovalo 

jako staroměstské podle Starého Města pražského a později kvůli 

svému značnému rozšíření též české. Pod druhým z těchto názvů je 

rovněž uváděla zřizovací instrukce. Na Moravě do tohoto okruhu 

náleželo především právo brněnské a jihlavské. Magdeburské právo 

bylo ve srovnání se staroměstským daleko konzervativnější a špatně se 
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přizpůsobovalo novým hospodářským potřebám měst.335 Lpělo na 

starších právních obyčejích a projevoval se v něm silnější formalismus, 

který se týkal právních institutů, způsobu provádění úkonů apod. 

Například přísahy nebo ohlášení apelace u soudu první instance byly 

podle magdeburského práva poměrně kostrbaté a komplikované.336 

Oproti tomu staroměstské právo bylo pružnější, progresivnější a také 

pokročilejší, neboť rychleji recipovalo v širší míře římské právo.337 

Jelikož lépe reagovalo na nové poměry, spontánně expandovalo. Již od 

husitství začalo převažovat a vycházely z něho kodifikační práce 

městského práva v 16. století.338 V době největšího rozsahu náleželo do 

severoněmecké právní oblasti také Menší Město pražské, u něhož 

pochází poslední zmínka o používání magdeburského práva z roku 

1485.339 Podle Antonína Haase se ve středověku řídilo magdeburským 

právem i městečko Benešov nad Černou na Kaplicku v jižních 

Čechách, které jinak patřily do oblasti jihoněmeckého práva.340 

Nicméně v první polovině 16. století používalo magdeburské právo 

v Čechách jen pár královských měst s okolím. Brikcí (Briccius) z Licka 

hovoří v roce 1536 pouze o Litoměřicích, Lounech, Slaném, Mělníku 

a Nymburku.341 Přestože tento výčet nemůžeme považovat za úplný 

(chybí např. Ústí nad Labem), dobře vypovídá o minoritním postavení 

magdeburského práva. 

Větší či menší rozdíly v používaném právu existovaly i mezi 

městy stejné právní oblasti. Byly způsobeny jejich speciálními privilegii 
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či obyčeji. Jak vzrůstal obchod a jiné kontakty mezi městy a jejich 

obyvateli, objevila se potřeba jednotného městského zákoníku, jenž by 

zajišťoval právní jistotu v těchto vztazích. Z tohoto důvodu se můžeme 

v 16. století setkat s významnými snahami o sjednocení a sepsání 

městského práva.342 Za účelem jeho kodifikace jmenoval český zemský 

sněm v roce 1523 komisi složenou ze tří stavů. Městský stav 

zastupoval Brikcí Kouřimský (později získal titul z Licka). Pracoval na 

nové sbírce i po roce 1525, kdy jako Hlavsův stoupenec musel opustit 

Prahu a uchýlit se do Kutné Hory. V díle pokračoval též po svém 

návratu do Prahy jako sekretář hejtmanského úřadu a později jako 

písař komorního soudu. Jeho Knihy práv městských byly vytištěny 

v roce 1536 jako neoficiální sbírka bez zákonné autority. Z právního 

hlediska nebyla příliš cenná, neboť šlo o pouhou kompilaci 

a překlad brněnských a jihlavských práv.343 Přesto ho velká část 

městských soudů v Čechách považovala za významný pramen 

práva.344 

Kodifikační úsilí pokračovalo v následujících letech. Od roku 

1554 působila za tímto účelem další komise, jež měla navrhnout nový 

městský zákoník. O čtyři roky později se mluví o hotovém návrhu, 

nicméně kvůli odporu některých měst bylo jeho schválení odloženo.345 

V roce 1569 konstatoval zemský sněm, že právo aplikované 

v Litoměřicích, Lounech, Slaném, Nymburku, Ústí a jinde se 

nesrovnává s pražským právem.346 Ve stejném roce byla pro 

kodifikační účely zvolena revisní komise. Posuzovala návrh městského 

kodexu, jehož hlavní autorství je připisováno kancléři Starého Města 

pražského Pavlu Kristiánovi (později od panovníka obdržel přídomek 
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z Koldína).347  Jako základ používal pražské, brněnsko-jihlavské 

a římské právo, z magdeburského nevycházel.348 Z toho důvodu 

poslaly Litoměřice 13. února 1571 Maxmiliánovi II. svůj protinávrh 

sestavený litoměřickým konšelem Mikulášem Mitasem Austinem na 

základě magdeburského práva.349 Byl označen jako Extrakt 

hlavnějších a přednějších artikulov z práv sasských anebo 

magdburských a jednalo se vlastně o výtah knihy starého saského 

práva, přičemž autor pracoval jak s německým, tak s latinským 

textem. Obsahuje totiž články, které jsou pouze v jedné jazykové 

verzi.350 Dílo zahrnovalo též dvě privilegia vydaná Litoměřicím českými 

králi. Byly jimi privilegium Karla IV. z roku 1372 o kšaftech351 a dále 

majestát Vladislava Jagellonského z roku 1506, podle něhož výbava 

bezdětné ženy připadla po její smrti manželovi, nikoli její původní 

rodině nebo přátelům.352 

Císař zaslal Extrakt Starému Městu pražskému k vyjádření 

a jeho konšelé na něj reagovali spisem Srovnání práv pražských 

s právy magdeburskými, v němž provedli komparaci obou práv. Jeho 

autorem byl snad sám Koldín.353 Staroměstští zastávali vůči Extraktu 

velmi kritický postoj. Až na jednu výjimku měli výhrady ke všem 89 

článkům včetně názvu. Kritizovali samotnou koncepci práce jako 

pouhý výběr nejdůležitějších bodů magdeburského práva a přitom 

vyzdvihli svůj návrh městského zákoníku, který komplexně postihoval 

vše, neboť jak sami tvrdili: „s ničímž se netajíme.“354 Vhodnost 
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litoměřické úpravy uznali jedině u článku 51, o čeledi vyhnané 

a zběhlé, podle něhož měl pán zaplatit čeledínu za celou sjednanou 

dobu služby, i když ho propustil dřív. Pouze v tomto případě přiznali 

nedokonalost sbírky pražského práva, která podobné ustanovení 

neobsahovala.355 Extrakt a Srovnání jsou důležitými prameny 

vypovídajícími o charakteru a zastaralosti magdeburského (resp. 

litoměřického) práva a odlišnostech od staroměstského práva. Rozdíly 

se projevovaly v některých hmotněprávních institutech,356 

procedurálním postupu, výši sankcí, ale i např. v době určené pro 

zasedání soudu. Zatímco v Litoměřicích byly stanoveny pevné termíny, 

podle Pražanů neměli čas pro zasedání určovat soudci, nýbrž potřeby 

lidí.357 Zvláštnost litoměřického práva představovala kmetská stolice, 

která vykonávala soudnictví a byla personálně oddělena od městské 

rady.358  

Nakonec se jako oficiální zákoník prosadilo Koldínovo dílo, které 

kodifikační komise navrhla v roce 1578. Následující rok bylo se 

souhlasem sněmu vytištěno. Koldín při tvorbě Práv městských 

Království českého vycházel v prvé řadě z brněnsko-jihlavského práva. 

Jedním z hlavních pramenů se mu stala stručná sbírka nálezů Cursus 

civilium sententiarum. Teprve v druhé řadě čerpal ze staroměstského 

práva. Kromě toho se inspiroval zemským právem, především zemským 

zřízením z roku 1564, z něhož převzal 150 ustanovení, a dále ze 

sněmovních usnesení. Došlo tak k značnému přiblížení zemského 

a městského práva. V díle je patrná výrazná recepce římsko-

kanonických principů. Některá ustanovení římského práva přebíral 

z primárních pramenů (z Institucí, Digest, Codexu, Novel), jiná 

sekundárně prostřednictvím brněnských nálezů. Kromě toho vycházel 
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z Corpus iuris canonici.359 Jak už jsem uvedl, z magdeburského práva 

nečerpal. Bylo to nejen pro jeho menší rozšířenosti, ale též kvůli jeho 

zastaralosti a konzervatizmu.  

Koldínova Práva městská začala platit v českých zemích jako 

oficiální sbírka městského práva od roku 1579. Poté, co je schválil 

Rudolf II.,  přislíbil apelační soud 12. ledna 1580 ústy svého rady 

Gabriela Svěchina z Paumberka staroměstské deputaci potvrzování 

rozsudků vydanách v souladu s novým zákoníkem. Apelační komora se 

tak oficiálně postavila za Koldínovu sbírku. Na jejím prosazení se však 

podílela i předtím, když její prezident Jan Popel z Lobkovic a rada Jan 

Kolovrat byli v roce 1575 jmenováni do komise, která měla vyřešit 

neshody mezi městy českého a magdeburského práva.360  

Přijetí Práv městských narazilo na nevoli měst magdeburské 

oblasti. Převážně Litoměřice, Louny, ale také Slaný, Nymburk a Ústí se 

nechtěly smířit s vítězstvím staroměstského práva. Dlouho popíraly 

obecnou závaznost Práv městských a dále používaly magdeburské 

právo. Týkalo se to i okolních poddanských měst. Např. Děčín se 

prokazatelně začal řídit obecným českým městským právem až od roku 

1597.361 Odpor dotčených měst se projevoval též tím, že se jen liknavě 

podřizovala rozsudkům apelačního soudu. Úřednický přezkum jejich 

rozhodnutí chápala jako krácení svých starobylých práv. Litoměřice si 

za to vysloužily nejednu důtku ještě na konci 16. století. Nepomohly 

jim ani dvě žádosti z let 1609 a 1610: první o dodržování privilegií 

Václava II., Jana Lucemburského a Karla IV. potvrzujících 

magdeburské právo a druhá o udržení litoměřické kmetské stolice.362 

Zemský sněm konaný od ledna 1609 do února 1610 uzákonil 

závaznost Práv městských pro všechna města v Českém království.363 
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Od roku 1610 tedy lze mluvit nejen o plném prosazení Koldínovy 

sbírky, ale i obecného českého městského práva v Čechách a 

v konečném důsledku také pravomoci apelačního soudu. V roce 1581 

vydal Koldín její výtah pod názvem Práva městská království Českého 

v krátkou summu uvedená. Krátce se označovala jako Suma. 

Zestručnění nebylo v žádném případě na škodu, neboť v původní 

podobě autor používal příliš květnatý, téměř literární jazyk, který se 

nehodil pro právnický text. Není proto divu, že se hutnější a zároveň 

výrazově přesnější a výstižnější Suma brzy rychle rozšířila. V počtu 

vydání předstihla samotný zákoník a měla velký vliv na pronikání jeho 

norem do praxe.364  

Z vedlejších zemí se sbírka prosadila nejdříve na Těšínsku 

(1598),365 na Moravě začala platit zprvu jen subsidiárně (1680), od 

roku 1697 výhradně a ve slezských knížectvích byla akceptována až od 

přelomu 17. a 18. století.366 Na konci předbělohorského období se 

proto ještě setkáme na Moravě s partikularismem městského práva 

a se stavem, kdy apelační soud nerozhodoval podle jednotného 

městského práva, ale musel aplikovat právo užívané u první instance. 

To je patrné též z usnesení olomouckého sněmu z 15. června 1620, jež 

stanovilo, že každé město má zaslat apelačnímu soudu pouze artikul, 

na jehož základě byl vynesen ortel, nikoli soupis všech svých práv.367 
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5. Procesní aspekty apelací podle městského 

práva a zřizovací instrukce  

 

 Proces týkající se institutu apelací tvořilo především vlastní 

apelační řízení, na které mohlo fakultativně navazovat řízení 

o opravném prostředku proti jeho výsledku – revize, pokud některou 

ze stran neuspokojil verdikt apelačního soudu. Samotné řízení 

o apelacích obsahovalo tři fáze: 

a) řízení před soudem, proti jehož ortelu či nálezu apelace 

směřovala, 

b) řízení před apelačními rady, zakončené potvrzením či nápravou 

napadeného rozhodnutí, 

c) řízení po vydání rozhodnutí apelačního soudu, do něhož lze 

kromě vyhlášení rozsudku před soudem I. instance zahrnout 

i plnění uložené povinnosti a náhradu nákladů řízení. 

 

 

5.1.  Řízení o apelacích – řízení před soudem 

I. instance 

 

První fázi v apelačním procesu představovalo řízení před právem 

(soudem), proti jehož rozsudku se strana odvolávala. Zahrnovala 

úkony tvořící předpoklady pro řádné uplatnění opravného prostředku, 

tj. zejména ohlášení apelace, složení soudního poplatku a odůvodnění 

odvolání. Všechny tyto úkony upravovalo právo, kterým se řídil 

prvoinstanční soud. V případě městských soudů se proto aplikovalo 

městské právo, jehož normy týkající se apelací obsahují v kodifikované 

podobě Práva městská Království českého Pavla Kristiána z Koldína 
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z roku 1579.368 Jak vyplývá z autorova prohlášení, že nesestavil nové 

právo, nýbrž upravil jen to, co nalezl u pražského soudu, uplatňovala 

se uvedená pravidla pro oblast staroměstského práva alespoň částečně 

již před kodifikací.369 To ostatně potvrzuje předcházející soudní praxe, 

na kterou odkazují jednak poučení o možnosti odvolání 

v prvoinstančních rozsudcích, jednak judikatura apelačního soudu 

zabývající se procesními otázkami. Pro litoměřickou oblast platily 

některé odlišnosti, ale ty se týkaly ve 2. polovině 16. století pouze 

několika měst, která se hlásila k magdeburskému právu. Dílčí 

ustanovení o apelacích podle magdeburského práva nalezneme v jeho 

Extraktu z roku 1571.370 

Procesní pravidla o odvolání obsahuje Koldínův zákoník v části 

nazvané De appellationibus seu provocationibus. O odvolání aneb 

o appellacích, čítající deset článků (C.IV.–C.XIII.).371 Úvodní článek  

C.IV. přináší právně teoretickou definici odvolání: „Odvolání jest 

útočiště a jako nějaké lékařství, když v při padlý od nižšího saudcí 

k vyššímu pro svau stížnost pořádné a časné činí ohlášení a odvolání, 

příčiny slušné a spravedlivé v spisu předložíc své těžkosti a jistého 

skrácení  v své spravedlivosti.“372 Institut apelací tedy chápalo raně 

novověké městské právo jako prostředek nápravy v případě porušení 

práva nižší instancí, přičemž již v jejich definici zdůrazňovalo, že 

musejí být včas ohlášeny a odůvodněny. Koldín uvádí jako nositele 

odvolacího řízení obecně vyššího soudce, nikoliv výslovně apelační 

rady. Bylo to nepochybně proto, že odvolání k vyšší instanci znalo 

městské právo, jehož normy jsou v zákoníku kodifikovány, již od 

středověku (a tedy dávno před vznikem apelačního soudu), a dále 
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z důvodu, že ani po svém zřízení v roce 1548 se nestal apelační soud 

jediným odvolacím orgánem v systému městského soudnictví. Kromě 

něj fungovaly coby vyšší instance městské rady královských měst 

v případech odvolání od rychtářského práva nebo od vrchnostenských 

měst. 

Právo na odvolání bylo zaručeno každé ze stran, jak explicitně 

uvádí článek C.V.:„…se toho jednomukaždému pro vyhledání 

spravedlnosti aneb neviny jeho přeje.“ Apelant ho musel žádat 

„s uctivostí…, beze všech důtek, hanění a nářkův těch, kteříž rozsudek 

ten učinili.“ Pokud by nějakým způsobem urážel, znevažoval soudce 

první instance nebo právo, podle něhož se postupovalo, byl povinen 

zaplatit pořádkovou pokutu. Jedna polovina z ní připadla královské 

komoře, druhá „tomu právu, před kterýmžby se to zběhlo“. Uložení 

pokuty plnilo preventivně-sankční funkci, kdy mělo trestat 

znevažování soudní moci a zároveň výchovně působit na společnost. 

Rozdělení výnosu z pokuty bylo výrazem skutečnosti, že se neuctivé 

chování dotýkalo nejen soudu, před nímž se událo, ale i panovníka 

jako primárního nositele soudní moci, od níž se odvozovala jurisdikce 

měst. Zaplacení pokuty tvořilo podmínku, aby apelace mohla být 

předmětem dalšího řízení: „A pokavádžby propadené pokuty tak 

odvolávající-se nedal a nepoložil: apellací jemu aby od toho práva 

propuštěna nebyla.“ Práva městská stanovila její výši na 50 zlatých, 

„zlatý po šedesáti krejcařích počítajíc.“373 Sumu uváděla v tzv. 

zlatníkové měně, jejíž základní jednotkou byl zlatník s vyraženou 

nominální hodnotou 60 krejcarů, vyráběný v Čechách od roku 1561 

podle III. říšského mincovního řádu (1559). Ražba krejcarových 

nominálů byla projevem snahy Ferdinanda I. o celoříšskou měnovou 

unifikaci, na kterou však již jeho syn Maxmilián II. (1564–1576) 

rezignoval. V roce 1573 došlo v Čechách z podnětu stavovské obce 

k nahrazení krejcarových ražeb tzv. bílými groši a tolary, přičemž 
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podle sněmovního usnesení z roku 1577 činila nominální hodnota 

tolarů 30 bílých grošů, resp. 70 krejcarů. Zlatníky (šedesátikrejcary) 

se vyráběly v habsburských zemích sice až do Maxmiliánovy smrti 

(1576), ale pouze ve vídeňské a hallské mincovně.374 Skutečnost, že 

tuto měnu uvádí ještě Koldínova sbírka, jež vstoupila v platnost v roce 

1579, je nutné vysvětlovat částečnou časovou shodou kodifikačních 

prací s Ferdinandovou měnovou reformou. O pokutě za hanění při 

apelacích se zmiňuje též Pavel Stránský v latinském spise Respublica 

Bojema, podle něhož činila 50 dukátů.375 Dukáty byly zlaté mince, 

které podle sněmovního usnesení z roku 1576 měly mít hodnotu 46 

grošů 2 peníze české. Jeden peníz český odpovídal 1/7 českého 

groše.376 Winter jako výši pokuty mylně uvedl 50 kop, ale s odkazem 

na Koldína.377 Stejná pokuta hrozila též tomu, kdo jinému bránil 

v odvolání.378 Za neuctivé chování k soudu a soudcům mohla dotyčná 

osoba také skončit ve vězení.379 

Odvolání musela dotyčná osoba nejprve ohlásit u městské rady, 

která rozhodovala v prvním stupni, nebo u purkmistra, jestliže rada 

nezasedala. Při oznámení se zachovával určitý formalismus. Současně 

s ohlášením bylo třeba složit soudní poplatek. Pro oba úkony byla 

stanovena lhůta čtrnácti dní od přečtení ortelu. Její nedodržení 

znamenalo, že se na osobu pohlíželo, jako by se neodvolala, 

a rozsudek nabyl právní moci.380 Povinnost, že se soudní poplatek má 

splatit do dvou neděl od vyhlášení rozsudku, potvrdil Ferdinand I. 

Novému Městu pražskému už v roce 1549.381 Existovala tedy i před 

Koldínovou kodifikací.  
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Uvedenou lhůtou pro ohlášení a zaplacení poplatku se apelační 

soud nezřídka zabýval při své rozhodovací činnosti. Roku 1554 stvrdil 

rozsudek mladoboleslavského soudu, který nepřipouštěl apelaci ve 

sporu mezi Annou Kloboučnicí a Annou Beranovou. Podle odůvodnění 

nemůže užít apelaci ten, kdo nechá uběhnout dvě neděle a ohlásí ji 

teprve patnáctý den, protože ten se už „na třetí týden vztahuje“.382 

Podobně rozhodl v případu Václava Šlechty ze Všehrd a Jiříka 

Rychnovského, když v roce 1559 potvrdil zamítnutí apelace 

kouřimskou městskou radou. Strana do čtrnácti dnů neohlásila, 

„přijímá-li nález nebo odvolání béře“.383  

Ohledně této lhůty vydali apelační radové také nejedno naučení. 

V roce 1553 napsali do Žatce, že Jan Mazanec nemůže klást překážky 

v odvolání Anně, vdově po Simeonu Mazancovi. Jmenovaná dodržela 

dvě neděle, které každému určil král na rozmyšlenou, zda se odvolá, 

a zároveň z akt nevyplývalo, že by byla dotázána, jestli „přestává“ na 

ortelu. Pokud by totiž přijala rozsudek, už by se nemohla odvolat.384 

Jestliže strany lhůtu zmeškaly, nebylo ji možné prodloužit, i když o to 

občas žádaly. Poskytnutí dalšího času neumožnil např. ortel Mladé 

Boleslavi ve sporu Víta Kožišníka z Bělé pod Bezdězem, který 

zastupoval Matouše Holýše, s Vítem Mařákem. Apelační soud ho 

konfirmoval v roce 1559.385 

Lhůtu apelant zachoval, pokud příslušný právní úkon učinil 

nejpozději patnáctý den před polednem. Jako příklad lze uvést 

městskou radu v Rakovníku, jež nechtěla „propustit“ apelaci, kterou 

sice strana ohlásila během dvou týdnů, ale soudní poplatek, tzv. 

důkladné, složila až 15. den dopoledne. Rozhodnutí apelačních radů 

z roku 1566 nařizuje propuštění apelace s odůvodněním, že se 
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patnáctý den „až do poledne od přečtení ortele k těm dvěma nedělím 

počítá.“386 Stejně bylo rozhodnuto v dalších sporech, např. mezi 

Zárubou z Hostiřan a Janem Svatošem z Poděbrad v roce 1573. Výrok 

byl opět odůvodněn, že se „15. den do poledne od přečtení ortele k 14 

dnům počítá.“387 

V prvních letech fungování nové odvolací instituce se objevily 

pochybnosti, jestli může strana apelovat, ačkoliv se jí u soudu 

nezeptali, zda přijímá rozsudek nebo se proti němu odvolá. Podle 

naučení do Hradce Králové z roku 1553 apelovat může každý, kdo 

dodržel předepsanou lhůtu, i když od „auřadu dotázán není, přijímá-li 

vejpověď čili nic.“388 

Pokud strana učinila právní úkon, kterým fakticky uznala 

rozhodnutí nižšího soudu, již se nemohla proti němu odvolat, i když 

lhůta pro ohlášení ještě neuplynula. V roce 1552 apelační soud změnil 

ortel mladobosleslavského práva ohledně rozepře mezi Magdalenou 

Čubrovou a jejím bratrem Štěpánem Štorfem. Podle jeho zdůvodnění 

nemůže apelovat ten, kdo „po učinění hlavní vejpovědi“ obeslal druhou 

stranu kvůli splnění povinnosti přiznané prvoinstančním 

rozhodnutím. Tím totiž „dotčenou vejpověď tvrdí a přijímá.“389 

Podle Koldínova zákoníku následovala po ohlášení a zaplacení 

soudního poplatku šestinedělní lhůta, během níž měla apelující osoba 

podat odvolání, odůvodnit ho („položit své příčiny“) a obeslat druhou 

stranu. Jestliže tuto lhůtu zmeškala, nastal stejný následek jako 

u předchozí lhůty.390 Také tato lhůta se objevuje v rozhodnutích 

apelačního soudu už před vydáním Práv městských. V pomocných 
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knihách soudních Mladé Boleslavi je zaznamenáno několik podobných 

případů (např. roku 1564), kdy nemůže být apelace „vyzdvižena“, 

protože apelující nesložil příčiny odvolání v šesti nedělích od zaplacení 

důkladních peněz.391 V roce 1562 apelační tribunál stvrdil rozhodnutí 

městské rady o nepřípustnosti odvolání ve věci mezi Janem Sedláčkem 

a Ambrožem Bradou, v němž hovořil výslovně o nutnosti splnit obě 

lhůty, tj. do dvou nedělí složit peníze a poté do šesti týdnů odůvodnit 

návrh.392 Rozhodnutí mladoboleslavských konšelů z 20. ledna 1575, 

potvrzené vrchním právem téhož roku, zamítlo apelaci, protože marně 

uběhla šestinedělní lhůta pro obeslání druhé strany.393 I když takové 

ustanovení u Koldína nenajdeme, mohl apelant požádat o prodloužení 

lhůty pro odůvodnění. Vyplývá to z ortelu apelačního soudu 

z 6. června 1594, podle něhož není třeba obesílat strany, pokud 

dostaly „odklad ke složení příčin.“394 

Možnost apelace neztratil, kdo zmeškal lhůtu pro položení příčin 

z důvodu, že soud včas nevydal výpis ze soudního spisu. Je to zřejmé 

z rozsudku, jímž bylo roku 1550 napraveno rozhodnutí lounského 

soudu. Tento případ je zajímavý i z hlediska aplikovaného práva. 

Louny jako město řídící se litoměřickým (saským) právem zachovávaly 

pouze dvoutýdenní lhůtu pro odůvodnění, která začala běžet už od 

učinění rozsudku.395 

Odlišnost právního stavu v městech magdeburské právní oblasti 

vyplývá také z dalších kauz, např. z nymburského rozsudku 

potvrzeného apelačním soudem v roce 1551 v záležitosti Daniela 

Kramáře a Kateřiny, vdovy po Janu Augustýnovi. Nymburští konšelé 
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v něm citovali ustanovení saského zrcadla, podle něhož každá strana 

má přijmout ortel nebo se odvolat do čtrnácti dní, aniž by se činil 

rozdíl mezi dobou k ohlášení, zaplacení poplatku a složení příčin.396 

Také Zikmund Winter uvádí bez bližší specifikace, že se někde 

zachovával obyčej složit peníze spolu s odůvodněním.397  

Ustanovení saského práva zmínil též změnový rozsudek 

apelačních radů zaslaný do Litoměřic v roce 1554 ve věci mezi 

Kateřinou Šaškovou a Havlem Karpíškem, kde straně neposkytli lhůtu 

na rozmyšlenou, zda se odvolá. Apelační soud tehdy konstatoval, že 

podle saského práva má každý přijmout ortel nebo se odvolat (pokud 

neodstupuje od sporu), ale „již se nařízení stalo, skrze Jeho Milost 

královskou, aby po všech městech královských českých dvě neděle 

k rozmyšlení užíti mohli.“398 

V praxi městského soudnictví strany obecně příliš nedodržovaly 

lhůty a často žádaly soud o jejich prodloužení. Objevovaly se spory o 

to, zda má být apelace připuštěna, když nebyla ve stanovené době 

odůvodněna.  Jindy městská rada tvrdila, že došlo ke zmeškání lhůty, 

ale apelant to popíral, popř. se hájil tím, že se tak stalo bez jeho 

zavinění. Tyto případy pak často řešil apelační soud.399 

Apelační radové se rovněž zabývali případy nečinnosti nižšího 

soudu v odvolacím řízení. Někdy se stávalo, že strana po učinění 

rozsudku prohlásila, že se chce odvolat, do dvou neděl složila důkladní 

peníze, ale soudci neurčili termín „ke slyšení a vyzdvižení té apelace“. 

V takovém případě se apelace nepromlčovala a měla být připuštěna.400 
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Již u soudu, proti jehož rozsudku se strany odvolávaly, musely 

zaplatit tzv. peníze důkladní (důklad) neboli spomocné. Jednalo se 

vlastně o soudní poplatek. Tuto povinnost nalezneme v Koldínových 

Právech městských, přijatých sněmem v roce 1579. Peníze důkladní se 

ale vybíraly již předtím, sbírka pouze kodifikovala stávající stav. 

Apelant je skládal u prvoinstančního soudu spolu s ohlášením apelace 

ve lhůtě čtrnácti dnů od přečtení rozsudku. Šlo o lhůtu prekluzivní. 

Pokud během ní apelant nezaplatil poplatek vůbec nebo v požadované 

výši, hledělo se na něj, jako by se vůbec neodvolal. O soudním 

poplatku proto lze hovořit jako o jedné z procesních podmínek. Její 

splnění bylo předpokladem pro zahájení odvolacího řízení, přičemž 

Koldínův zákoník neumožňoval zhojení jejího nedostatku dodatečným 

zaplacením. Jestliže se odvolání týkalo více osob, vybíralo se spomocné 

pouze od jedné z nich, protože byly považovány za procesní 

společníky.401  

Co se týče výše důkladného, mělo se podle Koldína zcela zaplatit 

to, „což při kterém právě za obyčej jest.“402 Z toho vyplývá, že soudní 

taxa nebyla jednotná. Ve většině měst v polovině 16. století činila čtyři 

kopy českých grošů, v Kutné Hoře šest.403 Pro Staré Město pražské ji 

určuje instrukce o apelacích vydaná 13. března 1548, kterou král 

povoluje poplatek 15 kop.404 Města tedy vybírala důklad různě a 

dokonce se jeho prostřednictvím snažila omezovat využívání institutu 

apelací. To potvrzuje i list Ferdinanda I. z 3. dubna 1549 adresovaný 

do všech královských měst. Panovník jim nařizuje, aby nečinila 

zbytečné průtahy, pomáhala každému při uplatnění jeho práva na 

odvolání a stanoví, že se za apelaci nemá skládat více než dvě kopy 

českých grošů.405 Protože se některé osoby odvolávaly zjevně 

bezdůvodně, povolil Ferdinand 25. října 1549 novoměstským 
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konšelům vybírat důkladné deset kop, aby se zabránilo lehkomyslným 

odvoláním a úmyslnému zlehčování práva.406 Také Staré Město 

pražské mohlo nadále požadovat 15 kop.407 Výše soudního poplatku se 

nelišila podle hodnoty předmětu sporu, ani se nezohledňovaly 

majetkové poměry apelujícího, resp. neexistovala kritéria pro její 

odstupňování. Každý měl povinnost zaplatit stejnou sumu.408 Bylo věcí 

apelujícího, aby si zjistil částku požadovanou daným právem. Pokud 

se odvolávající zmýlil, nemohl apelovat. To se týkalo i lhůty, během níž 

musel složit peníze. Městská rada často úmyslně neposkytovala 

v těchto věcech poučení, aby nedocházelo k velkému počtu 

odvolání.409  

Z důkladného se hradila odměna a hotové výdaje posla do 

Prahy, část se odeslala spolu s apelací, zbytek připadl městské 

pokladně. Jestliže apelant při odvolání uspěl, složená částka se mu 

navracela. Vracela se mu i tehdy, když se během odvolacího řízení 

dohodl s druhou stranou nebo dobrovolně upustil od apelace. Stačilo, 

když tak učinil před odesláním akt od apelačního soudu.410 

Náklady řízení mohly odradit a zřejmě i odrazovaly od podání 

odvolání. Přesto nelze jednoznačně přijmout závěr Václava Vaněčka, že 

pro nemajetné osoby byla možnost apelace pouze teoretická.411 

Finanční aspekty jim sice ve značné míře znemožňovaly obrátit se na 

apelační soud, nikoli však absolutně. V některých případech 

docházelo kvůli chudobě k prominutí spomocného. V roce 1563 

advokát žalované strany žádal rakovnické konšely, aby nepřipustili 

odvolání služebného děvčete, neboť nesložilo důkladní peníze. 

Argumentoval tím, že se takový postup zachovává v Žatci a všude 

jinde. Městská rada mu nevyhověla s odůvodněním, že právo 
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nestanoví, aby ji z tohoto důvodu vyloučili z apelace. Naopak ji „šetříc 

její nuzné chudoby…na její slzavou prosbu“ odpustila část 

spomocného, která měla připadnout městu. Pro složení zbytku, tzn. 

peněz zasílaných apelacím na Pražský hrad a odměny poslovi, jí určila 

dodatečnou lhůtu dvě neděle.412 Rozborem kauzy dospějeme 

k následujícím faktům. Ještě před vydáním Koldínova zákoníku se 

považovalo ve většině (ale ne ve všech) městech splacení důkladu ve 

stanovené době za podmínku odvolacího řízení. Konšelé mohli 

z poplatku prominout sumu, která náležela obecní pokladně. Lhůta 

pro jeho složení se dala prodloužit, což z Koldínových Práv městských 

výslovně nevyplývá. 

Ne vždy ochotně promíjela městská rada důkladné. Roku 1604 

musel dokonce Rudolf II. přikázat Kutnohorským, aby připustili 

apelaci chudého Jindřicha Křepelky bez zaplacení příslušného 

obnosu. Konšelé to chápali jako zásah do svých privilegií a bránili se 

tomu. Panovník ve své odpovědi formuloval zásadu, že nikde nemohou 

omezovat chudé v přístupu k apelaci, jde-li o věci hrdelní nebo 

záležitosti cti. Podmínku pro úplné prominutí důkladného z důvodu 

nedostatku majetku tvořilo složení přísahy (juramentum paupertatis). 

Její forma se lišila podle místa, ale vždy v ní musel dotyčný prohlásit, 

že nedisponuje prostředky k zaplacení poplatku. Nebylo 

bezpodmínečně zapotřebí složit sumu v penězích. Místo nich se 

přijímaly též zlaté nebo stříbrné předměty. Dlužní úpisy nebyly 

akceptovány. Jestliže chtěl apelovat bez spomocného movitý člověk, 

hrozilo mu vězení jako v případě pražského řezníka Václava z Lesa 

v roce 1581, kterého přikázala rada nad apelacemi zavřít kvůli 

zbytečnému zaneprázdňování práva.413 

Po podání odvolání u první instance musel městský soud před 

stranami přečíst soudní akta, předložené důkazy a důvody apelace. 

Následně měl celý spis v přítomnosti stran opatřit městskou pečetí 
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a bez prodlení odeslat k apelačním radům po přísežném poslu nebo 

„jiném dobře zachovalém člověku“.414 Samozřejmě jen tehdy, když proti 

jeho obsahu žádný nic nenamítal. Tím se zajišťovala autentičnost 

podaného odvolání a zabraňovalo se případným korekcím ze strany 

soudu prvního stupně. Městské soudy totiž nelibě nesly každý zásah 

do svých ortelů, a proto se někdy snažily tímto způsobem docílit 

menšího počtu reformovaných rozsudků. Uvedenou povinnost soudců 

najdeme s nepatrnou modifikací též v listu Ferdinanda I. z 3. dubna 

1548. Nařizuje v něm všem královských městům v Čechách, aby 

konšelé neodesílali žádná akta, aniž by je předtím dali přečíst stranám 

a v jejich přítomnosti zapečetili. Na dodržování této povinnosti dohlížel 

královský rychtář.415 Podobně král formuloval uvedený požadavek i ve 

vztahu k Novému Městu pražskému (25. října 1549).416 

Nicméně sám apelační soud připouštěl, aby se protistrana, která 

nepodává odvolání, nedozvěděla důvody (příčiny) apelace. Stávalo se 

totiž, že apelanti dodali tyto důvody první stolici zapečetěné, neboť 

nechtěli, aby se s nimi seznámila druhá strana (a dokonce ani soudci 

první instance). Zmíněný postup zachycuje žádost Nového Bydžova 

o naučení z roku 1558. Odvolávající se strana zapečetila příčiny 

a trvala na tom, aby byly nepřečtené vloženy do akt a odeslány 

k vrchnímu právu. To nenarazilo ani tak na odpor bydžovské městské 

rady jako hlavně protistrany. V poskytnutém naučení apelační radové 

uvedli, že zapečetěné příčiny se mají otevřít a přečíst oběma stranám 

pouze tehdy, pokud jsou výslovně nadepsány „Purgmistru 

a konšelům“. V opačném případě se mají vložit do soudního spisu 

a ten zapečetěný odeslat bez ohledu na nesouhlas druhé strany.417 
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Avšak i tehdy, když se druhá strana seznámila s příčinami 

apelujícího, neměla proti nim pokládat své příčiny. Tím se vrchní 

instance bránila před narůstající agendou. V roce 1553 se Volf 

z Lejbnice odvolal proti mladoboleslavskému rozsudku ve sporu 

s Ondřejem Kolářem a některé jeho důvody odvolání se pře netýkaly. 

Ondřej na ně chtěl reagovat svými příčinami, ale apelační soud mu 

toto právo nepřiznal. Konstatoval, že druhá strana nemá nic sepisovat 

proti příčinám odvolatele, ať se zakládají na právu nebo ne. Pokud by 

totiž apelant uvedl něco, „co by se s akty nesrovnávalo, to žádné 

platnosti nemá a tím si strana své pře nelepší.“418 

Během odvolacího řízení měly strany vyčkat výsledku 

a nepodnikat proti sobě žádné kroky. Zejména nebyly povinny si na 

základě napadeného rozhodnutí poskytovat plnění, ledaže s tím 

dobrovolně souhlasily nebo právo dovolovalo, aby některé věci 

(podléhající rychlé zkáze) „jinak byly opatřeny“.419 Dalším důsledkem 

odvolání bylo, že se na odvolatele nemělo pohlížet ve smyslu 

původního ortelu, dokud ho apelační soud nepotvrdil.420  

V odvolacím procesu stejně jako v řízení před první stolicí 

existoval institut povinného zastoupení. Týkal se nezletilých sirotků, 

kteří museli mít curatores in litem (opatrovníky ve sporu), tzn. 

poručníky nebo ochránce. Bez nich na ně nemohl být vydán žádný 

rozsudek.421 Např. ve věci dluhu Jana Rauta, která se dostala v roce 

1554 od poděbradského soudu před apelační rady do Prahy, 

vystupovali poručníci na žalující straně jménem sirotků po Janu 

Hlaváčovi.422 Poručníci zastupovali též Adama Sirotka v dědickém 

                                           
418

  Státní okresní archiv Mladá Boleslav. Archiv města Mladá Boleslav, Knihy soudní, sign. II B A 1, 
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419

  Práva městská, s. 89. 
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  Práva městská, s. 91. 
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  Práva městská, s. 85, 89. 
422

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 97, s. 230–232. 
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sporu s Václavem Škopkem, který byl rozsouzen v Nymburku a v roce 

1550 potvrzen apelačním soudem.423 

Dalším institutem umožňujícím zastoupení bylo plnomocenství. 

Strana se mohla nechat zastupovat plnomocníkem na základě 

právního úkonu učiněného u soudu. Plnomocenství ale nemuselo být 

založeno přímo u práva, kde pře začala. Takový případ řešil apelační 

soud v roce 1571. Martin Perníkář se nechal zastupovat Petrem 

Kohoutem z Nového Města pražského ve sporu proti Tomáši Bejrcovi 

u mladoboleslavského soudu. Konšelé trvali na neplatnosti zastoupení, 

neboť nebylo zapsáno u jejich práva, nýbrž u rychtářského úřadu 

Starého Města pražského. Jejich rozsudek napravili apelační radové, 

kteří považovali plnomocenství učiněné v jiném městě za dostatečné.424 

 V právních sporech včetně apelačního procesu byly také často 

zastupovány manželky svými muži a poddaní svojí vrchností. Tak 

například Jiřík Antoš v letech 1549 až 1551 dvakrát zastupoval svoji 

ženu Johanu proti Janu Voříškovi, Dorotě z Jičína a jejich přátelům 

před první instancí v Nymburku a poté v navazujících řízeních 

o apelacích.425 V roce 1555 potvrdil apelační soud rozsudek 

nymburského práva odsuzující Staňka ze Žitěnína za vraždu Martina 

Neřádka z Kostelce. Jelikož žalobce (Martinův otec Matěj) i žalovaný 

byli poddaní, zastupovala je před soudem jejich vrchnost. Jménem 

Matěje Neřádka vystupoval Vilém Trčka z Lípy a na Veliši, jménem 

Staňka Kateřina z Harasova.426 

 

 

 

 

 

                                           
423

  Tamtéž, fol. 39–40. 
424

  Státní okresní archiv Mladá Boleslav. Archiv města Mladá Boleslav, Knihy soudní (sign. II B A 1), s. 

77. 
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5.2.  Řízení o apelacích – řízení před apelačním 

soudem 

 

Předmětem dalšího textu je soudní řád, který upravuje fázi 

řízení před apelačním soudem. Poměrně podrobný soudní řád, který 

obsahuje zřizovací instrukce z 20. ledna 1548, platil nepřetržitě do 

roku 1644 včetně období stavovského povstání v letech 1618–1620.427 

Podle něj se postupovalo ve fázi odvolacího řízení, která se konala 

u apelačního soudu. Explicitně je v něm zdůrazněna povinnost radů 

dodržovat jeho ustanovení. Pro případ neplnění povinností stanoví, že 

si s provinilcem nejprve promluví prezident. Když rozmluva nepovede 

k nápravě, oznámí prohřešek králi. Následná sankce není výslovně 

upravena, ale z povahy tribunálu jako výlučně královské instituce 

vyplývá, že panovník mohl jednotlivé členy kdykoli odvolat. Radové 

museli pilně plnit své úkoly a postupovat tak, aby nikdo nebyl zkrácen 

na svém právu a nedocházelo k úmyslným průtahům. Z tohoto 

důvodu se při zasedání nesměli věnovat jiným činnostem.428 

Soud přijímal podání prostřednictvím sekretáře, od počátku 

17. století též registrátora. Literatura někdy bez bližší specifikace 

uvádí jako nezbytnou náležitost odvolání spolupodpis advokáta.429 Ten 

však začala vyžadovat až o století později instrukce Ferdinanda III. 

z 26. listopadu 1644.430 Osobě, jež dodala apelaci, musel sekretář dát 

potvrzení, v který den tak učinila, a zároveň jí oznámit, kdy se má 

dostavit k přijetí ortelu. Zapisoval podaná odvolání do zvláštních 

register, kam měl zaznamenávat dobu jejich doručení. Registra se 

vedla dvě, jedna měl sekretář a druhá prezident. Za každé odvolání se 

vybíraly tzv. peníze ortelní. Šlo o administrativní poplatky, které se 

                                           
427
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  KLABOUCH, J., Staré české soudnictví, s. 228 
430

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 10, 11; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 64–65. Též 

ADAMOVÁ, K., Apelační soud, s. 106. 



103 

 

uschovávaly v úřední truhle. Bez souhlasu krále s nimi nemělo být 

disponováno, za což nesli odpovědnost prezident a sekretář, kteří 

opatrovali klíče. Je zajímavé, že Ferdinand I. již ve zřizovací instrukci 

předpokládá, že sekretář nebo jeho písař budou podléhat pokušení 

vybírat víc peněz, než je vyměřeno, a tak se obohacovat. Proto jim to 

preventivně zakazuje a radům včetně prezidenta ukládá nad nimi 

dozor.431  

V souvislosti s taxou vybíranou u apelačního soudu je třeba 

zmínit sněm v roce 1582. Města na něm žádala, aby nemusela skládat 

za každou apelaci „mimo starobylý způsob“ dva tolary, nýbrž pouze 

jeden tolar.432 Přesto se dvoutolarový poplatek prosadil na dlouhou 

dobu, jak vyplývá z register taxy české placené při apelacích, 

dochovaných pro léta 1611, 1615, 1617, 1621-1624, 1626, 1630, 

1636, 1641–1644.433 Vzhledem k poměru tolaru (jako početní 

jednotky, nikoli skutečné mince) a početní jednotky míšeňského groše 

1:60 odpovídala taxa za apelaci dvěma kopám míšeňských grošů.434 

Poplatky se platily i za žádost o právní naučení nebo vysvětlení 

rozsudku apelačního soudu. V těchto případech byly poloviční a činily 

jeden tolar.435 Složení taxy tvořilo podmínku pro expedici ortelu či 

písemnosti nižšímu právu.436 

Podle dalších ustanovení soudního řádu měly být apelace 

vyřizovány hned po registraci v pořadí, v jakém došly, aby se zabránilo 

pochybnostem, že soud některým osobám nadržuje. Panovník 
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v instrukci zvláště zakázal přednostně posuzovat odvolání bohatých.437 

Teprve od roku 1644 se nejprve projednávaly trestní záležitosti.438 

Jednání soudu po technické stránce připravoval sekretář. Radové 

museli pro účely rozhodnutí přezkoumávat pečlivě všechna doručená 

akta a spisy. Žádné písemnosti nesměli opomenout. Neprovádělo se 

ústní jednání, celé řízení bylo písemné. Strany nebyly přítomny při 

projednávání věci. Vycházelo se pouze ze spisového materiálu, který 

apelačnímu soudu poskytla první instance. Výjimečně se připouštěl 

výslech svědků, jestliže nebyl proveden u první stolice. Šlo o výjimku 

ze zásady, že se strany nemají v odvolacím řízení dovolávat nových 

skutečností.439  

Při projednávání apelací se soud řídil zásadami římsko-

kanonického procesu. K tomu nepochybně přispělo i jeho obsazení 

vystudovanými juristy, kteří měli na ostatní laické členy tribunálu 

fakticky významný vliv.440 

Úředním jazykem před apelačním soudem byla čeština 

a němčina, v českých věcech se jednalo česky, v německých německy. 

Dominovala němčina, protože většina apelací pocházela z německy 

mluvících oblastí. Tento nepoměr způsobovala lužická a slezská 

města, která také spadala pod pravomoc tribunálu.441  

K tomu, aby se apelační radové mohli usnést na rozsudku, se 

vyžadoval minimální počet devíti osob.442 Z tohoto důvodu členové 

komory potřebovali svolení k opuštění Prahy, jak bylo vyloženo 

v souvislosti se složením soudu. Rada nad apelacemi byl kolektivní 

orgán, proto rozhodoval ve sboru.443 Po vyjádření jednotlivých radů 

probíhalo hlasování, při kterém každý z nich (včetně prezidenta) 

disponoval jedním hlasem. Váha hlasů se tedy nelišila podle 
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příslušnosti k lavicím. K přijetí rozhodnutí stačila prostá většina 

přítomných a při rovnosti hlasů byl relevantní názor prezidenta. 

Pořadí hlasujících upravuje poprvé až vídeňský reskript 

Ferdinanda II. z 29. listopadu 1628. Z tohoto důvodu nelze s jistotou 

říct, jaký postup se zachovával v předbělohorské době. Je však 

pravděpodobné, že zmíněný reskript vycházel ze stávajícího stavu a že 

proto nejprve hlasovala doktorská lavice, pak rytířská a panská a 

nakonec prezident. Mladší členové každé lavice hlasovali před 

staršími. Každopádně problém tvoří měšťanská lavice, která se 

podílela na činnosti soudu před Bílou horou, byť nikoli nepřetržitě. 

Reskript z roku 1628 s ní už nepočítá. Těžko tak můžeme na jeho 

základě vyvozovat, zda měšťané hlasovali před doktory nebo po 

nich.444 

Soudní řád z roku 1548 výslovně stanoví dvě možnosti vyřešení 

apelace. Apelační soud mohl svým rozhodnutím změnit (napravit) 

původní rozsudek nebo ho potvrdit (zanechat). V některých případech 

napravoval ortel první instance jen zčásti. Když se radové shodli na 

obsahu rozhodnutí, následovala fáze jeho písemného vyhotovení. Při ní 

se uplatňoval značný formalismus. Instrukce, resp. soudní řád, přesně 

vymezovala slovní podobu ortelu. Vydával se jménem krále, byly v něm 

jmenovány strany sporu a soud, od něhož odvolání přišlo. Dále 

obsahoval vlastní rozhodnutí, datum a místo vydání. Po zapečetění 

soudní pečetí, mohl být odeslán. Stejnou formu bylo třeba dodržet též 

u poskytnutého právního naučení. 

Ferdinand I. stanovil formu, jak má být každý zapečetěný 

rozsudek nadepsán. Tuto administrativní činnost prováděl sekretář. 

Aniž by ortel se rozpečetil, mělo být patrné, že se jedná o rozhodnutí 

apelačního soudu: „Od našich445 ... zřízených rad, kteří nad apelacími 

na hradě našem Pražském sedají, jsou tyto příležící zpečetěná akta 
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a apelací vykonány a vyřízeny...“ Druhá část nadpisu obsahovala 

důležité poučení adresované prvoinstančnímu soudu o dalším 

postupu, podle něhož se vyžadovala přítomnost obou stran při 

otevírání rozsudku: „a tak zapečetěné (akta) každému městu, soudu 

neb právu, od kteréhož se odvolání a apelací stala, aby takový ortel 

v přítomnosti obojí strany a nejináč odevřeli, odeslati mají.“446  

Ve snaze zamezit úmyslným průtahům určil Ferdinand I. 

měsíční lhůtu, ve které radové měli rozhodnout.447 Počítala se od 

provedené registrace. Proto při ní sekretář (popř. registrátor) zapisoval 

den doručení apelace a doručiteli dával jistotu, který den přinesl 

odvolání a kdy se má dostavit k přijetí ortele. Když se v určený den 

„najíti dal“, měl mu být bez meškání vydán rozsudek.  

Žádosti o právní naučení a vydání slepých ortelů se vyřizovaly 

hned. Jakmile posel vyslaný městským soudem zaplatil příslušný 

poplatek, měli mu apelační radové předat požadované poučení nebo 

slepý rozsudek. Pouze ve složitých případech mu mohli určit den, kdy 

má přijít k převzetí materiálů. I tehdy museli dodržet maximální lhůtu 

jednoho měsíce.  

Rozdílná lhůta pro rozhodnutí ve věci se uplatňovala u apelací, 

které přišly z Moravy, Slezska, Horní a Dolní Lužice. V takovém 

případě stačilo vydat ortel „pro dalekost cesty“ do měsíce a půl.448 

Jednalo se o jedinou odchylku úpravy vedlejších zemí Koruny české 

v soudním řádu. V ostatních aspektech platil stejný režim jako pro 

České království. 

Pokud apelační radové řešili záležitost, jejíž rozsouzení 

považovali za složité, poskytovalo jim příslušné ustanovení zřizovací 

instrukce možnost (a zároveň ukládalo povinnost) obrátit se s žádostí 

o naučení přímo na krále. Pokud zrovna nepobýval v zemi, měl jim 
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pomáhat při rozhodování místodržící, jenž v takových věcech zasedal 

spolu s nimi. Přitom si musel počínat podle rad, které mu udělil 

panovník.449 

V souvislosti s procesními aspekty apelací je vhodné zmínit 

institut očišťovací přísahy. Jednalo se o důkazní prostředek využívaný 

při důkazní nouzi, jenž mohl soud připustit místo jiného důkazu. 

Setkáváme se s ním nejen v ortelech nižších instancí, ale používali ho 

též apelační radové. V roce 1560 projednávali spor ze Starého Města 

pražského týkající se pozůstalostí po Jiříku Pečárkovi. Jan Janda 

odpečetil v nepřítomnosti staroměstského rychtáře dům nebožtíka, aby 

se přesvědčil, jaké pokoje a svršky se tam nacházejí. Podle žaloby Anny 

Pečárkové, manželky zesnulého, si současně odnesl několik šatů. 

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo prokázat, kdy byl pořízen inventář 

pozůstalosti, uložil apelační soud žalovanému Jandovi, aby do dvou 

neděl od přečtení ortelu přísahal, že z domu nic nevzal.450  

Důkazy chyběly také Ondřeji Zvoníkovi z Mladé Boleslavi, který 

v Budyni nad Ohří žaloval pohledávku za dodané ryby na Šebestiánu 

Starému, dědici svého dlužníka. Zatímco první stolice dluh 

neuznala (1557) kvůli nedostatku důkazů, o dva roky později umožnil 

apelační soud žalujícímu, aby svůj dluh prokázal přísahou.451 Podobně 

v roce 1553 nařídil očišťovací přísahu Blažejovi, odsouzenému soudem 

v Březnici za vraždu Martina Pilného. Přísahu měl jmenovaný učinit 

bosýma nohama „v kleče“.452 

V 16. století nebyla očišťovací přísaha v oblasti staroměstského 

práva svázána tak velkým formalismem jako ve středověku, kdy 

nedodržení formy mělo za následek její nicotnost. Takové případy se 

označovaly jako přísaha se zmatkem neboli kléskou. K nulitě aktu 

stačilo, když se přísahající zmýlil v některém slově nebo jiné formalitě, 
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např. povstal dříve nebo se dotkl kříže jinak, než měl. Přísahy 

s kléskou se však ještě v 16. století udržely ve městech saského práva, 

které v soudním řízení kladlo větší důraz na dodržování forem. 

Z tohoto důvodu se s nimi setkal i apelační soud. Na konci 

padesátých let 16. století posuzoval odvolání Václava Krejcara, 

kterému se na trhu v Lounech ztratila tuna candátů. K prokázání 

vlastnictví zmizelých ryb mu lounský soud uložil složit přísahu. 

Přednes přísahy prováděl tzv. rotník; nejprve ji přečetl vcelku, potom 

předříkával jednotlivá slova a přísahající je po něm opakoval. Jelikož se 

Krejcar dopustil při reprodukci některých nepřesností a zejména 

zaměnil slova „vědomě“ za „nevědomě“, svůj spor ztratil. V následném 

odvolacím řízení apelační radové rozhodli, aby byl k přísaze připuštěn 

ještě jednou. Neprokázalo se totiž, že vykonal přísahu v nesprávném 

znění úmyslně.453  

 

 

5.3.  Řízení o apelacích – řízení po vydání rozsudku 

 

Část řízení, která následovala po odeslání rozsudku od 

apelačního soudu k první instanci, upravují rovněž Koldínova Práva 

městská. Každý, komu by se vyřízená apelace dostala do rukou, byl 

povinen ji bez meškání dodat purkmistrovi příslušné městské rady. 

Maximální lhůta pro tento úkon činila dvě neděle. Nesplnění 

povinnosti se sankcionovalo pokutou deseti kop českých grošů, 

přičemž jedna polovina sumy připadla městskému soudu a druhá 

odpůrčí straně.454 Vyřízené odvolání se zasílalo většinou po poslovi, 

někdy ho přinesla sama strana. Jeho zfalšování se obvykle trestalo 

ztrátou hrdla, ale v roce 1603 byl Jan Klaudius Prostějovský ze Žiliny 
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potrestán za podvrh apelačního spisu pouze vyhnanstvím. Tato 

mírnost trestu ho však stála značné úsilí a prosby.455  

Jakmile zapečetěný ortel došel první stolici, musela obeslat obě 

strany, aby se dostavily určitý den k přečtení jeho obsahu. Již jsem 

uvedl, že se otevíral v jejich přítomnosti, na což upozorňovalo výše 

zmíněné poučení. Výjimku tvořila situace, kdy soud dotyčnou osobu 

dvakrát marně předvolal. Pokud se nedostavila svévolně, úmyslně 

a bez právní příčiny a druhá strana o to požádala, soud rozpečetil 

rozsudek i za její absence. Další negativní důsledek pro ni nastal, 

jestliže apelační soud rozhodl v její prospěch. Tehdy totiž o něj 

přišla a rozhodlo se in favorem odpůrce. Dále Koldín stanoví, že 

apelant měl obdržet doslovný výpis ortelu.456 Po zveřejnění reformace 

nebo konfirmace původního rozsudku účastníci ještě někdy žádali 

o různá vysvětlení, což mělo za následek korespondenci s apelačním 

soudem a s ní spojené další průtahy.457 

Pestrá soudní praxe se musela zabývat i případy, kdy jedna 

strana zemřela dříve, než vyřízená apelace dorazila od vrchního práva 

k první stolici. Tehdy ji museli vyslyšet dědici nebo držitelé statku po 

zesnulém, o čemž vypovídá např. reformovaný ortel Mšena v rozepři 

mezi Václavem z Brodců a Petrem Hajným z 23. srpna 1577.458 

Apelace měla jednak devolutivní, jednak suspenzivní účinek. 

Devolutivní účinek znamená, že o ní rozhodoval jiný orgán, než 

rozhodl v prvním stupni. Suspenzivní účinek se projevoval v tom, že až 

do jejího vyřízení se odkládal výkon prvoinstančního rozhodnutí 

(exekuce). Exekuční řízení tedy mohlo nastoupit až po vyhlášení ortelu 

apelačního soudu. Exekuci prováděl soud prvního stupně. Soudci byli 

povinni domoci každému k tomu, co mu bylo přisouzeno, ledaže by se 

vyskytly neodstranitelné překážky. Pokud povinný z rozsudku 
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neposkytl potřebné plnění do dvou neděl od právní moci, následovala 

dodatečná lhůta tří dnů a po jejím marném uplynutí mu soud 

rozkázal, aby plnil do západu slunce. Jestliže ani tehdy tak neučinil, 

byl donucován vězením. Oprávněná osoba se za stanovených 

podmínek mohla zmocnit jeho statku, dokud jí nebyla zaplacena 

přisouzená suma spolu s náklady řízení.459 

Ačkoli podle Koldína měla být lhůta ke splnění povinnosti 

čtrnáct dní, sám apelační soud ve svých ortelech někdy stanoví 

odlišnou dobu, a to též po vydání Práv městských. Její délku volí podle 

vlastního uvážení s přihlédnutím k výši plnění. V napraveném ortelu 

Mladé Boleslavi z roku 1611 ji Jiříku Khobrovi určuje na osm dní. 

Během nich musí dotyčný zaplatit pokutu 6 kop míšeňských za 

zranění, které způsobil Dorotě Cidlinské, když mu udělala škodu na 

osení.460 6. dubna 1615 stanoví povinnost čtyřem mladoboleslavským 

koželuhům nahradit 121 kop grošů svým rukojmím (ručitelům) na 

„zbytečné a neobyčejné škody na prokurátory i na jiné autraty, a také 

ty škody z druhé rozepře“ do čtyř neděl.461 V roce 1558 potvrdil 

rozsudek Knína, podle něhož manželé Mikuláš a Anna Krejčí museli 

zaplatit Zikmudu Kropáčovi jako žalující straně dluh za sukna ve výši 

191 a půl kopy a 20 míšeňských grošů do šesti neděl.462 Přesto 

většinou činila lhůta pro splnění přisouzené povinnosti uvedené dva 

týdny. 

Apelační radové v některých případech upřednostňovali, aby se 

strany samy domluvily, jak se vypořádají. Roku 1564 napravili v tomto 

smyslu rozsudek Podbořan. Nykodem z Nesuchyně žaloval Ondřeje 

Kapouna, který ho údajně zbil a zranil. Protože dané skutečnosti 

prokazoval pouze jedním svědkem, což podle soudu nepostačovalo, 

                                           
459

  Práva městská, s. 95–96. 
460

  Státní okresní archiv Mladá Boleslav. Archiv města Mladá Boleslav, Knihy soudní (sign. II B A 1), 

s. 10–11. 
461

  Tamtéž, s. 215–216, 233–234. 
462

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 98, Nálezy a ortely pro kraje Žatecký, Slánský, Podbrdský, 

Prácheňský, Bechyňský a Rakovnický, s. 274–276. 



111 

 

musel nedostatek důkazů nahradit do dvou neděl přísahou, že ho 

Kapoun zranil bezdůvodně. Apelační soud ale uznal Kapounovu vinu a 

stanovil, že se má s Nykodemem „smluvit“ ohledně toho zbití a újmy 

na zdraví. Pokud by se tak nestalo do dvou týdnů od přečtení ortelu, 

uložil podbořanským konšelům, aby rozhodli znovu, opět s výhradou 

vrchního práva.463 

Co se týče nákladů řízení, měla strana, v jejíž prospěch zněl 

ortel, obeslat do dvou neděl druhou stranu ze „škod nákladních 

a autratních“. Škodami autratními se rozuměly náklady přespolních 

spojené se stravou, noclehem apod. Ostatní byly škody nákladní, 

např. za písaře. Strana sice uvedla požadovanou výši škod, ale soud 

jejím návrhem nebyl vázán a mohl přisoudit jinou částku.464 Pokud 

neuplatnila škody ve čtrnáctidenní lhůtě od přečtení rozsudku, soud jí 

je nepřiznal. Potom se obracela znovu na vrchní právo. Podobné 

případy projednávali apelační radové mnohokrát. Např. v roce 1570 

potvrdili rozhodnutí Hostonic, které nepřiznalo Šimonu Srbovi 

náhradu nákladů od Víta Soukupa, neboť marně nechal uplynout dva 

týdny po přečtení reformace apelačního soudu.465 

Také u této lhůty stačilo učinit právní úkon patnáctý den před 

polednem, protože se „k 14 dnům počítal“, jak se uvádí např. 

v reformaci zaslané roku 1581 do Týna nad Vltavou ve věci mezi 

Janem Čápem, Danielem Trnkou, Mikulášem Kostrbatým na jedné a 

Jakubem Jelenem na druhé straně.466 

Někdy odvolací instance rozhodla o nákladech přímo rozsudkem 

ve věci samé, aniž by se tak zachoval výše uvedený postup, jak ho 

upravovala Koldínova norma. V roce 1592 se v Hradci Králové řešil 

případ Matěje Brachmana, který podle svědků a relace 

královéhradeckých radních Jana Bryského a Matyáše Litoměřického 
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přioral v roce 1590 ke svému poli dvě brázdy od obecní cesty. V první 

instanci byl odsouzen ke zjednání nápravy a zaplacení pokuty. To 

potvrdil i apelační soud, ale s doložením o povinnosti Matěje nahradit 

škody autratní a nákladní.467  

Některá rozhodnutí, jimiž se přiznává přípustnost opravného 

prostředku, vyzývají stranu, aby protistraně nečinila zbytečné 

náklady. Tak byl vyzván Mikuláš Starší z Bubna, když mu byla 

umožněna revize.468 

 

 

5.4. Revizní řízení 

 

Proti rozsudku apelační komory existoval opravný prostředek, 

kterým byla revize. Vyvinul se víceméně živelně z obyčeje, jenž se 

rozšířil brzy po zřízení soudu.469 Podstata spočívala v žádosti 

o přezkoumání verdiktu apelačních radů, kterou musela strana 

ohlásit do uplynutí určité lhůty od přečtení jejich rozhodnutí soudem 

první instance.  O délce této lhůty se literatura různí. Z. Winter uvádí 

devět dnů, J. Klabouch o den víc.470 V každém případě se časem 

ustálila na dvou týdnech, jak o tom vypovídá odmítnutí revize Hynka 

Stařimského z Mladé Boleslavi z 13. srpna 1582. Ohlášení bylo možné 

buď ústně nebo písemnou žádostí („skrze suplikaci“).471 

Se čtrnáctidenní lhůtou se setkáme i jinde, např. v rozhodnutí 

vydaném jménem Rudolfa II. v roce 1593. Podle něj se nemá bránit 

poddanému březinského panství Mikuláši Staršímu z Bubna v podání 
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revize „od ortele vrchního práva“ (apelačního soudu)  ke králi, neboť ji 

ohlásil ve dvou nedělích, „v čase právním.“472 

Žádost o revizi se posílala do české kanceláře, a ta ji jménem 

krále přikázala komornímu soudu nebo královské radě. Komorní soud 

řešil méně závažné rozepře, závažnější soudila úplná královská rada 

(poradní orgán panovníka). Její složení tvořili nejvyšší úředníci, soudci 

většího zemského soudu a radové komorního a dvorského soudu. 

Předsedal jí nejvyšší hofmistr.473 Za přítomnosti panovníka v zemi 

záleželo na jeho vůli, zda využije svého práva a vyřídí návrh sám.474  

 O tom, jak probíhalo jednání na počátku 17. století, si můžeme 

udělat představu ze zápisků Viléma Slavaty z let 1601-1603, který 

působil jako přísedící zemského soudu. Revize se projednávaly během 

tří dnů následujících po pravidelném zasedání komorního soudu 

v jeho úřední místnosti, tj. v zeleném pokoji na Pražském hradě. Třetí 

den se výsledky revize vyhlašovaly.475 Pokud se revizí zabýval sám 

panovník, mohla být vyřízena i na jiném místě. Např. výše uvedené 

odmítnutí revize z roku 1582 je datováno na Táboře.476 

Někdy první instance dostala nařízení informovat stranu, která 

podala revizi, že řízení probíhá a že zatím nemá dělat další kroky. Tak 

v roce 1582 píší nejvyšší zemští úředníci v královské radě do Mladé 

Boleslavi, že si ohledně revize Hynka Stařimského ve sporu s bratry 

Viktorinem a Jiříkem Vodičkovými již vyžádali, aby apelační soud 

odeslal spisový materiál do české kanceláře. A proto poroučí městské 

radě vyrozumět Hynka tak, „aby on zatím pokoje učiniti mohl, jináče 

nečiníce.“477 

Z výše uvedeného příkladu se bohužel nedozvíme, kolik času 

zabralo, než soudní akta přišla od apelačních radů do české 
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kanceláře, nicméně je na něm dobře patrný mechanismus úředního 

postupu. Revize se posílaly do české kanceláře, která si pak vyžádala 

spisy od apelačního soudu. 

Pavel Stránský označuje za možné důvody revizí nespravedlnost 

nebo zmatečnost ortelu.478 Jejich vyřízení nebyla rychlá záležitost. Ze 

stížností městského stavu plyne, že žádosti o revizi ležely u komorního 

soudu řadu let. Proto sněm v roce 1600 přijal usnesení, jímž na tři 

roky prodloužil zasedání komorního soudu o tři dny, během nichž se 

měly projednávat revize.479 Také Mikuláš Dačický z Heslova si ve svých 

Pamětech všímá tohoto problému. Pro rok 1602 uvádí, že některé 

revize apelací jsou na komorním soudě „od dávna zastaralé…o což 

odpory vzešly a mnohé ty revizí jako promlčené v nic přišly.“480  

Průtahy při revizích opět řešil zemský sněm v únoru 1605. 

Zakázal, aby byly revize zdržovány a pod různými záminkami 

nevydávány, jak se často stávalo. Kromě toho nově přidal k zasedání 

komorního soudu dva dny vyčleněné revizím. Dosavadní tři dny totiž 

stanovilo usnesení z roku 1600 pouze na tři roky, které již uplynuly. 

Během těchto dvou dní se zemští úředníci, soudci a radové komorního 

soudu neměli rozcházet. Dva dny k zasedání komorního soudu byly 

původně přidány na dobu dvou let. 481 

V návrhu na revizi nebylo přípustné jakýmkoli způsobem hanět 

nebo znevažovat apelační rady. Navrhovatel si mohl pouze „skromně 

stěžovat do nespravedlnosti nebo zmatečnosti rozsudku,“ jak píše 

Stránský.482 Žádost musel podepsat nejen suplikant, nýbrž i ten, co ji 

sepisoval.483 Smysl tohoto pravidla tkvěl ve snaze omezit nedůvodné 

návrhy.  
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Úzus domáhat se revize se pozvolně rozšiřoval a časem získal 

značnou oblibu. Strany institut často zneužívaly, zejména k odkladu 

exekuce, neboť od prvoinstančního rozsudku přes apelaci až po 

vyřízení revize uplynula většinou dlouhá doba. Žádosti nabyly na 

intenzitě hlavně v šedesátých letech 16. století. Na neúnosný stav 

reagoval Maxmilián II. mandátem ze 14. května 1571. Výslovně v něm 

říká, že návrhy podává již mnoho osob, neustále jich přibývá, a proto 

se musí omezit. Jako prostředek volí ukládání sankcí za bezdůvodné 

suplikace. „Nezbední a nepokojní lidé…, kteřížby k takovým 

suplikováním slušných příčin neměli, nýbrž zoumyslně a pro 

nezbednost, aby se jim toliko exekucí protáhlo, to před sebe brali…,“ 

museli napříště zaplatit pokutu, jestliže by se domáhali revize, ačkoli 

by měli „prvé v při své spravedlivou vejpověď.“ Výši pokuty určil 

panovník na pětinu hodnoty statku nebo věci, které tvořily předmět 

sporu. Vybraná suma propadla apelačnímu soudu a provinilec ji 

musel ihned vyplatit. Kromě toho byl ještě potrestán vězením 

„k příkladu ostatním.“ Mandát pamatoval také na situaci, kdy strany 

nevedly při o statek ani věc nebo žadatel nevlastnil žádný majetek. 

Tehdy trest spočíval pouze ve vězení, jež však mělo být těžší a delší. 

V závěru král připojil ustanovení o nepřípustnosti odpuštění pokut.484 

Délka vězení činila při uložení pokuty dva týdny, bez ní více než dva 

týdny. V konkrétním případě o ní rozhodl komorní soud, který 

projednával revizi.485 

O tom, že lidé stále podávali bezdůvodné žádosti o revize 

navzdory všem postihům, svědčí sněmovní usnesení z roku 1605. 

Podle jeho odůvodnění nedocházelo k poklesu takových návrhů, ale 

dokonce jich neustále přibývalo. Proto bylo potvrzeno, že každý, kdo se 

bude úmyslně bez příčin domáhat přezkumu spravedlivého 

rozhodnutí, se potrestá čtrnáctidenním vězením v Bílé věži na 

Pražském hradě. Trest měl být vykonán bezprostředně po vyhlášení 
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výsledku revize. Je zajímavé, že na rozdíl od Maxmiliánova mandátu 

usnesení už nehovoří o pokutě a nepřipouští odnětí svobody delší než 

dva týdny.486 Otázkou zůstává, do jaké míry věděly osoby žádající 

přezkoumání apelace, že tak činí skutečně nedůvodně. Požadavek, aby 

objektivně posoudily spravedlnost rozsudku, vyžadoval určitý stupeň 

právního vědomí. Ten ale u většiny z nich nelze předpokládat. Ze znění 

usnesení (ale i mandátu z roku 1571) vyplývá, že sankce měly 

postihovat pouze ty, kteří neměli řádné důvody k revizi a zneužívali ji 

výhradně k odkladu konečného rozhodnutí. Vzhledem k rychlosti 

jejich vyřizování ho tak mohli oddálit až o několik let. 

Dalším prostředkem, jak omezit narůstající počet revizí, se stalo 

zúžení okruhu věcí, v nichž se uplatňovaly. Na sněmu v roce 1610 

bylo přijato usnesení, že se mohou týkat pouze záležitostí cti a hrdla 

nebo dědictví, v jiných případech se zakazovaly. Ve věcech hrdelních a 

cti měly suspenzivní (odkladný) účinek, tzn., exekuce nebyla možná do 

jejich rozsouzení. V dědických sporech tento účinek nenastával. 

Exekuce se připouštěla, ale pokud došlo ke změně původního ortelu, 

musel nepravý dědic vydat předmět dědictví pravému dědici.487 

Avšak sněmovní vymezení záležitostí, kterých se mohly týkat 

revize, neznamenalo nikterak převratnou změnu, jednalo se pouze 

o uzákonění praxe, která se dodržovala již řadu let. V  knihách ortelů 

vrchního práva vedených v Mladé Boleslavi (1546-1616) je 

zaznamenán první případ, kdy revize nebyla připuštěna, protože se 

netýkala cti ani hrdla, 13. srpna 1582. Jedná se o výše uvedenou 

revizi Hynka Stařimského z Mladé Boleslavi. Jak bylo uvedeno výše, 

Hynek nedodržel čtrnáctidenní lhůtu, zároveň je však v rozhodnutí 

výslovně stanoven další důvod odmítnutí revize, a to absence věci cti 
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nebo hrdla.  Na závěr se boleslavské městské radě přikazuje, aby 

bezodkladně vykonala ortel apelačního soudu.488  

Jiný případ ve jmenovaných knihách je ze 7. září 1584, kdy 

komorní soud zamítl revizi ze Starého Města pražského. Opět se 

netýkala „poctivosti ani hrdla.“489 Stejně jako v předchozím rozhodnutí 

ale chybí zmínka o dědictví jako možném okruhu věcí, v nichž se 

revize připouští. První dědický spor, v němž se uplatnila revize, se 

v mladoboleslavských soudních knihách objevuje až v roce 1594. 

V první instanci se jím zabýval soud Nového Města pražského.490 

Vzhledem k tomu, že knihy ortelů vrchního práva se vedly 

u městského soudu jako pomocné knihy, které měly sloužit konšelům 

jako „vzorník“ pro jejich rozhodování, zaznamenávaly se v nich 

z nějakého hlediska důležité právní kauzy. Proto se dá předpokládat, 

že pokud by byly přijímány revize v dědických přích ve větší míře 

předtím, byly by v tomto prameni zachyceny již dříve. Tomu svědčí 

i zmiňovaná odmítnutí revizí z let 1582 a 1584, která uvádějí pouze 

poctivost a hrdlo jako okruh záležitostí, v nichž je přípustný tento 

opravný prostředek. Lze tedy učinit závěr, že po faktickém omezení 

revizí na věci cti a hrdla následuje rozšíření o oblast dědických sporů. 

Další revize v dědické záležitosti je v mladoboleslavských 

soudních knihách zachycena detailněji. Spor vedla v letech 

1612/1613 měšťanka Starého Města pražského Voršila z Cimburka, 

manželka Jiříka Škréty Šotnovského, s doktorem Adamem Starším 

Lehnárem z Kauby o pozůstalost po Oldřichu Rabštejnskému 

z Čihanova. Oldřich nesepsal kšaft, proto měl jeho statek připadnout 

nejbližšímu pokrevnímu příbuznému. V prvoinstančním rozsudku 

z 6. dubna 1612 přiznali staroměstští konšelé majetek Voršile, neboť 

dostatečně prokázala svědky a jinými důkazy, že je dcerou Anny 
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Štefkové, sestry zesnulého Oldřicha. Byla tedy jeho neteří a měla tak 

přednost před Adamem z Kauby, druhou stranou sporu, který byl 

ujcem nebožtíka, neboť matka Oldřicha Eva z Kauby byla Adamovou 

sestrou. Adam v rozepři argumentoval tím, že zemřelý Oldřich říkal za 

svého života, že Adam je jeho nejbližším pokrevním příbuzným 

a kdyby zemřel dříve, nikdo jiný než on by po něm nedědil. První 

instance toto ústní přislíbení neuznala, protože nebylo potvrzeno 

kšaftem ani zápisem do městských knih, „jak řád a právo vyměřují.“ 

Na závěr ještě stanovila Voršile povinnost, aby zaplatila k záduší 

Matky Boží před Týnem a sv. Havla, co jim Oldřich písemně připověděl 

a s čímž Voršila (stejně jako Adam) před soudem souhlasila v případě 

úspěšného sporu.491 

Apelační soud ortel reformoval 26. července 1612 tak, že Voršile 

jako nejbližší pokrevní příbuzné potvrdil dědictví pouze nemovitého 

majetku, kdežto movitý majetek přiznal Adamovi. Ve zdůvodnění se 

odvolává na „příklady vyšších též nižších soudů, že takové ústní dání 

při statcích mohovitých průchod svůj mívalo a postačovalo prokázat.“492 

Vzal v úvahu rozhodovací praxi ostatních soudů, s níž se při své 

činnosti bohatě setkával, a dovodil z ní obyčej, který nebyl 

kodifikován. V rozsudku se vypořádal také s dluhy k záduší, jež se 

měly zaplatit jak ze statku nemovitého, tak movitého. Nespokojený 

Adam žádal apelační rady o vysvětlení jejich ortelu. V odpovědi 

z 28. srpna 1612 opakují výrok i zdůvodnění, provádějí výčet movitých 

věcí (oblečení, nábytek, klenoty, hotové peníze, pohledávky na hotové 

peníze) a ohledně peněz na záduší stanoví, že náležitým zaplacením 

jsou povinni Voršila i Adam.493 Právo Voršily z Cimburku ke statku po 

Oldřichovi Rabštejnskému z Čihanova uznalo též rozhodnutí o revizi 
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z února 1613. Revize v tomto případě byla vyřízena zhruba půl roku 

po vydání rozhodnutí apelačního soudu. 

Rozhodnutí o revizi bylo poslední možné rozhodnutí 

v instančním postupu. Jeho výkon se ukládal soudu prvního stupně, 

který ho měl provést „s urychlením“, jak píše Stránský.494 

V samotných rozhodnutích o revizi se např. užívalo spojení „bez 

zbytečného prodlévání.“495 Podobně jako u apelace, platil se také za 

revizi poplatek.496 

Rozhodnutí o revizi bylo poslední možné rozhodnutí 

v instančním postupu. Jeho výkon se ukládal soudu prvního stupně, 

který ho měl provést s urychlením, jak píše Stránský.497 V samotných 

rozhodnutích o revizi se např. užívalo spojení „bez zbytečného 

prodlévání.“498 

 

 

6. Apelační soud v období 1618–1627 

 

Desetiletí vymezené pražskou defenestrací (1618) a vydáním 

Obnoveného zřízení zemského (1627) představuje složité a současně 

velmi dynamické období našich dějin, které položilo základy k 

radikální proměně české raně novověké společnosti. Zahrnuje hektické 

události protihabsburského stavovského odboje (1618–1620), následné 

potrestání jeho účastníků a s ním související změny náboženských, 

majetkových, společenských a především státoprávních poměrů 

v českých zemích. 
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 Z hlediska vývoje apelačního soudu nepřinesla uvedená dekáda 

až do vydání Obnoveného zřízení zemského žádné formální změny. Po 

celé období platila nadále augšpurská instrukce Ferdinanda I. z 20. 

ledna 1548, jež představovala hlavní právní předpis upravující 

pravomoc, obsazení a další procesní otázky týkající se instituce od 

jejího zřízení. Doba politických zvratů však fakticky ovlivnila činnost 

soudu a nalezla svůj výraz rovněž v jeho personálním složení. 

 Na otázku, jak se politické a válečné události stavovského odboje 

projevily ve fungování apelačního soudu, nedává dosavadní literatura 

zcela uspokojivou odpověď. Omezila se pouze na stručné konstatování, 

že se apelační radové během povstání a bezprostředně po něm 

nescházeli, aniž by se jednotliví autoři přesně shodovali v časovém 

určení. Zatímco Anita Křepelková vymezuje období nečinnosti soudu 

roky 1618–1622, hovoří Schmidtova monografie o přerušení působení 

v létech 1619, 1620 a 1621.499 Oproti tomu Zdeňkův spis uvádí, že se 

apelační soud „po celé 4 roky k jednání nesešel a po tuto celou dobu 

nevydal také jediné rozhodnutí.“500 Ke zpřesnění, resp. revizi, 

zmíněných závěrů je proto třeba nahlédnout do dostupných pramenů. 

V této souvislosti nezbývá než litovat, že zasedací protokoly, jež by 

přímo prokazovaly probíhající jednání soudu, jsou k dispozici až od 

druhé poloviny 80. let 17. století (od roku 1687 pro větší senát, od 

roku 1688 pro menší senát).501 O aktivitě apelačních radů během 

oněch pohnutých let se tak dozvídáme z výsledků jejich činnosti, tj. ze 

záznamů o vydaných rozsudcích.  

V ortelním manuálu pro rok 1618 je jako poslední datované 

rozhodnutí apelačního soudu zapsán rozsudek z 18. května 1618, 

kterým byl na základě apelace doručené o osm dní dříve změněn ortel 

města Sušice ve sporu mezi Jankem Pískli a  Annou Suchánkovou 
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o „nářky i slova hanlivá, též pohrůžky“502. Po něm následují další tři 

záznamy, které již údaj o dni vydání rozhodnutí apelačního soudu 

neobsahují; nalezneme u nich pouze datum registrace odvolání a den, 

v němž byl vynesen napadený ortel. První dva se týkají rovněž nářku 

poctivosti (další sušická apelace registrovaná 10. května 1618 

a odvolání od litoměřického práva z 13. 2. 1618), předmětem třetího 

sporu bylo obvinění z „vejtržnosti“ (apelace z Čisté, též s datem 

10. května 1618).503 Chybějící údaje o dni vydání u posledních tří 

apelačních rozsudků lze zřejmě vysvětlit tím, že byly vydány stejný den 

jako bezprostředně předcházející ortel, datovaný v pátek 18. května, 

a že zapisovatel nepovažoval za nutné shodné datum znovu opakovat. 

Tomu, že se tento den naposledy v roce 1618 apelační radové věnovali 

rozhodovací činnosti, svědčí i příští běh politických událostí. Po sobotě 

a neděli, kdy dle instrukce z roku 1548 apelační tribunál nezasedal, 

měl znovu jednat v pondělí 21. května 1618. Jestli se skutečně sešel či 

nikoliv, z pramenů dochovaných ve fondu Apelační soud nevyplývá, 

resp. není v nich obsažen žádný datovaný záznam vypovídající 

o jakékoliv jeho aktivitě. Jisté je však to, že se tento den v pražském 

Karolinu konal sjezd českých nekatolických stavů, zakázaný císařem 

Matyášem tzv. těžkým psaním z března 1618, jehož účastníci do Prahy 

dorazili ve značném počtu spolu s ozbrojenými družinami.504 Pokud se 

za zmíněných okolností apelační radové vůbec sešli, měli zřejmě 

k projednávání „důležitější“ záležitosti než, aby se věnovali běžné 

agendě. Podobně tomu mohlo být i další dny, kdy události v Praze 

nabraly rychlý spád. Večer 22. května se v malostranském paláci Jana 

Albrechta Smiřického uskutečnilo setkání radikální skupiny 

stavovských předáků, mezi nimiž se uvádějí Jindřich Matyáš Thurn, 

Václav Budovec z Budova, Oldřich Vchynský z Vchynic, Václav Vilém 
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z Roupova, Linhart Colonna z Felsu a z měšťanů Martin Fruwein 

z Podolí. Jejich schůzka vyústila následujícího středečního rána 

v defenestraci Viléma Slavaty z Chlumu, Jaroslava Bořity z Martinic 

a písaře Filipa Fabricia.505 V té době apelační soud na Pražském hradě 

nezasedal, neboť zřizovací instrukce vyhradila středu jako volný den. 

24. května pokračovalo jednání stavovského sjezdu, na němž byl 

zvolen sbor třiceti direktorů jako nová zemská vláda. 

Není třeba pochybovat o tom, že změna poměrů nevytvářela příliš 

vhodné podmínky pro klidnou činnost apelačního soudu, který měl 

„katolické vedení“. Od 21. října 1616 v jeho čele stál Bedřich 

z Talmberku, jenž jako horlivý katolík a stoupenec panovníka neměl 

jistě zájem v nové situaci aktivně vykonávat svoji funkci, aby to 

nemohlo být císařem interpretováno jako projev uznání legitimity 

stavovské vlády. Svoji roli mohla sehrát i obava z následujícího 

postupu nekatolické většiny vůči katolíkům, zvláště těm, kteří 

v uplynulých letech získali nějakou významnou funkci. V každém 

případě musel soud přerušit svoji činnost neplánovaně, neboť již 

nestihl k právu města Čisté expedovat své poslední rozhodnutí 

zaznamenané v ortelním manuálu pro rok 1618, jak dokládá 

dodatečně zapsaná poznámka: „Expedirowaná w Léta 1620. 

17. Januarii.“506 Po takto evidovaném rozsudku následuje ve zmíněné 

knize nefoliovaný místní a jmenný rejstřík, seřazený abecedně podle 

měst, od nichž apelace přišly, a osob, jichž se rozhodnutí týkala.507 

Vyplývá z něj, že v roce 1618, resp. v jeho prvních pěti měsících, stihl 

apelační soud vyřídit 151 odvolání, tj. 45,5 % počtu vyřízeného 

v předcházejícím roce 1617 (332 apelací).508 

Poněkud překvapivě může působit skutečnost, že po několika 

měsíční pauze (od května 1618) vydal apelační soud v únoru a březnu 
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roku 1619 další čtyři rozhodnutí, jak vypovídají záznamy v ortelním 

manuálu. Je zřejmě příznačné, že všechny tehdy projednané apelace 

pocházely z pražských měst. Přece jen na značném území Čech, 

převážně v jejich západní a jižní části, probíhaly válečné operace, které 

nevytvářely ideální podmínky pro zasílání sporů od venkovských soudů 

do hlavního města. V červnu 1618 Thurn oblehl České Budějovice 

s císařskou posádkou, počátkem září stály proti sobě obě armády 

nejblíže Prahy (u Čáslavi), 21. listopadu 1619 stavovský velitel 

Mansfeld dobyl katolickou Plzeň.509 S průběhem bojů a vojenských 

přesunů patrně souvisí i načasování obnoveného jednání apelačního 

soudu v únoru a březnu 1619, které se kryje se zimním 

„kvartýrováním“ vojsk a dočasným zklidněním situace. Ta se nicméně 

znovu zkomplikovala po smrti krále Matyáše 20. března 1619, kdy 

stavovské direktorium odmítlo Ferdinandův revers slibující zachovávat 

všechny zemské svobody včetně Majestátu. Tím dalo vídeňskému 

dvoru zřetelně najevo, že považuje český trůn za uprázdněný.510 Za 

těchto okolností se nelze divit, že pražský apelační soud raději 

nerozhodoval žádné pře, neboť by stál před otázkou, čím jménem by 

tak činil. Vydávat ortely Ferdinandovým jménem by jistě popudilo 

direktory, kteří tvořili faktickou zemskou vládu a ovládali Prahu, jiné 

řešení by znamenalo vystavovat se hněvu císaře v případě změny 

poměrů. Poslední apelační rozsudek před Bílou horou vydal proto soud 

ještě jménem Matyášovým 14. března 1619, tj. šest dní před císařovou 

smrtí.511 

Ze čtyř apelací vyřízených v roce 1619 byly dvě zaregistrovány již 

před defenestrací, ale apelační soud je při svém posledním květnovém 

zasedání nestihl projednat (15. května 1618 z Nového Města 

pražského, 16. května 1618 od práva židovské samosprávy), zbylé dvě 

byly datovány 7. prosince 1618 (ze Starého Města pražského) 
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a 21. února 1619 (rovněž od židovského práva). Není možné přitom 

přehlédnout, že se tři z těchto sporů týkaly dluhů „šuldbrífem512 

i s úroky pojištěných“, v nichž jednu ze stran pokaždé představovali 

pražští židé. Předmětem čtvrtého případu bylo svědomí a židovské 

obyvatelstvo v něm nefigurovalo.  

Z procesního hlediska je zajímavý rozsudek z 25. února 1619, 

který napravoval hned dva ortely „od desíti soudcův Starého Města 

pražského v tiech dvauch rozepřích“ mezi Kateřinou Vratislavovou 

z jedné strany a pražskými židy Samuelem starším a Samuelem 

mladším Meizlovými na straně druhé o šest tisíc kop míšeňských 

včetně úroků.513 Podstatou sporu se staly dva dlužní úpisy podepsané 

Kateřinou Vratislavovou pokaždé na sumu tří tisíc kop, jejíž zaplacení 

žalovali jmenovaní židé jednotlivě u staroměstského práva. Až 

u apelačního soudu však „dostatečně provedli a prokázali“, že se jedná 

o „dva rozdílné šuldbrífy“ po třech tisících kop a že je Kateřina 

Vratislavová  povinna jim zaplatit celkem šest tisíc kop míšeňských 

grošů.514 Tento případ dokládá, že bylo v praxi možné podat apelaci 

proti více ortelům zároveň, které pak apelační soud přezkoumal 

v rámci jednoho řízení.  

Osoby židovského původu nalezneme jako účastníky řízení 

pochopitelně i v apelačních rozhodnutích zaslaných „ku právu 

židovskému“, resp. „ku právu starších Židův pražských“, jejichž 

předmět tvořily opět peněžní pohledávky jedné strany. Rozsudkem 

z 21. února 1619 apelační radové zanechali „při své váze“ rozhodnutí 

židovských starších ve věci dluhu tisíce kop míšeňských grošů mezi 

další příslušnicí rodiny Vratislavových Annou Marií, rozenou Žďárskou 

ze Žďáru, a pražským Židem rabínem Šimonem Brandejským.  
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V dalším rozsudku z roku 1619 se setkáváme s Židy i v roli 

dlužníků. Žalovaný dlužník opřel svoji obhajobu o tvrzení, že nemůže 

odpovídat za celý dluh 1 754 zlatých, jestliže si tuto částku půjčil 

společně se svojí manželkou, která před splatností zemřela. Apelační 

soud rozhodl spor tak, že pozůstalý manžel musí „od vyhlášení ortele 

tohoto ve dvou nedělích pořád zběhlých polovinu summy 877 odvésti 

a zaplatiti. Ostatní pak summu, proč by povinen nebyl, v témže čase 

dostatečně provésti a prokázati.“ Pokud by během dvoutýdenní lhůty 

skutečně dokázal, že nedluží celou částku, poučil ho soud, aby „tomu 

odpor učinil“, že by „tu takovou summu sám jediný, živý pozůstavající, 

zcela a zaúplna zaplatit povinován býti měl.“ 515 

Uvedené příklady vypovídají nejen o tom, že se závazkové právo 

stávalo předmětem soudních sporů i ve složitých politických 

a válečných situacích, jak je tomu ostatně ve všech dějinných 

epochách, ale především ukazují, jak byla v praxi aplikována zřizovací 

instrukce o apelačním soudu z roku 1548, v jejímž textu panovník na 

počátku přiznává právo odvolat se každému, komu by se zdálo, „žeby 

skrze soudy a ortele v městech našich královských obtěžován byl“ 

a v závěru hovoří o apelacích „z měst aneb od kterého práva 

v království našem Českém“.516 Z příkladů je patrné, že se spojením 

„soudy a ortely v městech“ nerozuměly výhradně městské rady a jejich 

rozhodnutí, ale též jiné instituce se soudní pravomocí, které v městech 

působily, jako například rada starších vykonávající židovskou 

samosprávu. 

Čtyři rozsudky z února a března roku 1619 tvoří jediné doklady 

v pramenech ústřední povahy o rozhodování apelačního soudu během 

stavovského povstání. Tato skutečnost nicméně neznamená, že by 

v uvedeném období instituce nevykazovala žádnou činnost. Přestože 

se radové k jednání nescházeli, zajišťovala některé administrativní 
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úkony kancelář soudu, jak vyplývá z dochovaných záznamů. Již jsem 

upozornil na poslední apelační rozhodnutí vydané před pražskou 

defenestrací v květnu 1618, které bylo podle poznámky v ortelním 

manuálu odesláno k právu města Čistá až 17. ledna 1620. Jedná 

se o naposledy expedovaný rozsudek v předbělohorském období. 

Kromě něj byla v období povstání s velkou mírou pravděpodobnosti 

vypravena ještě čtyři zmíněná rozhodnutí z roku 1619.  

Mnohem více úkonů z této doby vykazují prameny, pokud jde 

o přijímání a registraci apelací, jež instrukce z roku 1548 svěřila 

do rukou sekretáře. Ukládala mu povinnost bezodkladně zapsat 

„pořádně kdy a kterého času táž apelací jest dodána“.517 Od počátku 

17. století prováděli svěřenou agendu dva sekretáři, český a německý. 

Naposledy před bělohorskou bitvou vykonávali jejich funkci Jan 

Dlauhey a Martin Reymann, z nichž první složil přísahu 9. února 

1607, druhý 13. června 1614.518 U Reymanna Schmidt výslovně uvádí, 

že zůstal v úřadě též během čtyřleté nečinnosti apelačního soudu.519 

Registraci přijatých apelací prováděli vedle sekretářů také registrátoři, 

s nimiž se v pramenech setkáváme od počátku 17. století. V roce 1611 

se jím stal Niklas Hoffmann.520 Dokladem o probíhající registrační 

činnosti, jsou data doručení apelací z tohoto období, které byly 

vyřízeny po obnovení činnosti apelačního soudu v roce 

1622. Nalezneme je v knihách ortelů pro léta 1622–1625.521 

Dalšími úkony, jež musel administrativní personál soudu 

zajišťovat rovněž během povstání, bylo vybírání soudního poplatku, 

tzv. ortelních peněz, čímž zřizovací instrukce opět pověřila sekretáře.522 

Bezprostřední doklady o přijatých částkách (včetně dat zaplacení) 

představují registra taxy české při appellacích, avšak ta jsou bohužel 
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k dispozici naposledy pro rok 1617 a pak až od roku 1621.523 Závěr, že 

se ortelné vybíralo i v letech 1618–1620 je proto třeba opřít o data 

doručení apelací v knihách vyřízených rozsudků. Nelze totiž 

předpokládat, že by soud vydal rozhodnutí bez zaplaceného poplatku. 

Zaplacené taxy v jednotlivých letech povstání nejspíše řádově 

odpovídaly částce zaplacené v roce 1621 (30 tolarům),524 což bylo 

mnohem méně než za jeden měsíc v předválečné době.525  

Stavovské povstání se neprojevilo jen ve faktické činnosti, resp. 

nečinnosti, apelačního soudu, ale ovlivnilo i jeho obsazení. Po 

předešlých zkušenostech, kdy na místo prezidenta dosazoval panovník 

výlučně katolíky, vyhradila Česká konfederace coby nová ústava zemí 

Koruny české tuto funkci osobám nekatolického vyznání. V textu 

konfederační smlouvy, přijaté „na hradě pražském při obecném 

generálním sjezdu a shromáždění všech  předjmenovaných zemí 31. dne 

měsíce července L. P. 1619“ upravuje zmíněné pravidlo článek XVI: „V 

Čechách mají tito úřadové osobami evangelitského náboženství na 

potomní časy osazováni býti, totiž: nejv. pan purgrabě pražský, nejv. 

písař, presidentové komory a nad appelacími, obadva podkomoří, 

hejtman hradu pražského, nejv. mincmistr a též oba dva 

hofrychtýřové…“526 Tímto ustanovením dali stavové najevo, že řadí 

prezidenta nad apelacemi mezi další důležité úřady, které nemají být 

zastávány katolíky jako představiteli menšinového vyznání. Oproti 

tomu pozice apelačního rady, jež byla do značné míry odbornou funkcí, 

alespoň jde-li o osoby na doktorské lavici, již náboženskou konformitu 

s většinovým obyvatelstvem nevyžadovala. Ostatně velmi podobně se 

na personální otázky v uplynulých sedmi desetiletích dívali též 

habsburští panovníci, když do prezidentského úřadu dosazovali 

loajální katolíky, byť si ještě nemohli dovolit takové pravidlo stanovit 
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explicitně, zatímco mezi řadovými rady tolerovali příslušníky jiné víry 

jako Václava Budovce z Budova (přísahu složil 14. srpna 1584).  

Předchozí zkušenosti s činností apelačního rady tvořily vedle 

značné angažovanosti za povstání bezpochybně jeden z hlavních 

důvodů, proč se prvním nekatolickým prezidentem nad apelacemi stal 

právě Budovec. K jeho nastolení do funkce došlo více než čtvrt roku po 

schválení České konfederace 5. listopadu 1619, kdy jej jmenoval den 

po své korunovaci nový český král Fridrich Falcký za podporu při 

královské volbě.527 Václav Budovec z Budova, stoupenec Jednoty 

bratrské, v úřadu oficiálně nahradil katolíka Bedřicha z Talmberka, 

jenž ho zastával od roku 1616. 

K Budovcově působení v čele soudu lze snad pouze konstatovat, 

že se za něj apelační radové nescházeli, resp. prameny nevykazují v té 

době žádnou rozhodovací činnost a tehdy doručené apelace 

se vyřizovaly až po obnovení habsburské moci.528 Tato skutečnost byla 

zřejmě způsobena tím, že během otevřené války s císařem musel jeden 

z direktorů a předáků povstání plnit jiné úkoly. 

V podobné situaci se nacházel apelační soud ještě rok a půl 

po bělohorské bitvě, kdy se do jeho čela formálně vrátil Bedřich 

z Talmberka, jemuž však naléhavější povinnosti stejně jako předtím 

Budovcovi bránily zasedat na soudu a vést jednání. Jeho nové úkoly 

souvisely s  členstvím v exekuční komisi (commissio executionis), 

kterou císař vytvořil za účelem potrestání hlavních viníků povstání 

jako speciální soudní instituci v čele s generálním komisařem Karlem 

z Lichtenštejna. Základní normy upravující její složení, pravomoci 

a jednací řád, obsahovala instrukce Ferdinanda II. doručená 

generálnímu komisaři 13. března 1621. Účast prezidenta nad 

apelacemi společně s dalšími třemi apelačními rady a vystudovanými 

právníky Melchiorem Gniessem z Kobachu, Václavem z Fliessenpachu 

a Janem Danielem Kaprem z Kaprštejna, svědčí nejen o důvěře 
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panovníka v apelační tribunál, ale vystihuje též obecný trend 

profesionalizace nejvyšších soudních institucí. Na druhou stranu je 

však třeba připomenout, že na rozdíl od svého děda v roce 1547 císař 

nerespektoval složením komise a jmenováním Lichtenštejna jejím 

předsedou dosavadní právní zvyklosti, že zločin pro urážku majestátu 

(crimen laese maiestatis) soudí panovník sám, respektive předsedá tím 

pověřenému tribunálu, a že v tomto soudu zasedají výhradně 

příslušníci české stavovské obce.529 Všichni členové komise včetně 

Talmberka skládali přísahu k rukám jejího předsedy. Lichtenštejn, 

který ji měl složit přímo králi, popř. tomu, kdo jej v zemi zastupoval, 

což byl on sám, tak učinil před nejvyšším hofmistrem Adamem 

z Valdštejna.530  

Abychom si mohli učinit představu o tom, jak zasedání 

v exekuční komisi zaneprázdňovalo její členy, včetně Talmberka 

a dalších tří apelačních radů, je vhodné se stručně zmínit o jejím 

působení. Po brzkém zahájení činnosti 16. března 1621 prováděli 

komisaři na základě žalob přednesených královským prokurátorem 

(procurator et accusator regius) Přibíkem Jeníškem z Újezda důkladné 

výslechy povstalců. Proces probíhal individuálně proti každému 

z účastníků a měl písemný charakter. Jednací řečí byla čeština 

a němčina, přičemž použití jedné z nich záleželo na jazyku 

obžalovaného. Písemná akta musela komise pro potřebu řízení 

vyhotovovat v několika opisech. O trestu rozhodovala komise většinou 

hlasů, její závěr však byl spíše jen návrhem, jelikož podléhal aprobaci 

císaře.531 Prvními odsouzenými se stali uprchlí vzbouřenci, jimž byly 
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v nepřítomnosti uloženy tresty smrti a propadnutí majetku, současně 

byli dáni do klatby. Poté následovalo odsouzení osob zemřelých během 

povstání, které byly kromě konfiskací potrestány prokletím své 

památky. Rozsudky nad zatčenými předáky povstání, obsahující 

hrdelní tresty a pro omilostněné povstalce tresty vězení, císař 

definitivně konfirmoval 16. června 1621. O tři dny později byly 

vyhlášeny na Pražském hradě za účasti odsouzených.532 Z uvedeného 

je patrné, že se po administrativní stránce jednalo o standardní soudní 

agendu, jež s ohledem na počet obžalovaných a charakter řízení 

vedených proti každému účastníku zvlášť, zcela nepochybně 

vylučovala, aby jednotliví komisaři zároveň zasedali pravidelně u jiného 

úřadu či instituce. Nelze proto považovat za překvapivé, že účast 

Talmberka a čtyř apelačních radů v komisi znemožnila souběžnou 

činnost apelačního soudu. 

Nicméně ani ukončení působení v exekuční komisi neznamenalo 

pro Bedřicha z Talmberka, Melchiora Gniesse z Kobachu, Václava 

z Fliessenpachu a Jana Daniela Kapra z Kaprštejna možnost plně 

se věnovat apelační agendě. Po potrestání nejaktivnějších vzbouřenců 

se císař vzhledem k velkému počtu ostatních provinilců sice rozhodl 

upustit od trestů smrti a odnětí svobody, avšak nemínil prominout 

majetkové postihy, které chtěl použít jako zdroj finančních prostředků 

na zaplacení svých dluhů a válečných výdajů. Kvůli urychlení 

konfiskací dokonce zvažoval vyloučení individuálních procesů 

s účastníky povstání a vydání veřejných patentů jako konfiskačních 

právních titulů, což odůvodňoval zřejmostí provinění. Od této 

představy upustil po odpovědi Karla z Lichtenštejna, který namítl 

protiprávnost takového postupu. Jedinými statky, které se považovaly 

za zkonfiskované podle práva, přestože o nich neproběhl řádný proces, 
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byly majetky zabavené rebelům císařským vojskem ještě během 

povstání.533    

Z uvedených důvodů byla k provádění konfiskací dalších 

účastníků odboje zřízena císařskou rezolucí z 18. ledna 1622 

konfiskační komise (commisio confiscationis), jež po procesní stránce 

fungovala na shodných principech jako předchozí exekuční komise, 

s níž měla i podobné složení. Nejenže v jejím čele stál kníže 

z Lichtenštejna, jmenovaný předcházejícího dne místodržícím 

v Království českém, ale mezi ostatními komisaři opět nalezneme již 

osvědčené členy apelačního soudu prezidenta Bedřicha z Talmberka 

a rady Melchiora Gniesse z Kobachu, Václava z Fliessenpachu 

a Daniela Kapra z Kaprštejna.534 

Ukončení činnosti konfiskační komise souvisí s náklady na její 

působení. Jak vyplývá ze zprávy české komory z 19. září 1623, činily 

měsíční výlohy na její vydržování 3 370 kop míšeňských grošů.535 Tato 

částka přitom převyšovala odhadní ceny některých zkonfiskovaných 

nemovitostí. Pro srovnání je možné uvést úřední odhad (taxu) statku 

Rybňany v Žateckém kraji, podle níž byl rybňanský dvůr oceněn 

na 400 kop, šest vesnic k němu náležejících spolu s lány osetými 

obilím celkem na 3 600 kop.536 Není proto divu, že císař komisi 

na Lichtenštejnovo doporučení 3. října 1623 zrušil.537  

Působení apelačních radů v císařských komisích velmi dobře 

dokresluje úlohu apelačního soudu v raném novověku. Kromě úkolů 

vyplývajících z jeho vlastní agendy, plnil funkci významné odborné 

autority, jež panovníkovi sloužila jako rezervoár právních expertů. 

Z uvedeného důvodu se apelační radové podíleli nejen na rozhodování 

věcí nenáležejících před apelace, ale mohli svými poradními hlasy 
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ovlivnit též soudobou legislativní činnost. Například do právní úpravy 

pobělohorského konfiskačního procesu zasáhli tím, že doporučili císaři 

konfiskovat nápadní statky, tj. ty, které po smrti vlastníka měly podle 

dědického práva připadnout jeho dědicům. Císař tyto argumenty 

vyslyšel a rovněž s ohledem na analogický postup Karla V. 

ve Španělsku formuloval zmíněné pravidlo v rezoluci z 24. dubna 1624 

(7. dubna 1631 ji obnovil, posléze byla potvrzena jeho nástupcem 

Ferdinandem III.).538 

Účast v konfiskační komisi Talmberka a jeho kolegy zřejmě již 

tolik časově nezatěžovala, neboť tři měsíce po jejím zřízení došlo 

k faktickému obnovení rozhodovací činnosti apelačního soudu. První 

záznam v ortelním manuálu z roku 1622 je datován 27. května 1622, 

kdy byly ve stejný den jménem Ferdinanda II. vyřízeny dvě apelace, 

jedna doručená v září 1621 ze Starého Města pražského, druhá 

v květnu 1622 z Malé Strany. První případ opět dokládá závazkové 

vztahy mezi rodinou Vratislavových a pražskými Židy, které apelační 

soud řešil již v roce 1619. Nyní ve sporu o dva tisíce kop míšeňských 

znovu na jedné straně vystupoval rabi Šimon Brandejský, tentokrát 

společně se svým spoluvěrcem Benešem Moníkem, proti nimž stála 

Ludmila Vratislavová z Mníšku. Z rozhodnutí apelačního soudu se 

dozvídáme, že staroměstské právo ve věci původně vydalo dva ortely, 

nejprve 27. dubna 1621 a následně 19. července téhož roku. 

Formulace textu odvolacího rozsudku naznačuje, že zmíněné dva ortely 

navzájem působily kontradiktorně. Po seznámení se s žalobou 

a spisovým materiálem a po „zvážení všeho s pilností“ napravili 

apelační radové červencový ortel a „toho všeho při předešlé výpovědi 

od desíti soudcův v témž Starém Městě pražském“ vynesené 27. dubna 

1621 „zcela a zaúplna“ zanechali. Z případu je zřejmé, že se v praxi 

apelační soud neomezoval pouze na přezkum napadeného rozhodnutí, 

ale že věc posuzoval v plném rozsahu včetně předešlých rozsudků 
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(výpovědí). Jelikož nejsou známy důvody odvolání, nelze zjistit, zda tak 

učinil přímo na námitky apelujícího či nikoliv. Jisté je však to, že 

apelace byla považována za úspěšnou, neboť soud přikázal navrácení 

složeného poplatku.539 

Druhá apelace vyřízená 27. května 1622 byla apelačním radům 

doručena z Malé Strany 2. května 1622, z čehož je zřejmé, že v tomto 

případě radové s vynesením (potvrzovacího) ortele příliš neotáleli.540 

V této souvislosti vyvstává otázka, do jaké míry respektovali pravidlo 

stanovené ve zřizovací instrukci (1548), aby nečinili rozdíly mezi 

apelanty, neupřednostňovali bohaté před chudými „a vždycky ta jedna 

apelací po druhé, která nejprve se dodá, rozvažována byla.“541 

Z pramenů nemůžeme bohužel zjistit, zda se radové začínali zabývat 

podáními skutečně v pořadí, v jakém docházela, a poté některé, např. 

složitější, kauzy odkládali na později. V žádném případě však neplatí, 

že by chronologie vydaných ortelů odpovídala datům doručení apelací. 

Ortelní manuály nám neumožňují vysledovat systém, který by určoval 

pořadí rozhodování jednotlivých podání. Spíš se lze domnívat, že 

k vyřizování apelací docházelo víceméně nahodile. Podíváme-li se 

na prvních deset případů vyřízených po obnovení činnosti soudu, 

nenalezneme mezi nimi ani jedno odvolání doručené během povstání 

nebo dříve, přestože šest z nich tvoří apelace z roku 1622.542 Vzhledem 

k tomu, že pouze dvě z těchto deseti prvně vyřízených odvolání 

pocházelo z venkovských měst (z Nymburka a Brandýsa nad Labem) a 

zbylých osm z Prahy, kde apelační soud zasedal (ze Starého a Nového 

Města pražského, Malé Strany, Hradčan, od práva starších židů 

pražských a práva u svatého Tomáše na Malé Straně), dalo by se snad 

uvažovat o určitém vlivu osobních vazeb a konexí či minimálně 

neformálních přímluv. Ostatně též dvě mimopražské apelace nedorazily 
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z daleka, takže účastníci řízení měli reálnou možnost osobní intervence 

podobně jako pražští odvolatelé. Byť si jistě nemůžeme činit iluze o 

korupčním klimatu v institucích raného novověku, je zároveň třeba mít 

při těchto úvahách na zřeteli, že pražské obyvatelstvo mělo díky svému 

počtu a geografické blízkosti ve všech obdobích největší apelační 

potenciál, jenž se samozřejmě musel projevit též při vyřizování prvních 

apelací po stavovském povstání. 

Ze všech odvolání doručených během povstání vyřídil apelační 

soud paradoxně nejprve podání, jež na Pražský hrad přišlo jako 

poslední, konkrétně 7. listopadu 1620, tzn. den před bělohorskou 

bitvou. Spor, jehož předmětem byl kšaft po Ondřeji Cibulákovi, vyřešili 

apelační radové 27. června 1622 potvrzením napadeného ortelu 

z 11. září 1620.543 Do konce roku 1622 rozhodli ještě o dvou apelacích 

z doby povstání, novoměstské z 31. srpna 1620 a miličínské 

z 22. února 1620.544 Případ z Milíčina se týkal obvinění „z otrávení 

v pití podaného“ a dokládá nepříliš častou procesní praxi apelačního 

soudu, kdy potvrdil napadené rozhodnutí pouze zčásti: Apelační 

radové „zanechávají toho ortele… v prvním artikuli při své váze… Druhý 

pak artikul zdvíhají podle práva,“ poněvadž nemá oporu v žalobě ani 

ve spisovém materiálu.545 

Ani v následujících letech se podle knih rozsudků nesetkáme 

s masovým projednáváním „starých apelací“, doručených během 

protihabsburského odboje. V roce 1623 se z tohoto období vyřídily dvě, 

jedna od „práva rychtáře židovského pražského“ z 18. září 1620, druhá 

ze Starého Města pražského, zaregistrovaná 21. února 1619.546 Další 

dvě apelace vyřízené v roce 1623 přišly ještě před povstáním (22. ledna 

1611 z Poličky ohledně mordu, 13. dubna 1618 z Kašperských Hor 

kvůli dluhu 67 kop míšeňských grošů včetně úroků).547 Pozornost 
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upoutá zvláště poličská apelace, doručená počátkem roku 1611, 

kterou soud vyřídil potvrzením původního ortelu (vyneseného 

15. listopadu 1610) až 4. května 1623. Strany tak museli ve věci 

obvinění z vraždy čekat na verdikt odvolací instance více než dvanáct 

let. Z krátkého záznamu v ortelním manuálu není zřejmé, zda průtahy 

způsobila složitost kauzy či apelace po celá léta jen tak „ležela“ 

u soudu. Nicméně v kontextu s ostatními případy lze takovou délku 

řízení považovat za ojedinělý exces, a to i s přihlédnutím k několikaleté 

pauze v činnosti apelačního soudu. 

V letech 1624 a 1625 vyřídili radové z doby povstání po jedné 

apelaci (v roce 1624 odvolání z Miletína, doručené 11. října 1618, 

v roce 1625 podání z Jílového, doručené 5. června 1619). V roce 1625 

k tomu ještě přibyla apelace zaregistrovaná již v březnu 1618 

(z Knína).548 U zmíněné miletínské kauzy nejsme odkázáni jen na 

záznam v knihách ortelů v Národním archivu, neboť se dochoval též 

originál apelačního rozsudku (nyní se nachází ve Státním okresním 

archivu Jičín).549 Bylo jím potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí z 1. 

srpna 1618 ve sporu mezi Salomenou, vdovou po Matouši Sládkovi, a 

Janem Záveským z Vřesníku o obstavuňk pro 28 kop míšeňských.550  

Případ z Jílového představuje situaci, kdy se osoba spjatá 

s apelačním soudem sama stala stranou pře souzené tímto tribunálem. 

Jednalo se o Jana Trnku z Křovic, který v době vydání apelačního 

rozsudku (1625) byl „písařem desk dvorských královských a při soudu 

komorním Království českého“, ale předtím „na onen čas služebníkem 

naším při Appellacích“, jak se výslovně uvádí v ortelu apelačního 
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soudu, vydaného jménem krále.551 Přestože se zmínky o úřadech nebo 

zaměstnáních stran vyskytovaly v dobových úředních písemnostech 

pravidelně, nebývalo zvykem připomínat bývalá povolání. Zde se však 

zdá, že tak radové učinili právě proto, že se jednalo o službu 

u apelačního soudu. Dost možná na tuto skutečnost upozornil sám 

Trnka v žalobě a soud ji pouze přepsal do svého rozhodnutí. Měla-li 

nějaký vliv na právní úvahy soudců, není pochopitelně možné zjistit, 

v každém případě soud Trnkovi vyhověl, když přiznal jeho manželce 

Kateřině z Kaprštejna právo na stejný díl dědictví po jejím synovi 

z prvního manželství Janu Danielovi jako Mikulášovi, Janovu 

bratru.552 Co se přesně rozumělo královým „služebníkem při 

apelacích“, není z textu rozhodnutí jednoznačné, nicméně vzhledem 

k tomu, že Trnkovo jméno nefiguruje v  seznamech apelačních radů 

ani sekretářů, muselo jít o člena pomocného personálu, jehož 

postavení neupravovala zřizovací instrukce.553 

Na základě shora uvedeného lze shrnout, že během prvních čtyř 

let obnovené činnosti apelačního soudu, tj. v letech 1622–1625, bylo 

zúřadováno pouze sedm apelací z období stavovského povstání. I když 

k nim přičteme ojedinělé případy rozhodnuté v dalších letech a dvě 

odvolání vyřízená už v roce 1619, musíme učinit závěr, že se politická 

a válečná situace během povstání projevila v rekordně nízkém počtu 

doručených apelací. 

Pokud budeme sledovat celkové roční počty vyřízených apelací 

v letech 1622 až 1627 podle rejstříků ortelních manuálů, získáme 

představu o tom, jak ztěžka apelační soud zahajoval znovu svoji 

činnost.554  Od 27. května 1622, kdy vydal první rozhodnutí, do konce 

roku 1625 vyřídil 312 apelací, což odpovídá počtu případů vyřízených 
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v roce 1617 (332 apelací), který byl posledním celým rokem činnosti 

soudu před jejím přerušením. Statistické údaje nevyznívají příznivě ani 

pro jednotlivá léta. Jak vyplývá z níže uvedených tabulek, v žádném 

roce nedosáhl počet vydaných rozhodnutí zdaleka ani hodnoty z roku 

1618, kdy soud rozhodoval jen do poloviny května, a pouze v roce 1624 

se dostal na úroveň z roku 1548, v němž byl nový tribunál zřízen a kdy 

se jeho působnost teprve prosazovala.  

 

Rok 1548 1573 1617 1618 1622 

Počet 104 520 332 151 51 

 

Rok 1623 1624 1625 1626 1627 

Počet 82 107 72 95 77 

 

 Příčiny snížení kvantitativní výkonnosti apelačních radů lze 

vysvětlit nejen nižším počtem podávaných apelací, ale též nízkou 

účastí na jednání. Jak se dozvídáme z dopisu prezidenta apelačního 

soudu Bedřicha Talmberka císaři Ferdinandovi II. (8. listopadu 1628), 

někteří radové se neúčastnili zasedání ať už z nezájmu, či kvůli službě 

v jiných úřadech po několik let.555 Sám Talmberk spolu se třemi 

dalšími kolegy působil v konfiskační komisi do jejího zrušení 

3. října 1623. Se zánikem komise proto může souviset mírný nárůst 

počtu vyřízených případů v roce 1624. 
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7. Právní úprava apelačního soudu v letech 

1627 až 1640 

 

Zatímco časový úsek sledovaný v předchozí kapitole nepřinesl 

v právní úpravě apelací a apelačního soudu žádné změny, vydal císař 

Ferdinand II. v letech 1627 a 1628, dva právní předpisy, jež obsahují 

pravidla týkající se této problematiky. Prvním z nich je Obnovené právo 

a zřízení zemské dědičného Království českého z 10. května 1627, 

určené „všem obyvatelům a poddaným Naším ze všech stavův… 

dědičného království Našeho Českého, duchovním i světským“,556 

druhým a daleko méně známým je vídeňský reskript z 29. listopadu 

1628, adresovaný prezidentu apelačního soudu Bedřichu 

z Talmberka.557 Přestože se jedná o předpisy zcela odlišného 

charakteru, vytvářejí spolu kvůli svému podobnému načasování jeden 

z významných chronologických mezníků v dějinách apelačního soudu. 

Další pravidla obsahovala „na Obnovené zřízení zemské publicírovaná 

královská declaratorii a Novely“ z roku 1640, jež lze považovat 

za součást zemského zřízení, které vysvětlovala a doplňovala.558  

Formální změnu v činnosti soudu v rozmezí let 1627–1644, byť 

nezpůsobenou novou právní úpravou, přinesl pražský mír uzavřený 

30. května 1635. Postoupením Horní a Dolní Lužice Sasku, kterou 

saský kurfiřt získal v roce 1620 do zástavy bez držby a v roce 1623 

do zástavního držení, bylo potvrzeno omezení teritoriální působnosti 

apelačního soudu. Přestože nadále existovaly určité vazby k českému 

státu, kompetence apelačního soudu mohla být obnovena pouze tehdy, 
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pokud by kurfiřtovi potomci vymřeli a lužická markrabství připadla 

českému králi jako uprázdněné léno.559 

 

 

7.1. Obnoveného zřízení zemské (1627) 

 

Obnovené zřízení zemské, které obsahuje zejména normy 

státního, soukromého, trestního a procesního práva, vydal panovník 

z pozice vítěze nad vzbouřenými stavy na základě teorie o propadlých 

právech.560 Ze skutečnosti, že se „během minulé vysoce ohavné rebelie“ 

proti němu „pozdvihlo“ České království „in forma universitatis“ dovodil 

své právo znovu upravit právní poměry v království, a to bez souhlasu 

zemského sněmu.561 Problematice apelací a apelačního soudu 

se explicitně věnuje oddíl nazvaný O appellacích, který zahrnuje pouze 

jeden článek, označený F. LXXIII. Pro srovnání rozsah úpravy 

komorního a dvorského soudu, které předcházejí textu o apelacích, 

činí v prvním případě 11 článků (F. XXXIX.–XLIX.), ve druhém 

23 článků (F. L.–LXXII.).562 Tuto disproporci můžeme vysvětlit účelem 

vydání Obnoveného zřízení zemského, jak jej definoval Ferdinand II. 

v uvozovacím patentu. Vzhledem k tomu, že se novým zřízením měly 

napravit „nepříležitosti, předešle vzniklí neřádové a nedostatkové“, 

necítil císař důvod nově regulovat instituci, kterou Habsburkové sami 

založili a jejíž postavení již v minulosti upravili víceméně k obrazu 

svému. Tomu odpovídá též text uvedeného článku o apelacích: 

„A jakož také pan děd Náš… appellatí na hradě Pražském vyzdvihnauti 

                                           
559
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ráčil, protož i My tomu milostivě chtíti ráčíme, aby to tak při všem řádu 

a nařízení předešle ustanoveném, zůstaveno bylo…“563 Ferdinand 

pokládal stávající úpravu soudu za dostatečnou a zřejmě mu rovněž 

vyhovovala její forma panovnických instrukcí, resp. reskriptů, která 

umožňovala v případě potřeby pružně provést jakékoliv změny. 

Zároveň nepřímo odkázal na dosud platnou zřizovací instrukci 

o apelačním soudu z roku 1548. Pro úplnost lze dodat, že předchozí 

zemské zřízení z roku 1564, ještě schvalované sněmem a kodifikující 

stav kolem roku 1559, se o apelačním soudu vůbec nezmiňuje.564 

Chybějící ustanovení zemského práva částečně nahradilo sněmovní 

usnesení o 21 artykulích z roku 1575, z nichž čtvrtý článek zakazuje 

předvolávat osoby vyšších stavů k slyšení před apelační soud.565 

Co se týče pravidel regulujících postup při podávání apelací 

u městských soudů, obsahovala je nadále sbírka Práv městských 

Království českého v části nazvané De appellationibus (O apelacích).566 

V uvozovacím patentu k Obnovenému zřízení zemskému císař sice 

formuloval původní záměr, „aby dotčená Zřízení Zemská, jakby jen, 

a v čemby nejvíceji býti mohlo, s Právy Městskými srovnána byla“, ale 

nakonec od něj „pro krátkost času a jiná mnohá zaneprázdnění“ 

prozatím upustil.567 Článek D. XLIX. pak stanovil subsidiární 

použitelnost městského zákoníku pro vztahy neupravené zemským 

zřízením: „…a pokudžby se také jaká taková věc zběhla, žeby v zřízení 

Zemském k místu přivedená nebyla, v Právu pak Městském táž věc 

rozeznána se nacházela: tehdy vedle Práva Městského, poněvadž již od 

                                           
563

  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 256. 
564

  Text zřízení z roku 1564 včetně pozdějších marginálních poznámek editoval jako návrh na jeho 

novelizaci Julius Glűcklich; GLÜCKLICH, J., Nová redakce zemského zřízení království českého 

z posledních let před českým povstáním, Brno : 1936, s. 1–475 ; viz též ADAMOVÁ, K., Apelační soud, 

s. 109.  
565

  GLÜCKLICH, J., Nová redakce zemského zřízení, s. III. 
566

  Práva městská, s. 86–89. 
567

  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 2. O 

srovnání městského a zemského práva se uvažovalo od 40. let 16. století v souvislosti s kodifikací 

městského práva. Na počátku 17. století vznikla za tímto účelem dokonce komise; GLÜCKLICH, J., 

Nová redakce zemského zřízení, s. IV, XXV. 
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dávného času toho se vyhledávalo, kterakby Práva Městská s Zřízením 

Zemským k srovnání přijíti mohla, sauzeno…“568 

Článek F. LXXIII., o apelacích, nového zemského zřízení se dále, 

ve své druhé části, věnuje stávající praxi revizí apelačních ortelů, 

vyřizovaných komorním soudem. Fakticky však neobsahuje žádné 

pravidlo, pouze srovnává tuto praxi s dosavadní nemožností požádat 

o revizi od zemského soudu, což nepovažuje za správné, a tím vytváří 

jakýsi úvod pro následující oddíl nazvaný O naučeních a revisích: 

„A poněvadž odtud až posavad revisí v českých věcech na saud komorní 

podávány byly, uznali jsme v tom pak ten rozdíl, který mezi Právem 

Městským a saudem zemským jest, mnohých nepříležitostí příčinau býti. 

Protož My si toho milostivě zanechávati a zůstavovati ráčíme, jak by 

budaucně s takovými revisími zachováváno býti mělo.569 Článek 

F. LXXIV. pak zachovává oprávnění zemského soudu poskytovat 

naučení komornímu soudu, purkrabskému úřadu a menším zemským 

úředníkům. Dalších devět článků se již zabývá nově umožněnými 

revizemi od zemského soudu.570 

Ze shora uvedeného by se na první pohled mohlo zdát, že 

Obnovené zřízení nepřineslo z hlediska apelací žádné změny, když 

pouze potvrzovalo stávající právní stav „při všem řádu a nařízení 

předešle ustanoveném“.571 Nicméně apelačního soudu se týkal též oddíl 

O právu útrpném, a zvláště o trápení, resp. články R. VI.–VIII., X., 

XVIII., které rozšiřovaly jeho pravomoc o obligatorní poskytování 

naučení a vyřizování odvolání v některých trestních záležitostech.572  

Článek R. VI. modifikoval dosavadní pravidlo, že každý, kdo 

dodal zadrženého zločince do vězení, ať už vlastního, nebo 

                                           
568

  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 196. 
569

  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 256. 
570

  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 256–266. 
571

  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 256. 
572

  Věcně se nejednalo o zcela novou agendu, neboť městské rady braly naučení v jakýchkoliv věcech 

fakultativně již od roku 1548. Vyplývá to nejen ze zřizovací instrukce z 20. ledna 1548 (Sněmy české II, 

s. 545), ale také z následující soudní praxe. Např. v roce 1601 bralo horažďovické právo naučení 
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„k hejtmanům toho kraje, aneb k nejbližší popravě, aneb do některého 

města královského“, musel do dvou týdnů na své náklady tuto osobu 

obžalovat „z hlavy“, tj. z hrdelního zločinu. V opačném případě „právo 

toho vězně dále v vězení držeti povinno nebylo.“ 573 Zmíněná zásada se 

v praxi příliš neosvědčila ze dvou důvodů. Jednak nedocházelo 

k potrestání některých pachatelů, jednak mohli být jako zločinci 

bezdůvodně označeni a arestováni nevinní lidé (např. jen kvůli 

osobnímu vyřizování účtů). Je třeba si přitom uvědomit, že podmínky 

raně novověkého vězení nepříznivě ovlivňovaly psychiku a zdraví 

vězněných osob již během krátkodobého působení. Proto zemské 

zřízení stanovilo novou povinnost, aby každý, kdo předá údajného 

pachatele kterémukoliv právu (soudu), zároveň učinil „gruntovní“ 

zprávu, „proč a z jakých příčin on jeho jakožto zločince do vězení dává 

a jaké potahy a průvody proti němu má“. Zprávu s uvedením důvodů, 

formulováním podezření574 a vylíčením důkazů měl se svojí pečetí 

předat rychtáři nebo soudcům působícím při dotčeném právu. Pokud 

by domnělého pachatele do dvou nedělí „z hlavy neobvinil, avšak 

mnoho potahův proto naň i průvodové proti němu podaní byli i aučinek 

vedle nich se stal: Tehdy právo to při Appelacích Našich naučení vzíti, 

a po přijetí takového naučení, vězně buď propustiti, aneb z povinnosti 

své proti němu právně kráčeti má.“575 S ohledem na citované 

ustanovení nelze za správný považovat zjednodušený závěr Johanna F. 

Schmidta a Václava Zdeňka, že soud (právo), k němuž byl podezřelý 

z trestného činu dodán, měl povinnost žádat apelační stolici o naučení 

ve všech případech, jestliže během dvoutýdenní lhůty nedošlo 

k obvinění pachatele.576 Z textu jednoznačně vyplývá, že se kromě této 

základní podmínky vyžadovalo splnění ještě dvou dalších, jednak 

                                                                                                                            
u apelačního soudu ve věci cizoložnictví pekaře Ondřeje Šípka; Státní okresní archiv Mladá Boleslav. 

Archiv města Mladá Boleslav, Knihy soudní (sign. II B A 1), s. 206–207. 
573

  Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské s. 329–330. 
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 František Šimek uvádí dva významy slova potah – důvod, podezření;  ŠIMEK, F. Slovníček staré 

češtiny. Praha : 1947, heslo „potah“. 
575

  Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, s. 329–330. 
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existence dostatečných podezření a důkazů, jednak škodlivý následek 

z nich vyplývající (smrt oběti ap.). Za tímto účelem vyhotovoval ten, 

kdo pachatele do vězení předal, shora zmíněnou „gruntovní zprávu“, 

z níž měly být tyto skutečnosti patrné. Pokud prvoinstanční soud 

shledal, že zpráva není dostatečně odůvodněná, mohl vězně propustit, 

aniž by se obracel na apelační rady. Důležitou změnu oproti 

předcházejícímu období představovalo stíhání hrdelních zločinů 

z úřední povinnosti, nevznesla-li poškozená strana obvinění a stanovil-

li tento postup apelační soud v poskytnutém naučení. Do té doby se 

řízení v trestních věcech (stejně jako v civilních) zahajovalo výlučně 

na základě žaloby oprávněného, resp. poškozeného, či jejich právních 

nástupců. Ustanovení obsažené v článku R. VI. je projevem principu 

oficiality, jež Obnovené zřízení zemské vnášelo do trestního řízení. 

Obnovené zřízení zemské pamatovalo též na sankci pro člověka, 

který do dvou neděl neobvinil uvězněného podezřelého. Pro takový 

případ stanovilo povinnost uhradit příslušnému právu veškeré náklady 

vynaložené na uvěznění a dále zaplatit do královské komory pokutu 

za znevažování útrpného práva: „…ten, kterýž z práva autrpného jako 

nějaký žert měl, a po něm nekráčel, v pokutu Naší upadne.“  Prokázala-

li se vězňova nevina, zemské zřízení nechalo výhradně na vůli této 

osoby, zda proti tomu, kdo ho dal uvěznit, podnikne právní kroky 

(podá žalobu) či nikoliv.577 

Článek R. VII. se týkal poddaných jakékoliv vrchnosti včetně 

jejich čeledínů, kteří nebyli přistiženi při zjevné krádeži ani jiném 

skutku. Uvedené osoby měly být před odsouzením k útrpnému právu 

nejprve vyslyšeny. Došlo-li k jejich odsouzení, mohly se obrátit 

na panovníka nebo apelační rady: „A kdyby pak předce při kterémkoliv 

právě odsauzen byl, může se on v příčině té na nás, neb na Appellací 

naší odvolati.“578 Rovněž zde literatura rozšiřuje působnost citovaného 

                                                                                                                            
576

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 11; ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 23. 
577

  Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, s. 329–330. 
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 Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, s. 330. 
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ustanovení, když je generalizuje na všechny osoby,579 ačkoliv jeho text 

výslovně hovoří jen o člověku poddaném nebo čeledínu, „kterýžby 

v patrném zlodějství shledán, anebo při skutku postižen nebyl“.580 

Osobám přistiženým při činu se nárok na odvolání proti odsouzení 

k útrpnému právu podle tohoto článku nepřiznával. To však 

nevylučovalo jejich právo na „pořádné slyšení“ podle čl. R. IX., jež bylo 

pod sankcí neplatnosti nezbytnou podmínkou pro následný výslech na 

mučidlech.581  

Další situaci, v níž Obnovené zřízení zemské předpokládalo 

obligatorní naučení apelačních radů, upravil článek R. VIII. Šlo 

o všechny případy pochybností v útrpných věcech, přičemž ustanovení 

zahrnovalo jejich taxativní výčet. Pochybnosti se měly týkat připuštění 

mučení, otázek při něm kladených, ortele, trestu anebo „jiných 

k trápení náležejících věcí“. Zatímco obsah předchozích článků 

literatura o apelačním soudu provedenou simplifikací rozšiřuje, 

dopouští se u tohoto ustanovení významového zúžení, jestliže jeho 

hypotézu omezuje na existenci pochybností „o připuštění nařízení 

tortury neb odsouzení“.582 Pomíjí tak jako důvod žádosti o naučení 

nejistotu zejména ohledně pokládaných otázek, ale i ostatní 

pochybnosti při útrpném právu, jež zemské zřízení konkrétně 

nespecifikovalo.  

Text článku R. VIII. zahrnuje také formulaci vyjadřující účel 

pravidla: „Aby pak v takových autrpných věcech, tím mírněji a opatrněji 

kráčeno bylo…“ Závěrečná klauzule zdůrazňovala, že uvedený postup 

nemůže být podezřelé osobě ke škodě: „Což sice také žádnému k žádné 

újmě hrdla, neb hlavy jeho býti nemá, a nebude.“ Zmíněný článek 

si zaslouží pozornost rovněž z institucionálního hlediska, neboť přinesl 

                                           
579

  Václav Zdeněk uvádí, že „bylo pravidlem bráti naučení královské apelační komory, pak-li k tortuře 

odsouzený si do tohoto odsouzení stěžoval,“ což je doslovný překlad Schmidta; ZDENĚK, V., Dějiny 

královského appellačního soudu, s. 23; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 11. 
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  Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, s. 330. 
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  Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, s. 331. 
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  ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 23; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 11. 
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do té doby neobvyklé pojmenování apelačního soudu „Auřad 

Appellací,“ které v Obnoveném zřízení zemském zopakovaly ještě 

články R. X. a R. XVIII.583 Dosavadními prameny, zejména ortely, byl 

totiž tribunál nejčastěji označován v personifikované podobě jako 

„president a raddy k appellacím na Hradě pražském zřízené 

a usazené“584 nebo ve zkrácené formě „appellací“, kterou použilo též 

zemské zřízení v článcích F. LXXIII, R. VI, R.VII a R.X.585 

Terminologické vybočení z dobového úzu nemůžeme však chápat 

jako nové označení instituce, které by nahradilo stávající varianty. 

Pokud by císař vůbec zamýšlel konstituovat jeden oficiální název, což 

u institucí v 17. století nebylo běžné, nepochybně by tak učinil 

explicitně a přímo v článku F. LXXIII, o apelacích. Nadále se tedy pro 

soud uváděla promiscue různá pojmenování s tím, že soudní praxe 

setrvala na personifikovaném označení „president a raddy…nad 

appellacími“.586 Název „královský úřad apelací“ použila například ještě 

Declaratoria a Novely z roku 1640 v článku D.d.3.587 

Obnovené zřízení zemské přiznalo apelačnímu soudu specifickou 

pravomoc před zahájením řízení v trestních věcech proti 

představitelům panského a rytířského stavu, které jinak náležely před 

zemský soud, popř. přímo panovníkovi.588 Podle článku R. X. 

poskytoval apelační soud naučení v situaci, „jestližeby se kde na které 

popravě589 trefilo, žeby který zločinec vyznal něco na pána, neb na 

rytířskýho člověka, žeby o tom věděl aneb toho příčinau byl.“ Pokud 

                                           
583

  Článek R. X používá na jiném místě též zkrácený tvar Appellací; Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, 

s. 330, 331, 335. 
584

  Např. v ortelu z 27. května 1622 zaslaného do Starého Města pražského; Národní archiv. Apelační 

soud, kn. č. 134, fol. 1. 
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  Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, s. 170, 329–331. 
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  Např. reformace staroměstského ortelu ve věci Pavla Braczejovského, 13. březen 1645. Národní 

archiv. Apelační soud, kn. č. 140, fol. 6, 7. 
587

  MALÝ, K.; ŠOUŠA, J.; KUČEROVÁ, K. (edd.), Deklaratoria a Novely, s. 839. 
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  Právní věci náležející před větší zemský soud upravují články B. X. a B. XI. Podle článku B. XI. lze 

z mordu a dalších činů položit obvinění před králem nebo na zemském soudu. JIREČEK, H., (ed.), 

Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 74–76. 
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  Popravou se rozuměl soud, soudní pravomoc; BĚLIČ, J., KUČERA, K. a KAMIŠ, A. Malý 

staročeský slovník: příručka ke studiu na filozof. a pedagog. fakultách. 1. vyd. Praha : SPN, 1979., heslo 

„poprava“. 
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u kteréhokoliv hrdelního soudu vyslýchaný člověk označil šlechtice za 

(spolu)pachatele nebo alespoň za osobu, jež o trestném činu věděla, 

musel takový soud k apelacím odeslat žádost o naučení, a to spolu 

s vyznáním (výpovědí) dotčeného zločince včetně záznamu o tom, 

jakým způsobem mu byly při výslechu pokládány otázky. Shledal-li 

apelační soud, že existuje dostatečné podezření na spáchání trestného 

činu jmenovaným příslušníkem panského nebo rytířského stavu, 

neměl být ten, kdo jej udal, „utracen“, ale předán prostřednictvím 

krajského hejtmana, popř. jeho věznitele, nejvyššímu purkrabímu 

spolu s vyrozuměním o tom, jak se při útrpném právu choval a co řekl. 

Následně nejvyšší purkrabí obeslal podezřelého šlechtice „k vejvodu“ 

(očištění, ospravedlnění, dokázání neviny).590 Poté následovala 

případná konfrontace se zločincem a další procesní postupy, do nichž 

již apelační soud nezasahoval.591 Poskytování naučení v těchto 

případech znamenalo, že apelační radové mohli fakticky ovlivnit trestní 

stíhání šlechtických osob, přestože jejich odsouzení nenáleželo do 

pravomoci soudu. Zároveň zabraňovalo bezdůvodnému obtěžování lidí 

s vyšším postavením v raně novověké společnosti. 

Poslední ustanovení přikazující brát u apelačního soudu naučení 

najdeme v článku R. XVIII, byť Schmidt se Zdeňkem nesprávně uvádějí 

článek R. XIX.592 Zmíněná norma reguluje podobnou situaci jako 

článek R. X. s rozdílem, že vyslýchaný pachatel při mučení neoznačil 

příslušníka panského nebo rytířského stavu, ale vypověděl o některém 

měšťanu pražských nebo jiných královských měst, že se dopustil 

zločinu, popř. o něm věděl, ale neoznámil ho: „žeby on příčina toho 

zlého byl, anebo o tom vědomost měl.“ Tehdy měli být purkmistr 

a konšelé příslušného královského města o takové výpovědi 
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  BĚLIČ, J.; KAMIŠ, A.; KUČERA, K., Malý staročeský slovník, heslo „vývod“. 
591
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informováni, aby dotčenému měšťanu stanovili termín konfrontace 

s tím, kdo proti němu vypovídal. Dobová terminologie hovoří o tom, že 

mu byl zločinec představen. Oproti článku R. X. však není v této fázi 

nezbytné žádat apelační soud o naučení. Jestliže při konfrontaci, 

následném mučení a bezprostředně před smrtí setrval pachatel na své 

výpovědi, měl být měšťan v šestinedělní lhůtě ex officio obviněn při 

příslušném městském soudu, za podmínky, že „se žádný žalobník ve 

dvauch nedělích nenalezl.“ Obvinění zajišťoval zejména královský 

rychtář. Měšťan se proti němu bránil především „odpovědí“, ale 

výslovně se též připouštělo písemné nebo ústní „replikování“ 

a „suplikování“. Obviněný tedy mohl svými reakcemi a žádostmi 

ovlivnit či alespoň oddálit konečný verdikt. Pokud by se kdykoliv 

během řízení vyskytly pochybnosti, „obzvláště pak za příčinau mučení,“ 

musela první instance požádat apelační soud o naučení.593 

Pro úplnost zbývá upozornit na Schmidtovu nesprávnou 

společnou interpretaci článků R. X. a R. XVIII, kterou doslovně převzal 

Zdeněk, že se bere naučení od apelačního soudu, „byla-li inkvisitem 

označena osoba vyššího stavu neb měšťana král. města jako 

spolupachatel.“594 Tento výklad však není konformní s textem 

zemského zřízení, neboť mu odpovídá pouze, jde-li o příslušníky 

panského a rytířského stavu, a to ještě s doplněním, že stačilo, jestliže 

o zločinu věděli. Ocitli-li se v podobné situaci měšťané, kteří požívali 

nižšího společenského postavení než předchozí dva stavy, nebylo 

takové opatrnosti zapotřebí. Na apelační soud se městské právo 

obracelo jen v případě pochybností, především v útrpných otázkách. 

Analogicky k Obnovenému zřízení pro Čechy vydal Ferdinand II. 

o rok později 10. května 1628 Obnovené zřízení zemské dědičného 

Markrabství moravského.595 Byť obsahovalo velmi podobné znění jako 

                                           
593
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české zemské zřízení, v jednotlivostech se lišilo s ohledem na moravské 

reálie. Předně v něm chybělo explicitní ustanovení o apelacích, jelikož 

Morava neměla vlastní apelační soud. V části o útrpném právu 

se pražského apelačního soudu týkal pouze článek 571, který jako 

článek R. XVIII. českého Obnoveného zřízení upravoval situaci, kdy 

pachatel na mučidlech udal měšťana. Mezi oběma texty však existoval 

formulační rozdíl. Zatímco při pochybnostech musela česká města brát 

naučení od apelačního soudu obligatorně („aby proto od Auřadu 

Appellací Našich naučení brali“), pro moravská města bylo toto pravidlo 

stanoveno fakultativně: „Jakož kdyby kdy, obzvláštně pak s strany 

trápení, v městech Našich nějaká pochybnost se nacházela: mohau 

se o to u appellací Naší naučiti dáti.“596 Byla-li za pachatele označena 

osoba panského či rytířského stavu, naučení se bralo u moravského 

zemského hejtmana (čl. 563).597 

Pro Slezsko zůstala pravomoc apelační komory beze změny, 

neboť zde z důvodu  nezavedení Obnoveného zřízení zemského platilo 

nadále předbělohorské právo.598 Jak se dozvídáme z pozdější instrukce 

o apelačním soudu z roku 1644, nespadal do jeho kompetence 

přezkum rozhodnutí vrchního úřadu (Oberamt), který byl po Bílé hoře 

zřízen ve Vratislavi jako nejvyšší orgán státní správy ve Slezsku.599  Na 

Horní a Dolní Lužici, zastavené Sasku, se působnost soudu v té době 

již neuplatňovala.600 

Lze shrnout, že Obnovené zřízení zemské významným způsobem 

rozšířilo pravomoc apelačního soudu. Již nebyl jen odvolací instancí 

ve věcech náležejících pod městskou jurisdikci, popř. jurisdikci 
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některých dalších institucí a samospráv, ale svými naučeními v oblasti 

útrpného práva zasahoval též do řízení u vrchnostenských soudů.  

 

 

7.2. Vídeňský reskript z 29. listopadu 1628 

 

Stav apelačního soudu po obnovení jeho činnosti v květnu 1622 

ukázal naléhavou potřebu reformy, a to především v personální oblasti. 

Rejstříky ortelních manuálů pro jednotlivá léta 1622–1628 dokazují 

žalostný propad výkonnosti apelační agendy ve srovnání s dobou před 

povstáním. V žádném z těchto let se počet vyřízených apelací ani 

nepřiblížil hodnotě 151, jež soud dosáhl za necelých prvních pět 

měsíců roku 1618.601 O neutěšeném stavu apelačního soudu výmluvně 

vypovídá dopis jeho prezidenta Bedřicha z Talmberku z 8. listopadu 

1628 adresovaný Ferdinandu II., který se stal bezprostředním 

impulzem pro uskutečnění reformy. Jeho obsah známe z císařovy 

odpovědi, reskriptu datovaného 29. listopadu 1628 ve Vídni. Anita 

Křepelková nesprávně uvádí jako den jeho vydání 29. září 1628.602 

Doslovné znění vídeňského reskriptu obsahuje monografie 

Johanna Ferdinanda Schmidta, který podle svého tvrzení vycházel 

z originálu.603 Jeho znění je též přístupné v nedatovaných opisech 

nacházejících se ve fondu Česká dvorská komora Národního 

archivu.604 

V úvodu německy psaného reskriptu z 29. listopadu 1628 císař 

reagoval na Talmberkův dopis z 8. listopadu 1628, z něhož se dozvěděl 

o znepokojivých personálních poměrech na apelačním soudu. Někteří 

radové nechodili na jednání tři nebo čtyři roky, jiní žádali o propuštění 

nebo neprojevovali zvláštní vůli vykonávat svoji funkci. Konečně 
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u některých osob dospěl císař k názoru, že mu mohou sloužit lépe při 

jiných příležitostech než u apelačního tribunálu, který v instrukci nově 

nazval Collegiem: „… auch etliche selbst befűnden und erkennen, daß 

Uns sie in anderen occasionen viel besser als in gedachten Collegio 

dienen kőnnen…“605 Po poradě se svými tajnými, říšskými a dvorskými 

rady určil, že kromě Talmberka nadále zůstanou členy soudu Jiří 

Vilém Michna, Mikuláš Nostic, Julius Jagemann, Kristián Nostic, 

Jáchym Adam z Stralendorfu a Vilém von der Boy jako reprezentanti 

panského a rytířského stavu a dále Rafael Mnišovský, Bartoloměj 

Bruner, Ondřej Kotěra, Pavel Wencelius, Karel Muscon a František 

Reitz z doktorské lavice. Zároveň ze svých služeb propustil pět 

apelačních radů: Kašpara z Minkvic, Arnolda z Berglasu, Jana 

Bedřicha z Minkvic, Jana Wencelia a Jana Konráda Kropfa.606 

Propuštění radové mohli nadále používat titul rady (Rathstitel) 

a královská komora jim měla vyplatit dlužnou mzdu. U dalších dvou 

radů Antonína z Landi a Jana Chrisostomuse Šrepla císař shledal, že 

mu mohou lépe sloužit na jiném místě než u apelací („…sie in 

anderweg Uns besser alß bei der Appellation dienen kőnndten…“), 

a proto měli u úřadu zůstat tak dlouho, dokud je nezaopatří jiným 

způsobem.607 

Sečteme-li jak zůstávající, tak odcházející rady, vyjmenované 

v reskriptu, a započítáme-li k nim prezidenta, dostaneme výsledek, že 

ke dni jeho vydání, resp. ke dni sepsání Talmberkova dopisu, působilo 

oficiálně u apelačního soudu dvacet radů. Toto číslo však 

nekoresponduje s počtem čtrnácti radů včetně prezidenta, který určila 

dosud platná zřizovací instrukce z roku 1548. Uvedený rozdíl je možné 

vysvětlit tím, že instalace nových osob do úřadu probíhala podle 
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aktuální potřeby a do jisté míry nezávisle na uvolňování míst. V této 

souvislosti je třeba si uvědomit, že se funkce apelačního soudce mohla 

uprázdnit zásadně pouze smrtí nebo propuštěním ze služeb 

panovníkem, přičemž k druhému způsobu docházelo buď na žádost, 

nebo výjimečně jako sankce. Praxe však potřebovala pružně reagovat 

také na dlouhodobější faktické nevykonávání úřadu kvůli zdravotnímu 

stavu, zaneprázdnění jinými úkoly či pouhého nezájmu, přestože místa 

zůstávala formálně obsazena. I tak z Talmberkova dopisu panovníkovi 

vyplývá, že se apelační soud ve dvacátých letech 17. století nescházel 

v dostatečném počtu. 

K zajištění potřebné personální kapacity určil reskript nový počet 

radů - osm z řad pánů a rytířů a osm na doktorské lavici. Do něj 

nezahrnul prezidenta, jak je patrné z dovětku, že spolu s prezidentem 

jich má být sedmnáct: „…also sambt dem Präsidenten Siebenzehn 

Persohnen sein sollen…“  

Formulace, podle níž byl pro panskou a rytířskou lavici určen 

počet radů dohromady bez stanovení jejich vzájemného poměru, 

vyvolává otázku, do jaké míry lze obě lavice považovat za samostatné. 

S největší pravděpodobností se fakticky jednalo o jednu šlechtickou 

lavici, která se pouze formálně (byť striktně) členila na panskou 

a rytířskou lavici podle stavovské příslušnosti svých členů. Tomuto 

závěru svědčí zjištění, že nejen reskript, ale ani pozdější právní úpravy 

apelačního soudu (Deklaratoria a Novely z roku 1640, instrukce 

z 26. listopadu 1644) nečiní mezi oběma lavicemi jiné než formální 

rozdíly včetně stanovení společného počtu členů.608 Posledně 

jmenovaná instrukce dokonce opomenula v úpravě hlasovacího 

pořádku výslovně zmínit panský stav, když uvedla jen doktorskou 

a rytířskou lavici.609 
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Reskript zároveň stanovil, že nadpočetní radové z každé lavice 

(„oberzählten Persohnen“) mají u soudu zůstat „zur Komplirung solcher 

angedeutter Zahl jederzeits eine Stelle ledig“ (aby mohli kdykoliv 

doplnit nařízený počet). Vytvářeli tak personální rezervu vhodných 

a kvalifikovaných osob („taugliche und qualificirte Subjectis“) pro případ 

uprázdnění jednoho nebo více míst.610 Toto ustanovení odpovídalo 

praxi i u jiných raně novověkých úřadů, které rovněž přijímali osoby 

nad předepsaný stav.611 Petr Maťa vykládá vytváření nadbytečných 

úředních pozic dokonce jako snahu císaře uspokojit poptávku početné 

aristokracie po hodnostech a úřadech.612 Jeho vysvětlení však pro tuto 

fázi vývoje apelačního soudu neobstojí, neboť zde šlo zjevně o opatření 

reagující na předchozí problémy s obsazením soudu a nevalnou účastí 

na zasedáních. Vzhledem k požadavkům na vysokou odbornost 

apelačních radů není zmíněný důvod pravděpodobný ani pro 

následující období. 

Jelikož se s nadpočetnými rady setkáváme již při vydání 

reskriptu (1628), nelze akceptovat tvrzení Kláry Woitschové, že byli 

jmenováni až od roku 1668, resp. 1669.613 K uvedenému závěru 

dospěla tato autorka zřejmě na základě studia seznamů radů 

a úředníků apelačního soudu, v nichž se od roku 1669 označují 

všichni radové na všech lavicích jako supernumerariové.614 Nicméně 

formální změna zápisů neznamenala, že se předtím nadpočetní členové 

u soudu nevyskytovali. Pouze zřejmě lépe než dosud měla vyjádřit 

skutečnost, že uchazeč byl nejprve přijímán mimo předepsaný stav 

jako „Rath supernumerarius“ a teprve po uvolnění některého místa se 

stal řádným apelačním radou. 
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Rovněž nelze souhlasit s literaturou o apelačním soudu, která 

primárně nevycházela z textu reskriptu, a proto zjednodušeně 

interpretuje reformu Ferdinanda II. z roku 1628 jako navýšení počtu 

radů bez prezidenta na šestnáct, aniž by se zabývala tím, kolik osob 

u apelací skutečně působilo.615 Podobně není správné ani tvrzení, že se 

velikost soudního kolegia v letech 1548 až 1628 neměnila.616 

Napříště se apelačními rady mohli stát příslušníci Českého 

království a přičleněných zemí nebo jiné katolické osoby znalé zdejšího 

práva a zákonů („andere katholische Subjecta, die der in diesen Landen 

űblichen Rechte und geseze kűndig“).617 Podmínka katolického vyznání 

vyplývala též z jiných pobělohorských norem, zejména Obnoveného 

zřízení zemského (článek A. XXIII).618 Explicitně formulovaný 

požadavek na vyznání bývá někdy interpretován tak, že do roku 1627 

nebyla otázka náboženství pro obsazení soudu relevantní.619 To není 

zcela přesné, neboť sehrála podstatnou roli minimálně pro funkci 

prezidenta. Před stavovským povstáním obsazovali habsburští 

panovníci tuto pozici výlučně katolíky, byť zatím bez zákonného 

podkladu. Naopak evangelické vyznání předepisoval článek XVI České 

konfederace, který byl prvním psaným pravidlem ohledně víry členů 

soudu.620  

Na rozdíl od zřizovací instrukce z roku 1548, která ze čtrnácti 

míst vyhradila čtyři pro městský stav, reskript z roku 1628 s povinným 

zastoupením měst nepočítal.621 Apelačními rady se sice měli stát také 
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dva představitelé pražských měst, ale nikoliv obligatorně, pouze pokud 

by to bylo možné.622  

Reskript se vůbec nezmiňoval o zástupci prezidenta, resp. 

o viceprezidentovi, kterým se v roce 1627 stal (podle seznamu radů 

a úředníků apelačního soudu pro léta 1548–1757) Jiří Adam 

z Martinic.623 Vzhledem k tomu, že Martinic byl prvním 

viceprezidentem a tedy dost možná jen ad hoc určeným zástupcem 

šéfa apelačního soudu, císař patrně necítil aktuální potřebu uvedenou 

funkci institucionalizovat explicitní normou.624 

Vytvoření rezervy kvalifikovaných pracovních sil není jediným 

dokladem o tom, že císař zamýšlel zvýšit nejen kvantitativní, ale 

též kvalitativní aspekty činnosti soudu. V reskriptu obecně formuloval, 

že apelační radové na panské a rytířské lavici mají být stejně 

kvalifikováni jako soudci zemského, dvorského a komorního soudu, 

pro doktorskou lavici výslovně požadoval právnický titul získaný 

na státem uznané akademii („auf approbirten Accademiis“).  

Potřebnou kvalifikaci apelačních soudců dále zajišťovala zkouška 

ze dvou těžkých případů („zween schwere Casus“), jeden v civilní 

a druhý v trestní věci. Všichni radové prokazovali znalost římského 

a městského práva. Němečtí kandidáti, které reskript zmiňuje před 

českými, aplikovali saské, tj. magdeburské právo („de jure saxonico“), 

čeští uchazeči české právo („de jure Bohemico civico“). Ferdinandova 

instrukce obsahovala rovněž stručný zkušební řád. Spolu se zadáním 

úkolů určil prezident zkoušeným osobám lhůtu k vypracování zprávy 

(Relation). Když byli kandidáti hotovi, přednesli svoji relaci prezidentu 

a vybraným apelačním radům, kteří posléze vypracovali o výsledku 

                                           
622

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 127; 

SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 52. 
623

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 69, s. 18. 
624

 Funkci zástupce prezidenta upravila explicitně až instrukce Ferdinanda III. z 26. listopadu 1644 

v článku 3; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 3; viz též SCHMIDT, J. F., Monographie, 

s. 57–58. 
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zkoušky posudek.625 Uchazeči též ústně odpovídali radům na nejasné 

právní otázky. Závěrečné slovo si ponechal císař, jemuž se zpracování 

případů a posudky zasílaly ke konečnému rozhodnutí (Resolution).626 

Detailní rozbory jednotlivých kauz ukládaných při zkouškách 

se zaznamenávaly do knih právních případů (liber casuum). Ty se sice 

nezachovaly z doby bezprostředně po vydání instrukce z roku 1628, 

neboť pokrývají období 1683–1763, ale i tak vypovídají o tom, jak 

se ustanovení o zkouškách apelačních radů aplikovalo v praxi.627 

Záznamy jsou psány latinsky a jejich forma se liší podle doby, v níž 

vznikly. Zatímco u nejstarších zápisů se jméno zkoušeného uvádělo na 

závěr a bez doplňujícího textu (např. 10. září 1683 „Kyblin 

a Waffenburg“ a „Tobias Balthasar Türchner“ nebo 16. července 1685 

„Francisco Götz“),628 později se vyskytovalo již v rámci úvodní 

formulace. Např. případ vyřešený 17. května 1754 kandidátem na 

doktorskou lavici Karlem Waltrem Bregentem začínal slovy, že mu 

prezident s Collegiem předložili následující civilní případ: „Propositus 

mihi est pro Resolutione al Illustrissimo ac Excellentisimo Domino 

Domino S. Romani Imp: Comite, et Regiarum Appelationum Praeside, nec 

non Inclyto et Amplissimo Collegio Casus Civilis Sequens.“629 Podobně 

uvedli své rozbory z 28. června 1754 a z 2. prosince 1754 radové 

za panský stav František Adam hrabě Vratislav z Mitrovic a Leopold 

hrabě z Bubna s tím, že se výslovně zmínili také o trestním případu: 

„Est mihi ab Excellentissimo Domino Praeside, nec non Inclyto Regiarum 

Appellationum Collegio ad resolvendum datus Casus Civilis/et 

Criminalis in sequenti facti Specie et quidem Civilis.“630 První osobu 

používali kandidáti též v dalším textu, když vyjadřovali své názory 

                                           
625

  Jak upozorňuje i Karolina Adamová, reskript neuváděl, kolik apelačních radů se má zkoušky 

zúčastnit; ADAMOVÁ, K., Apelační soud, s. 106. 
626

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 127; 

SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 51–52. 
627

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 58–61, Knihy právních případů (Liber casuum).  
628

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, Kniha právních případů (Liber casuum), 1683–1703, 

nefoliováno. 
629

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, Kniha právních případů (Liber casuum), 1752–1763, fol. 39.  
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a odpovědi na otázky („respondeo“ – odpovídám).631 Z použití ich formy 

však nelze vyvozovat, že by budoucí apelační radové sami latinsky 

sepisovali řešení zadaných případů. Na závěr každého rozboru totiž 

uváděli poznámku se jménem osoby, která ho pro ně zapsala: „Hic 

casus per me ingrossatus est Franciscum Paraubek.“ (Tento případ pro 

mě zapsal František Paraubek).632 Někdy se setkáme jen se stručným: 

„Ingrossavit…“ (Zapsal…).633 

Z vypracovaných právních úloh můžeme dobře vyčíst jejich 

ustálenou strukturu, která je dobře patrná zejména u pozdějších 

zápisů. Jejich počáteční a v textu zvýrazněné formulace obsahují 

údaje, kdo (a většinou též kdy) případ vyřešil, např. „Casus Resolutus 

ab Illustrissimo Domino Domino Francisco Adamo Comite Wratislaw de 

Mitrowitz die 28. Juni 1754.“634 Porovnáme-li je se seznamy apelačních 

radů, do nichž se zaznamenávala data složení přísahy, zjistíme, že 

zkouška probíhala tentýž den jako přísaha.635 Tato skutečnost působí 

překvapivě v komparaci s textem reskriptu, z něhož by se zdálo, že 

k nastoupení do funkce (a tím i ke složení přísahy) mohlo dojít až na 

základě rezoluce císaře, tj. teprve poté, co se panovník seznámil s prací 

kandidáta a posudkem zkušební komise. Vyřešení právních případů 

jako podmínku pro přijetí mezi apelační rady předpokládala též 

pozdější apelační instrukce z roku 1644, která upravovala postavení 

soudu do jeho reorganizace v roce 1783.636 Libri casuum tyto normy 

tedy upřesňují v tom smyslu, že kandidáti neskládali přísahu 

po nástupu do úřadu, ale zřejmě bezprostředně po absolvování 

                                                                                                                            
630

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 43, 46b.  
631

  Např. Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 39–46.   
632

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 51. 
633

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 76. 
634

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 43; Datum vypracování případu chybí např. u Kristiána 

ze Šternberka; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 76. Ze seznamu apelačních radů víme, že 

přísahu složil 10. listopadu 1755; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 215. 
635

  Např. Baltasar Tobiáš Türchner případ vyřešil 10. září 1683, Karel Walter von Bregent 17. května 

1754, František Adam Vratislav z Mitrovic 28. června 1754, Leopold z Bubna 2. prosince 1754, August 

Kneisel 8. listopadu 1754, František z Příchovic 6. října 1757; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, 

fol. 39, 43, 46b, 51, 84. Ve stejné dny sloužili podle seznamu apelačních radů přísahu; SCHMIDT, J. F., 

Monographie, s. 178, 213–216. 
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zkoušky. (Není příliš pravděpodobné, že by tak činili ještě před 

zkouškou.) Přísaha tak spolu s úspěšným vypracováním zadaných 

kauz tvořila předpoklad pro to, aby panovník s konečnou platností 

jmenoval dotyčnou osobu apelačním radou. Lze si jistě představit také 

konstrukci, že k podmíněnému uvedení do úřadu došlo již okamžikem 

přísahy a že císař tento akt následně konfirmoval. V uvedeném ohledu 

je třeba korigovat závěr vyplývající ze studie o personálním složení 

apelačního soudu Kláry Woitschové, podle něhož panovník nejprve 

rozhodl o jmenování radů na základě doručených záznamů o zkoušce 

a teprve následně proběhla jejich přísaha.637 Vzhledem k nutné 

korespondenci mezi soudem a císařem by při takovém postupu nebylo 

technicky proveditelné, aby radové absolvovali zkoušku a přísahu 

tentýž den. Sama autorka se problematikou shodného data obou aktů 

nezabývala, neboť s knihami právních případů nepracovala. 

Výjimku z popsané chronologie tvořily situace, kdy se kandidát 

stal apelačním radou ještě před vykonáním zkoušky. Takové praxi 

odpovídá záznam o zkušební práci Karla Waltra Bregenta v knihách 

právních případů, v jehož nadpisu je jmenovaný označen již jako 

apelační rada, „Appellationum Consiliario“.638 Citovaný zápis 

naznačuje, že minimálně v některých případech stačilo, konal-li 

uchazeč zkoušku dodatečně až po instalaci do funkce. O poněkud 

nestandardní Bregentově kariéře ostatně svědčí i fakt, že místo na 

doktorské lavici získal pouhé čtyři dny po obdržení akademického 

titulu.639 

Po nadpisu a uvozující větě elaborátu, že kandidát dostal 

od prezidenta a Collegia k vyřešení následující případ, byl vylíčen jeho 

skutkový stav a formulovány otázky (nejčastěji kolem pěti).640 Jednalo 

                                                                                                                            
636

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol.; 3; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 56. 
637

  WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 11, 18. 
638

  „Casus Resolutus a Clarissimo Domino Appellationem Consiliario de Bregent.“ Národní archiv. 

Apelační soud, kn. č. 61, fol. 39. 
639

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 213, 214. 
640

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 43–46. 
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se o cvičné kauzy, v nichž podle dobových zvyklostí vystupovaly osoby 

s antickými jmény (Leonidas, Tiburtius, Titia, Petronilla, Sempronius, 

Cornelia aj.).641 Zkoušení nejprve zpracovávali civilní věc, pak trestní. 

Pro ilustraci můžeme uvést, že zmíněný Bregent dostal za úkol vyřešit 

dědický spor, kde kvůli manželským otázkám aplikoval rovněž 

kanonické právo, v trestní kauze se zabýval podezřením z vraždy.642 

Poslední oblast, kterou upravoval císařův reskript z roku 1628, 

se týkala hmotného zabezpečení apelačních radů. Každý z nich 

si polepšil na ročním platu „bei diesen schwären und theueren Zeiten“ 

(za těchto těžkých a drahých časů) o 200 kop míšeňských na částku 

600 kop. Zvýšení je mělo v prvé řadě motivovat k pilnější práci 

a zabránit jejich ekonomickému strádání. Kromě toho odůvodnil 

panovník vyšší finanční ohodnocení potřebou jejich zrovnoprávnění 

s rady komorního soudu.643  

Když Schmidt zpracovával svoji monografii, nalezl na jednom 

opisu reskriptu z roku 1628, který se nyní ve fondu Apelační soud 

nenachází, přehled platů vyplácených u apelací. Podle něj činily za rok 

celkové mzdové náklady 12 754 kop míšeňských grošů, tj. necelých 

1 063 kop měsíčně. Schmidtovy údaje, jež současně vypovídají 

o početních stavech na soudu, jsou převzaty do níže uvedené 

tabulky.644 Pokud se můžeme spolehnout na jejich úplnost, znamenaly 

by, že nadpočetní radové, vytvářející personální rezervu soudu, neměli 

dostávat mzdu. Nejlépe císař honoroval prezidenta. Jeho plat 

představoval 10 % všech mzdových výdajů na apelační komoru. Ve 

srovnání s platovými podmínkami radů na tom nebyli špatně ani 

sekretáři se 400 kopami grošů, což svědčí o důležitosti jejich postavení. 

 

 

                                           
641

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 39, 43, 76, 87. 
642

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 39–42. 
643

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 127; 

SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 52–53. 
644

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 10–11. 
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Funkce Plat (kop míš.) Počet osob Mzdové 

náklady 

prezident 1 200 1 1 200 

rada 600 16 9 600 

sekretář 400 2 800 

registrátor 265 2 530 

kancelista 144 3 432 

dveřník 96 2 192 

celkem - 26 12 754 

 

Zda se nové platy skutečně projevily na pilnosti apelačních radů, 

není známo. Z manuálních ortelů však víme, že spolu s personální 

reformou neznamenaly bezprostřední nárůst výkonnosti soudu. 

Následující tabulka ukazuje, že počty vyřízených apelací v období dvou 

let po vydání reskriptu (koncem roku 1628) v zásadě korespondovaly 

s předchozím stavem.645 

 

Rok 1626 1627 1628 1629 1630 

Počet 95 77 95 92 98 

 

Pojednáváme-li o reskriptu z roku 1628, je nutné se vyjádřit též 

k tvrzení tradovanému v literatuře, že jím byl změněn název apelačního 

soudu z Komory na Collegium.646 S tímto závěrem nelze souhlasit, 

neboť nic takového reskript výslovně neuvádí. Skutečnost, že se zde 

poprvé objevilo pojmenování Collegium, nevylučovalo v budoucnosti 

současné užívání dalších názvů. V ortelech a naučeních se soud 

                                           
645

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 135–137, indexy pro léta 1626, 1627, 1628, 1629, 1630. 
646

  ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 22; ADAMOVÁ, K., Apelační soud, s. 105; 

VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě pražském, 

s. 84. 
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nadále označoval zkráceně jako apelace nebo opisem president a raddy 

nad apelacemi.647  

 V Deklaratoriích a Novelách (1640) nalezneme hned několik 

pojmenování: královský soud apelací, královský úřad apelací, apelace, 

rada, colegium.648 Instrukce o apelačním soudu vydaná v roce 1644, 

jež nahradila reskript z roku 1628, používala vedle výrazu Collegium 

označení Königliches Appellation-Gericht (královský apelační soud), 

Appellation-Camer (apelační komora), Königliches Tribunal (královský 

tribunál) a latinské Consilium Appellationis Regiae (královská rada nad 

apelacemi). Z textu instrukce, zejména z formulace článku 14, navíc 

vyplývá významový rozdíl mezi pojmy apelační soud a Collegium. 

Zatímco prvním termínem se rozuměl celý úřad včetně kanceláře, 

druhý zahrnoval  pouze sbor apelačních radů a prezidenta: „Unser 

Königl. Appellation-Gericht und dessen Collegium…“ (náš královský 

apelační soud a jehož Collegium…).649 S Collegiem se dále setkáváme 

například v knihách právních případů650 nebo v rozšířené podobě 

„Unser Königliches Collegium der Appellation“ (naše královské apelační 

kolegium) v rezoluci Ferdinanda III. z 18. července 1651 o spojení 

úřadu s hejtmanstvím německých lén.651 Podobně existovalo více 

názvů i před rokem 1627, takže není opodstatněné ani tvrzení, že se 

apelační soud před vydáním reskriptu nazýval výlučně Komorou.652 

 

 

 

 

 

                                           
647

  „páni president a raddy Jeho Milosti nad appellacími na Hradě pražském zřízené a usazené“ (naučení 

z 14. listopadu 1652 ohledně potrestání cizoložníků Jakuba Tesaře a Maryany, manželky Jana Tesaře, 

poskytnuté jičínskému soudu); Státní okresní archiv Jičín. Archiv města Jičína, kart. č. 1, inv. č. 48. 
648

  MALÝ, K.; ŠOUŠA, J.; KUČEROVÁ, K. (edd.), Deklaratoria a Novely, s. 839. 
649

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 2–28. 
650

  Např. Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 43, 46b.  
651

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152; 

SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 85, 86. 
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7.3. Deklaratoria a Novely (1640) 

 

Záhy po publikaci Obnoveného zřízení zemského se praxe 

střetávala s výkladovými problémy některých jeho ustanovení. Pro tyto 

účely si Ferdinand II. v předmluvě k zemskému zřízení vyhradil 

oprávnění rozhodovat nejasné právní otázky („případnosti, kteréž 

do tohoto Zřízení Našeho Zemského pojaté nejsau“).653 Stejně jako 

později jeho syn Ferdinand III. realizoval své interpretační právo 

formou vysvětlení a nařízení vydávaných ad hoc pro soudy a jiné 

úřady. Vzhledem k tomu, že již v prvních letech vlády Ferdinanda III. 

„takových declaratorií nebo vysvětlení a nových ustanovení nemalý 

počet se nachází,“ pojal císař úmysl „je ve způsob a formu královského 

práva svésti a vůbec… vydati.“ K zmíněným novým ustanovením 

náležel i reskript o apelačním soudu vydaný v roce 1628. Panovníkovi 

nešlo pouze o kodifikaci stávajících pravidel, ale též o jejich rozšíření 

„v těch obzvláštních příbězích, které se takřka každodenně přitrefují.“ 

Výsledkem této snahy se stalo vydání královských Declaratorií a Novel 

1. února 1640, která vysvětlují, zpřesňují, mění a doplňují ustanovení 

Obnoveného zřízení zemského.654 Podle uvozovacího patentu se 

v případě rozporu s textem zemského zřízení postupovalo podle 

novel.655 

Je nasnadě, že se novelizaci, resp. rozšíření, nemohla vyhnout 

ani velmi stručná ustanovení o apelacích, která v článku F. LXXIII. 

pouze generálně potvrzovala stávající úpravu a srovnávala přípustnost 

revisí od apelačního a zemského soudu.656 Právní úpravu přinášející 

nová pravidla obsahují Declaratoria a Novely v oddíle Ad rubricam 

                                                                                                                            
652

  Zřizovací instrukce z roku 1548 nazývala soud pouze jako apelace; Sněmy české II, s. 545–548. 
653

  Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, s. 4. 
654

  Novely a Deklaratoria byly připojeny k druhému vydání Obnoveného zřízení zemského. Na Moravě 

byly vydány v roce 1650. Potřetí bylo Obnovené zřízení zemské vydáno roku 1753 v Praze; MALÝ, K. 

Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha : Linde, 1999, s. 131. 
655

  MALÝ, K.; ŠOUŠA, J.; KUČEROVÁ, K. (edd.), Deklaratoria a Novely, s. 822. 
656

  Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, s. 170–171. 
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O apelacích (články D.d.3.–13.).657 Podle obsahu je lze rozdělit na dvě 

skupiny. První upravuje personální otázky apelačního soudu, druhá 

institut revizí.  

Co se týče obsazení soudu, Novely vlastně zakotvovaly na úrovni 

zemského zřízení to, co už Ferdinand II. nařídil reskriptem 

z listopadu 1628. Opakovaně stanovily, „aby budoucně vždycky“ 

zasedalo osm osob na panské a rytířské lavici a stejný počet 

na doktorské lavici (s prezidentem celkem sedmnáct osob). Z textu 

Novel se dozvíme, co dosud nejčastěji bránilo radům v pravidelné 

účasti na jednání: „…oni za časté v komisích a jiných jednáních užíváni 

a vysíláni bývají, jiní taky za příčinou nezdraví a jejich nevyhnutelných 

překážek nepřítomni bývají.“ Shodně s reskriptem určovaly Novely 

předpoklady pro funkci apelačního rady. Mohly se jím stát přednostně 

osoby z českých zemí, popř. cizinci se znalostí „v těchto zemích 

obyčejných práv a ustanovení.“ Osoby panského a rytířského stavu se 

měly původem, urozeností a kvalifikací rovnat soudcům zemského, 

dvorského a komorního soudu. U dvou radů se předpokládal původ 

z pražských měst, „jak by nejvýš možné bylo.“ Další podmínku tvořilo 

katolické vyznání a u doktorů navíc „gradum, stupeň poctivosti neboli 

titul… v aprobirovaných akademiích pořádným způsobem dosažený.“  

Dále Novely zahrnovaly stručné ustanovení o obligatorní zkoušce 

z civilní a trestní kauzy, během níž kandidáti prokazovali znalost 

obecného císařského, saského a českého práva. Na rozdíl od reskriptu, 

který tuto otázku jednoznačně neupravoval, výslovně stanovily, že se 

zkouška má konat „dříve pak, nežli kdo za radu do apelací přijat 

byl.“658 Proti tomu ale svědčí některé záznamy v knihách právních 

případů, kdy byl již ve zkušebních elaborátech kandidát označen jako 

apelační rada.659 
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  MALÝ, K.; ŠOUŠA, J.; KUČEROVÁ, K. (edd.), Deklaratoria a Novely, s. 839–841. 
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  MALÝ, K.; ŠOUŠA, J.; KUČEROVÁ, K. (edd.), Deklaratoria a Novely, s. 839–840. 
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Resolutus a Clarissimo Domino Appellationem Consiliario de Bregent.“ Národní archiv. Apelační soud, 

kn. č. 61, fol. 39. 
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Pouze v několika ustanoveních týkajících se postavení 

apelačních radů šly Novely nad rámec reskriptu z roku 1628. Články 

D.d.6. a D.d.7. určovaly zasedací pořádek na společných jednáních 

s členy zemského, dvorského a komorního soudu a dalšími 

královskými rady. Apelační radové panského nebo rytířského stavu 

zasedali za pány a rytíři jmenovaných soudů, doktoři před ostatními 

královskými rady, kteří nebyli rytířského původu. Článek D.d.8. 

explicitně počítá s využitím členů apelačního soudu v různých 

„comissích a jednáních“, což mělo být zohledňováno při jejich 

výběru.660 

Nejpodstatněji zasáhly Novely do úpravy revizí apelačních 

rozsudků. Dosud tuto problematiku nepříliš jednoznačně reguloval 

článek F. LXXIII Obnoveného zřízení zemského: „… a poněvadž odtud 

až posavad revizí v českých věcech na saud komorní podávány bývaly, 

v tom pak ten rozdíl, který mezi právem městským a saudem zemským 

jest, mnohých nepříležitostí příčinau byl. Protož my sobě toho milostivě 

zanechávati a zůstávati ráčíme, jakby budaucně s takovými revizími 

zachováno býti mělo.“ Poté následoval oddíl o naučeních a revizích 

(články F. LXXIV.–LXXXIII., jehož znění hovořilo pouze o zemském 

soudu.661 Interpretační problém tvořila otázka, zda se způsob, jakým 

se bude s revizemi nadále zacházet včetně jejich vyřizování českou 

dvorskou kanceláří, aplikuje také na apelační soud. Odpověď přinesly 

Novely v článcích D.d.3. a D.d.4.662 První z nich vyhrazoval „ultima 

provocatio, poslední odvolání,“ od apelačního úřadu českému králi jako 

nejvyšší vrchnosti. Toto panovnické regale se realizovalo 

prostřednictvím české dvorské kanceláře, na niž tak přešla pravomoc 

komorního soudu.663 Druhý z článků stanovil, že se na revize 
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164 

 

od apelačního soudu analogicky použijí ustanovení o naučeních 

a revizích v Obnoveném zřízení zemském. Měl se zachovávat stejný 

způsob jako při jejich podávání od zemského soudu, zejména co 

se týče lhůty, ale i jiných náležitostí (requisit). 

Ustanovení D.d.4. tedy znamenalo, že se čas (fatale), v němž 

dotčená osoba musela požádat o revizi apelačního ortelu, určoval podle 

článku F. LXXVI. Obnoveného zřízení zemského. Kdo by tento opravný 

prostředek učinil až po uplynutí dvou měsíců od vydání rozsudku, „ten 

nemá nižádným způsobem slyšán býti, nýbrž taková revizí, dokonce 

jemu se odepře.“664 Toto přísné pravidlo zmírňovaly Novely (články 

D.d.9.–11.) zavedením institutů dilace (odkladu) a restituce contra 

lapsum fatalium (navrácení uplynulého času).665 Jejich aplikace 

přicházela v úvahu, jestliže strana nemohla vyhotovit revizi 

v dvouměsíční lhůtě „pro nemoc, vězení, pojezdy aneb podstatné jiné 

překážky.“ Žádost o dilaci se předkládala panovníkovi spolu 

s vylíčením překážek, dokud ještě neuběhla doba pro uplatnění revize. 

Do tří měsíců od jejího skončení bylo možné požádat o navrácení 

zmeškané lhůty. I zde norma vyžadovala řádné odůvodnění. Restituce 

contra lapsum fatalium mohla být povolena po pečlivém zvážení 

a předchozím vyrozumění druhé strany. V této souvislosti je vhodné 

připomenout, že lhůta pro ohlášení revize činila v předbělohorském 

období jen dva týdny.666 

Další pochybnosti odstraňovalo ustanovení D.d.12., které 

umožňovalo učinit stížnost pro zmatečnost (quaerela nulitatis) při 

splnění stejných náležitostí jako v případě revize včetně dvouměsíční 

lhůty pro její podání. Poslední článek v oddílu Ad rubricam O apelacích 

(D.d.13.) formuloval přísahu osob domáhajících se revize, že vedou 
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spravedlivý spor (juramentum calumniae): „Já N. přísahám…, že na tu 

podání vyhledávanou revizi pod žádným způsobem neb pretextem, 

abych spravedlnosti tudy ucházel, neb ji proti slušnosti protáhl, nýbrž 

toliko ze samého pouhého pravého mínění a důvěření, že věc 

spravedlivou mám, se odvolal… a revizi nejinak než s čistým svědomím 

pro samé pouhé vyhledávání spravedlnosti beze lsti vyhledávám 

a žádám…“667 Tím toto ustanovení provádělo článek F. LXXX, který 

stanovil povinnost složit přísahu při české dvorské kanceláři, aniž by 

uváděl její doslovné znění.668 Ze skutečnosti, že bylo zapotřebí uzákonit 

uvedenou náležitost, můžeme dovodit nadužívání či dokonce 

zneužívání tohoto opravného prostředku v uplynulém období. 

Snaha omezit bezdůvodné revize a zbytečné průtahy v řízení 

zřetelně vyplývá rovněž z Obnoveného zřízení zemského. Článek 

F. LXXVI., který se s ohledem na ustanovení D.d.4. Novel aplikoval též 

ve vztahu k apelačnímu soudu, neumožňoval revize v osmi 

situacích:669 

1. v útrpných věcech, které se týkaly cti nebo hrdla, aby 

se zamezilo odkládání trestu; připouštěla se však stížnost pro 

zmatečnost; 

2. v bagatelních věcech („od těch rozsudků, na nichž mnoho 

nezáleží, též postranních pří a stížností“), ledaže by se stížnost 

i v těchto věcech týkala zásadního pochybení („žeby takový 

rozsudek s sebau nějakau tak velikau, a nevyhraditedlnau 

stížnost přinášel“); 

3. při výkonu rozhodnutí (executí), aby se oprávněný rychle 

domohl práva, které mu bylo přisouzeno; 

4. „po obdržení staného práva“; stanné právo byl způsob 

ukončení právního procesu in contumaciam, kdy se obviněný 

do šesti neděl písemně nevyjádřil k obvinění, z relevantních 
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příčin nepožádal o odklad a ani dostatečně neprokázal 

důvody, proč tak neučinil; přestože nebyla revize povolena, 

mohla dotčená osoba požádat o osvobození od stanného práva 

(restitutio);670 

5. v zřejmých případech dluhu, kdy dlužník svůj závazek stvrdil 

podpisem a pečetí; 

6. po marném uplynutí dvou měsíců od „učiněné vejpovědi“ 

(rozhodnutí); článek F. LXXX. rozšiřoval tento důvod 

i na situace, kdy v uvedené lhůtě žadatel své podání 

neodůvodnil;671 

7. bez žádosti („…kdyžby někdo buď revisí užíti nežádal, aneb 

také skutečně vejpověď sobě jednau oblíbil, a na ní přestal); 

současně si panovník vyhradil právo povolit či odepřít revizi 

podle okolností i v dalších případech; 

8. ve sporech o méně než 300 kop českých grošů;672 revize se 

však připouštěla při pochybnostech ohledně žalované částky 

(zda činila více než 300 kop českých grošů). 

V souladu s ustanovením D.d.4. Novel se na způsob revizí 

apelačních rozsudků vztahovaly též další články Obnoveného zřízení 

zemského, jež se primárně týkaly revizního řízení ve věcech vyřízených 

zemským soudem (F. LXXVII–LXXXIII).673 Podle stanovených pravidel 

ohlašovala strana revizi spolu s předložením písemných důvodů, tzv. 
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  Stanné právo upravovalo Obnovené zřízení zemské v oddílu O stáném právu (články D. XXXIII.–
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spisu,674 v dvouměsíční lhůtě od vydání napadeného ortelu u české 

dvorské kanceláře. Ta nejprve na základě spisu a rozsudku „pilně“ 

zkoumala pohnutku, která žadatele vedla k využití tohoto 

mimořádného opravného prostředku. Dospěla-li k závěru, že cílem 

revize nejsou pouhé průtahy, přednesla věc panovníkovi k rezoluci. 

Za účelem lepšího posouzení, zda má být revize povolena či nikoliv, 

kladla nová právní úprava důraz na kvalitu odůvodnění rozsudků. 

Soud měl v rozhodnutí vyjádřit právní úvahy, o které opřel svůj 

verdikt. Formulaci, aby tak činil „jak předešle, tak mnohem víceji“ 

(nyní), nelze jednoznačně vykládat jako výtku ve vztahu k předchozí 

praxi apelačního soudu, ale spíše jako hodnocení dosavadní činnosti 

zemského soudu, jehož se toto ustanovení primárně týkalo. 

Jestliže panovník revizi povolil, jmenoval nejméně devítičlennou 

komisi složenou ze zemských úředníků pod zvláštní přísahou, kteří se  

během šesti neděl od svého jmenování sešli v české dvorské kanceláři. 

K posouzení dostali acta (soudní spis) včetně rozsudku, spis (sepsané 

důvody žadatele o revizi) a odpověď druhé strany na odůvodnění 

žádosti o revizi. Zemské zřízení jim výslovně zakazovalo, aby přihlíželi 

k novým skutečnostem uvedeným v suplikaci (žádosti) o revizi nebo ve 

vyjádření protistrany. Pokud uznali přezkoumávanou „výpověď… 

za slušnau a spravedlivau“, sami ji potvrdili, aniž by ji postupovali 

panovníkovi. V opačném případě, „pokudžby co saudcové přehlídli 

a pochybili, anebo vejpověď žádné platnosti nenesla anebo s tímto 

Zřízením… se nesrovnávala,“ řízení obnovili a věc předali císaři ke 

konečnému rozhodnutí (resoluci), proti němuž se nepřipouštěl opravný 

prostředek.675  

Kromě včasného ohlášení a sepsání důvodů patřily k formálním 

náležitostem žádosti o revizi složení poplatku u české dvorské 
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kanceláře a prohlášení žadatele, učiněné před vynesením revizního 

rozhodnutí, že v případě neúspěchu splní uloženou povinnost (články 

F. LXXVIII., LXXIX.).676 Konkrétní výše poplatku byla variabilní, neboť 

závisela na uvážení české dvorské kanceláře, která ji měla určovat 

přiměřeně s ohledem na osobní poměry osob a okolnosti případu. 

Limitovala jí pouze dolní sazba stanovená na sedminu částky, o niž se 

vedl spor. Osobám, jež prokázaly, že nemohou „takové summy peněz 

shledati“, právní úprava umožňovala místo zaplacení hotovosti 

požadované peníze „dostatečně zaručit.“ Měla tím zřejmě na mysli 

osoby v dočasné platební neschopnosti, neboť vedle nich hovořila 

v této souvislosti ještě o tzv. potřebných lidech, jimž se snad poplatek 

zcela odpouštěl. O možnosti prominutí taxy sice chybí výslovná 

zmínka, ale jinak není zřejmé, proč by zemské zřízení rozlišovalo mezi 

oběma skupinami žadatelů, vztahoval-li by se na ně stejný právní 

režim. 

Za účelem omezení bezdůvodných revizí stanovily články 

F. LXXIX. a F. LXXXIII. sankce pro neúspěšné žadatele.677 Shledala-li 

komise zřízená při české dvorské kanceláři napadený ortel v souladu 

s právem, propadl zaplacený poplatek královské komoře 

„pro zachování a zdržení spravedlnosti“. Kdo ho pro nemajetnost 

nezaplatil, měl být podle úvahy komisařů a okolností případu 

potrestán vězením, protože „se bezprávně a neslušně na revizi obrátiti 

neostejchal…“ Výslovně bylo upřesněno, že se takový trest vztahuje 

na všechny případy, kdy nedošlo ke zrušení napadeného rozhodnutí. 

K tomu přistupovaly sankce, jestliže ze spisu vyšlo najevo, že se 

odsouzený domáhal revize pouze z důvodu, aby oddálil výkon 

rozhodnutí. Tehdy měl žadatel uhradit vzniklé škody a náklady řízení 

a zaplatit pokutu. „Neprominutedlným trestáním“ měl být stižen ten, 
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kdo žádostí o revizi haněl členy apelačního soudu (článek 

F. LXXXI.).678 

Záznamy o revizích obsahují též ortelní knihy apelačního soudu 

formou poznámek u jednotlivých rozsudků, pokud si česká dvorská 

kancelář vyžádala soudní akta. Jako příklad lze uvést změnový ortel 

z 19. ledna 1644 deklarující neplatnost kšaftu Jana Fridricha 

Špernheftla z Šperfelzu, jenž na smrtelném loži již nebyl způsobilý 

tento úkon dokončit s právními účinky: „…před smrtí svou povolav 

k sobě…svědkův…, když k němu přišli, již více s nimi mluviti nemohl, 

nýbrž smrtí zachvácen jsa, toho kšaftu tak nedokonalého po sobě jest 

zanechal.“  Apelační radové ponechali v platnosti pouze jeho odkazy 

„ad pias causas“ ve prospěch jezuitů u svatého Klimenta na Starém 

Městě pražském a kláštera Matky Boží Sněžné na Novém Městě 

pražské. Jelikož někteří závětní dědici s takovým rozhodnutím 

nesouhlasili, požádali o revizi, jak vyplývá z poznámky „Acta k revisi 

odeslaná 8. Juli anno 1645.“ Pokud v tomto případě dodržely procesní 

strany dvouměsíční lhůtu pro podání revize,679 ukazuje zmíněný zápis 

na pomalost revizního řízení, neboť spisový materiál byl k české 

dvorské kanceláři odeslán až rok a půl po vydání napadeného 

rozhodnutí.680 

 

 

8. Reforma apelačního soudu z roku 1644 

 

Následující kapitola se věnuje reformě Ferdinanda III. 

z roku 1644, která představovala zásadní časový mezník v dějinách 

apelačního soudu, neboť významným způsobem zpřesňovala 

a modifikovala jeho úlohu v raně novověké společnosti. Pro tuto 

instituci znamenala dosud nejpodrobnější pravidla od jejího vzniku, jež 

                                           
678

  Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, s. 176. 
679

  Lhůtu stanovil článek F. LXXVI Obnoveného zřízení zemského. 
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zůstala v platnosti bez mála dalších 140 let, než došlo k transformaci 

úřadu na všeobecný apelační soud (1783). Nepřinášela však pouze 

nová pravidla, ale rovněž kodifikovala některé dosavadní postupy. 

Celkově proto umožňuje poznat fungování apelační stolice nejen 

v letech 1644–1783, ale částečně i v předcházejícím období, a to 

zvláště tam, kde norma výslovně upozorňovala na předchozí praxi. 

 

 

8.1.  Linecká instrukce z 26. listopadu 1644 

 

Když ve čtyřicátých letech 17. století přestala vyhovovat úprava 

apelačního soudu obsažená ve vídeňském reskriptu z roku 1628, 

nechal císař Ferdinand III. vyhotovit novou obsáhlou instrukci, k níž 

ještě přiložil ustanovení o taxách, tj. soudních poplatcích, a svátcích. 

Podle závěrečného datování ji spolu s uvedenými přílohami vydal 

v Linci 26. listopadu 1644, byť Schmidt ve svém výkladu nesprávně 

uvádí datum o den pozdější.681 Její německý text včetně norem 

o taxách a svátcích se nachází ve fondu Apelační soud v opisech z roku 

1662 a 1702.682 Dále je přístupná ve dvou nedatovaných opisech 

uložených ve spisovém materiálu fondu Česká dvorská kancelář.683 

Schmidt ji doslovně přepsal do své monografie o apelačním soudu 

s poznámkou, že čerpal z originálního znění.684  

Apelační soud v linecké instrukci získal nový předpis 

s organizačními a procesními ustanoveními platný až do jeho 

reorganizace v roce 1783, který pro něj rovněž znamenal podstatné 

rozšíření pravomocí ve vztahu k ostatním soudním institucím.  Stalo se 

tak rok po nástupu Bedřicha Ignáce z Martinic do prezidentské funkce, 

                                                                                                                            
680

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 140, Knihy českých ortelů, 16431647, fol. 1, 2. 
681

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 28, srov. SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 13. 
682

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 3–35; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74b, fol. 

2–30. 
683

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadová čísla 136, 

145/87. 
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jenž vystřídal zesnulého Bedřicha z Talmberka.685 O rozsahu instrukce 

nejlépe vypovídá fakt, že na rozdíl od kratšího reskriptu z roku 1628 

ji zákonodárce rozčlenil na 34 článků.686  

Dříve, než se začneme věnovat jejímu obsahu, je nutné učinit 

stručnou poznámku o literatuře, která se jí významněji zabývala, 

a upozornit na úskalí závěrů v ní obsažených. Jak Schmidtova 

monografie, tak pozdější Zdeňkův spis přinesly ve svých výkladových 

částech stručný výtah instrukce, v němž prezentovaly některá 

pravidla.687 Učiněný výběr by sám o sobě nebyl na závadu, kdyby 

citovaná literatura představovala vybrané normy v plném rozsahu. 

Jejich simplifikací, zejména omezením se na dispozici a částečným 

nebo úplným ignorováním hypotézy, došlo v mnohých případech 

k podstatnému zkreslení. Z tohoto důvodu slouží Schmidtův 

a Zdeňkův extrakt spíše pro orientaci a nemohou nahradit 

studium doslovného znění instrukce, z něhož vychází tato práce. 

Vzhledem k tomu, že se zmíněné zjednodušení týká prakticky všech 

prezentovaných článků, bylo by zbytečné upozorňovat na rozpory mezi 

zmíněnou literaturou a skutečným textem předpisu v jednotlivých 

případech. Pro úplnost zbývá dodat, že z vlastního znění instrukce 

vycházel též článek Karoliny Adamové, jehož rozsah však neumožnil 

autorce zabývat se instrukcí komplexněji.688 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
684

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 53–85. 
685

  Bedřich z Talmberka zemřel 13. října 1643, Martinic složil přísahu 10. listopadu 1643; SCHMIDT, J. 

F., Monographie, s. 122–123. 
686

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 3–28. 
687

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 13–22; ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, 

s. 24–26. 
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8.2.  Personální otázky, úřední doba, nestrannost radů 

 

Obsazení soudu se týkaly první tři články linecké instrukce.689 

Předepsaný stav jeho členů činil nadále spolu s prezidentem sedmnáct 

osob, přičemž na panské a rytířské lavici zasedalo osm osob a stejný 

počet na doktorské lavici. Nezměnila se ani podmínka katolického 

vyznání, k níž přibyl požadavek na znalost české a německé řeči. 

Uvedené pravidlo nesloužilo pouze k tomu, aby radové rozuměli 

podáním v obou úředních jazycích. Bylo též výrazem nastupující 

germanizace ve vnitřním úřadování soudu, neboť podle článku 25 

se ze spisů přednášelo výhradně německy.690 Ostatně rovněž instrukce 

byla sepsána v němčině, aniž by byl zřejmě pořízen její český překlad. 

(Lze tak soudit z faktu, že se dochovaly jen německé opisy).691 Pouze 

s češtinou by si proto žádný apelační rada nevystačil, ani kdyby 

vyřizoval výhradně české věci. Nově instrukce vyžadovala složení 

zkoušky z těžkého civilního a trestního případu výslovně jen 

u doktorů. Z pozdější praxe nicméně víme, že je skládali i osoby 

z panské a rytířské lavice, např. František Adam Vratislav z Mitrovic, 

Leopold z Bubna nebo Kristián Šternberk.692 Stále platilo pravidlo, že 

zkušební případy řešili kandidáti nejen podle obecného císařského, ale 

též saského a českého práva. 

Výsadní postavení zastával prezident, do jehož kompetence 

náleželo pokládání otázek, ukončení a vedení zasedání („die Umbfrag, 

den Schluss und die ganze direction“). Radové mu museli prokazovat 

respekt a úctu, uznávat ho jako hlavu soudu a poslušně vykonávat 

jeho nařízení. Nesměli se mísit do věcí náležejících do výlučné 

kompetence jeho úřadu („…in sachen, so zue seinem Ambt und deßen 

                                                                                                                            
688

  ADAMOVÁ, K., Apelační soud, s. 105–107. 
689

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol.; 3, 4; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 56, 57. 
690

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol.; 18, 19; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 72, 73. 
691

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 3–35; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74b, 

fol. 2–30; Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadová čísla 

136, 145/87. 



173 

 

Hoheit gehőrig, nicht einreden noch eingreifen…“). Předávali mu podání 

a žádosti a čekali na jeho dispozice. Pocházel z panského stavu a 

musel dosáhnout určité kvalifikace, neboť ho instrukce označovala 

jako kvalifikovaného („wolqualificirt“) prezidenta.693 

Článek 3 formalizoval funkci zástupce prezidenta, byť o něm 

ještě nemluvil jako o viceprezidentovi.694 V tomto ohledu můžeme 

spatřovat analogii se zřizovací instrukcí z roku 1548, která rovněž 

výslovně neoznačovala šéfa soudu jako prezidenta.695 Obě pojmenování 

začala používat až praxe.696 S pojmem viceprezident se setkáváme 

v největší míře v rozsudcích a naučeních apelačního soudu. 

Zástupcem prezidenta se stával vždy nejstarší apelační rada 

na panské lavici. Jestliže prezident nemohl předsedat soudu kvůli 

nepříjemným tělesným obtížím nebo jinému úkolu, jímž ho pověřil 

císař („űbler Leidesdisposition oder Unserer anderer Geschäfte“), 

pokládal otázky, vedl a končil zasedání viceprezident. Prezidenta 

nezastupoval v plném rozsahu. S obzvláště důležitou věcí („ein sehr 

wichtige sach“) musel vyčkat na jeho přítomnost. Výjimku tvořily 

situace, kdy případ nesnesl odkladu (periculum in mora) nebo se 

předpokládala prezidentova delší absence. Tehdy se kauza 

projednávala na poradě všech radů. Když se prezident vrátil, sekretáři 

mu z protokolu krátce referovali, co bylo mezitím vyřízeno. 

Články 4 až 7 upravovaly úřední dobu, volné dny a podmínky 

nepřítomnosti jednotlivých radů.697 pravidla v nich obsažená měla 

zabezpečit plynulý a pravidelný výkon apelační agendy včetně omezení 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 43, 46b, 76.  
693

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 2–3; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 56–57. 
694

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 4; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 57. 
695

  Sněmy české II, s. 545–548.  
696

  V době vydání instrukce (1644) bylo označení prezident běžné nejen v ortelech, ale i v právních 

předpisech. O prezidentu se zmiňuje čl. F. LXXIII Obnoveného zřízení zemského, reskript z roku 1628, 

čl. D.d.5. Deklaratorií a Novel (1640) a samotná instrukce z roku 1644, zejména čl. 2; JIREČEK, H., 

(ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 256; MALÝ, K.; ŠOUŠA, J.; 

KUČEROVÁ, K. (edd.), Deklaratoria a Novely, s. 839; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 3, 

4; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 50–53, 56, 57. Později toto označení nalezneme též v knihách 

právních případů, např. Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 61, fol. 39, 43, 46b. 
697

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 4, 5; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 58, 59. 
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absence jejích vykonavatelů. Pobýval-li panovník v království, nesměli 

radové bez jeho svolení opustit hlavní město, aby je mohl dle svého 

uvážení využít ke konzultacím nebo je pověřit činností v nějaké komisi. 

Jestliže se v zemi nezdržoval, povoloval odjezd z Prahy pouze 

prezidentovi, jenž ho musel požádat o „licentz“. Radům v zásadě stačil 

souhlas prezidenta; chtěli-li však vycestovat ze země na víc než šest 

týdnů, potřebovali povolení císaře. Neobraceli se na něj přímo, ale 

prostřednictvím svého nadřízeného, který k jejich suplice připojil 

vyjádření. V žádosti obligatorně uváděli důvod odjezdu. Současně 

museli zajistit vyřízení svých případů. 

Pravidelnou účast na jednání zajišťoval článek 5, podle něhož 

nesměli být apelační radové bez souhlasu prezidenta povoláváni 

do komisí zřizovaných místodržitelstvím nebo českou komorou.698 

Jestliže tyto úřady potřebovaly některého z radů ke konzultaci 

(„…einen oder den andern Appellationsrath zu ihren consultationen…“), 

měli svůj písemný nebo ústní požadavek okamžitě předat prezidentovi 

a vyčkat na jeho rozhodnutí. Popsaný postup samozřejmě neplatil pro 

císaře, který si v instrukci vymínil, že záleží výlučně na jeho vůli, zda 

během své přítomnosti v zemi využije ke konzultaci některého z členů 

české dvorské kanceláře nebo apelačního soudu. Z textu se dozvídáme 

dva způsoby, jakými tyto konzultace probíhaly. Buď si císař dotčeného 

radu „immediate“ (bezprostředně) zavolal nebo zvolil 

„Commissionsweise“, tzn., pověřil ho nějakým úkolem v rámci zřízené 

komise. Jelikož chtěl co nejméně narušovat pravidelná zasedání 

a porady apelačních radů („ordinari-Sessiones und deliberationes“), 

stanovil, že se mají jednání takových komisí plánovat na středu, 

sobotu nebo odpoledne, tj. mimo úřední dobu soudu. Toto pravidlo 

se mělo dodržovat vždy, pokud to bylo možné. 

Uvedený článek velmi dobře potvrzuje již zmíněnou skutečnost, 

že se úloha apelačního soudu neomezovala jen na činnost náležející 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 4; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 58–59.  
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do jeho působnosti, ale že současně představoval zdroj velmi 

kvalifikovaných právníků pro císaře a další úřady v zemi. Konzultace 

právních otázek s apelačními rady, ať už při řešení konkrétních 

problémů, nebo přípravě nových předpisů, dokládá vysoký stupeň 

odborné autority soudu. Nepřekvapí přitom, že již od zřízení exekuční 

a konfiskační komise na počátku dvacátých let 17. století byli za tímto 

účelem vybíráni zástupci doktorské lavice.699 Svoji kvalifikaci nabyli 

nejen univerzitním vzděláním, ale též praxí získanou během působení 

u apelačního soudu. 

Pokud jde o zasedací dobu soudu, upravil ji Ferdinand III. 

odchylně od zřizovací instrukce z roku 1548.700 Nadále byly sice 

volnými pracovními dny středa a sobota, nově však s výjimkou týdne, 

v němž na jednací den připadl svátek. Sváteční pondělí či úterý 

nahrazovali apelační radové ve středu, konal-li se svátek ve čtvrtek 

nebo v pátek, zasedali v sobotu. Změnu zaznamenal též rozvrh 

úředních hodin, které císař stanovil bez ohledu na roční období 

od osmi do jedenácti hodin. Apelačním radům tak odpadla odpolední 

pracovní doba, kdy se mohli věnovat případné konzultační činnosti 

nebo práci v komisích. Zároveň jim nic nebránilo v tom, aby pracovali 

„přesčas“, neboť konec jednací doby panovník vymezil slovy „bis 

wenigst aylff uhr“ (nejméně do jedenácti hodin).701 

Císař ponechával radům dosavadní prázdniny, které specifikoval 

v příloze označené „Ferien“, datované stejný den jako instrukce.702 

Kromě nedělí, obecných svátků a speciálních svátků soudu (festa 

Collegii) je tvořily Vánoce, Velikonoce, týden nalezení svatého Kříže 

(kromě pátku a soboty), svatodušní svátky, žně od 24. července 

                                           
699

  Členy exekuční a později konfiskační komise se stali tito zástupci doktorské lavice: Melchior Gniess 

z Kobachu, Václav z Fliessenpachu a Jan Daniel Kapr z Kaprštejna; PETRÁŇ, J. Staroměstská exekuce. 

Praha : 1985, s. 96–108, 243–244; BÍLEK, T. V. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, s. XXXIV. 
700

  Podle instrukce z roku 1548 zasedal apelační soud v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek ráno mezi šestou 

a desátou hodinou a odpoledne od jedné do čtvrté. V období od sv. Václava (28. září) do sv. Jiří 

(24. dubna) začínali v sedm hodin ráno; Sněmy české II, s. 546. 
701

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 5; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 59. 
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do 24. srpna a vinobraní, jehož počátek každoročně určoval prezident 

podle zrání révy. K vyřizování nejdůležitější agendy, zejména kriminálií, 

i během dvou naposledy jmenovaných prázdnin vyhradil panovník 

čtvrtky od osmi do jedenácti hodin.703  

Instrukce a její příloha nevyjmenovávaly festa Collegii, nicméně 

výčet těchto 22 svátků podal Auersperg ve svých dějinách apelačního 

soudu: sv. Šebestián (20. ledna), obrácení sv. Pavla (25. ledna), 

sv. Blažej (3. února), sv. František de Pauly (2. dubna), sv. Jiří 

(24. dubna), sv. Marek (25. dubna), sv. Zikmund (2. května), nalezení 

sv. Kříže (3. května), sv. Jan Nepomucký (16. května), sv. Prokop 

(4. července), sv. Markéta (13. července), rozeslání apoštolů 

(15. července), sv. Anna (26. července), sv. Ignác z Loyoly 

(31. července), proměnění Krista Páně (6. srpna), sv. Augustin 

(28. srpna), sv. Ludmila (16. září), sv. Matouš (21. září), sv. Leopold 

(15. listopadu), sv. František Xaverský (3. prosince), sv. Barbora 

(4. prosince) a sv. Mikuláš (5. prosince).704 Bohužel není zřejmé, 

z jakých pramenů Auersperg při jejich stanovení čerpal ani, zda 

se v takové podobě držely po celou existenci úřadu. Z jednacích 

protokolů většího a menšího senátu, dochovaných víceméně jen pro 

osmdesátá a devadesátá léta 17. století, nicméně zjišťujeme, že 

apelační radové někdy zasedali i v den, na který připadlo festum 

Collegii.705 Např. v roce 1687 jednali ve dvanácti případech během 

některého z 22 kolegijních svátků.706 Zjištěný fakt znamená, že volné 

dny nebyly v praxi bezvýhradně dodržovány, event. že časem došlo 

k jejich změnám, či dokonce zpochybňuje spolehlivost Auerspergova 

seznamu. 

                                                                                                                            
702

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 31; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74b, fol. 30; 

SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 84. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 4, 5; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 59.  
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  AUERSPERG, J. C., Geschichte, s. 37. 
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  Zasedací protokoly většího senátu apelačního soudu jsou v Národním archivu k dispozici pro roky 

1672, 1682, 1683, 1687–1698. Protokoly menšího senátu se zachovaly pro období 1688–1696; Národní 

archiv. Apelační soud, kn. č. 1–18. 
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Za účelem zachování cti a důstojnosti soudu zahrnovala 

instrukce jakýsi etický kodex apelačních radů (článek 8). Vyzdvihovala 

čest a poctivost jako základ lidské společnosti. Nabádala rady 

k pravdivé a dobré korespondenci, přímým názorům, svornosti 

a poctivému jednání. Měli pečovat o důvěryhodnost úřadu a časem 

se oprostit od všech vášní, afektů, hořkosti, mstí a jiných věcí, z nichž 

by mohl vzniknout veřejný skandál („…darauß scandala publica 

entstehen möchten“). Na chování apelačních radů dohlížel prezident, 

který podával důkladnou zprávu císaři, jestliže se některý člen soudu 

choval nevhodně i po jeho předchozím vážném varování.707 Jelikož 

se podobná pravidla nevyskytovala ve zřizovací instrukci (1548), lze 

dovodit, že se jednalo o reakci na pozdější praxi, v níž zřejmě nebyly 

neshody mezi rady výjimečné.708 

Pravidla v článcích 9 až 13 zabezpečovala nestrannost 

apelačních radů.709 Pod sankcí propuštění ze služby nesměli stranám 

poskytovat právní pomoc („advocando“), udílet rady („consulendo“) 

nebo opravovat jejich podání v záležitostech, které se nacházely 

u apelačního soudu, náležely mu podle své povahy nebo mohly být 

u něj v budoucnu projednávány. V případech nespadajících do jeho 

kompetence se zákaz vztahoval jen na výkon činnosti prokurátorů, 

advokátů nebo sepisování stížností. Zbývající věci nevylučovaly 

konzultace apelačních radů, a to též při formulování podání. Pokud byl 

rada vyslán do ad hoc zřízené komise, jež projednávala otázku, v níž se 

předtím jakkoliv angažoval, měl být za něj povolán někdo jiný. Za tímto 

účelem se takto vyloučený rada sám omluvil na příslušném místě, aniž 

by čekal na námitku podjatosti (recusation, odmítnutí). Císař radům 

                                                                                                                            
706

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 4, Zasedací protokol většího senátu apelačního soudu 

(Prothocollum regiarum appellationum senatus majoris, 1687), s. 1–415. 
707

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 5, 6; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 60. 
708

 Zřizovací instrukce z roku 1548 přikazovala prezidentovi obrátit se na císaře, pokud některý 

z apelačních radů po předchozím napomenutí nevyvíjel dostatečnou píli. Tato prezidentova povinnost 

se nevztahovala na nevhodné chování radů. O něm se nezmiňoval ani reskript z roku 1628; Sněmy 

české II, s. 546; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 50–53. 
709

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 6–10; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 60–63. 
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rovněž zakázal souběžný výkon dalšího povolání („ein anders oficium“). 

Nicméně zákaz se netýkal jakéhokoliv zaměstnání, jak někdy 

zjednodušeně uvádí starší literatura, ale pouze takového, které svým 

charakterem vylučovalo řádný výkon funkce apelačního rady, neboť 

vyžadovalo výlučnou a trvalou píli („…so seinem absonderlichen und 

continuirlichen fleiß bedarff“).710 Pokud některý člen Collegia již 

vykonával povolání naplňující uvedené znaky, měl ho zanechat. 

Účelem následujících ustanovení se stala ochrana úředního 

tajemství a vyloučení korupce či jiného nevhodného jednání 

(„corruptionen, und andere inconvenientien“). Dozvěděla-li se strana 

jméno apelačního rady – referenta (referendarius), jenž dostal její 

případ na starosti, musel ho prezident okamžitě nahradit novou 

osobou nebo mu přidělit koreferenta (correferendarius).711 Výměnu 

referentů prováděl prezident podle svého uvážení též na základě jejich 

žádosti nebo v jiných důležitých případech. Instrukce dále reagovala 

na rozšířený jev („…öfters zuträgt, das…“), kdy se účastníci řízení 

neformálně („außerhalb des Raths“) obraceli na apelační rady v dosud 

nerozhodnuté věci a písemně či ústně je žádali o slyšení. Tehdy je měli 

radové vyslechnout kvůli zjištění dalších faktů, ale nesměli jim 

sdělovat informace, slibovat, že budou hlasovat v jejich prospěch, 

opravovat podání, radit, o co mají žádat, ani připustit jakoukoliv 

rozpravu. Instrukce jim předepisovala, aby se zároveň pokusili 

dozvědět, zda se těmto pravidlům nezpronevěřil některý z jejich 

kolegů.712 Instrukce zdůraznila povinnost radů zachovávat služební 

tajemství. Kdo jej porušil, měl být potrestán.713 

                                           
710

  Václav Zdeněk simplifikací již zjednodušeného Schmidtova textu rozšiřuje zákaz na všechna vedlejší 

zaměstnání. Karolina Adamová, která vycházela přímo ze znění instrukce, ho správně omezuje pouze na 

povolání bránící výkonu funkce apelačního rady; ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, 

s. 25; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 15; ADAMOVÁ, K., Apelační soud, s. 106. 
711

  Jména referentů obsahují seznamy úředníků apelačního soudu; Národní archiv. Apelační soud, kn. 

č. 69, s. 84–91. 
712

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 10, 11; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 61–63. 
713

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 25, 26; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 79. 
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Administrativnímu aparátu se věnoval článek 14.714 Expedici 

zajišťovali dva sekretáři, jeden se znalostí němčiny, druhý češtiny. 

Přestože instrukce na prvním místě zmiňuje německého sekretáře, 

určoval jejich pořadí při zasedání, a tedy i důležitost, služební věk, 

nikoliv národnost (starší zasedal před mladším). Skládali přísahu 

a podobně jako rady je jmenoval panovník, který jim také určoval 

prázdniny. Kromě ovládání jednoho z úředních jazyků nemuseli 

splňovat žádné další kvalifikační předpoklady. Pokud mezi nimi 

nalezneme absolventa právnického vzdělání, jde pouze o výjimku. 

Prvním doktorem byl až Jan z Gräffenburgu, který se stal sekretářem 

v roce 1640. Ani v následujících letech nebylo zvykem obsazovat toto 

místo doktory práv. Do počátku 19. století se na něm objevují již jen 

dva právníci.715  

Oproti zřizovací instrukci (1548), která z pomocného personálu 

upravovala jen postavení sekretáře, zmiňoval předpis z roku 1644 ještě 

registrátory a kancelisty, jejichž funkce byly zavedeny již před Bílou 

horou. Zatímco v manuálu a seznamu úředníků apelačního soudu 

nalezneme tři kancelisty již v roce 1548, první registrátor se objevil až 

na počátku 17. století (1602).716 Instrukce z roku 1644 počítala 

se dvěma registrátory, jedním pro německou a druhým pro českou 

expedici, a čtyřmi kancelisty, kterým předepisovala znalost obou 

zemských jazyků a pěkný rukopis. Kandidáty do obou funkcí jmenoval 

prezident po předchozím projednání s kolegiem apelačních radů („auf 

vorhergangene communication mit Unserm Collegio“). Měli být vybíráni 

z řad císařových poddaných, tj. usedlých na komorních panstvích, 

nebo svobodných měšťanů. Na počátku 18. století přibyli k úředníkům 

apelačního soudu ještě expeditoři.717 

                                           
714

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 10; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 63–64. 
715

  AUERSPERG, J. C., Geschichte, s. 101. 
716

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 68, fol. 8; Apelační soud, kn. č. 69, s. 161, 195. 
717

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 69, s. 185–186. 



180 

 

Z článku 14 zřetelně vyplývá významový rozdíl mezi pojmy 

apelační soud a Collegium. První z nich označoval celý úřad a všechny 

jeho zaměstnance, druhým se rozuměl pouze sbor radů. Z toho důvodu 

je třeba Collegium chápat jako součást apelačního soudu: „Königl. 

Appellation-Gericht…deßen Collegium…“ (královský apelační soud, 

jehož Collegium…). Pro úplnost musíme dodat, že instrukce používala 

též označení Appellation-Camer, apelační komora (článek 20).718 

 

 

8.3. Pravomoc soudu 

 

Další ustanovení podávala přehled věcné příslušnosti apelačního 

soudu. Do jeho kompetence patřilo vyřizování dvojích právních věcí 

(„zweierlei sachen“), které císař označil jako „die Belernung in den 

Criminalibus“ (naučení v trestních věcech) a „Unserer Königl. Städt 

Justitzsachen“ (soudnictví královských měst).719 Zatímco první skupina 

náležela obligatorně do pravomoci soudu až od vydání Obnoveného 

zřízení zemského,720 na jehož články R. 6., 7., 8., 10. a 19. (správně 

mělo být 18.)721 instrukce výslovně odkazovala, druhý okruh věcí 

vyřizovaly pražské apelace od svého zřízení v roce 1548. Stejně jako 

ve zřizovací instrukci i zde byla zmíněna jen královská města, přestože 

se  apelační soud jako odvolací instance uplatňoval od 2. poloviny 

16. století rovněž v soudnictví vykonávaném vrchnostenskými městy 

                                           
718

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 14, 15; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 68–69. 
719

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 11; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 65. 
720

  Fakultativně mohla města žádat o naučení v kterékoliv, tj. i v trestní, věci od roku 1548, např. naučení 

ve věci cizoložnictví Ondřeje Šípka a Anny Velenovky z roku 1601 vyžádané horažďovickým právem. 

Státní okresní archiv Mladá Boleslav. Archiv města Mladá Boleslav, Knihy soudní (sign. II B A 1), 

s. 206–207. 
721

  V pozdějších opisech instrukce z let 1662 a 1702 ve fondu Apelační soud a ve dvou nedatovaných 

opisech ve fondu Česká dvorská kancelář je uveden chybně článek R.19. namísto správného R.18. Tuto 

chybu opakují Schmidt i Zdeněk. Ohledem na tvrzení Schmidta, že měl k dispozici originál instrukce, je 

možné, že se nesprávné označení článku objevilo již v původním znění; Národní archiv. Apelační soud, 

kn. č. 74a, fol. 11; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74b, fol. 12; Národní archiv. Česká dvorská 

kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, poř. č. 136, fol. 10, poř. č. 145/87, nefoliováno; 

SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 16, 17, 65; ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, 

s. 25. 
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a městečky, židovskými samosprávami, perkmistrem hor viničných 

a některými církevními institucemi, jimž byla svěřena vlastní 

jurisdikce.722 Na Moravě se pravomoc apelačního tribunálu 

uplatňovala jen ve vztahu k městům, v slezských knížectvích soud 

rozhodoval o apelacích přicházejících nejen z měst, ale i od všech 

vyšších práv s výjimkou královského vrchního úřadu, knížecích 

a vrchních soudů.723 Negativní vymezení jeho kompetencí obsahoval 

článek 15, podle něhož mu zásadně nenáležely věci patřící veřejnému 

právu („ad jus publicum“), které vyřizoval přímo panovník, resp. česká 

dvorská kancelář, popř. místodržící.724 Císař však nechal apelačnímu 

soudu předkládat některá publica (veřejné věci) k poskytnutí 

dobrozdání.725 

Nad rámec dosavadních pravomocí Colllegia, rozšířila instrukce 

z roku 1644 jejich okruh o dozorovou činnost nad městskými a dalšími 

soudy (zejména články 17, 18, 22).726 V trestněprávní oblasti apelační 

soud dohlížel nad výkonem hrdelního soudnictví včetně plnění 

povinností císařských rychtářů. Napomínal soudy, aby kriminální 

záležitosti vyřizovaly rychle a obviňovaly pachatele ex officio, pokud tak 

neučinila poškozená strana. Jestliže se obviněný dopustil vraždy nebo 

zabití, měl následovat exemplární trest, naopak při zjištěné nevině 

propuštění z vězení. Pokud soudy neprojevovaly dostatečné úsilí při 

vyšetřování podezřelého či v inkvizici pilně nepokračovaly, měl apelační 

soud věc okamžitě předložit k vážnému nahlédnutí („zu ernstlichen  

                                           
722

  Soudnictví v židovských městech měla na starosti rada starších. V ortelních manuálech se setkáváme 

s apelacemi od pražského židovského práva, např. odvolání doručená z 16. května 1618 a 21. února 1619; 

Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 133, nefoliováno. Židovské soudy vyřizovaly záležitosti víry 

a civilní spory; KAPRAS, Jan. Právní dějiny zemí koruny České. Díl třetí, Dějiny státního zřízení. Část 

druhá, Doba pobělohorská. Praha : Česká grafická unie, 1920. Perkmistr hor viničních rozhodoval spory 

týkající se vinic; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 96, f. B9–B10, D24–26. Církevními institucemi 

s vlastní jurisdikcí byly zejména pražské kostely. Např. 16. 6. 1622 přišla apelace od práva svatého 

Tomáše na Malé Straně, Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 134, fol. 3b. 
723

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 17; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 71.   
724

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 11; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 65. 
725

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 24, 25; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 77, 78. 
726

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 11–13, 16, 17; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 65–

67, 70–71.   
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einsehen“) císaři nebo za jeho nepřítomnosti královskému 

místodržícímu. 

Instrukce odkazovala na ustanovení L.l.12. Novel poskytující 

ochranu uvězněným osobám před protiprávním zadržováním. Jejich 

věci měly být vyřizovány „co nejdřívěji a brzce“. Na zákonnost věznění 

dohlížely kvartální vizitace krajských hejtmanů, prováděné jimi osobně 

nebo prostřednictvím královských rychtářů. Nápravu zjištěných 

nedostatků zajišťovali hejtmani sami, popř. o nich informovali císaře, 

jestliže dospěli k závěru, že si situace vyžaduje jeho další opatření.727 

Hrdelní soudy byly povinny dávat dobrý pozor na „alle collusiones, 

corruptiones und dergleichen ungebürligkeiten“ (všechna tajná 

dorozumívání, korupci a podobné nenáležitosti) v trestním řízení 

a případně je trestat.  

Instrukce přiznávala apelačnímu úřadu dozorové pravomoci také 

v oblasti civilního práva a městského soudnictví, v níž dosud plnil jen 

funkci odvolacího orgánu. Pokud zjistil, že některá kauza není náležitě 

vyřizována, je zbytečně protahována nebo že se městský soud neřídí 

jeho závěry, postoupil věc panovníkovi, popř. místodržícímu, 

k vážnému potrestání („zu Ernsthaffter berstraffung“).728  

Sankci za zjištěné nedostatky jak v trestním, tak civilním řízení 

tedy zajišťoval císař, popř. jeho jménem místodržící. Dikce instrukce 

naznačuje, že se snad přísněji postihovala pochybení na úseku 

civilního práva a městského soudnictví než v kriminálních věcech. 

Zatímco prvně zmíněné případy apelační soud předkládal panovníkovi 

k potrestání, druhé pouze k nahlédnutí. Důvodem pro mírnější 

formulaci mohl být ohled na šlechtu, neboť dozor nad trestním řízením 

se týkal i vrchnostenských soudů.  

Speciální dozorové pravomoci nad městským soudnictvím 

upravil článek 22.729 Apelační soud dohlížel na dodržování císařských 

                                           
727

  MALÝ, K.; ŠOUŠA, J.; KUČEROVÁ, K. (edd.), Deklaratoria a Novely, s. 872. 
728

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 11–13; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 65–67.   
729

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 16, 17; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 70, 71.   
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rezolucí datovaných 20. září a 20. října 1641, podle nichž 

se nepřipouštěl jiný proces než písemný.730 Jestliže řízení u některého 

nižšího práva neproběhlo písemně, považoval je apelační soud 

za nulitní a neprováděl jeho přezkum. Opakoval-li se tento nedostatek 

u stejného práva, oznámili apelační radové tuto skutečnost 

panovníkovi, který rozhodl o sankci. Rovněž v tomto případě se mělo 

jednat o vážné potrestání („zu Unserer ernsthaften bestraffung“). 

Uvedená pravidla dokládají, jak důležitý význam zaujímala 

v pobělohorském procesu zásada písemnosti, kterou pro řízení 

u zemského soudu upravilo již Obnovené zřízení zemské. A právě 

z jeho článku C.I. se dozvídáme oficiální důvody zavádění písemného 

procesu. Hlavní tvrzenou nevýhodu ústního řízení tvořila závislost jeho 

výsledku na schopnostech placených řečníků místo na zjištěných 

skutečnostech, „odkudž mnohokrát chudý člověk, kterýž takových 

řečníkův na platu svém držeti nemohl, utlačen býti musel.“ Mezi další 

nedostatky patřil problém důvěryhodnosti řečníků, jejichž tvrzení nešla 

ověřit ze spisu, a krátký čas při ústním jednání, bránící úplnému 

vylíčení složitějších skutkových stavů. Konečně zemské zřízení 

argumentovalo dosavadní aplikací principu písemnosti v jiných 

habsburských zemích a v Říši.731 Pro úplnost je vhodné připomenout, 

že samotný apelační soud uplatňoval písemný proces již od svého 

vzniku v roce 1548.  

V témže článku 22 odkázala instrukce na ustanovení 

Obnoveného zřízení zemského o procesním jazyku před zemským 

soudem s tím, že se podobná pravidla mají používat též v městském 

soudnictví. Z kontextu lze dovodit, že se dozorová činnost apelačního 

soudu zaměřovala i tímto směrem, přestože to instrukce výslovně 

neuvádí. Jako procesní jazyk byla při městských soudech připuštěna 

                                           
730

  Ve výkladové části své monografie o apelačním soudu datuje Schmidt zmíněné rezoluce v rozporu 

s textem instrukce 30. září a 28. října 1641. Tuto dataci přebírá Zdeněk. SCHMIDT, J. F., Monographie, 

s. 17; ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 25. Srov. Národní archiv. Apelační soud, 

kn. č. 74a, fol. 16. 
731

  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 118–120. 
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vedle češtiny rovněž němčina: „die Teutsche sprach so wohl als die 

Böhmische bey den StadtGerichten zugelaßen werden“. Znal-li žalovaný 

obě řeči, náležela volba jednacího jazyka žalobci. Jestliže žalovaný vládl 

pouze jedním zemským jazykem, měla být v něm podána žaloba a dále 

se proces vedl v řeči, v níž začal.732 Podrobnější pravidla instrukce 

neupravila, a tak je musíme zjistit přímo z článků C. I. a C. V. 

Obnoveného zřízení zemského, z nichž vycházela.733 Pokud žalobce 

nevěděl, zda odporná strana zná oba jazyky, měl se jí na to nejprve 

zeptat a při pochybnostech podat žalobu v její přirozené řeči. Zemské 

zřízení pamatovalo na časté situace, kdy byl spisový materiál (např. 

smlouvy, závěti, dlužní úpisy) v jiném jazyku, než v kterém se vedlo 

řízení. Za tímto účelem působili ve všech krajích přísežní překladači. 

K jejich využívání však strany nebyly vázány.734 Z logiky věci vyplývá, 

že se shora uvedená pravidla aplikovala rovněž na navazující odvolací 

řízení, byť instrukce explicitně hovoří o procesu před městskými právy, 

jak se tehdy označovaly městské soudy. Používání obou řečí ostatně 

nebylo u pražských apelací novinkou, neboť úřad standardně vyřizoval 

podání v jazyku, v němž byla sepsána, již od svého zřízení.735 

Oproti předcházejícímu právnímu stavu disponovala apelační 

komora procesním prostředkem k zajištění nestranného rozhodování 

před městskými soudy. Jestliže se v konkrétní kauze objevilo podezření 

na podjatost nižší instance a bylo-li podle práva zásadní („…und in jure 

erheblich wäre…“), předložil apelační soud věc k posouzení císaři. 

Zároveň mu navrhl jiné vhodné právo, na něž mohlo být vyřízení 

takového případu delegováno, čímž fakticky zasahoval do věcné 

příslušnosti jednotlivých městských soudů. 

                                           
732

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 16, 17; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 70, 71.   
733

  Ustanovení upravující rovnoprávnost češtiny s němčinou v Obnoveném zřízení zemském ve svém 

důsledku zahajovala postupnou germanizaci úředního styku v Čechách. Přehled dalších článků zemského 

zřízení, které připouštěly používání němčiny, podává Karel Malý; MALÝ, K. Dějiny českého 

a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha : Linde, 1999, s. 133. 
734

  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 120–122. 
735

  Německá řada knih ortelů se dochovala od roku 1550; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 184, 

Kniha německých ortelů, 1550. 
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Do pravomoci apelačního soudu dále náleželo přijímání podnětů 

od procesních stran, které se týkaly nedostatků řízení před městskými 

soudy, zejména průtahů či nečinnosti. Zjistil-li apelační soud nějaké 

závady, reagoval na ně napomenutím dotčeného soudu nebo 

informováním císaře, popř. v jeho nepřítomnosti místodržícího. 

 

 

8.4. Opravné prostředky proti rozhodnutí apelačního 

soudu 

 

Článek 24 se věnoval dvěma přípustným opravným prostředkům 

proti apelačním rozhodnutím: beneficiu leuterationis a beneficiu 

revisionis (právo leuterace, právo revize).736 Instrukce z roku 1644 tyto 

instituty do právního řádu nezaváděla, neboť tvořily jeho součást již 

předtím, pouze na základě každodenní zkušenosti („aus täglicher 

erfahrung“) určovala limity pro jejich využívání. Beneficium 

leuterationis pocházelo ze starého saského procesu, v němž existovala 

možnost domáhat se změny rozhodnutí u jeho původce. O tomto 

opravném prostředku, nazývaném leuterung, rozhodoval potom jiný 

soudce, než který se podílel na původním rozsudku.737 V českých 

zemích 17. století sloužila leuteratio k vysvětlení nejasných rozhodnutí 

nejen vrchních, ale i nižších soudů, které poskytovala vždy instituce, 

jež ortel vydala.738 Z textu instrukce se dozvídáme, že procesní strany 

tento prostředek ve vztahu k apelační komoře často zneužívaly, když se 

jím vlastně domáhaly projednání věci v další instanci.739 Konkrétní 

soudní praxe ukazuje, jak někdy vzájemná kombinace institutů 

vysvětlení a apelací komplikovala a protahovala řízení.  Příkladem je 

plzeňský spor mezi žalovanou Evou Kleovou, vdovou po Janu Kleo, 

                                           
736

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 17, 18; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 72.   
737

  ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 25. 
738

  Instrukce z roku 1644 označovala beneficium leuterationis též výrazy leutherung a erklärung 

(vysvětlení). Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 18; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 72.   



186 

 

a žalobcem Matějem Tonnerem o dluh 528 kop 36 míšeňských grošů 

z druhé poloviny 20. let 17. století. Podle ortelu práva města Plzně, 

následně „vrchním právem ztvrzeného“ (tj. konfirmovaného apelačním 

soudem), byla zmíněná částka žalobci přiznána. Jelikož se žalovaná 

strana s tímto rozsudkem nesmířila, požádala plzeňský soud 

o vysvětlení. Ani s ním se však nespokojila, a proto ho napadla 

odvoláním u apelační komory, které bylo zaregistrováno 7. června 

1627. O osmnáct dní později apelační soud napravil vysvětlení 

plzeňského práva ve smyslu, že se musí vedle žalované na úhradě 

dluhu podílet též ostatní dědici po zemřelém Janu Kleo, a to podle 

velikosti dědických podílů.740 Využitím beneficia leuterationis a 

následné apelace proti němu rozhodovaly soudy o případu nakonec ve 

čtyřech instancích. Kdyby však poslednímu odvolání apelační soud 

nevyhověl, mohla se žalovaná teoreticky domáhat objasnění i jeho 

ortelu. Kauza vypovídá nejen o tom, jak šlo prostřednictvím leuterace 

dosáhnout dalšího rozhodnutí ve věci, ale rovněž o možnosti podat 

apelaci proti vysvětlení stolice nižšího stupně. 

Ve snaze předejít podobnému zneužívání, povolil císař 

beneficium leuterationis pouze v případě, že rozsudek obsahoval 

neurčité slovo (verbum ambiguum) nebo byl nejasný celý jeho smysl. 

Explicitně zakázal, aby se věc přezkoumávala v nové instanci nebo 

docházelo k dalšímu jednání či korespondenci. Lhůta pro podání 

žádosti o vysvětlení činila čtrnáct dní; soud měl o ní rozhodnout během 

osmi dnů.741 

Co se týče beneficia revisionis, panovník v instrukci připomněl, 

že tento opravný prostředek proti rozhodnutí apelačního soudu zavedly 

Novely v článkách D.d.3. a 4.: „…das beneficium Revisionis von denen 

Urteln Unsers Königlichen AppellationsGerichts, nach inhalt deß in 

                                                                                                                            
739

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 17, 18; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 72.   
740

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 135. fol. 15, 16. 
741

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 17, 18; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 72.   
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unsern Königlichen Novellen sub. lit. Dd. 3 et 4 eingeführet…“742 

Uvedenou formulaci však nelze interpretovat tak, že se před vydáním 

Novel v roce 1640 revize od apelačního úřadu neuplatňovaly. Císař měl 

zde spíš na mysli, že byly tehdy konstituovány novým způsobem 

včetně jejich vyjmutí z pravomoci komorního soudu a přenechání 

české dvorské kanceláři. Instrukce z roku 1644 nadto zúžila stávající 

podmínky pro revizi, když ji nepřipouštěla proti dvěma shodným 

rozsudkům.743 

 

 

8.5.  Postup při vyřizování podání 

 

Strana ohlašovala apelaci u prvoinstančního soudu do čtrnácti 

dnů od vyhlášení rozsudku, k němuž měla být obeslána minimálně 

osm dní předem. Při ohlášení specifikovala, zda rozhodnutí napadá 

zcela nebo pouze v některých bodech. Do 22 dní od publikace ortelu jí 

měl soud vydat proti zaplacení důkladu zapečetěné spisy. Za nesplnění 

povinnosti hrozila konkrétnímu soudci pokuta 50 kop grošů 

(článek 19).744  

Počátek řízení před apelačním soudem regulovala instrukce 

v článku 15.745 Přijatá podání se spolu s procesními akty a přílohami 

předávala prezidentovi, který je prezentoval a následně přiřadil na 

základě svého uvážení konkrétnímu apelačnímu radovi „ad 

referendum“, o čemž sekretář provedl zápis do zvláštní knihy. Vlastní 

záznamy o rozdělení případů si s výjimkou procesních věcí vedl též 

prezident v knize referentů (referentenbüchl). Na rozdíl od předcházející 

praxe se na podání stran nově vyžadoval vlastnoruční podpis advokáta. 

                                           
742

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 18; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 72.   
743

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 17, 18; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 72.   
744

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 13, 14; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 67. 
745

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 10, 11; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 64–65. 
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Pokud věc apelačnímu soudu nenáležela, postoupil ji 

příslušnému úřadu. Instrukce výslovně jmenovala českou dvorskou 

kancelář a v nepřítomnosti panovníka místodržitelství, které 

rozhodovaly věci patřící veřejnému právu („ad jus publicum“). České 

dvorské kanceláři, sídlící od roku 1624 ve Vídni, apelační soud v praxi 

předával zřejmě též žádosti o revizi svých rozsudků, jestliže mu byly 

doručeny. Pravidla pro určení příslušnosti jednotlivých úřadů 

obsahovala zemská zřízení. Skutečnost, že do působnosti apelačního 

soudu náležely i Morava a Slezsko, vyžadovala, aby se radové dobře 

seznámili se zemským právem těchto zemí a znali vymezení pravomocí 

tamějších úřadů. Např. podle Obnoveného zřízení zemského pro 

Moravu (1628) byla v útrpném právu dána příslušnost pražského 

apelačního soudu pouze v situaci, kdy vyslýchaný zločinec udal 

měšťana. Jen tehdy mohla městská rada v souladu s článkem 571 brát 

u apelací naučení. Požádal-li by některý soud pražské apelace 

o dobrozdání v případě označení osoby panského či rytířského stavu 

za pachatele, měly tuto žádost postoupit moravskému zemskému 

hejtmanovi, jehož příslušnost v těchto věcech zakládal článek 563.746 

Jestliže během studia akt zjistil referent, že se věc dotýká 

fiskálního zájmu panovníka, přednesl ji v souladu s článkem 26 sboru 

apelačních radů k posouzení, zda bude nejprve předána příslušnému 

fiskálnímu orgánu k projednání. V případě kladného stanoviska 

se potom předkládala v českých a slezských věcech komorám obou 

zemí, v moravských záležitostech zemskému hejtmanství, a to vždy 

s dodatkem, aby ji vrátily zpět během čtyř, nejpozději šesti týdnů.747 

Poté, co se příslušný referent dostatečně seznámil s přidělenou 

kauzou, podal o ní před Collegiem zprávu (relatio actorum). Tyto 

přednesy ze spisů probíhaly výhradně německy a prezident při nich 

vedl referenty k tomu, aby stručně vylíčili skutkovou podstatu (species 
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  Jireček, Hermenegildus (ed.). Constitutiones Margraviatus Moraviae, s. 399–401, 403–405. 
747

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 19, 20; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 73, 74. 

Slezská královská komora byla zřízena za Ferdinanda I. v roce 1557; ŽÁČEK, R., Slezsko, s. 88. 
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facti). Jednalo-li se o konečná rozhodnutí nebo důležité průvodní 

výroky, vyhotovovaly se tyto zprávy písemně, aby mohl každý rada 

pochopit podstatu takto referovaného případu, a na co se má zaměřit 

při posuzování spisů. Při právním rozboru kauzy bylo třeba odpovědět 

na čtyři základní otázky: 

1. quae actio sit instituta? (k čemu žaloba směřuje?) 

2. an illa sit Fundata? (jak je odůvodněna?) 

3. an elisa? (zda je vyvrácena?) 

4. quid veniat pronunciandum? (jak o ní rozhodnout?)748 

Popsaným způsobem referování o jednotlivých kauzách se zřejmě řídily 

také jiné soudní instituce, neboť dle výslovného ustanovení instrukce 

(článek 25) považoval císař za prospěšné uplatňování těchto pravidel 

rovněž u jiných vyšších císařských a královských soudů („in andern 

Unsern hohen Kaiser- und Königlichen Tribunalien“). Pokud se 

příslušný referent nezhostil přiřazeného úkolu s dostatečnou pílí, byl 

o tom informován přímo panovník.749 

 Podrobnější obraz o formě, jakou se uskutečňovaly přednesy 

referentů a následné hlasování apelačních radů, poskytují články 27 

až 29.750 Instrukce předně zdůraznila, že referáty mají probíhat bez 

přerušení až dokonce. Během nich museli radové dávat bedlivý pozor 

na nároky stran (jura partium) včetně jejich právních základů a činit 

si poznámky alespoň o podstatných věcech. Když referent dokončil 

zprávu, zeptal se prezident radů, zda mají ohledně případu nějaké 

pochybnosti či se v něčem potřebují ještě ujistit. Pokud byl radům 

skutek a jeho okolnosti jasný, přistoupilo Collegium k hlasování. 

Nejprve hlasoval referent, po něm případný koreferent. Následovala 

doktorská lavice a nakonec své hlasy odevzdali zástupci rytířského 

a panského stavu. Na jednotlivých lavicích hlasovali radové v pořadí, 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 18, 19; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 72, 73.; 

ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 26.  
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 19, 20; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 73, 74. 
750

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 20–23; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 74–77. 
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v jakém nastoupili k apelačnímu soudu, tj. podle služebního věku.751 

Schmidt nesprávně vyložil text článku 27 tak, že pořadí hlasování 

určovala služební hodnost radů (Dienstrange), což od něj později 

převzal Zdeněk.752 Uvedený závěr nejenže neodpovídá znění instrukce, 

ale je problematický též kvůli nejasnosti, co by tato hodnost měla 

konkrétně znamenat. Postavení radů v rámci Collegia jistě nebylo 

identické (záviselo zejména na společenském postavení, původu, 

služebním stáří, popř. na faktické autoritě dané úrovní zkušeností 

a znalostí), nicméně o hierarchii na základě služebních hodností lze 

uvažovat jen ve třech stupních: prezident – viceprezident – rada. Jiné 

hodnosti se mezi apelačními rady nerozlišovaly. 

 Procesní pravidla pamatovala také na časté situace, kdy se 

některý rada neztotožnil s názorem referujícího kolegy nebo potřeboval 

doplňující vysvětlení. V takových případech prezident přerušil 

po nezbytnou dobu hlasování. Ještě tentýž, popř. následující, den si 

měl zmíněný rada vyjasnit své pochybnosti s příslušným referentem. 

Pokud došlo mezi nimi k názorovému konsensu, hlasování pokračovalo 

den poté. V opačném případě přednesl rada odlišné mínění nejpozději 

do tří dnů před kolegiem, k němuž se následně vyjádřil referent. Teprve 

potom se konalo další hlasování. Když kterýkoliv rada požádal o spis, 

dostal na jeho prostudování tři dny.753  

Císař výslovně připomněl, že se při hlasování mají apelační 

radové řídit svým nejlepším rozumem, získanými znalostmi a láskou 

k pravdě, nikoliv pouhou zatvrzelostí či vášněmi. Dále je nabádal, aby 

se k sobě chovali s náležitou úctou, shovívavostí, skromností, 

vyvarovali se vášnivých a výbušných slov, vpadání do řeči, ovlivňování 

hlasování ostatních, rozčilování, povykování a jiných nešvarů, na což 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 20, 21; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 74. 
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  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 18, ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 25. 

Problematice hlasování apelačních radů se věnovala též Karolina Adamová, podle níž pořadí hlasujících 

určoval věk, ale výslovně nezmiňuje, že by se mělo jednat o věk služební; ADAMOVÁ, K., Apelační 

soud, s. 107. Služební věk jako kritérium pořadí při hlasování uvádí až Klára Woitschová; 

WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 19.  
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měl dohlédnout prezident. Šéf soudu měl každého trpělivě vyslechnout, 

aniž by mu říkal, jak má hlasovat, či jinak urychloval jeho 

rozhodnutí.754 

 Ve shodě se zřizovací instrukcí z roku 1548 se vyžadoval k přijetí 

konečného ortelu (definitiv Urthel) minimální počet devíti přítomných 

radů. Vedle něj existovala předepsaná kvóta pěti radů pro vynesení 

důležitých prozatímních rozhodnutí (interlocutorií). Rozhodnutí 

přijímalo Collegium většinou hlasů, při jejich rovnosti disponoval 

rozhodujícím hlasem prezident. Ve sporných případech si panovník 

vymínil zaslání odlišných právních názorů spolu s vyjádřením 

prezidenta. Šlo o situace, kdy každé z různých stanovisek bylo 

podepřeno pádnými důvody a zastával ho značný počet radů.755 

Hlasovací mechanismus byl tedy nastaven tak, aby umožňoval 

co největší názorovou shodu v rozhodovaných věcech a zároveň dovolil 

projednání odlišných stanovisek včetně jejich předložení císaři. Pořadí 

hlasování zřejmě zajišťovalo vyšší odbornou úroveň rozhodovací 

činnosti soudu, neboť nejprve projevovali názor osoby s právnickým 

vzděláním a delší praxí, teprve potom právní laici a služebně mladší, 

kteří tak mohli být ve svém mínění fakticky ovlivněni 

kvalifikovanějšími a zkušenějšími kolegy. Nelze ani vyloučit závěr 

Adamové, že uvedený pořádek zvolil panovník z důvodu, aby jako první 

(tj. s možností formovat názory ostatních) hlasovali k systému 

loajálnější radové.756 Je totiž nepochybné, že užší vztah k vládnoucí 

dynastii měly vždy osoby vděčící za svoje společenské postavení 

získanému úřadu než svému původu. Z tohoto hlediska mohl císař více 

důvěřovat právě zástupcům doktorské lavice. Podobnou záruku 

loajality představovali i služebně starší úředníci a samozřejmě 

prezident s rozhodujícím hlasem při rovnosti hlasů. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 21, 22; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 74, 75. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 22, 23; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 75–77. 
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  Sněmy české II, s. 547; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 22, 23; SCHMIDT, J. F., 

Monographie, s. 75, 76. 
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  ADAMOVÁ, K., Apelační soud, s. 107. 



192 

 

Písemné vyhotovení ortelu, naučení, dekretu, missivu nebo 

zprávy prováděl stejný rada, jenž předtím o případu referoval (referent). 

Když ho dokončil, přečetl jeho koncept v kolegiu. Jestliže s ním většina 

přítomných souhlasila, vlastnoručně na něm vyznačil spolu s datem 

jména radů zastávajících odlišné stanovisko. Zvláštní požadavky kladla 

norma na právní naučení (Belernungs-Urtheln). Měla obsahovat de 

verbo ad verbum položenou otázku (Urthelsfrag), dále, co strany uvedly 

ke skutkovému a právnímu stavu, a samozřejmě verdikt apelačního 

soudu.757  

Instrukce nezapomněla ani na evidenci vyřízených podání 

(článek 30).758 Za tímto účelem vedli sekretáři českou knihu pro české 

záležitosti a německou pro německé věci. Zapisovali do nich kromě 

data a závěru rozhodnutí (conclusum), též jméno prezidenta, resp. 

osoby, jež ho zastupovala, a jména radů, kteří se účastnili 

projednávání konkrétního případu. 

Apelační soud vyřizoval jednotlivé kauzy zásadně tak, jak byly 

doručeny, resp. prezentovány. Nicméně taxativně vymezeným právním 

věcem se věnoval přednostně, a to v následujícím pořadí:  

1. criminalia, zejména žádosti o naučení přicházející z krajů 

a měst podle ustanovení R. VI.–VIII., X., XVIII. Obnoveného 

zřízení zemského; k jejich projednání panovník dokonce 

vymezil každé pondělí, připadl-li na tento den svátek, 

vyřizoval soud trestní věci následující den; 

2. publica, veřejné věci, které císař nechal apelačním radům 

předložit k poskytnutí dobrozdání; maximální lhůta pro jejich 

vyjádření činila čtrnáct dní, pro obsáhlost případu ji mohl 

panovník nebo prezident prodloužit; 

3. fiskální věci; 

4. hrozilo-li zjevné nebezpečí z prodlení (periculum evidens in 

mora); 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 25, 26; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 78, 79. 
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5. věci týkající se nadací (causae piae); 

6. záležitosti chudých lidí (personas miserabiles). 

Ani v ostatních právních věcech však apelační radové nemuseli vždy 

dodržovat pořadí, v jakém se podání dostala k soudu. Prezident totiž 

mohl vzhledem k jejich povaze („pro qualitate causarum“) nařídit 

přednostní vyřízení některé z nich. Jako důvod pro takový postup 

norma předpokládala zvláště zatížení stran či jejich zmocněnců 

značnými náklady spojenými s dlouhotrvajícím řízením. 

 Podstatnou změnu představovalo oddělené projednávání méně 

důležitých věcí. Ve snaze, aby běžné záležitosti nezdržovaly vyřizování 

hlavních kauz („Damit…Unser Königliches Appelation-Gericht…die 

Hauptsachen durch gemeine currentsachen nicht aufgehalten werden 

möchten“), zmocnil císař prezidenta k vytvoření dvou nebo tří senátů, 

v nichž by se tyto nevýznamné případy projednávaly („…wollen Wir 

Unserm Präsidenten Macht gegeben haben, daß er in dergleichen 

geringern sachen Zween oder auch drey Senatus ordnen.“). 

Na prezidentovi rovněž nechal jejich personální obsazení, včetně počtu 

radů. K zaprotokolování věcí projednaných v senátech sloužila zvláštní 

kniha vyřízených podání (Erledigungsbuech).759 

 

 

8.6.  Lhůty pro vyřízení 

 

Na vyřízení žádostí o naučení v útrpném právu stanovil 

Ferdinand III. základní lhůtu osmi dnů, maximální čtrnáct dnů. 

Čtrnáctidenní lhůta platila též pro publica, kterou při obsáhlosti spisu 

prodlužoval panovník nebo prezident soudu.  Během uvedené doby 

musel apelační soud odeslat zapečetěné dobrozdání dožadující 

instituci. Pro účely sledování lhůt, které tvořilo součást povinností 

                                                                                                                            
758

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 23, 24; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 77. 
759

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 24, 25; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 77, 78. 
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prezidenta, zapisovali sekretáři žádosti do zvláštní úřední knihy. 

Nevyřízené případy měl šéf soudu horlivě urgovat („…eyferig urgiren 

solle.“) u referentů, jimž byly přiděleny.760 Maximální lhůta pro vyřízení 

apelací od konečných rozsudků městských soudů („von denen definitiv 

und Endurteln“) činila dva měsíce, v případě stížností proti podkladům 

pro vydání definitivního rozhodnutí, tj. proti různým posudkům, 

dekretům, zprávám, vůči nimž se apelace nepřipouštěly, disponoval 

apelační soud měsíční lhůtou. Odeslání zapečetěných rozhodnutí 

k nižšímu právu bylo podmíněno úhradou soudního poplatku.761 

Speciální ustanovení týkající se vedlejších zemí Koruny české obsažené 

v článku 23 vymezovalo stejné termíny pro Moravu, pro vyřízení 

apelací ze Slezska však určilo maximální lhůtu o měsíc delší, tj. 

tříměsíční. I zde se vyžadovalo zaplacení ortelních peněz.762 Schmidt 

u slezských apelací uvádí jako nejdelší lhůtu čtyři měsíce, když měsíc 

navíc nepřičítá ke dvěma měsícům pro vyřízení českých odvolání, ale 

ke zmíněným třem měsícům. Chybně tak dospěl k závěru, že se slezské 

věci měly vyřizovat zásadně během tří, nejdéle však do čtyř měsíců.763 

Přehled o tom, jak císař navýšil lhůty pro vydání apelačního 

rozhodnutí ve srovnání se zřizovací instrukcí z roku 1548, podává 

následující tabulka.764 

 

Rok/země Čechy Morava Slezsko 

1548 1 měsíc 1 ½ měsíce 1 ½ měsíce 

1644 2 měsíce 2 měsíce 3 měsíce 

 

Prodloužení stanovených lhůt si vyžádala dosavadní praxe, jež 

ukázala obtížnost jejich plnění. Například apelace ze Starého Města 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 11, 12, 24, 25; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 65, 

66, 77, 78.   
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 13–16; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 67–70.   
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 17; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 71.   
763

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 17, 18.   
764

  Sněmy české II, s. 547–548. 
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pražského ohledně závěti Jana Fridricha Špernheftla, zaregistrovaná 

30. října 1642, byla vyřízena až 19. ledna 1644, přestože se jednalo 

o causae piae, v nichž se předpokládalo přednostní vyřízení.765 Jednou 

z příčin delší doby řízení se nepochybně stal nárůst spisového 

materiálu související s rozšířením písemného procesu v městském 

soudnictví, byť velikostí akt („größe der acten“) císař výslovně 

odůvodňuje prodloužení lhůty pouze u slezských apelací.766 Ani 

uvedenou změnou se však nepodařilo zcela zabránit nedodržování 

lhůt. Nadále se setkáváme s apelacemi vyřízenými jak ve lhůtě, tak po 

jejím uplynutí. Velmi rychle soud rozhodl o staroměstské odvolání 

Poláka Pavla Braczejowského ve věci nakažení „morovou ranou“ 

(zaregistrováno 25. února 1645, vyřízeno 13. března 1645).767 Naopak 

o více než měsíc překročil lhůtu pro vydání rozhodnutí ve sporu 

ohledně dluhu mezi Vendelínem Benediktem z Wildenu a Máří 

Magdalenou Jiranskou.768 

 

 

8.7.  Formální náležitosti písemností apelačního soudu 

 

 Reforma z roku 1644 zasáhla též formální podobu písemností, 

které pod panovníkovou intitulací expedovala kancelář apelačního 

soudu. Do té doby soud stylizoval svá naučení a ortely v první osobě 

plurálu maiestatis, jako by jejich původcem byl sám císař, přestože je 

podepisoval prezident, popř. jeho zástupce. Zmíněnou formu zavedla 

instrukce z roku 1548, která však již explicitně neuváděla, kdo má 

rozhodnutí podepisovat. Fakt, že zřizovací předpis neurčil podpisující 

osobu, vyvolával u historiků vycházejících pouze z normativních textů 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 140, fol. 1, 2. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 17; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 71.   
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 140, fol. 6, 7. 
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  Apelace, týkající se dluhu zajištěného domem U Pěti kostelů na Starém Městě pražském, byla 

doručena 29. srpna 1645, rozhodnutí bylo vydáno 1. prosince téhož roku. Národní archiv. Apelační soud, 

kn. č. 140, fol. 15. 
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otázku, zda rozhodnutí signoval sám panovník.769 Takovou možnost ale 

vyvrací samotná praxe apelačního úřadu, v níž se s podpisy císaře 

nesetkáváme. Například konfirmace rozsudku města Miletína datovaná 

24. 1. 1624 začínala slovy „My Ferdinand druhý z Boží Milosti volený 

římský císař, po všecky časy rozmnožitel Říše, uherský, český, 

dalmatský, charvatský král, arcikníže rakauské, markrabě moravské, 

lucemburské, a slezské kníže, a lužické markrabě etc.“ a byla opatřena 

podpisem „Frydrych z Talmbergka presydent“.770  

Jelikož císař přestal považovat dosavadní stylizaci apelačních 

písemností za formálně správnou, neboť vedla k všelijakým 

nenáležitostem („allerley inconvenienten“), určil v instrukci z roku 1644, 

že soud bude sice nadále vydávat všechny písemnosti jeho jménem, ale 

bude je koncipovat „in tertia persona“ (ve třetí osobě). Aby nevznikly 

pochybnosti, jak mají nová rozhodnutí a naučení vypadat, doslovně 

stanovil jejich začátek: „In Nahmen und von wegen der Röm. Kayserl. 

auch zu Hungarn und Böhaimb Königl. Mayest. Unsers Allergnedigsten 

Herrn.“771 Českou verzi tohoto úvodního textu známe z dochovaných 

česky psaných ortelů a naučení: „Jménem a na místě Jeho Milosti 

římského císaře, uherskýho a českýho krále, pána, pána nám 

nejmilostivějšího páni president a raddy Jeho Milosti nad appellacími na 

Hradě pražském zřízené a usazené…“ (naučení ve věci cizoložnictví 

Jakuba Tesaře a Maryany, manželky Jana Tesaře, vydané pro jičínskou 

městskou radu 14. listopadu 1652).772 Ve výčtu panovníkových titulů se 

samozřejmě setkáme i s tvary „…uherského a českého krále…“ (např. 

naučení k právu města Miletína z 16. října 1685, v němž apelační soud 
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  Např. u Šebánek, J., Fiala, Z., Hledíková, Z. Česká diplomatika do r. 1848. Praha : 1971, s. 245.  
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  Státní okresní archiv Jičín. Archiv města Miletína, kart. č. 1, inv. č. 53. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 25, 26; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 78, 79. 
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  Na základě naučení apelačního soudu zůstali oba milenci uvězněni „o chlebu a vodě“ ještě další dva 

měsíce a poté museli po tři dny během bohoslužeb stát před kostelem s hořící svící. Státní okresní archiv 

Jičín. Archiv města Jičína, kart. č. 5, inv. č. 48.  
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stanovil Dorotě Kuchařové „pro zahubení svého vlastního neřádně 

nabytého plodu“ trest smrti stětím s následným probitím srdce).773 

Na rozdíl od předchozího stavu instrukce nepředepisovala uvádět 

jméno panovníka a současně zestručnila jeho titulaturu, když ji 

omezila pouze na císařskou hodnost a nejvýznamnější královské tituly. 

Přestože v praxi apelační soud víceméně respektoval předepsaný text, 

zřejmě ho nechápal jako striktně závazný vzor, jak vyplývá z odlišných 

znění některých naučení a ortelů. Písemnosti apelačního soudu 

pochopitelně reagovaly též na změny titulatury habsburských 

panovníků. Za Karla VI. došlo k připojení titulu španělského krále a od 

17. století se za císařskou hodností uváděl doplněk „v Germánii“. I 

v těchto případech používal apelační soud více variant: „Jménem a na 

místě Jeho Milosti římského císaře v Germánii, v Španělích, Uhřích a 

Čechách, krále“, „Jménem a na místě Jeho Milosti římského císaře, 

v Germánii, v Španělích, též uherského a českého krále“, „In Nahmen 

und Vonwegen der Römisch. Kayserlich. auch in Germanien, zu 

Hungarn, und Böheimb…Königlichen Majestät…“ ap.774 

Odkdy apelační radové začali stylizovat svá rozhodnutí 

předepsaným způsobem, vypovídají knihy ortelů. Rozsudky vydané 

podle nové praxe jsou v nich odděleny nadpisem: „Stylo novo dle tý 

J. M. C. létha pominulého 1644, 20. Novembris, obnovené instructi.“ 

Prvním takovým aktem se mezi českými ortely stal rozsudek 

z 25. února 1645, potvrzující rozhodnutí Starého Města pražského 

ve věci kšaftu Matyáše Jirkovského.775 V citovaném nadpisu zaujme 

jednak chybné uvedení dne vydání instrukce,776 jednak slovo 

„obnovené“ vyjadřující vztah nového předpisu ke zřizovací instrukci 
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  Státní okresní archiv Jičín. Archiv města Miletína, kart. č. 1, inv. č. 57. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 140, fol. 6. 
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z roku 1548, který ji tak dle dobové terminologie nenahrazoval, ale 

obnovoval.  

Na rozdíl od první instrukce nový předpis normoval podpisové 

právo, a to odlišně pro jednotlivé druhy písemností. Prezident spolu se 

sekretářem signovali právní naučení, konečné, vedlejší a slepé ortely a 

missivy. Na dobrozdáních určených panovníkovi instrukce vyžadovala 

podpisy všech zúčastněných radů. Naopak pro obyčejné zprávy („die 

gemeinen Bescheid“), jimiž soud vyřizoval různé supliky, postačoval 

sekretářův podpis umístěný pod slovy „Ex Consilio Appellationis 

Regiae“ (z královské rady nad apelacemi). Rozsudky a naučení se 

pečetily pečetí úřadu, missivy osobními pečetěmi prezidenta a radů. 

Pečeť apelačního soudu se používala pouze v přítomnosti prezidenta, 

jenž ji měl také v úschově. Samotný úkon pečetění prováděl 

registrátor.777 

 

 

8.8. Taxa 

 

Za stanovené procesní úkony apelační soud inkasoval soudní 

poplatky, jejichž výši upravoval přiložený taxovní řád, vydaný rovněž 

26. listopadu 1644.778 Instrukce ho označovala pojmem „Tax-Taffel“, 

sám nesl stručný název „Taxa“. Tento výraz jako soudobé pojmenování 

pro poplatek („Tax, Taxgelder“) používala vedle termínů sportule 

(„Sportulgelder“) a ortelní peníze („Urthelgeldt, Urthelgelder“) také 

instrukce.779 Nejméně (15 krejcarů) se platilo za obyčejnou zprávu, 

nejvyšší fixní částka (12 zlatých) byla určena za právní naučení 
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s uvedením důvodu rozhodnutí („cum rationibus decidendi“). Nicméně 

tuto výši mohl překonat poplatek za vydání konečného rozsudku, jež 

činil za každých sto zlatých sporné sumy jeden zlatý v případě 

potvrzení napadeného ortelu a 30 krejcarů při jeho změně „in totum vel 

ex parte“ (zcela nebo zčásti). Rozsudky tvořily jedinou položku 

sazebníku, kdy taxa nebyla stanovena pevně, ale závisela 

na posuzované věci.780 Ve snaze předejít neoprávněnému požadování 

jiných částek, nařídil císař zveřejnění taxovního řádu vyvěšením 

na dveřích kanceláře apelačního soudu.781 Přehled sportulí, jež 

u soudu vybírali registrátoři, podává následující tabulka.782 

 

Úkon Taxa 

obyčejná zpráva nebo dekret 15 kr. 

zatčení 1 zl. 

trestní příkaz 30 kr. 

exekuce 1 zl. 30 kr. 

dekret nebo missiv vydaný se znalostí případu 1 zl. 

přijatá apelace 5 zl. 

odmítnutá apelace 5 zl. 

obyčejné prozatímní rozhodnutí 3 zl. 

důležité prozatímní rozhodnutí 6 zl. 

právní naučení sine rationibus decidendi 6 zl. 

právní naučení cum rationibus decidendi 12 zl. 

potvrzovací rozsudek za každých 100 zl. sporné částky 1 zl. 

změnový rozsudek za každých 100 zl. sporné částky 30 kr. 

vysvětlení rozsudku (leuterace) 3 zl. 

                                                                                                                            
Berně a poplatky v českých zemích za absolutismu. In FALADA, David et al. Dějiny daní a poplatků. 

Vyd. 1. Praha : Havlíček Brain Team, 2009. s. 81–87. 
780

  Na tento aspekt u poplatků v soudním řízení upozorňuje též KINDL, V., Berně a poplatky v českých 

zemích za absolutismu, s. 83. 
781

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 26–28; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 80, 81. 
782

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 30; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74b; fol. 29; 

SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 83. 
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Zaplacením příslušného obnosu instrukce výslovně podmiňovala 

odeslání apelačních ortelů nižšímu právu.783 Nicméně z ní nevyplývá, 

jakým způsobem soud zajišťoval úhradu poplatků za ostatní úkony, 

zejména za nepřipuštění apelace. Rovněž nemůžeme porovnat 

předepsané částky s jejich skutečným výběrem, neboť se evidence 

zaplacených tax u apelačního soudu zachovala pro českou expedici 

pouze v letech 1611, 1615, 1617, 1621–1624, 1626, 1630, 1636, 

1641–1644 a pro německé věci není k dispozici vůbec.784 Dochované 

taxovní rejstříky však velmi dobře ukazují, jak velkou změnu přinesl 

taxovní řád do struktury poplatků této instituce oproti předchozímu 

stavu, který se vyznačoval nízkou variabilitou tax. Dosud byly 

zpoplatněny zásadně pouze tři úkony apelačního soudu: za ortel se 

platily dva tolary (např. odvolání „od šesti soudců města Litoměřic“, 

23. únor 1617), za naučení nebo vysvětlení rozsudku jeden tolar 

(„otázka českobrodských o Annu ženu cizoložnici“, 12. únor 1615; 

naučení „s vejpovědí“ adresované do Kolína ve věci rychtáře Jana 

Skopce a uvězněného Albrechta Čápa, 22. srpen 1630; „vysvětlení 

ortele mezi cechmistry a jinými mistry řemesla řeznického“ a 

mladoboleslavskými Židy zaslané do Mladé Boleslavi, 7. říjen 1630). 

Jeden tolar se skládal též za naučení poskytovaná v trestních věcech 

podle Obnoveného zřízení zemského: „naučení z města Kladna v příčině 

Janka ze vsi Dolan a Pavla Kopy z krádeže a loupežnictví obviněných“ 

(12. prosinec 1630). 

Jednotvárnost tolarových a dvoutolarových částek narušují 

v taxovních rejstřících občas položky s vyššími nebo naopak nulovými 

hodnotami. V prvním případě šlo o souhrnné sumy zaplacené za více 

právních věcí najednou. Například 11. prosince 1617 bylo 

od nymburského práva přijato šest tolarů „v trojí rozdílný rozepři“ mezi 

perníkářem Melicharem Klasem a Jiřím Jelínkem, 15. ledna 1624 čtyři 

                                           
783

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 14, 15, 17; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 68, 69, 

71.   
784

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 48, 50, 51–53, 55, 56, Registra taxy české při appellacích. 
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tolary od slánského soudu „v dvojí rozepři o nářek a vejtržnost“, 

28. července 1630 celkem dva tolary za otázky z Benátek nad Jizerou 

„v příčině Anny Šalšový, též Šimona Poláka Čachovského vězně“. 

Interpretační problémy činí zápisy vyšších částek bez explicitního 

uvedení, zda se jedná o platbu za více úkonů. V této souvislosti lze 

zmínit záznam z 30. ledna 1611, kdy v královéhradeckém sporu mezi 

Janem Duchoslavem a Mikulášem Kavkou bylo složeno deset tolarů. 

Podobně byly 1. prosince 1615 zaplaceny čtyři tolary za apelaci 

od perkmistra hor viničných v kauze Jana Brose a Jakuba Vocáska.785 

Přestože je pravděpodobné, že i tyto obnosy zahrnovaly poplatky 

za více právních věcí, nelze vyloučit ani to, že se jejich výše odvíjela 

od sporné sumy již před rokem 1644. V takovém případě by však 

muselo dojít ke změně praxe platné ještě kolem roku 1582, kdy 

apelační komora vybírala za apelaci jednotnou taxu dva tolary.786 

Údaje v taxovních rejstřících rozhodně nepřipouštějí závěr, že by soud 

přijímal různé částky v závislosti na místě, odkud podání přišla.  

O něco komplikovanější jsou situace bez výběru poplatku, které 

snad můžeme alespoň v některých případech vysvětlit jeho odpuštěním 

pro nemajetnost stran. Tak tomu mohlo být ve sporu ze Starého Města 

pražského mezi truhlářem Václavem Slaupkem a vězněm Jakubem 

Janáčkem v lednu 1630. Ze stručného zápisu registrátora 

se dozvídáme, že apelace byla bez důkladu přijata „na poručení“ 

prezidenta.787 Jelikož další záznamy tuto poznámku neobsahují, 

patrně existovaly vedle mimořádných případů, vyžadujících 

prezidentův zásah, též standardní situace, v nichž se taxa běžně 

nevybírala. Prominutí taxy se týkalo všech typů podání, tj. apelací, 

vysvětlení ortelů a naučení.788 Často mezi nimi figurovaly kauzy 

                                           
785

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 48, 50, 51, 52, 53. 
786

  Na zemském sněmu v roce 1582 žádal městský stav o snížení poplatku ze dvou tolarů na jeden. Sněmy 

české VI, s. 204. 
787

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 53. 
788

 Např. 20. května 1621 apelace z Nového Města pražského, 22. února 1617 vysvětlení na Malou 

Stranu, 31. října 1617 naučení do Třebechovic. Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 51, 52. 
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s královským rychtářem.789 Osvobození od poplatku mohlo mít také 

procesní důvod, jak naznačuje záznam z 16. listopadu 1617, podle 

něhož apelant neplatil za „obnovená actí“ od mladoboleslavského 

práva.790  

Poznání o způsobu vybírání poplatků u apelačního soudu 

doplňuje závěrečný záznam taxovního registru české expedice pro 

rok 1630. Po sečtení celkově vybrané taxy za uvedený rok (325 tolarů) 

následuje poznámka českého registrátora, že zmíněnou sumu odevzdal 

proti kvitanci „registrátoru a taxátoru německé expedice“.791 Německý 

registrátor tak disponoval větší odpovědností než jeho český kolega, 

neboť do pokladny soudu odevzdával veškerou zaplacenou taxu. Jestli 

se tímto způsobem postupovalo po vydání taxovního řádu v roce 1644, 

nemůžeme kvůli chybějící evidenci s jistotou říci. Nicméně vzhledem 

k postupné germanizaci se zdá důležitější role německého úředníka 

v následujícím období značně pravděpodobná. 

Vybrané poplatky raně novověké úřady obvykle používaly 

k úhradě vlastních provozních nákladů (kancelářské potřeby, úklid, 

otop atd.) nebo k honorování svých zaměstnanců.792 Podobný systém 

existoval též u apelační komory. V souladu s článkem 33 instrukce 

z roku 1644 měli prezident a radové za své věrné, pilné a upřímné 

služby („getreuen, fleißigen und aufrichtigen Dienste“) dostávat vedle 

platu podíl na zaplacené taxe. Každé čtvrtletí se veškeré inkasované 

poplatky, jak v českých, tak německých věcech, rozdělily mezi personál 

soudu podle dílů (portiones), jejichž souhrnný počet závisel na druhu 

taxy a absenci jednotlivých radů. Zatímco poplatky za konečné 

rozsudky nedostávali radové nepřítomní při jejich projednávání, peníze 

za nedůležité úkony se dělily bez rozlišování. Dva díly získal referent 

a případný koreferent, ostatní radové po jednom díle. Členům 

                                           
789

 Např. 27. května 1615 apelace z Nového Města pražského, 29. května 1615 apelace ze Slaného, 

18. července 1617 vysvětlení do Klatov. Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 50, 51. 
790

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 51. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 53. 
792

  KINDL, V., Berně a poplatky v českých zemích za absolutismu, s. 81. 
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kanceláře náležel dohromady stejný díl jako každému z radů. Polovina 

z něj připadla dvěma sekretářům, zbytek si rozdělili dva registrátoři 

a čtyři kancelisté tak, že každý registrátor obdržel tolik jako dva 

kancelisté.793 Vzhledem k tomu, že nebyl speciálně upraven podíl 

prezidenta, dostával zřejmě stejně jako kterýkoliv rada. 

 

 

8.9.  Závěrečná ustanovení instrukce 

 

Součástí instrukce jsou také normy, které měly zajistit řádné 

obeznámení členů Collegia s jejím zněním. Z uvedeného důvodu císař 

v  závěrečném článku 34 nařídil vyhotovit pro prezidenta a každého 

apelačního radu její kopii. Tu pak měli mít všichni na svém stole spolu 

s dalšími důležitými právními texty, jež instrukce jmenovitě uváděla. 

Jejich výčet přehledně shrnuje právo, jímž se tribunál řídil: Obnovené 

zřízení zemské, Deklaratoria a Novely, Práva městská, saské právo, 

Corpus Iuris Canonici, Corpus Iuris Civilis a usnesení zemských 

sněmů. Apelační soud tedy při své činnosti aplikoval ustanovení 

zemského práva, zásady římského a kanonického práva, normy 

českého a ve vztahu k německým jazykovým oblastem též saského 

městského práva. Konkrétní pravidla, jež používal, závisela v prvé řadě 

na projednávaných případech, nicméně jejich okruh se významně 

rozšiřoval při poskytování dobrozdání a konzultační činnosti ve vztahu 

k panovníkovi a jiným dožadujícím úřadům. Katalog platných právních 

norem, jež měly radové používat, doplňovaly blíže nespecifikované 

právnické knihy („libris juridicis“). 

Některé opisy instrukce a příloh o taxách a svátcích, které 

pořizovala kancelář apelačního soudu pro potřeby radů, nalezneme ve 

fondech Apelační soud a Česká dvorská kancelář Národního 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 26–28; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 80, 81. 
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archivu.794 Radové je patně dostávali jen v němčině, neboť se v české 

verzi nezachovaly. Podobně jsou k dispozici kopie dalších dokumentů 

významných pro činnost Collegia, které dokládají obecnou praxi 

opisování důležitých písemností v kancelářích raně novověkých 

úřadů.795 

Z dalšího ustanovení je zřejmé, že se císař v oblasti 

sebevzdělávání nespoléhal výlučně na osobní aktivitu a uvědomělost 

jednotlivých radů. Kvůli co nejlepšímu zapamatování celého obsahu 

instrukce („damit sie umb so viel mehr in allem ihren Inhalt in 

gedächtnus behalten“) ji musel prezident nechat dvakrát ročně radům 

doslovně („von wort zu wort“) předčítat. Tímto úkolem měl pověřovat 

sekretáře vždy na svatého Jiří (24. dubna) a svatého Michala 

(29. září).796 Zde je třeba připomenout, že na první z určených  termínů 

připadal podle Auersperga volný den (festum Collegii).797 Uvážíme-li 

k tomu zjištění ze zasedacích protokolů, že se tomuto dni nevyhýbala 

ani jednání soudu, můžeme opětovně zpochybnit absolutní platnost 

Auerspergova seznamu kolegijních svátků.798 Zasedání Collegia stejný 

den rovněž brání potenciálnímu závěru, že se radové scházeli za 

účelem studia instrukce během svátku právě proto, aby nenarušovali 

svá pravidelná jednání. 

Projevem snah císaře kontrolovat činnost soudu bylo stanovení 

povinnosti, aby mu apelační komora zasílala vždy na konci roku 

soupis („verzeichnuß“) všech ukončených řízení. Na dodržování 

instrukce včetně taxovního řádu dohlížel prezident. Současně dbal na 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 3–35; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74b, fol. 

2–30; Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadová čísla 136, 

145/87. 
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  Např. opis reskriptu o apelačním soudu z 29. listopadu 1628 nebo opis reskriptu z 18. července 1651 o 

přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud; Národní archiv. Česká dvorská 

kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadová čísla 127, 152. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 28, 29; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 81. 
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  AUERSPERG, J. C., Geschichte, s. 37. 
798

  Na svatého Jiří zasedal apelační soud např. v roce 1687. Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 4, s. 1–

415. 
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to, aby radové šetřili spravedlnost podle svých nejlepších schopností 

a bez ohledu na osoby, jichž se věc týkala. 

Instrukce poskytovala ochranu dobrému jménu tribunálu a jeho 

členům. Kdo se dopustil jejich znevažování nebo některého z radů 

bezdůvodně pomluvil, měl být přísně potrestán.799 Podobná pravidla 

zajišťující respekt významným úřadům ostatně nebyla výjimečná. 

Např. důstojnost a vážnost zemského soudu chránil článek F. LXXV. 

Obnoveného zřízení zemského.800 

Zcela na závěr císař vyhradil pro sebe a své nástupce právo 

měnit instrukci podle vlastní vůle a uvážení. Současně připomněl 

oprávnění královského majestátu atrahovat kteroukoliv věc 

a rozhodnout o ní bez ohledu na příslušnost apelačního tribunálu. Jak 

habsburští panovníci využívali institut atrakce v praxi, ze studovaných 

pramenů nevyplývá. Zato je zřejmé, že necítili potřebu instrukci 

zásadně novelizovat, neboť v letech 1644–1783 byly vydány pouze dva 

její dodatky, oba z roku 1763.801 K  „zlepšení  Appellatorní Instructi“ 

měla sloužit také Pragmatica Appellationis (1734), která obsahovala 

pravidla proti zneužívání apelací.802 Jen marginální změnu přinesl 

reskript Leopolda I. ze 17. dubna 1676, který navýšil předepsaný počet 

apelačních radů o dva na celkový počet osmnáct, resp. s prezidentem 

devatenáct osob. Jednalo se však o neplacená místa.803  

Pravidla obsažená v instrukci vyhovovala téměř 140 let 

především díky své komplexnosti a podrobnosti. Úprava zahrnovala 

personální zajištění úřadu, jeho dosavadní i nové kompetence, úřední 

dobu, poplatky, sankce a především procesní postupy v dosud 

neupravených detailech. Instrukce tak přináší řadu informací 

důležitých pro poznání úlohy apelačního soudu, bez nichž by naše 

představa o fungování této významné soudní instituce byla jen 

                                           
799

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 26–28; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 81.  
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  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 258. 
801

  WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 4. 
802

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2. 
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  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 22. 
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schematická. Znamenala úplnou reformu apelačního soudu, který se 

dosud řídil instrukcí Ferdinanda I. z roku 1548. Oproti tomu nelze 

konstatovat, že zcela nahradila reskript Ferdinanda II. z roku 1628. 

I po jejím vydání v roce 1644 obsahoval o šestnáct let starší reskript 

podrobnější pravidla v otázkách, které upravoval (počet radů, 

kvalifikační požadavky, plat). Instrukce je sice v některých aspektech 

doplnila či mírně modifikovala, nicméně celkově zde byla stručnější.804 

Například průběh zkoušky budoucích radů nadále reguloval pouze 

reskript.805 

 

  

9. Agenda německých lén 

 

Významnou roli sehrál apelační soud v agendě, kterou od druhé 

poloviny 15. století vykonával úřad hejtmanství německých lén. 

V plném rozsahu ji převzal na základě císařského reskriptu 

vydaného 18. července 1651, ale částečně na ní participoval prakticky 

od svého vzniku. Habsburští panovníci mu svěřovali úkoly v této 

oblasti především kvůli odborným kvalitám jeho personálu. 

 

 

9.1. Role apelačního soudu v lenní agendě před rokem 

1651 

 

Německými lény byla označována zahraniční léna České koruny 

nacházející se mimo její území na teritoriu Svaté říše římské.806 

Většina těchto držav (feuda extra curtem) pocházela z doby Karla IV. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 3; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 56.  
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  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 52. 
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  Vrchním lenním pánem byl současně český král a Koruna česká. VESELÝ, J. O přenesení působnosti 

hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě pražském. Právněhistorické studie. 1984, č. 26, 

s. 74; ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 26. 
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Správa menších lén a méně důležité lenní záležitosti náležely do 

pravomoci hejtmanství německých lén, jehož vznik spadá nejpozději do 

období vlády Vladislava Jagellonského, ale možná již do poděbradské 

doby.807 První výslovná zmínka o úřadu se datuje do roku 1493.808 

Významnější věci a záležitosti velkých leníků, měla na starost česká 

kancelář; písemnosti vydané v tomto případě nesly zprvu královskou 

pečeť, později stačil panovníkův podpis. Působnost hejtmanství lze 

rozdělit na část správní a soudní. Kromě správy lén zahrnovala 

vyřizování rozepří mezi jednotlivými leníky a sporů vyplývajících z 

lenního vztahu. Soudní složka úřadu bývá v literatuře označována jako 

soud (při) hejtmanství německých lén nebo zkráceně lenní soud.809 

Od druhé poloviny 16. století se na agendě zahraničních lén 

podílela významnou měrou apelační komora. Její role se uplatňovala 

jak ve správní, tak soudní oblasti několika způsoby. Asi příliš 

nepřekvapí, že i zde poskytovala dobrozdání a odborné posudky 

v komplikovaných případech. Méně samozřejmá je ale skutečnost, že 

při hejtmanství německých lén působili nejprve dva a později čtyři 

apelační radové jako odborní referenti (pod označením lenní radové), 

kteří dokonce představovali jeho jediný stálý odborný personál. 

V období před stavovským povstáním tato místa zastávali Jan Kauffer, 

Jan Eisen, Martin Rabman a Otto Melander.810 Vedle nich tvořili úřad 

již jen hejtman, stojící v jeho čele, sekretář a písaři. Podle vyjádření 

české komory z 11. srpna 1650 pobíral hejtman roční plat 600 kop 

míšeňských, lenní radové 300 kop a sekretář 200 kop.811 Apelační 

radové se kromě běžné agendy zabývali mimořádnými záležitostmi jako 

členové komisí nařízených panovníkem. Rovněž plnili funkci 

                                           
807

  Předtím tyto záležitosti měla na starosti česká kancelář. VESELÝ, J., O přenesení působnosti 

hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě pražském, s. 74. 
808

  KALOUSEK, J., České státní právo, s. 111; VESELÝ, J. Obnova zahraničních lén české koruny za 

Jiříka z Poděbrad. Právněhistorické studie. 1962, č. 8, s. 278. 
809

  VESELÝ, J. O soudu hejtmanství německých lén : příspěvek ke kapitole o soudnictví ve starém 

českém státě. Právněhistorické studie. 1971, č. 16, s. 115, 116. 
810

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 152, 155, 157.  
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přísedících v lenních sporech. Asi není zapotřebí zvlášť zdůrazňovat, že 

pro uvedené účely vybíral panovník apelační rady především 

z doktorské lavice, aby zajistil co největší odbornost při vyřizování 

agendy. Spíše výjimečně mezi nimi nalezneme zástupce panského 

stavu. Předpokládaným kvalifikačním požadavkem byla nepochybně 

znalost němčiny, neboť většina vazalů pocházela z německé jazykové 

oblasti. Zasedání lenního soudu se účastnil spolu se sekretářem 

hejtmanství i sekretář apelační stolice.812 Z řad apelačních radů nebyly 

obsazovány pouze referentské posty, ale též úřad hejtmana, jak 

dokazuje případ Volfa Viléma Lamingera (zemřel 1635).813 

První aktivita apelačního soudu v záležitostech německých lén je 

doložena v knize lenního hejtmana Jana mladšího Popela z Lobkovic 

záznamem z 3. září 1550, podle něhož sekretář soudu převzal spisy ve 

sporu mezi Jiřím Leuchtenberským a Waltrem z Habsperka o zámek 

Rackstein.814 Tento zápis znamená, že se apelační radové začali podílet 

na vyřizování lenních kauz nejpozději dva roky po svém zřízení. 

Vzhledem k nedostatku dalších zpráv nelze určit, jakou formou tak 

učinili a zda již šlo o pravidelnou činnost. S největší pravděpodobností 

zde poskytli dobré zdání. 

Soustavně se apelační komora zabývala lenními záležitostmi 

bezpochyby v poslední čtvrtině 16. století, z níž se zachovala kniha 

                                                                                                                            
811

  VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě 

pražském, s. 75, 83. 
812

  VESELÝ, J. K osudům spisovny úřadu hejtmanství německých lén za českého stavovského povstání. 

In Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám. Praha : Universita Karlova, 1975, s. 11; 

VESELÝ, J. O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě pražském. 

Právněhistorické studie. 1984, č. 26, s. 73; VESELÝ, J., O soudu hejtmanství německých lén, s. 118, 119. 
813

  Laminger, poslední hejtman německých lén, složil přísahu apelačního rady (na rytířské lavici) 

14. března 1618; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 68, fol. 7; Národní archiv. Apelační soud, kn. 

č. 69, s. 13; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 71, fol. 9; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 158; 

WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 61; 

HAUSENBLASOVÁ, J. Počátky apelačního soudu v Čechách a jeho personální obsazení 1548–1627, 

s. 18. Veselý ho označuje jako Lamingena; VESELÝ, J., O soudu hejtmanství německých lén, s. 76, 77. 

Personální vazby mezi hejtmanstvím a apelační komorou dokládá i kariéra jejího druhého prezidenta Jana 

Popela z Lobkovic na Točníku, jmenovaného v roce 1570, který se o deset let později stal hejtmanem 

německých lén; JANÁČEK, J., Rudolf II. a jeho doba, s. 205, 206; SEDLÁČEK, A., Hrady, zámky, 

s. 136; SEDLÁČEK, A., Z Lobkovic. In: Ottův slovník naučný XVI, s. 225. 
814

  Předání spisového materiálu přikázal nejvyšší kancléř. VESELÝ, J., O soudu hejtmanství německých 

lén, s. 118. 
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zpráv a posudků poskytovaných v těchto věcech mezi léty 1587 

a 1589.815 Přestože zmíněný pramen bezprostředně dokládá existenci 

pravidelné lenní agendy apelačního tribunálu, nevěnovala mu 

literatura o hejtmanství německých lén dosud žádnou pozornost 

(pravděpodobně pro jeho dislokaci ve fondu Apelační soud).816 

Německy vedená kniha obsahuje stručné záznamy o řešených 

otázkách. Jejich nadpisy uvádějí, čeho se dobrozdání týkala a někdy 

též, komu byla určena. Předmět posudku vymezovaly jménem osob, 

názvem statku nebo jiným určením věci, např. statek Waxdorf, 

Barbara Mülnerin, židovský kontraband.817 Mezi adresáty často 

nalezneme českou komoru („ad Cammeram Bohemicam“, „ad Cam. 

Bohe:“) a dvorskou komoru („ad Cam: Curiae“ nebo „ad Cam: 

Aulae“).818 Z formulace zápisů vyplývá, že apelační radové zpracovávali 

svá dobrozdání podle spisového materiálu přiloženého k žádosti 

dožadující instituce: „Die Räthe haben sich in beiligenden Schrifften 

ersehnen und befinden daß…“819 

Nejstarším dokladem o účasti a významu apelačních radů při 

zasedáních předbělohorského lenního soudu je lenní kniha Hertvíka 

Zejdlice ze Schönfeldu, hejtmana německých lén v letech 1602 

a 1603.820 Přestože obsahuje záznamy pouze o třech zasedáních 

lenního soudu v roce 1602, umožňuje na základě seznamů přísedících 

                                           
815

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 42, Zprávy a posudky apelačního soudu v lenních záležitostech, 

1587–1589.  
816

  Jiří Veselý pro své studie o hejtmanství německých lén využíval v Národním archivu fondy 

Hejtmanství německých lén a Česká dvorská kancelář. VESELÝ, J., O soudu hejtmanství německých lén; 

tentýž, K osudům spisovny úřadu hejtmanství německých lén za českého stavovského povstání; tentýž, 

O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě pražském. Před Veselým 

se problematikou německých lén zabýval Franz Haimerl; HAIMERL, Franz. Die deutsche 

Lehenhauptmannschaft (Lehenschranne) in Böhmen: ein Beitrag zur Geschichte des Lehenwesens in 

Böhmen mit urkundlichen Beilagen. Prag : Wenzel Hess, 1848. 
817

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 42, fol. 365, 382, 366. 
818

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 42, fol. 8, 365, 366, 396. 
819

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 42, fol. 7. Stejně nebo podobně začínají všechny záznamy. 

Apelační soud se označoval též jako „die verordneten Appellation Räthe“ (zřízené rady nad apelacemi). 

Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 42, fol. 381. 
820

  Hertvík Zejdlic ze Schönfeldu zemřel 20. ledna 1603. VESELÝ, J. K osudům spisovny úřadu 

hejtmanství německých lén za českého stavovského povstání. In  Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi 

k 70. narozeninám. Praha : Universita Karlova, 1975, s. 113. 
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konstatovat, že ze všech důležitých soudních institucí v něm měla 

právě apelační stolice rozhodující zastoupení. Její právníci tak 

nepochybně značně ovlivňovali výsledek řízení. Následující tabulka 

ukazuje počty osob z jednotlivých úřadů, které byly přítomny jednání 

lenního soudu 22. června, 25. června a 24. října 1602. Vyšší 

a reprezentativnější účast na prvním zasedání souvisela s tím, že se 

zřejmě konalo po delším období nečinnosti. Apelační soud 

reprezentovali vesměs členové doktorské lavice, pouze třetího jednání 

se zúčastnil také jeden zástupce panského stavu.821 

 

Úřad/den zasedání 22. červen 25. červen 24. říjen 

apelační soud 4 4 6 

zemský soud 5 2 3 

komorní soud 2 1 2 

česká komora 2 2 - 

dvorský soud 1 - 1 

nejvyšší písař 1 - - 

lenní hejtman 1 1 1 

komorní prokurátor - - 1 

celkem 16 10 14 

 

Ačkoliv o průběhu řízení před lenním soudem prameny mnoho 

neříkají, lze předpokládat, že se v něm přísedící snažili uplatňovat 

stejné zásady jako u svých „mateřských“ úřadů. Účast apelačních radů 

proto možná stála na počátku 17. století u úvah, zda nezměnit 

dosavadní ústní proces na písemný, který se uplatňoval u apelačního 

soudu již od jeho vzniku.822 Tehdejší argumenty pro zavedení 

písemného řízení se jistě příliš nelišily od těch, které o čtvrtstoletí 

                                           
821

  VESELÝ, J., O soudu hejtmanství německých lén, s. 119. 
822

  O tendencích zavést u lenního soudu písemný proces se stručně zmiňuje Jiří Veselý, aniž by uváděl 

dobové zdůvodnění a iniciátora těchto snah. VESELÝ, J., O soudu hejtmanství německých lén, s. 120. 
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později použilo Obnovené zřízení zemské v článku C.I.823 Kromě toho, 

že časově omezené ústní přednesy ztěžovaly kvalifikované posouzení 

složitějších věcí, hrála zde navíc nezanedbatelnou roli velká vzdálenost 

lén od hlavního města (v roce 1602 soud zasedal v zelené světnici na 

Pražském hradě), která často znemožňovala osobní účast stran. 

Z uvedeného důvodu se účastníci řízení nechávali při jednání 

zastupovat zmocněnci. Ať prosazovali zásadu písemnosti u lenního 

soudu skutečně apelační radové, či iniciativa vzešla odjinud, nebyly 

tyto snahy úspěšné a proces zůstal ústní. Zbývá dodat, že vzhledem 

k mateřské řeči leníků probíhala jednání německy.824 

  S působením vysokoškolsky vzdělaných právníků z řad 

apelačních radů souviselo zřejmě též prosazování zásad obecného 

(císařského) práva. Jak se dozvídáme z knihy lenního hejtmana Adama 

Slavaty, používaly se na konci 16. století u lenního soudu tři právní 

systémy. Konkrétně tento poznatek obsahuje dopis pro Rudolfa II. 

ze 7. října 1596, v němž si Slavata stěžoval na zmatek a nepořádek 

(„verwirr und unordtnung“) způsobený posuzováním lenních věcí podle 

saského práva, císařského práva a českého zemského zřízení 

(„…einmahl nach saxischen, dann auch nach Kayser Rechten zum Tayl 

auch nach der Chron Behaimb Landtordnung…“).825 

Důležitá úloha připadla apelačnímu soudu po porážce českých 

stavů v souvislosti se snahou Ferdinanda II. o urovnání poměrů 

zahraničních lén, jejichž agenda během stavovského povstání velmi 

upadla.826 Panovníkovu aktivitu bezprostředně motivovala potřeba 

zajistit si podporu leníků ve válečném konfliktu a s ohledem na 

nepříznivou finanční situaci nepochybně i taxa placená vazaly při 

                                           
823

  JIREČEK, H., (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, s. 118–120. 
824

  VESELÝ, J., O soudu hejtmanství německých lén, s. 119–121. 
825

  VESELÝ, J., O soudu hejtmanství německých lén, s. 121. 
826

  Během povstání vykonával funkci hejtmana německých lén jeden z direktorů Bedřich z Bílé, 

popravený 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. VESELÝ, J., K osudům spisovny úřadu 

hejtmanství německých lén za českého stavovského povstání, s. 115. 
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udílení lén. Prvním krokem ke stabilizaci lenních vztahů bylo 

shromáždění lenní registratury a zmapování nepřehledné situace.  

Vzhledem k participaci apelačního soudu na lenní agendě 

v předbělohorském období bylo logické, že císař tímto úkolem pověřil 

jeho prezidenta Bedřicha z Talmberka. Dopisem z 15. března 1622 mu 

přikázal vypracovat zprávu o stavu německých lén včetně vylíčení 

problémových záležitostí. Spolu s nejstaršími rady z doktorské lavice 

Wenzlem, Kauffrem, Rüdingerem a Gniesenem měl zajistit nejen 

prohledání spisovny apelační komory, ale za pomoci místodržitele 

Karla z Lichtenštejna také vydání písemností od osob přicházejících 

v minulosti do styku s lenními věcmi a jejich dědiců. Za tímto účelem 

vyhotovil Lichtenštejn na Talmberkovu žádost celkem osm příkazů 

k odevzdání veškerých lenních materiálů (knih, zpráv, listů, akt). Mezi 

adresáty zaujímal přední místo Štěpán Jiří ze Šternberka, který 

obsadil post hejtmana německých lén po smrti Hertvíka Zejdlice 

16. června 1603 a ještě v roce 1622 byl takto titulován. Z ostatních 

úředníků můžeme jmenovat Štěpána Ilgena, jenž během stavovského 

povstání zastával funkci sekretáře hejtmanství.827 

Doručení Lichtenštejnových výzev a převzetí lenních písemností 

obstarávala tříčlenná komise apelačního soudu, do níž Talmberk 

jmenoval rady Antonína Landiho, Jana Konráda Kropfa z Ahlendorfu 

a německého sekretáře Martina Reymanna.828 Její zpráva z 12. srpna 

1622 se částečně stala podkladem pro Talmerkovu odpověď 

Ferdinandu II., datovanou o čtyři dny později. Prezident v ní informoval 

císaře, že materiál ze spisovny apelací již studují jednotliví radové a že 

                                           
827

  Průběh shromažďování lenní registratury v roce 1622 podrobně popsal Jiří Veselý na základě osmi 

spisů dochovaných ve fondu Hejtmanství německých lén Národního archivu (Národní archiv. 

Hejtmanství německých lén, sign. L 92/1, 1–2, kart. č. 541.). VESELÝ, J., K osudům spisovny úřadu 

hejtmanství německých lén za českého stavovského povstání, s. 116–123. 
828

 Pro špatnou čitelnost označuje Jiří Veselý německého sekretáře apelačního soudu příjmením 

„Reymak“ s otazníkem; VESELÝ, J., K osudům spisovny úřadu hejtmanství německých lén za českého 

stavovského povstání, s. 118. Seznamy sekretářů však uvádějí jméno Reymann; Národní archiv. Apelační 

soud, kn. č. 68, fol. 37; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 69, s. 127; Národní archiv. Apelační soud, 

kn. č. 71, fol. 9; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 271; WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení 
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mimo něj shromáždil ještě další písemnosti. Současně slíbil zabývat se 

svěřeným úkolem s maximální důsledností. K jakému výsledku dospěli 

apelační radové při studiu lenní registratury, bohužel nevíme, neboť 

jejich případný rozbor není k dispozici. Nicméně je jisté, že tato 

problematika poutala Ferdinandovu pozornost i nadále. Ve třicátých 

letech 17. století pověřil vypracováním zprávy o německých lénech 

dvorského radu Poppena, jehož obsáhlá třídílná práce z let 1634–1646 

nebyla nakonec pro svou nízkou kvalitu využívána.829 Vyhledávání 

v lenních spisech opakovaně nařizoval též Ferdinand III. Z jeho 

korespondence s apelačními rady v roce 1640 se dozvídáme, že spisový 

materiál, nacházející se ve spisovně soudu ještě v roce 1622, převzala 

před lety česká dvorská kancelář.830 

 

 

9.2. Spojení hejtmanství německých lén s apelačním 

soudem 

 

Definitivní vyřešení správy zahraničních lén umožnil konec 

třicetileté války. Na radu místodržících a české komory upustil císař 

od dosavadního modelu samostatné instituce a agendu přenesl 

na dvorský soud, do jehož pravomoci náležela domácí léna. Za tímto 

účelem spojil v lednu 1650 úřad hejtmana německých lén, který byl 

neobsazený od smrti Volfa Viléma Lamingera (1635), s funkcí 

nejvyššího dvorského sudího.831 Když však během téhož roku zemřeli 

                                                                                                                            
pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 130; HAUSENBLASOVÁ, J. Počátky apelačního 

soudu v Čechách a jeho personální obsazení 1548–1627, s. 21.   
829

  VESELÝ, J., K osudům spisovny úřadu hejtmanství německých lén za českého stavovského povstání, 

s. 118, 123, 124; VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na 

Hradě pražském, s. 78.  
830

  VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě 

pražském, s. 78. 
831

  Laminger měl za sebou rovněž kariéru apelačního rady na doktorské lavici. Národní archiv. Apelační 

soud, kn. č. 68, fol. 7; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 69, s. 13; Národní archiv. Apelační soud, kn. 

č. 71, fol. 9; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 158; WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského 
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nejprve dvorský místosudí Ondřej Kotva a později též nejvyšší dvorský 

sudí Jindřich Volf Berka z Dubé, trvale svěřil správu exteritoriálních 

lén apelační komoře.832 

Působnost hejtmanství německých lén přenesl Ferdinand III. 

na apelační soud rezolucí (reskriptem) z 18. července 1651, 

adresovanou přímo apelačním radům. Její text se dochoval v originálu 

jen zčásti, zato v několika opisech.833 V plném znění ji rovněž otiskl 

Schmidt.834 Veřejnosti a především leníkům byl určen patent 

podobného znění vydaný 15. prosince 1651. Jako akt s neurčitým 

počtem adresátů je k dispozici kromě opisů též v tištěné podobě.835 

Na úvod reskriptu Ferdinand III. vysvětlil důvody svého 

rozhodnutí. Argumentoval potřebou uvést poválečné poměry království 

v předešlý dobrý stav („…in vorigen gueten standt gebracht“)  včetně 

řádného uspořádání lenních vazeb. Zmínil též svůj předchozí pokus 

spojit hejtmanství německých lén s úřadem nejvyššího dvorského 

sudího v jednu instituci („solcher Teutschen Lehenhaubtmanschafft… 

Unseren Königlichen Obristen HoffLehenRichterAmt unter eins 

incorporiren“). Jelikož se uvedené řešení neosvědčilo, rozhodl se 

zmíněné spojení realizovat s apelačním kolegiem a přenést na něj 

činnost hejtmanství („…die erwehnte incorporation auff Unser 

Königliches Collegium der Appellation transferirt, und der Teutschen 

Lehenhaubtmanschafft Verrichtung, denselben aufgetragen werde.“).836 

                                                                                                                            
apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 61; HAUSENBLASOVÁ, J. Počátky apelačního soudu 

v Čechách a jeho personální obsazení 1548–1627, s. 18. 
832

  VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě 

pražském, s. 78–83. 
833

  Neúplný originál se nachází ve fondu Hejtmanství německých lén Národního archivu; Národní archiv. 

Hejtmanství německých lén, sign. 8 H, č. XXX. Opisy nalezneme jak ve fondu Česká dvorská kancelář, 

tak ve fondu Apelační soud; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 76a, fol. 33–35;  Národní archiv. 

Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152. Textu reskriptu 

z 18. července 1651 se věnoval též Jiří Veselý; VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství 

německých lén na apelační soud na Hradě pražském, s. 84–86. 
834

  SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 85–89. 
835

  Výtisky patentu nalezneme ve fondu Hejtmanství německých lén Národního archivu; Národní archiv. 

Hejtmanství německých lén, sign. 8 H, č. XXXII. Opis je k dispozici ve fondu Česká dvorská kancelář;  

Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152. 
836

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 76a, fol. 33; Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. 

č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 85, 86. 
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Citované formulace vyjadřují formální rozdíl mezi přenesením lenní 

agendy na dvorský a apelační soud. Zatímco v prvním případě došlo ke 

spojení (Einverleibung, Coniunction, incorporation) úřadu hejtmanství, 

resp. hejtmana, s nejvyšším představitelem dvorského soudu, ve 

druhém případě nastalo přičlenění tohoto úřadu k celému apelačnímu 

kolegiu. Jedná se o projev skutečnosti, že funkce nejvyššího dvorského 

sudího byla úřadem sama o sobě, kdežto apelační soud měl charakter 

sborové instituce a prezident byl pouze jeho součástí. 

Radové se neměli zabývat pouze stávajícími lény. Ferdinand jim 

přikázal, aby pátrali po lénech, která byla od České koruny odtržena 

neoprávněně nebo alespoň s pochybnostmi („…ob einige ungebührlich 

distrahirt, vertuscht, in Unrichtig- oder Ungewißheit steckhen, 

nachforschet“). Následně měli o zjištěných faktech podat informaci 

s připojeným dobrým zdáním.837 

K bezprostřednímu plnění povinností v lenních záležitostech 

vyčlenil panovník dva apelační rady, jmenovitě doktory Johanna 

Reicharda Schwaba z Raigersdorfu a Adolfa Hammra 

ze Schrozburgu.838 Později se pro ně vžilo označení lenní referenti, jak 

dokládají seznamy úředníků apelačního soudu.839 Samotný reskript je 

nazýval „Deputirte Räthe“.840 Kdo jmenoval lenní referenty v pozdějším 

období, není známé. Nelze sice zcela vyloučit domněnku Woitschové, že 

tak činil prezident,841 ale způsob jejich prvního ustanovení a také 

analogie s  mechanismem obsazování míst apelačních radů spíše mluví 

pro závěr, že je jmenoval císař. Přestože se rekrutovali po celé 

sledované období zásadně z apelačních radů, bylo v roce 1763 uvedeno 

                                           
837

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 76a, fol. 33; Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. 

č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 86. 
838

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 76a, fol. 33; Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. 

č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 86. 
839

  Např. Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 70, s. 209. 
840

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 76a, fol. 34; Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. 

č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 87. 
841

  WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 23. 
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do funkce šest lenních referentů bez této předchozí zkušenosti.842 

Pokud by je jmenoval jen prezident, znamenalo by to, že se v tomto 

případě stali členy soudu nezávisle na vůli panovníka, což není 

pravděpodobné.  

V prvních desetiletích pocházeli lenní referenti většinou z řad 

doktorů, popř. rytířů; s pány se mezi nimi setkáváme až od roku 

1675.843 Woitschová si všímá jejich následné kariéry, kdy polovina 

viceprezidentů apelačního soudu postoupila na svůj post právě 

z pozice lenního referenta.844 Autorka však význam lenního referentství 

v tomto ohledu zřejmě přeceňuje, neboť podle instrukce z roku 1644 se 

zástupcem prezidenta stával vždy nejstarší člen Collegia panského 

stavu.845 

Administrativní činnost měl zajišťovat jeden pověřený kancelista 

nebo ingrosista, jenž dohlížel na příchozí a odcházející korespondenci, 

akta, zprávy a dobrá zdání. Po negativních zkušenostech s hledáním 

a kompletací spisového materiálu v uplynulých třiceti letech, věnoval 

císař jeho uložení zvláštní pozornost. Nařídil ho uchovávat na vhodném 

místě, odděleně od dosavadní apelační registratury, aby byl pokaždé 

k dispozici. Doručená podání a vyřízené věci se rovněž evidovaly 

samostatně, mimo ostatní korespondenci apelačního soudu. Za tímto 

účelem vznikly malá lenní registratura („eine kleine particular Lehens 

Registratur“), speciální protokol a repertář.846 Evidenci prováděl 

ingrosista.847 K centralizaci lenních spisů v jedné spisovně nicméně 

nedošlo. Jak zjišťujeme ze znění reskriptu, zůstávaly nadále staré 

písemnosti v kanceláři místodržitelství (zde tvořily rovněž „eine kleine 

                                           
842

  WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 23. 
843

  Prvním lenním referentem z panského stavu se stal v roce 1675 Julius Jindřich Blum, který 

odstartoval více než tři desetiletí trvající období, kdy páni vytlačili z tohoto postu rytíře. 

WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 23. 
844

   WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 24. 
845

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 4; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 57. 
846

  Repertář (repertorium) je pomůcka usnadňující hledání obsahu (rejstřík). Ottův slovník naučný: 

illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Sv. 21. Praha : J. Otto, 1904, s. 569. 
847

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 76a, fol. 33; Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. 

č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 86, 87. 
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Registratur“), v české dvorské kanceláři, české komoře a dalších 

institucích. Jejich počet se navíc rozrůstal především u české dvorské 

kanceláře, která stále plnila některé úkoly v oblasti zahraničních lén. 

Výslovně byla upravena povinnost tyto spisy na vyžádání zapůjčit 

apelačním radům, kteří je po zhlédnutí nebo pořízení výpisu měli 

vrátit.848 Toto ustanovení aplikovali apelační radové hned v září 1652, 

kdy v první zprávě o stavu agendy žádali císaře o předání alespoň kopií 

důležitých lenních dokumentů české dvorské kanceláře, aby mohli 

vybudovat předpokládanou registraturu.849 

Veškeré lenní kauzy, akta a podání předkládali lenní referenti 

celému Collegiu k poradě a konečnému rozhodnutí („zue 

Beratschlagen, und das Conlusum“). Současně v jeho plénu přednesli 

o případu zprávu (relation) a později dohlédli na náležitou expedici 

výsledku řízení. Účast právníků a sborové projednávání kauz měly 

bezesporu zajistit jejich kvalifikované posouzení. Procesní podrobnosti 

včetně hlasování reskript neuváděl, pouze nepřímo odkázal na apelační 

instrukci z roku 1644. Mělo se totiž postupovat stejným způsobem 

jako v jiných věcech vyřizovaných soudem („wie in andern 

Appellationssachen“). Zvláštní pozornost museli radové věnovat 

případům týkajícím se královského fisku. Na tyto věci dohlíželo celé 

Collegium a byly obligatorně oznamovány královskému prokurátorovi. 

Co se týče rozsahu působnosti, stal se apelační soud v oblasti 

zahraničních lén správním orgánem a soudem I. stupně. Některé 

záležitosti však musel se svým dobrozdáním postupovat císaři ke 

konečnému rozhodnutí: 

1. věci týkající se přímo královských práv, 

2. spory mezi lenním pánem a vazalem, 

3. důležité záležitosti, 

                                           
848

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 76a, fol. 34; Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. 

č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 87, 88. 
849

  VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě 

pražském, s. 87–88. 
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4. případy s pochybnostmi. 

Panovník si pro sebe vyhradil rovněž udílení lén, ledaže by toto právo 

delegoval („nisi in causa delegationis“). Nadále zůstalo při dosavadní 

praxi, že lenní listy, koncese, konfirmace, indulty850 a podobné 

dokumenty vyhotovovala česká dvorská kancelář.851 

 Reskript obsahoval jakási „přechodná“ ustanovení, jež apelačním 

radům ukládala, aby každých půl roku informovali císaře o přijatých 

opatřeních a případných problémech spojených se sloučením apelační 

a lenní agendy. Panovník se tak evidentně chtěl vyhnout opakování 

neúspěchu, k němuž došlo při spojení hejtmanství německých lén 

s dvorským soudem. Dále předjímá vydání patentu zajišťujícího 

všeobecnou informovanost o provedené změně.852 Toto ustanovení 

naplnil 15. prosince 1651.853 V souladu s pokynem české dvorské 

kanceláře z 12. ledna 1652 rozeslal apelační soud nový patent 

37 leníkům. (Průvodní dopis nese datum 6. března 1652.) Od každého 

z nich si vyžádal potvrzení.854 

První dochovanou reakci apelačních radů na reskript 

z 18. července 1651, představuje jejich odpověď císaři 9. srpna, v níž 

slíbili plnit svěřené povinnosti a žádali, aby s přenesením působnosti 

byli seznámeni vazalové.855 Projevem aplikace reskriptu je jejich 

půlroční zpráva o stavu agendy ze září 1652. Obsahovala přehled 

deseti dosud vyřízených případů, žádost o poskytnutí lenních spisů 

uložených v české dvorské kanceláři (minimálně v opisech), požadavek 

na obsazení místa ingrosisty nebo kancelisty, které předpokládal 

                                           
850

  V lenních věcech indult znamená povolení delší lhůty k vyžádání si práva. Ottův slovník naučný: 

illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Sv. 12. Praha : J. Otto, 1897, s. 629. 
851

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 76a, fol. 33, 34; Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. 

č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 87. 
852

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 76a, fol. 34, 35; Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. 

č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152; SCHMIDT, J. F. Monographie, s. 88. 
853

 Národní archiv. Hejtmanství německých lén, sign. 8 H, č. XXXII;  Národní archiv. Česká dvorská 

kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2, pořadové číslo 152. 
854

  Národní archiv. Hejtmanství německých lén, sign. 8 H, č. XXXIII. Též VESELÝ, J., O přenesení 

působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě pražském, s. 87. 
855

  Národní archiv. Hejtmanství německých lén, sign. 8 H, č. XXXI. Též VESELÝ, J., O přenesení 

působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě pražském, s. 87. 
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reskript pro správu lenní registratury, a návrh na taxovní řád v lenních 

záležitostech.856 Svým obsahem dokládá nejen počáteční činnost 

soudu na tomto úseku, ale také proces budování co nejúplnější 

registratury včetně personálního zajištění. Shromažďování spisů 

ostatně probíhalo též ve vztahu k místodržitelství a české komoře.857 

Žádost o přidělení kancelisty nebo ingrosisty pomáhá interpretovat text 

reskriptu ve smyslu, že se jednalo o místo nad dosavadní počet 

kancelistů nebo ingrosistů. Pouhé jmenování tohoto úředníka totiž 

podle instrukce z roku 1644 náleželo do prezidentské pravomoci.858 

Oproti tomu vytvoření nové placené pozice musel schválit císař. Jak 

prokazuje panovníkův přípis české komoře z 16. února 1653, byl 

uvedený postup zachován. Ferdinand III. komoře přikázal vyplácení 

platu novému ingrosistovi, kterého určí tehdejší prezident soudu 

František Karel z Kolovrat.859  

Návrh na stanovení poplatků v lenních věcech akceptoval 

Ferdinand III. vydáním taxovního řádu 7. února 1653, se stručným 

názvem „LehenTax“.860 Ve srovnání s ostatními záležitostmi 

vyřizovanými apelačním soudem byl systém lenních tax daleko 

obšírnější.861 Zahrnoval 29 položek, zatímco v taxovním řádu z roku 

1644 jich nalezneme pouze čtrnáct. Zpoplatňoval též úkony jako 

zaprotokolování žaloby, ověřování pravosti pečeti, zastupování na 

základě plné moci, předvolání svědků, vydání rozsudku in 

contumaciam a další. Nelze přehlédnout, že i za stejné úkony ukládaly 

oba řády často odlišné sazby. Zcela rozdílné poplatky stanovily za 

                                           
856

  VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě 

pražském, s. 87–88.  
857

  Vydání lenních spisů apelačnímu soudu nařídil Ferdinand III. místodržícím 7. února 1653 a české 

komoře 16. února 1653. VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační 

soud na Hradě pražském, s. 88. 
858

 Podle instrukce z roku 1644 působili u apelačního soudu čtyři kancelisté, které jmenoval prezident po 

projednání s kolegiem. Ingrosisté nejsou mezi administrativním personálem zmíněni. Národní archiv. 

Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 10; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 63–64. 
859

  Přípis z 16. února zmiňuje Jiří Veselý. VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství německých 

lén na apelační soud na Hradě pražském, s. 88. 
860

  Lenní taxovní řád je přístupný např. v opise z roku 1662; Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, 

fol. 33. 
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vydání rozhodnutí. Prozatímní rozhodnutí stálo strany v lenních 

záležitostech dvakrát méně než v ostatních věcech, u definitivních 

ortelů existovaly v prvním případě dvě fixní taxy podle důležitosti, ve 

druhém případě závisel poplatek na výši sporné sumy. Položky lenního 

taxovního řádu z roku 1653 uvádí následující tabulka. Částky jsou ve 

zlatých a krejcarech. 

 

Úkon Taxa 

žaloba 1 zl. 30 kr. 

zaprotokolování žaloby 45 kr. 

procesní námitka 1 zl. 30 kr. 

replika 1 zl. 30 kr. 

duplika 1 zl. 30 kr. 

triplika 1 zl. 30 kr. 

kvatruplika 1 zl. 30 kr. 

dilace (odklad lhůty) 45 kr. 

předvolání svědků 15 kr. 

příloha 15 kr. 

ověření pravosti pečeti 15 kr. 

zveřejnění svědků 1 zl. 

předvolání k inrotulaci862 45 kr. 

přezkum písemnosti 1 zl. 30 kr. 

inrotulace spisů863 1 zl. 30 kr. 

obyčejné prozatímní rozhodnutí 1 zl. 30 kr. 

důležité prozatímní rozhodnutí 3 zl. 

kontumační rozsudek 6 zl. 

obyčejné definitivní rozhodnutí 10 zl. 

důležité definitivní rozhodnutí 20 zl. 

                                                                                                                            
861

  Viz tabulku na s. 199. 
862

  „Citation ad inrotulationem“. Při inrotulaci spisů probírají strany spornou látku ve spisech. 
863

  Viz předchozí poznámku. 
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Úkon Taxa 

apelace 25 zl. 

ověření pravosti 15 kr. 

soudní posudek 45 kr. 

dekret 15 kr. 

zadržení 45 kr. 

exekuce 1 zl. 30 kr. 

generální plná moc 1 zl. 

speciální plná moc 30 kr. 

kauce 45 kr. 

 

Seznam tax zároveň podává přehled procesních úkonů 

prováděných v řízení o lenních záležitostech. Některé z nich, jako 

předvolání svědků, předvolání k inrotulaci, rozsudek pro zmeškání 

jednání, dokládají ústní charakter procesu, který nezměnilo ani 

převedení působnosti na apelační soud. 

Svěření správy a soudnictví německých lén odbornému 

personálu apelačního soudu podařilo definitivně vyřešit situaci v této 

důležité agendě.  Vedlo k překlenutí jejího úpadku, s nímž se potýkala 

během stavovského povstání a třicetileté války, ke stabilizaci lenní 

registratury a nepochybně též ke zvýšení její kvality jak ve správní, tak 

soudní oblasti. O úspěšnosti Ferdinandova kroku nejlépe vypovídá 

fakt, že vyřizování záležitostí zahraničních lén vydrželo v kompetenci 

apelačního tribunálu až do konce sledovaného období.864 Časem při 

něm dokonce vznikly specializované (oddělené) senáty pro správní 

a soudní věci. 

 

 

                                           
864

  Bratislavským mírem z 26. prosince 1805 byly zrušeny lenní vazby vůči zahraničním vazalům, nadále 

zůstaly pouze uvnitř státních celků. VESELÝ, J., O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na 

apelační soud na Hradě pražském, s. 89. 
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10. Změny pravomoci a dalších aspektů právní 

úpravy apelačního soudu v letech 1651–1783 

 

10.1. Kolkovné 

 

Právní normy druhé čtvrtiny 17. století zásadně předurčily 

charakter apelačního soudu v době od vydání Obnoveného zřízení 

zemského do jeho přeměny na všeobecnou odvolací instituci v roce 

1783. Podstatně rozšířily jeho pravomoc o obligatorní poskytování 

naučení ve vyjmenovaných trestních věcech, dozorovou činnost nad 

nižšími soudy, správu a prvoinstanční soudnictví zahraničních lén. 

Zároveň stanovily procesní pravidla včetně úpravy revizního řízení, 

interní postupy, způsoby evidence, systém administrativních poplatků 

a v neposlední řadě vytvořily předpoklady pro organizační, personální 

a materiální zajištění soudu. 

Následné půlstoletí nepřineslo z hlediska apelačního soudu 

žádné výraznější změny. Kromě již zmíněného reskriptu Leopolda I. 

ze 17. dubna 1676, který navýšil předepsaný počet členů Collegia 

na devatenáct osob včetně prezidenta,865 lze snad uvést alespoň 

patent, publikovaný 23. července 1686, o „užívání pečetěného neb 

znamenaného papíru“ zavádějící v českých a rakouských zemích 

kolkovné. Jeho ustanovení byla zopakována, doplněna a vysvětlena 

císařským nařízením z 25. ledna 1687.866  

Nová úprava zaváděla tři druhy kolkovaného papíru, který 

se měl používat pro vyjmenované úkony soukromých osob a akty 

veřejné moci (různá podání, plné moci, smlouvy, obligace, dlužní úpisy, 

testamenty, svědecké výpovědi, rozsudky, privilegia, udělení inkolátu, 

                                           
865

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 22. 
866

  Takto doplněný kolkovní předpis oznámili v Čechách místodržící 14. února 1687; Národní archiv. 

Apelační soud, inv. č. 288, kart. č. 1, Patenty, dekrety a různá normálie, fase 11 481. Vladimír Kindl 

datuje patent („Papier Ordnung“) 29. dubna 1686; patrně se se jednalo o německé znění; KINDL, V., 

Berně a poplatky v českých zemích za absolutismu, s. 83. 
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patenty, dekrety atd.) Kolkem se rozuměl otisk určeného symbolu 

s uvedením jeho ceny. Patent z roku 1686 rozlišoval papír označený 

„tuplovaným orlem“ (60 krejcarů), „královskau korunau“ (15 krejcarů) 

a „arcy-knížetcým klobaučkem“ (3 krejcary). Výše kolkovného závisela 

na charakteru úkonu nebo částce, jež byla jeho předmětem. Např. při 

ohlášení apelace, námitkách (exceptiones), replice, svědecké výpovědi 

nebo zplnomocnění stálo tři krejcary, v případě revizního rozhodnutí či 

definitivního rozsudku se odvíjelo od sporné sumy (nad pět se zlatých 

činilo 60 krejcarů, mezi stem a pěti sty zlatými 15 krejcarů, méně než 

sto zlatých tři krejcary). Naopak některé osoby a věci byly od platby 

osvobozeny: kriminália, dobrá zdání a zprávy poskytovaná panovníkovi 

nebo některému královskému úřadu, nemajetní lidé, osoby ve 

špitálech aj. 

Označování papíru zajišťoval za tímto účelem vytvořený vrchní 

úřad ve Vídni, jejž tvořil jeden úředník s písařem a „jinými potřebnými 

služebníky“. Pro České království tuto činnost vykonával k tomu 

zřízený komisař sídlící v Praze, jenž dostal k ruce jednoho písaře. 

Uvedené oprávnění dále získaly soudy a ostatní úřady. Falšování kolků 

se trestalo shodným způsobem jako falšování mincí. 

Stejně jako ostatní instituce mohl apelační soud považovat za 

„dostatečný průvod“ (důkazní prostředek) pouze písemnost na 

kolkovaném papíru. Jestliže doručenému podání tato náležitost 

chyběla, pokládalo se „všecko za neplatné a nepostačitedlné“ a mělo 

„zase zpátkem vydáváno býti“. Patent umožňoval dodatečné opatření 

kolkem, pokud k písemnému úkonu došlo na neznačeném papíru. 

Takové písemnosti musely strany nechat okolkovat do osmnácti týdnů 

oproti zaplacení odpovídající částky. Teprve potom mohla podání „za 

platná a podstatná držána býti“.867 

                                           
867

  Národní archiv. Apelační soud, inv. č. 288, kart. č. 1, fase 11 481.   



224 

 

Přestože kolkovné znamenalo první plošný poplatek v českých 

zemích,868 neodstranilo taxy jednotlivých institucí, jejichž taxovní řády 

zůstaly nadále v platnosti. V oblasti poplatků tak existovala duplicita, 

která prodražovala řízení. Co se týče konkrétně apelačního soudu, je 

nicméně nutné poznamenat, že výše poplatků za značený papír 

představovala pouze zlomek tax vybíraných podle obou taxovních 

řádů. 

Patent z roku 1686 byl během sledovaného období modifikován 

kromě již zmíněného roku 1687 ještě v roce 1692, v letech 1762 

a 1764 ho nahradily nové předpisy.869 Uvedené změny se projevily větší 

variabilitou kolků a zvýšením jejich ceny. Ve spisovém materiálu, který 

se dochoval z původní registratury apelačního soudu, je nalezneme 

v hodnotách tří, patnácti, 45, 60 krejcarů a dvou zlatých 

s vyobrazeními českého dvojocasého lva, popř. v kombinaci 

s rakouským znakem,870 moravské šachované orlice, královské 

koruny871 a dvojhlavého orla. 

 

 

10.2. Nové právo útrpné a hrdelní Josefa II. (1707) 

 

Výraznější změny nastaly pro apelační soud až během 18. století 

na úseku trestního soudnictví, kdy v souvislosti s hrdelními řády 

Josefa I. a Marie Terezie došlo k rozšíření jeho pravomocí a změně 

některých procesních pravidel. První z obou předpisů byl vyhlášen 

16. července 1707 s územní platností pro země Koruny české 

a v českém znění nesl název Nové právo útrpné a hrdelní pro Království 

                                           
868

  KINDL, V., Berně a poplatky v českých zemích za absolutismu, s. 83. 
869

 KINDL, V., Berně a poplatky v českých zemích za absolutismu, s. 83.  
870

  Český a rakouský znak se objevují po zřízení spojené česko-rakouské dvorské kanceláře v roce 1762; 

např. podání Josefa Podhajského z Vysokého Mýta datované 16. ledna 1763;  Národní archiv. Apelační 

soud, inv. č. 292, Různé originální listiny a doklady uložené v registratuře apelačního soudu, kart. 7, např. 

fase 21 065. 
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české, Markrabství moravské a Knížectví slezské.872 Apelačního soudu 

se týkaly normy o naučení, zásahu do řízení před soudem nižšího 

stupně a milosti v útrpných věcech.  

Úprava poskytování naučení ve složitých a pochybných trestních 

věcech („in Casibus Criminalibus arduis & dubiis“) zakazovala obracet 

se k jiným instancím včetně univerzit než k pražským apelacím. 

U apelační stolice musely v těchto případech brát naučení všechny 

soudy včetně zemských. Postup dožadující instituce reguloval 

článek XIV. Spolu s žádostí o naučení zasílala apelačním radům 

všechna vyšetřovací akta, „čitedlně psané… kus od kusu pečetí práva 

stvrzené… aneb v hromadě sepsané“, a to i tehdy, nebylo-li zapotřebí 

provádět inrotulaci. Zároveň musela „věrně a dokonale“ zapisovat do 

svých právních knih „všechno to, coby k poznamenání patřilo“. Takovou 

evidenci měla uložit s ostatním spisovým materiálem „na bezpečné 

a dobře zaopatřené místo.“873 Speciální ustanovení o naučení 

obsahoval článek XIII § 19 (celý článek jinak upravoval indicie 

nasvědčující spáchání trestných činů obecně a pro vyjmenované 

skutky zvlášť). Podle něj žádaly soudy o naučení též tehdy, pokud 

nastaly pochybnosti při zjišťování zločinů: „Kdyby pak naučení 

zapotřebí bylo všechno spolu s actami, neb spisy (tak jak brzo 

následovati bude) o naučení odeslat má.“ Nepřímo tak odkazoval na 

dodržování postupu podle následujícího článku (XIV).874 

Opisy naučení apelačního soudu v trestních věcech obsahují 

v hojném počtu knihy ortelů a naučení, uložené v Národním archivu. 

                                                                                                                            
871

  Zatímco v roce 1686 měl otisk motivu královské koruny hodnotu 15 krejcarů, na písemnostech 

z druhé poloviny 18. století je již uvedena částka 60 krejcarů, např. na poslední vůli Františka Josefa 

Tunklera z 19. ledna 1754; Národní archiv. Apelační soud, inv. č. 292, kart. 7, fase 21 601. 
872

  Vytištěno roku 1708 v Praze; JOSEF. Geho Milosti ržimského cýsaře, vherského a cžeského krále, ec. 

Jozeffa Prwnjho. Arcy-knjžete Rakauského, ec. pána nasseho negmilostiwěgssýho. Nowé práwo vtrpné a 

hrdelnj, pro králowstwj Cžeské, margrabstwj Morawské a knjžetcstwj Sleské. Anno M.DCC. VIII. 

Wytisstěno w Praze : Dědičůw Jana Karla Geřábka, 1708 (dále citováno jako Nowé práwo vtrpné a 

hrdelnj). Na vypracování zákoníku a jeho překladu do češtiny se podíleli členové apelačního soudu; 

ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 29. Kodex se označuje též jako Constitutio 

criminalis Josephina. 
873

  Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, s. 43, 44. 
874

  Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, s. 34–40. 



226 

 

Všechna naučení zachovávala stejnou formu a jedinými informacemi, 

které z nich zjistíme, jsou jméno delikventa, druh zločinu, trest, právní 

místo pokládající otázku a datace. Co bylo obsahem dotazu hrdelního 

soudu, se z nich nedozvíme. Tak například naučení pro brandýskou 

městskou radu z 3. června 1715 uložilo Matěji Hradeckému za 

smilstvo dalších šest neděl arestu (nad rámec dosavadního pobytu ve 

vězení). Při propuštění měl být napomenut, aby se do budoucna 

vyvaroval smilného života.875 Trest odnětí svobody, tentokrát půlroční, 

dostal včetně napomenutí Jura Srpek, zvaný Ondřejíček, za spoluúčast 

na loupeži (naučení ze 17. ledna 1716 určené soudu města Příboru na 

Moravě). O tři dny později zaslal apelační tribunál na Moravu další 

radu. Kvůli podezření z krádeže měl být kojetínský Žid Šalamoun 

Telecí Huba vystaven na pranýři a potom vypověděn nejen 

z markrabství, ale i z Českého království.876 

Josefův hrdelní řád rozšiřoval pravomoc apelačního soudu též 

v dozorové činnosti nad trestním řízením nižších soudů. Ať již byl 

proces zahájen na základě žaloby nebo z moci úřední, měl být celý 

anulován, jestliže v něm apelační radové shledali nějaké vady 

(„illegalicates“). V takovém případě se věc znovu projednávala. Norma 

pamatovala i potrestání osob, které vadný postup zavinily. Současně 

měly uhradit způsobenou škodu a vzniklé náklady (článek III § 4): „ty, 

jenž by tím vinni byli, náležitě strestati, neméně škody a autraty, 

přisauditi moc míti má.“877 

Další pravidla se týkala fáze po vydání prvoinstančního 

a odvolacího rozsudku (články XX–XXII).878 Předně připomínala styl 

apelačních ortelů předepsaný reformou z roku 1644, podle níž se tato 

rozhodnutí na rozdíl od rozsudků nižších soudů vyhotovovala 

a vyhlašovala panovníkovým jménem. Jako jejich jediné obsahové 

                                           
875

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 150, Kniha českých ortelů (Ortele a naučení), 1715–1716, 

fol. 32. 
876

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 150, Kniha českých ortelů (Ortele a naučení), 1715–1716. 
877

  Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, s. 7. 
878

  Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, s. 79–85. 
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náležitosti vyžadovala v obou instancích „spůsob a jakost pokuty“, tj. 

druh a výměru trestu. Rozsudek měl být obviněnému „co nejdříve… 

v obyčejném místě právním zřetedlně přečten a jak všudy obyčej veřejně 

vyhlášen.“ Jestliže odsouzený k hrdelnímu trestu ortel dobrovolně 

přijal, oznamovaly se mu nejméně s třídenním předstihem také datum 

a hodina popravy.879 Účelem takového opatření byla pravděpodobně 

snaha umožnit mu dostatečnou přípravu na smrt, a to nejen 

psychickou, ale zřejmě i fyzickou, jak vyplývá z příkazu hrdelního 

řádu: „[odsouzeného] přílišným nápojem nepřeplniti“.880 Uvedená lhůta 

mu zároveň poskytovala čas na rozmyšlenou, zda využije možnost 

odvolání nebo žádosti o milost, jež způsobovaly odklad popravy. Oproti 

tomu exekuci nezastavilo, pokud zločinec či svědkové odvolali své 

výpovědi. 

Právo apelovat nebo požádat panovníka o milost měl odsouzený 

nebo kdokoliv jeho jménem „třebas na místě popravním a posledního 

okamžení před smrtí.“ Jestliže mu císař milost odepřel, mohl o ni 

opakovaně žádat pouze tehdy, jestliže uváděl nové důvody.881 Trestní 

řád zakazoval nižším právům „pod těžkou a neomylnou pokutou“, aby 

komukoliv bránila k uplatnění odvolání nebo žádosti o milost. Apelaci 

připouštěl vůči každému hrdelnímu ortelu nižšího soudu 

s odůvodněním, že apelační komora „již věděti bude, jak svévolné 

odvolání od podstatného rozeznati“. Naopak nebylo možné se odvolat 

od instance nepodléhající pravomoci apelačního soudu nebo od něj 

samého. Vzhledem k tomu, že se v útrpných věcech nepřipouštěla 

revize (článek F. LXXVI. Obnoveného zřízení zemského), zůstala zde 

jedinou nadějí pro odsouzeného panovníkova milost.882 

                                           
879

  Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, s. 79.  
880

 Smysl tohoto ustanovení není z textu hrdelního řádu Josefa I. patrný. Pravděpodobně souvisel souviset 

se zachováním důstojnosti aktu popravy. 
881

  Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, s. 81. 
882

  Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské, s. 172–174. 
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Co se týče lhůt pro ohlášení apelace a „složení příčin odvolání“883 

včetně předložení potřebných dokladů, odkazovala nová norma na 

dřívější předpisy s tím, že apelační soud mohl povolit dvě a podle 

povahy věci až tři čtrnáctidenní dilace (odklady) pro odůvodnění 

apelace. Pokud odsouzený ohlásil apelaci pouze kvůli oddalování 

výkonu rozhodnutí a v určených termínech ji nezdůvodnil, pokračovala 

nižší instance v exekuci. Výjimku představovala situace, „žeby pak 

zase na Appellacý se odvolával;“ tehdy příslušný soud žádal apelační 

tribunál o naučení.884 

Milost pro odsouzeného představovala poslední útočiště jak 

zvrátit negativní důsledky rozhodnutí. A priori se však nepřipouštěla 

před ukončením řízení. Článek XXI § 3 výslovně stanovil, že se o ni 

obviněný nemůže ucházet, pokud apelační soud nařídí výslech 

útrpným právem.885 V takovém případě se totiž nejednalo o uložení 

trestu, ale vyšetřovací prostředek. Lhůta pro požádání o milost činila 

čtrnáct dní, ale mohla být z podstatných důvodů dvakrát prodloužena. 

V řízení o milost svěřil Josefův hrdelní řád apelačnímu soudu 

významnou zprostředkovatelskou roli, která zjevně disponovala 

potenciálem ovlivnit konečný verdikt císaře. Žádost měl zločinec 

koncipovat jako „nejpoddanější, na Nás [císaře] znějící písemnou 

prozbu” a podat ji do čtrnácti dnů od vyhlášení ortele. Termín podání 

mohl být z důležitých důvodů dvakrát prodloužen. Následně ji právo, 

v jehož vězení se zajištěná osoba nacházela, zaslalo apelačním radům 

spolu s žádostí o dobré zdání a přiloženými spisy. Teprve jejich 

prostřednictvím a s jejich stanoviskem se věc dostala před panovníka. 

Pro úplnost je třeba doplnit, že uvedenou funkci vykonávalo Collegium 

pouze ve vztahu k instancím, jež mu podléhaly. V jiných případech se 

žádosti o omilostnění předávaly České dvorské kanceláři.886 Podle 

                                           
883

  Složení příčin odvolání znamenalo odůvodnění apelace. 
884

  Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, s. 82, 83. 
885

  Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, s. 82, 83. 
886

  Článek XXI § 5; Nowé  práwo vtrpné a hrdelnj, s. 83. 
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výslovného ustanovení se nepřiznávaly účinky milosti třem 

vyjmenovaným obyčejům, kterým „lid obecný věří.“887 

1. kdyby odsouzený přežil třetí katovu ránu mečem, 

2. přetrhnutí provazu při výkonu trestu smrti oběšením, 

3. prohlášení osoby ženského pohlaví, že si chce zločince vzít za 

manžela. 

Kromě odvolání a žádosti o milost mělo faktický odkladný účinek 

onemocnění odsouzeného. Tehdy se exekuce odkládala až do jeho 

„pozdravení“.888 

 Úlohu apelačního soudu při udělování milostí dokumentuje 

kniha právních zdůvodnění žádostí o milost z let 1714 a 1715.889 Jde 

o jedinou dochovanou sbírku dobrých zdání, jež apelační radové 

předkládali císaři za účelem rozhodnutí o milosti. Jejich vyjádření 

zahrnovala popis skutkového a právního stavu, okolnosti svědčící ve 

prospěch pachatele a závěrečné stanovisko. Svůj návrh na vyřízení 

žádosti uvozovali slovy zdůrazňujícími, že konečné rozhodnutí je 

v rukou panovníka: „Pročež byli bychom toho nejponíženějšího, však 

nevynucujícího zdání…“ Jako příklad můžeme uvést případ 

čtrnáctiletého cikánského chlapce Vavřince Groše, kterého v Blovicích 

odsoudili za potulování k vězení, uříznutí pravého ucha a přibití této 

části těla k šibenici. Apelační soud ve svém dobrém zdání 

z 22. září 1714 nejprve rozebral, že udělený trest je v souladu 

s císařskými patenty o potulce, a dále citoval vyjádření blovické 

městské rady, že „nadjmenovaný Cikán dobrý Čech a chlapec jemný 

jest,“ který by raději někde sloužil, než se potuloval. Polehčující 

okolností byl také jeho útlý věk, neboť jako „mladý a hloupý pacholík“ 

nevěděl, že je potulka zakázána. Vzhledem k naději na jeho polepšení, 

apelační radové navrhli omezit trest pouze na kratší vězení. V tomto 

smyslu jejich názor ovlivnila přiložená žádost blovických sousedů 
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  Článek XX § 4; Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, s. 80. 
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  Článek XXI § 6; Nowé práwo vtrpné a hrdelnj, s. 83. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 183, Kniha právních zdůvodnění žádostí o milost, 1714–1715 
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Václava Trnky a Františka Čížka, aby jim delikvent byl vydán do 

služby a na výchovu. Jak císař nakonec rozhodl, se z knihy nedozvíme. 

Uvedená kauza ale dokládá, jak významnou roli měly v procesu 

udělování milostí vyjádření první instance a případné záruky vážených 

osob. Současně upozorňuje na jeden problém institutu milostí, a to 

občasné průtahy při jejich vyřizování. V době, kdy radové sepisovali 

pro císaře dobrozdání, strávil odsouzený mladík ve vězení již celý rok. 

Nestalo se tak ale z jejich viny, neboť žádost o milost jim blovičtí radní 

odeslali až 10. září 1714.890 

 Apelační soud podrobně odůvodňoval svá dobrozdání také 

v případech, kdy pachatel „žádné milosti hoden není.“ Ve věci Jiřího 

Sadila ze vsi Pňova, odsouzeného poděbradským právem za bigamii ke 

smrti mečem, vylíčil nejprve dosavadní život a deliktní jednání zločince, 

aby se poté jednotlivě vyjádřil ke všem jeho tvrzením. Z posudku, 

datovaného 10. září 1714, zjišťujeme, že vězeň poprvé uzavřel sňatek 

roku 1706 v Kutné Hoře a podruhé o čtyři roky později v Přelouči. 

Mezitím se nechal naverbovat na vojnu, odkud utekl, a věnoval se 

rozličným krádežím. Právě předchozí kriminální činnost vylučovala 

podle apelačních radů šanci na jeho nápravu. Nepomohla mu ani 

přímluva první ženy, neboť pro trestný čin bigamie nebyla podle práva 

přípustná. Podle apelačního soudu se odsouzenec skutku nedopustil 

„z mladosti“, jak tvrdil, ale „z chlípnosti v letech dospělých, vědouc zlé 

od dobrého rozeznat.“ Podobně neuznal jako polehčující okolnost jeho 

přiznání, neboť „vše tvrdošíjně zapíral“ až do okamžiku, než mu 

předvedli nepravou manželku ke konfrontaci. Delikvent nepochodil ani 

s argumentem, že posléze svého skutku litoval, a proto se vrátil 

k zákonné manželce, s níž zplodil děti. Soud ho vyvrátil odkazem na 

svědectví druhé ženy, podle něhož s ní obcoval (a obtěžkal ji) ještě před 

zatčením. Záporné stanovisko apelačních radů mohla ovlivnit též 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 183, fol. 79–81. 
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skutečnost, že předtím v téže věci poskytli hrdelnímu soudu 

naučení.891 

 Oba případy dokládají, že za důvody pro udělení milosti 

považovali apelační radové především nezkušenost a mládí v době 

spáchání činu, účinnou lítost, včasné přiznání, přímluvu poctivých 

osob a možnost nápravy pachatele. Nepřekvapí proto, že mezi posudky 

apelačních radů převažovaly návrhy na zamítnutí žádosti. Omilostnění 

se tak nedočkali např. Alžběta Kničková, odsouzená k smrti za 

infanticidium (dobrozdání z 25. ledna 1715),892 ani Jiří Procházka 

s Janem Lahodou, potrestaní kvůli krádežím k navrácení ukradených 

věcí, půlročním veřejným pracím a následnému vypovězení z pražských 

měst (dobrozdání z 5. listopadu 1714).893 

 Při hodnocení významu Josefova trestního zákoníku pro soudní 

praxi nižších instancí nelze opomenout dva aspekty. Předně jeho 

aplikaci ovlivnila skutečnost, že ho neměly k dispozici všechny hrdelní 

soudy, a proto u nich ani nemůžeme předpokládat přesné dodržování 

stanovených norem, tedy ani důsledné plnění procesních povinností 

v oblasti naučení a milostí. Za druhé je třeba připomenout, že se 

nejednalo o výlučný předpis trestního řízení, ale o terciálně použitelné 

normy pro situace neupravené Obnoveným zřízením zemským a Právy 

městskými, mezi nimiž existoval vzájemně podpůrný vztah.894 Postup 

při podávání apelací včetně lhůt reguloval městský zákoník, naučení 

v útrpných věcech Obnovené zřízení zemské.895 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 183, fol. 87–90. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 183, fol. 139–144. 
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  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 183, fol. 99–101. 
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10.3. Constitutio criminalis Theresiana (1768) 

 

Nejvýraznější změny pravomoci apelačního soudu v období 

1651–1783 přinesl druhý z trestních zákoníků Constitutio criminalis 

Theresiana aneb hrdelní právní řád, vyhlášený 31. prosince 1768.896 

Soudit se podle něj mělo od roku 1770. Stejně jako předchozí řád 

Josefa I. vyšel nejen německy, ale též v českém překladu. V souvislosti 

s datací české verze je třeba odkázat na dva články Vladimíra Kindla, 

které upozorňují na uvádění nesprávného roku jejího vydání. České 

znění nemohlo být vytištěno v roce 1769, jak se dozvídáme z titulního 

listu zákoníku, ale nejdříve po 18. červenci 1771, kdy Marie Terezie 

nařídila jeho bezodkladné vydání.897 

Na rozdíl od hrdelního řádu z roku 1707 měl tereziánský trestní 

zákoník charakter výlučné kodifikace, která se vztahovala na všechny 

osoby bez ohledu na stavovskou příslušnost. Zároveň se jednalo 

o první společný zákoník pro české a rakouské země.898 Pro tehdejší 

trestní právo znamenal podstatné změny především v procesní oblasti, 

kterou reguloval jeho první díl, o hrdelním pokračování (seu de 

processu criminali). Z hlediska vývoje apelačního soudu byly zásadní 

články 21, o vyjmutých zločinných příběhách, v kterých podřízená 

hrdelní práva k svobodnému odsouzení přikročiti nemohou, a 22, 

o vrchním právu v hrdelních věcech.899  
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  TEREZIE, M. Constitutio criminalis Theresiana [maj.], aneb, Ržjmské Cýsařske w Vhřjch a 

Cžechách ec. ec. Králowské Aposstolské Milosti Marye Terezye Arcý-Kněžny Rakauské, ec. ec. Hrdelnj 

Práwnj Ržad. Vídeň : [b.n.], [1769?] (dále citováno jako Constitutio criminalis Theresiana). 
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  Vladimír Kindl klade české vydání tereziánského trestního zákoníku do roku 1771, popř. 1772 nebo 

1773. Nepovažuje přitom za pravděpodobné, že by šlo o druhé vydání a že by k prvnímu vydání došlo 

skutečně již v roce 1769.; KINDL, V. Kdy byl vytištěn český překlad trestního zákoníku Marie Terezie?. 
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ASPI, 2008, s. 108–113. 
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  KINDL, V., Jak se také píše o historickém trestním právu, s. 47; MALÝ, K. Dějiny českého a 

československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha : Linde, 1999, s. 159–161. 
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Zatímco trestní zákoník Josefa I. užívá pro označení apelačního 

soudu vedle termínu „vrchní právo“ ještě pojem „královská apelace“,900 

kodex Marie Terezie hovoří výlučně o vrchním právu. Tento rozdíl je 

dán jednak odlišnou teritoriální platností obou předpisů, jednak 

změnou územní působnosti pražských apelací. Jelikož se tereziánský 

hrdelní řád neomezoval pouze na české země, musel použít obecný 

výraz, jenž by zahrnoval též vrchní instance působící na ostatním 

území. Zároveň tím reagoval na vytvoření zvláštního apelačního soudu 

pro Moravu v polovině 18. století. 

Moravský apelační soud zřídila Marie Terezie z královského 

tribunálu, sídlícího v Brně, reskriptem z 18. listopadu 1752 

s účinností od následujícího roku.901 Královský tribunál ustanovil 

Ferdinand II. po smrti místodržícího Františka z Ditrichštejna 

10. prosince 1636 k posílení svého vlivu na Moravě. Jeho původně 

rozsáhlé pravomoci byly postupně omezovány nejprve ve správní, ale 

později též v soudní oblasti.902 Rozhodnutím císařovny z roku 1752 se 

z něj stal vrchní apelační soud pro trestní a civilní řízení s územní 

působností pro Moravské markrabství: „…in Unseren Erb-

Marggraffthum Mähren ein innländisches Ober- und Appellations-

Gericht für die dort Landes vorfallende Criminal- und bürgerliche 

Processen anzustellen.“903 Tím pražský soud, jenž reskript označoval 

pro rozlišení od brněnského tribunálu jako „Appellations-Cammer zu 

Prag,“904 přestal po dvou stoletích vykonávat pravomoc vůči Moravě. 

V roce 1782 rozšířil moravský apelační soud svoji působnost na část 

Slezska, která zůstala součástí českých zemí po roce 1742.905 
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Ve srovnání s předchozími úpravami svěřoval tereziánský trestní 

zákoník apelačnímu soudu v hrdelním soudnictví daleko významnější 

úlohu, která zahrnovala dokonce vyšetřování, rozhodování nebo 

schvalování ortelů v některých případech. Soudy s plnou hrdelní 

pravomocí („kterým krevní právomocnost auplně, a neobmezeně s všemi 

právními aučinkami udělená jest“), mohly v útrpných věcech zásadně 

provádět vyšetřování, vynášet a vykonávat rozsudky. Výjimku však 

tvořily činy v „hrdelním právním řádu, aneb v jiným…budaucím zákonu 

vejslovně vyjmutý,“ jež panovnice vyhradila sobě nebo vrchním 

právům.906 U nejzávažnějších trestních skutků nesměly hrdelní soudy 

vykonávat ani inkvizici a potrestání náleželo přímo panovnici. Jednalo 

se o zločin proti majestátu a s ním související „odbojnictví, a veřejné 

pozdvižení, spiknutí, prozrada země, rušení pokoje zemského, 

a podobná“ jednání, dále spolčování zlých lidí, konání pokoutních 

nepřátelských schůzek a vůbec činy ohrožující zeměpána, zemi nebo 

její část a konečně organizované vystěhovalectví („když totiž díl obce, 

aneb více osob spolčeně ze země vycházejí, a pryč táhnauti se 

osmělují“). Ve výčtu skutkových podstat zločinu proti majestátu stojí za 

upozornění spojení „a podobná“, jež je v rozporu s předcházejícím 

textem, podle něhož by se mělo jednat jen o činy výslovně vyjmenované 

trestním zákoníkem nebo pozdějším právním předpisem. Vrchní právo, 

tedy i pražský apelační soud, zastávalo v uvedených případech 

zprostředkovatelskou roli mezi nižšími soudními instancemi 

a panovnicí, jíž současně připravovalo kauzy ke konečnému 

rozhodnutí. Jakmile hrdelní soud zjistil spáchání kvalifikovaného 

skutku, musel jej bezodkladně oznámit apelačnímu soudu, aniž by 

pokračoval ve vyšetřování. Ten nejprve uvědomil císařovnu „k dalšímu 

potřebnému zaopatření“ a poté měl v duchu inkvizičního principu činit 

další procesní úkony včetně vydání rozhodnutí. Závažnost 

a specifičnost procesu si vyžádaly v rámci soudu zřízení zvláštních 
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komisařů, kteří ho zajišťovali. Nakonec zaslalo vrchní právo 

vyhotovený ortel ke schválení panovnici spolu se všemi spisy a svým 

dobrozdáním. Přestože zde zákoník principiálně odebral hrdelním 

instancím inkvizici, nebylo vždy praktické, aby veškeré vyšetřování 

prováděl apelační soud. Dostal proto možnost delegovat vyšetřovací 

úkony na místa, kde došlo ke spáchání skutku. Podmínku tvořila 

účast kvalifikovaných a spolehlivých osob: „…jen když k tomu náležitě 

zběhlý v hrdelních věcech lidi, na který se co bezpečiti jest, k tomu se 

vezmau.“907 

Druhá skupina vyjmenovaných zločinů sice připouštěla 

vyšetřování a vydávání ortelů hrdelními soudy, nicméně vyžadovala 

potvrzení rozsudků vrchním právem. Nižší instance měla povinnost 

před vyhlášením a vykonáním ortelu odeslat spisový materiál včetně 

rozsudku apelačnímu soudu „k dalšímu rozeznání“. Zmíněný postup 

se týkal devíti okruhů trestních činů: 

1. zločiny proti Bohu, 

2. kacířství, ale s výslovným upozorněním, že je třeba dbát 

na náboženské výsady každého místa, 

3. kouzelnictví, čarodějnictví, kopání pokladu, posedlost 

ďáblem, jednání na základě pověr a vše, co s tím souvisí, 

4. vydávání, falšování, obřezávání a ztenčování mince, vývoz 

dobré a dovoz zakázané mince, 

5. zavlečení obyvatel země do ciziny, byť s jejich souhlasem, 

a verbování pro cizí monarchy, 

6. loupežnictví a žhářství organizovaných skupin, 

7. těžší zločiny otrávení, zjednané vraždy, sodomie, 

8. souboj, 

9. přečiny s trestem vypovězení ze země. 
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  Článek 21 § 4; Constitutio criminalis Theresiana, s. 48. 



236 

 

Kromě uvedených zločinů sem patřily všechny kauzy, v nichž 

nižší soud vznesl na vrchní právo hrdelní otázku, a dále ty, kde se 

objevily pochybnosti. Za pochybné případy se považovaly následující: 

1. rozhodnutí záviselo na posledním hlasu; 

2. pachatel byl uznán vinným a odsouzen k trestu, přestože 

nebyly k dispozici výpovědi svědků ani jeho přiznání; 

3. vina pachatele se odvíjela pouze od přiznání a výpovědi 

dvou nebo více spolupachatelů; 

4. případy, „který ne jenom saudícím pochybný se zdají, 

nýbrž také samy v sobě zřejmý nejsau.“908 

Ve třetí skupině přečinů se hrdelním soudům přiznávala pouze 

vyšetřovací pravomoc. Nicméně tyto záležitosti apelační soud 

nerozhodoval, neboť spadaly do působnosti jiných úřadů.909 

V ostatních věcech mohly soudy s plnou hrdelní pravomocí vykonávat 

svá rozhodnutí bez schválení apelačním soudem. Přesto lze z textu 

trestního řádu vyčíst doporučení, aby i tyto kauzy předávaly vrchnímu 

právu „k ulehčení svého svědomí“. K tomu zákonodárce připojil 

důrazné napomenutí k opatrnému, promyšlenému, uváženému 

a zákonnému postupu v hrdelních otázkách.910 Použité formulace 

vyjadřovaly jeho snahu v co největší míře zajistit kvalifikované 

rozhodování.  

O tom, že se soudy s trestní plnou pravomocí obracely na 

apelační rady pro jistotu také v případech, kdy nemusely, vypovídají 

četné záznamy v ortelních knihách. Jako příklad můžeme z doby po 

vydání zákoníku zmínit právní otázku městské rady v Písku 

z 20. září 1773, týkající se podvodů Františka Bárty, nebo dotaz 

táborského soudu ohledně podezření Anny Svobodové z trestného činu 

krádeže (naučení datováno 8. října 1772). Oběma delikventům uložil 
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apelační tribunál pracovat za trest na „obecním neb panském dílu.“911 

Druh zločinu, postavení pachatele ani povaha trestu zde nevyžadovaly 

obligatorní zásah vrchního práva. V této souvislosti je třeba zdůraznit, 

že apelační radové vyřizovali žádosti nižších práv opravdu rychle. Jak 

vyplývá z jejich průvodního dopisu (missivu) z 30. září 1773, vyhotovili 

zmíněné naučení pro Písek již desátý den od odeslání žádosti.912 

Speciální ustanovení se týkalo cizinců vyššího stavu, jejichž 

vyšetřování a odsouzení náleželo vrchnímu právu. Zajištění takového 

pachatele mu musely hrdelní soudy oznamovat.913 Zvláštní režim platil 

pro představitele dvora, cizí vyslance, příslušníky panského 

a rytířského stavu, královské rady a úředníky (včetně apelačních radů), 

duchovní, vojáky a členy akademické obce, jejichž trestní věci se 

rovněž postupovaly vrchnímu právu.914 

Vedle soudů s plnou hrdelní pravomocí existovaly dvě skupiny 

instancí s omezenou pravomocí. Soudy první skupiny prováděly pouze 

vyšetřování zločinů a ve věci rozhodovalo vrchní právo, soudy ve druhé 

skupině sice vydávaly ortely, ale vrchní právo je schvalovalo. Druh 

trestného činu zde nehrál roli.915 

Podobně jako již instrukce z roku 1644 kladl nový trestní 

zákoník důraz na dozorovou činnost apelační komory v trestním 

soudnictví. „Ostražité a bedlivé vrchní dohlížení“ mělo dbát na to, aby 

podřízené soudy nečinily průtahy, protiprávně nevedly trestní řízení, 

řídily se všemi nařízeními, byly věrně a svědomitě spravovány, dávaly 

brzký průchod spravedlnosti, odsuzovaly viníky k zasloužilým trestům, 

poškozeným přiznávaly odškodnění a nevinné zprošťovaly obvinění.916 

Vrchní dohled nad hrdelním soudnictvím svěřil zákoník vrchním 

právům jednotlivých zemí, jež nazýval také vyššími právními místy. 

                                           
911

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 180, Kniha českých ortelů, 1772–1775, fol. 62, 63, 163, 164. 
912

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 180, Kniha českých ortelů, 1772–1775, fol. 163. 
913

  Článek 22 § 10; Constitutio criminalis Theresiana, s. 51, 52. 
914

  Článek 19 § 12; Constitutio criminalis Theresiana, s. 37. 
915

  Článek 18 § 5; Constitutio criminalis Theresiana, s. 32. 
916

  Článek 22 § 1; Constitutio criminalis Theresiana, s. 50. 
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O významu dozorové činnosti v rámci jejich agendy svědčí slova, že 

tvořila „podstatní díl jejich potížních auřadních povinností.“ Byla 

chápána jako součást oprávnění panovníka, jemuž náležela nejvyšší 

soudní moc v zemi. Vrchní práva včetně pražského apelačního soudu ji 

proto vykonávala jeho jménem. Tereziánský hrdelní řád sice svojí 

úpravou navazoval na dosavadní praxi, avšak zároveň podrobně 

rozvedl, v čem dohled nad hrdelními soudy spočíval.917 

Předně zopakoval povinnost podřízených instancí brát 

u apelačního soudu naučení ve složitých a pochybných případech, kdy 

„sami sobě sauditi netraufají.“ Dále požadoval po vrchním právu 

aktivní vyhledávání a nápravu vad prvoinstančního řízení: „…náleží 

vrchnímu právu, a jest toho téhož povinnost, pro takové nezákonné 

pokračování ubezpečlivau vědomost nabýti, vady příslušně napraviti…“ 

Za procesní nedostatky přitom pokládal nezajištění, popř. propuštění, 

evidentního pachatele, prodlužování a nezákonné vedení procesu 

a nedodržování svých norem. Osoby, jež se jich dopustily, měly být 

potrestány.918 

Z důležitých důvodů si mohl apelační soud od nižšího práva 

kdykoliv vyžádat hrdelní spis, a to i po skončení vyšetřování 

a vyhlášení ortele. Současně disponoval oprávněním zastavit exekuci. 

Jestliže zjistil vady, postupoval třemi možnými způsoby: 

1. vady napravil, 

2. případ atrahoval a celé řízení včetně vydání rozsudku provedl 

sám, 

3. prostřednictvím vybraných apelačních radů nebo jiných osob 

znalých práva nařídil u příslušného nebo delegovaného 

hrdelního soudu nový proces a dohlížel na jeho průběh. 

Přestože institut obnovy řízení lze v zásadě chápat pozitivně, měl i své 

stinné stránky. Opakování procesu totiž pro pachatele znamenalo 

prodloužení doby vězení. Z tohoto důvodu se tento postup uplatňoval 

                                           
917

  Článek 22 § 2; Constitutio criminalis Theresiana, s. 50. 
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jen u těžkých zločinů, kde existoval veřejný zájem na jejich řádném 

vyšetření a potrestání. Naopak pro menší přečiny se vyžadovalo spíše 

rychlé ukončení procesu, aby zajištěný „pro cizí chybu dále neřest 

žaláře nesnášel, a skrze to dvojnásobně trestán nebyl.“919 

 Vrchní právo rovněž přijímalo stížnosti na průtahy vyšetřování 

nebo postup podřízených instancí a zjednávalo nápravu. K zajištění 

kontroly sloužila dále povinnost nižších soudů zasílat vrchnímu právu 

čtvrtletní přehledy hrdelních kauz. Vrchní instance z nich zjišťovala 

nedostatky, činila opatření k nápravě a případné viníky potrestala. Na 

jejich základě pak předkládala dvoru roční zprávu obsahující 

informace nejen o procesech konaných před nižšími právy, zjištěných 

vadách a jejich nápravě, ale též o hrdelních kauzách vyřizovaných 

samotným vrchním právem.920 Císařovna tak získala pravidelný 

přehled o výkonu trestního soudnictví v jednotlivých zemích. 

 Pro úplnost je nutné dodat, že soudy s hrdelní pravomocí, které 

nebyly podřízeny vrchním právům a tedy nepodléhaly jejich dozoru, se 

s výjimkou vojenských soudů řídily rovněž tereziánským hrdelním 

řádem. Jejich nadřízenou soudní instancí byla přímo panovnice. Na ni 

se obracely s žádostmi o naučení a předkládaly jí složité kauzy 

k rozhodnutí.921 

 Závěrem lze konstatovat, že rozsáhlé pravomoci, které zákoník 

Marie Terezie svěřil apelačnímu soudu v oblasti trestního soudnictví, 

dokládají obecnou tendenci podrobit hrdelní proces kontrole a omezit 

rozhodování o závažných zločinech nepříliš kvalifikovanými nižšími 

instancemi. Jejím projevem se v polovině šedesátých let 18. století 

ostatně stalo i snížení počtu soudů s plnou hrdelní pravomocí. 

Císařský patent z 22. července 1765 ji s účinností od následujícího 

roku v Čechách vyhradil jen akademickému senátu, pražským 

                                                                                                                            
918

  Článek 22 §§ 3, 4; Constitutio criminalis Theresiana, s. 50, 51. 
919

  Článek 22 §§ 5, 6, též článek 11 § 10; Constitutio criminalis Theresiana, s. 23, 51. 
920

  Článek 22 §§ 7–9; Constitutio criminalis Theresiana, s. 51. 
921

  Článek 22 §§ 11–14; Constitutio criminalis Theresiana, s. 52. 
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městům, Chebu, Hradci Králové, Trutnovu, Novému Bydžovu, 

Chrudimi, Jičínu, Kutné Hoře, Kouřimi, Rakovníku, Berounu, Žatci, 

Mostu, Lokti, Žluticím, Litoměřicím, Ústí nad Labem, Táboru, 

Pelhřimovu, Českým Budějovicím, Písku, Plzni, Stříbru, Klatovům, 

Mladé Boleslavi a Nymburku.922 Kvůli zajištění odborného rozhodování 

působili u těchto soudů syndici s absolvovanou zkouškou z trestního 

práva. Také zde se setkáváme s rolí apelačního soudu, neboť prováděl 

jejich zkoušení.923 K omezení excesů v hrdelním soudnictví přispělo 

později i definitivní zrušení tortury v roce 1776.924 

 

 

10.4. Pragmatica Appellationis (1734) 

 

Z dalších aspektů právní úpravy apelačního soudu je nutné 

zmínit především apelační pragmatiku Karla VI., kterou dosavadní 

literatura o této instituci zcela opomněla. V Národním archivu ji 

nenalezneme ve fondu Apelační soud, ale je dislokována ve spisovém 

materiálu fondu Česká dvorská kancelář.925 Původně se však zřejmě 

nacházela v registratuře apelační komory. 

Pragmatica Appellationis, vydaná ve Vídni 16. dubna 1734, měla 

zamezit zneužívání apelací k zbytečnému prodlužování řízení. Tento 

důvod se dozvídáme přímo z jejího textu: „…skoro při všech instancích 

rozepře, jak od samých stran, tak dílem taky skrze zlé svědomí mající 

právní přítele, všelijakým způsobem se prodlužují, též s nedůvodnými 

průtahy…tudy pak prospěšná Beneficia Appellationum zlechčované, 

a větším dílem k prodlužování právních rozepří…jen pro zejskání času 

                                           
922

  ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 31, 32; SCHMIDT, J. F., Monographie, 

s. 24, 25; Karel Malý uvádí 24 měst; MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 

2. upr. vyd. Praha : Linde, 1999, s. 156. 
923

  ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 31, 32; SCHMIDT, J. F., Monographie, 

s. 24, 25; KŘEPELKOVÁ, A., Apelační soud, s. 3. 
924

  MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha : Linde, 1999, 

s. 160. 
925

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2. 
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vynaložené bývají.“ Byla výslovně určena soudcům a procesním 

stranám. Kvůli jejímu rozšíření ji nechal císař přeložit do češtiny. 

Nový předpis se předně věnoval advokátům („právním přítelům“), 

kteří se často podíleli na průtazích řízení. Připomněl nutnost 

dodržování dřívějších císařských rezolucí, zvláště ze 17. prosince 1733, 

ohledně jejich počtu a podmínek přijímání. Nikomu neměl být dovolen 

výkon tohoto povolání bez složení přísahy.926 Soudci nižších i vyšších 

instancí, tedy i apelačního soudu, měli dohlížet na jednání advokátů a 

za jejich „vejstupky“ je sankcionovat mírnou výstrahou nebo veřejným 

potrestáním. Mezi prohřešky pragmatika jmenovala obšírnost podání, 

časté a bezdůvodné žádosti o dilaci (odklad termínu), nepatřičné 

hanění protistrany, překrucování smyslu právního textu a uvádění 

stran do zbytečných sporů. Právnímu příteli, který se takového jednání 

dopustil, hrozilo odsouzení k náhradě škod a nákladů místo jeho 

klienta nebo vězení. Kromě toho mohl být dle povahy deliktu „od 

Auřadu advocandi & procurandi, na čas suspendirován,“ doživotně 

zbaven oprávnění vykonávat advokátské povolení či dokonce vypovězen 

ze země. Pro závažnější činy předpis předpokládal trest „na těle 

i životě“. Hrdelní sankci, stejně jako doživotní zákaz činnosti, ukládal 

soud až po schválení panovníkem. Trestání se týkalo též právního 

přítele ex officio, pokud zastoupené straně „nedobře, aneb dokona 

ošemetně slaužil.“  

Na druhou stranu si císař dobře uvědomoval význam advokátů 

pro kvalifikované sepsání apelací. Zopakoval proto pravidlo obsažené 

již v instrukci o apelačním soudu z roku 1644,927 že se nemají přijímat 

podaní nepodepsaná advokátem. Uvedeným způsobem chtěl jednak 

zabránit odvoláním bez uvedení právních argumentů, jednak díky 

                                           
926

  Regulace advokátského povolání souvisela s přeměnou ústního procesu na písemný po vydání 

Obnoveného zřízení zemského. Postavení advokátů upravovalo několik předpisů. Např. podle dekretu 

z roku 1714 je jmenoval panovník, jestliže vykonali předepsanou zkoušku. Ve zkušební komisi zasedali 

též apelační radové; MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. 

Praha : Linde, 1999, s. 157–158.  
927

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 74a, fol. 10, 11; SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 64–65. 
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limitovanému počtu advokátů snížit jejich nápad. Nad rámec zmíněné 

instrukce zakázal, aby právní přítel podepisoval podání, jež sám 

nekoncipoval. To však neznamenalo, že by je musel i napsat. Jak 

vyplývá z dalšího textu, najímal si za tímto účelem písaře. Sepsání 

měla být čitelná, ani široce, ani úzce formulovaná. V opačném případě 

je soud vracel. 

Kromě postupů stran a jejich advokátů prodlužovalo řízení 

přepisování spisového materiálu kanceláří soudu. „Aby čas skrze 

přepisování v kancelářích darmo mařen nebyl, a propůjčování spisův tím 

hbitněji se státi mohlo,“ předkládaly strany napříště všechny přednesy 

duplicitně, tj. jeden exemplář pro soud, druhý pro protistranu. Dále 

pragmatika odkazovala na článek 19 instrukce z roku 1644, který 

upravoval čtrnáctidenní lhůtu pro ohlášení apelace u první instance 

a povinnost tohoto soudu vydat apelantovi do dalších osmi dnů 

rozsudek a akta pod pokutou 50 kop českých grošů. Jestliže by 

konkrétní soudce neplnil tuto povinnost častěji, měl být oznámen 

císaři za účelem přísnému potrestání. 

Omezení zbytečných apelací zajišťovala též přísaha odvolatele 

a jeho advokáta, že vedou spravedlivý spor (juramentum calumniae). 

Její nesložení do 22. dne od vyhlášení napadeného ortelu bránilo 

v pokračování řízení. Přísaha apelanta se nevyžadovala, pokud se 

k soudu nedostavil kvůli nepřítomnosti nebo nemoci. Druhá 

skutečnost se prokazovala vysvědčením lékaře. Tehdy stačilo, přísahal-

li právní přítel. 

Ke zkrácení řízení dále sloužil zákaz nepotřebných replik, duplik 

a eventuálních apelací či nepřipuštění odvolání proti exekucím, „v moc 

právní zrostlým vejpovědím a rozsudkům“ a kontumačním ortelům. 

Eventuálními apelacemi se rozuměla odvolání, jež podali advokáti, buď 

sami o své vůli, nebo na základě instrukcí klienta, ještě předtím, než 

dostali od zastupované stany definitivní odpověď, zda chce apelovat či 

nikoliv. Zneužívali přitom toho, že od podané apelace šlo následně 
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upustit. Je nepochybné, že taková předběžná odvolání zbytečně 

oddalovala ukončení procesu a výkon rozhodnutí. Právní moc 

prvoinstančního ortelu nastala v případě upuštění od apelace a jeho 

faktického uznání. Tehdy se nepřipouštělo nejen odvolání, ale kvůli 

překážce rei iudicatae ani další žaloba. Kontumační rozsudek bylo 

možné zvrátit pouze u instance, která ho vydala, pokud strana do čtyř 

neděl prokázala vážné příčiny zmeškání. Jestliže je soud uznal, začal 

věc znovu projednávat, v opačném případě kontumaci potvrdil. 

Náklady řízení, tj. škody a autraty, musela úspěšná strana 

původně uplatnit do dvou neděl, jinak ztratila nárok na jejich 

náhradu.928 Vzhledem k tomu, že tato praxe sama o sobě protahovala 

definitivní skončení věci a navíc zmeškaná lhůta bývala často příčinou 

odvolání, stanovila apelační pragmatika, že rozsudky ve věci mají 

obsahovat výrok o nákladech řízení i bez návrhu. Při přiznávání 

nároků na jejich náhradu se uplatňovalo moderační právo apelačního 

tribunálu. Od nižších soudů vyžadovala norma zodpovědný přístup, 

aby se od všech rozsudků zbytečně „neappellirovalo,…toto prospěšné 

Beneficium ne jen se zlehčovalo, nýbrž taky saudci ad quem, 

bezpotřebná práce se nečinila.“ 

Odvolání mělo v zásadě jak devolutivní, tak suspensivní účinek 

(efectum devolutivum, efectum suspensivum). Nařízení Karla VI. z roku 

1734 vyloučilo suspensivní (odkladný) účinek u řízení konaných mimo 

hlavní proces ve věci.929 Jako příklad uvedlo dekrety korigující jednání 

právního přítele, které „potupu nepřinášejí.“ Zřejmě se jednalo 

o některou z mírnějších forem opatření ukládaných advokátům za 

jejich prohřešky. 

Častým důvodem žalob i apelací, které zahlcovaly soudní systém 

a prodlužovaly tak zbytečně dobu řízení, se stávaly urážky na cti. Ve 

snaze těmto sporům co nejvíce předcházet musel soudce I. instance 

usilovat o porovnání mezi strany nejprve při podání žaloby a potom 

                                           
928

  Práva městská, s. 92–93. 
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ještě před vydáním rozhodnutí. O dosažení smíru se měl snažit též 

apelační soud v odvolacím řízení: „…Naše královská appellací… 

nápodobně mezi stranami věc porovnati se vynasnážiti…má.“ 

Další nešvar představovalo nedůvodné vyvolání sporu 

nemajetnými osobami, které byly pro svoji chudobu osvobozeny od 

soudního poplatku. Jelikož jejich šikanózní žaloby způsobovaly 

protistranám zbytečné výdaje, měly vedle přísahy chudoby 

(juramentum paupertatis) skládat ještě přísahu, že vedou spravedlivý 

spor (juramentum calumniae). Při zneužití je a jejich případné advokáty 

čekal trest vězení, popř. podle okolností případu a úvaze soudu jiná 

sankce.  

Nakonec si císař výslovně vyhradil úplné nebo částečné 

doplňování a rušení jednotlivých ustanovení. Jejich nedodržování se 

„nepromijítedlně“ trestalo.  

Karel VI. vydal apelační pragmatiku podle svých slov ke 

„zlepšení…Appellatorní Instructi“ z roku 1644.930 Nový předpis ji však 

neměnil, neboť upravoval odlišnou problematiku. Zatímco starší 

instrukce omezovala průtahy v řízení zejména procesními lhůtami 

a stanovením postupů pro soudy, zaměřila se novější norma na strany 

a jejich zástupce. Závěrem lze konstatovat, že Pragmatica Appellationis 

z roku 1734 poskytuje cenné informace nejen o procesních pravidlech 

uplatňovaných v oblasti apelací, ale dokládá též formy zneužívání 

opravných prostředků a potřebu zákonodárce na ně reagovat. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
929

  Tzv. extra procesy. 
930

  Národní archiv. Česká dvorská kancelář, inv. č. 1067, kart. č. 863, sign. VI A2. 
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10.5. Dodatky k apelační instrukci (1763), vznik 

všeobecného apelačního soudu (1783) 

  

Následující subkapitola se věnuje některým změnám v úpravě 

apelačního soudu, které z hlediska jeho vývoje nebyly nikterak 

zásadní, nicméně si zaslouží alespoň stručnou připomínku, neboť 

dokumentují nárůst apelační agendy a částečně též platové poměry 

osob, jež ji vykonávaly. Nalezneme je ve dvou dodatcích k apelační 

instrukci Ferdinanda III., vydané v roce 1644. Oba předpisy se 

dochovaly v opisech, jež jsou součástí knih císařských reskriptů, 

uložených ve fondu Apelační soud.931 

Dodatek datovaný 9. srpna 1763 nese nadpis „Nachtrag zur 

Instruction für unsere Königl. Appellations-Camer zu Prag“ (Dodatek 

k instrukci pro naši královskou apelační komoru v Praze).932 

Z jeho osmi článků zaujme poslední, reagující na zvýšenou 

byrokratickou zátěž soudu. Stále narůstající objem vyřizované agendy 

si vyžádal opatření v omezení volných dnů kolegia. Pokud tzv. festa 

Collegii připadla na běžné zasedací dny („ordinari- Raths Tägen“), měli 

radové jednat i v těchto dnech po dobu tří hodin.933 Jak naznačují 

záznamy v zasedacích protokolech, zachovaných pro osmdesátá 

a devadesátá léta 17. století,934 nejednalo se o žádný převratný zásah 

do dosavadní praxe, neboť během kolegijních svátků jednal soud 

i dříve. Například v roce 1687 připadlo na 22 těchto volných dnů 

celkem dvanáct zasedání.935 

                                           
931

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 86, Kniha císařských reskriptů, 1759–1764, s. 444–449; 

Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 89, Kniha císařských reskriptů, 1771–1778, s. 303–306. 
932

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 86, s. 444, 449. 
933

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 86, s. 444, 449. 
934

  Zasedací protokoly většího senátu apelačního soudu jsou v Národním archivu k dispozici pro roky 

1672, 1682, 1683, 1687–1698. Protokoly menšího senátu se zachovaly pro období 1688–1696; Národní 

archiv. Apelační soud, kn. č. 1–18. 
935

 Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 4, Zasedací protokol většího senátu apelačního soudu 

(Prothocollum regiarum appellationum senatus majoris, 1687), s. 1–415. 
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Další opatření, která byla projevem nárůstu vykonávaných 

činností, nalezneme v druhém dodatku, reskriptu z 12. července 

1763.936 Marie Terezie v něm určila, že president může lenním 

referentům přidělit ke zpracování též případy ostatní agendy, jestliže 

nejsou dostatečně zaneprázdněni lenními záležitostmi. Rostoucí počet 

vyřizovaných trestních věcí vyvolal potřebu vzniku dvou 

specializovaných senátů. Trestní senát tvořilo devět členů, „Senatus in 

civil-definitiv-Sachen“ (senát pro civilní záležitosti) byl složen jen z šesti 

radů. Jednomu z nich předsedal vicepresident.937  

Reskript řešil i platové otázky. Císařovna stanovila, že napříště 

nevyhoví žádostem o mimořádné přidělení platu radům, kteří jako 

supernumerariové zastávají neplacená místa. Její rozhodnutí bylo 

nepochybně motivováno úsporami poválečné doby. Současně dokládá 

dřívější praxi, kdy panovník takové benefity poskytoval.938 Pokud jde 

o odměňování členů apelačního soudu, lze obecně konstatovat, že za 

Marie Terezie došlo ke zvýšení jejich platů. Zatímco na počátku 

tereziánského období pobíral prezident 1 400 zlatých a rada 

polovinu,939 na jeho konci činil roční příjem prezidenta 2 200 zlatých, 

viceprezidenta 2000 zlatých, apelačního rady 1 500 zlatých, 

německého sekretáře 850 zlatých a českého sekretáře 845 zlatých.940 

Vyšší ohodnocení německého sekretáře oproti českému je zřejmě 

možné vysvětlit více úkoly, které byly svěřeny prvnímu z nich. Jestliže 

z dřívějších pramenů víme, že i německý registrátor nesl větší 

odpovědnost než český, můžeme předpokládat tento rozdíl také 

u sekretářů.941 

Shora uvedená opatření pouze mírně modifikovala dosud 

platnou instrukci z roku 1644, nicméně i tak podávají důležité 

                                           
936

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 89, s. 303–306. 
937

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 89, s. 304–306. 
938

  WOITSCHOVÁ, K., Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783, s. 17, 18. 
939

  MAŤA, P., Svět české aristokracie, s. 199, 200. 
940

  SCHMIDT, J. F., Monographie, s. 25. 
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informace o vývoji apelačního soudu za vlády Marie Terezie. Obzvláště 

dokládají potřebu organizačně reagovat na stále rostoucí počet 

záležitostí vyřizovaných apelačním soudem, a to především v oblasti 

trestního práva. Ostatně nabývání trestněprávní agendy pokračovalo 

díky tereziánskému hrdelnímu řádu i po vydání obou dodatků. Získání 

nových pravomocí se následně projevilo zlepšením platových poměrů 

personálu soudu.  

Kvantitativní disproporce mezi kriminálními a civilními kauzami 

se zřetelně projevila především v knihách ortelů ze sedmdesátých let 

18. století, kde v záplavě trestních věcí nalézáme civilní rozsudky 

(„Civil Sentenz“) spíše jen sporadicky. Tím se oproti předbělohorskému 

období zcela obrátil poměr obou agend. Častým předmětem 

občanskoprávních sporů byly i v této době dluhy. Například 6. února 

1773 vyřídil apelační soud odvolání od městské rady Pardubic týkající 

se pohledávky 1 000 zlatých.942  

Přelomová změna v dějinách pražské apelační komory nastala na 

počátku vlády Josefa II., kdy byla dvorskými dekrety z 12. dubna 1782 

a 7. dubna 1783 přeměněna na všeobecný apelační soud pro Čechy. 

V reformované soudní organizaci zaujímala místo druhé stolice od 

všech nezrušených prvoinstančních soudů v zemi včetně nového 

zemského soudu. Z její pravomoci byly jako dosud vyňaty vojenské 

úřady. Ve třetím stupni rozhodoval společný soudní orgán pro české 

a rakouské země Oberste Justizstelle (nejvyšší soud) se sídlem ve 

Vídni,943 jenž věci z jednotlivých zemí projednával v oddělených 

senátech. Všeobecným odvolacím orgánem pro Moravu a Slezsko se 

analogicky stal moravský apelační soud v Brně. Pražský apelační soud 

si nadále ponechal lenní agendu, kde plnil úlohu první stolice; 

                                                                                                                            
941

  Podle taxovního rejstříku pro rok 1630 odevzdal český registrátor veškerou českou taxu vybranou za 

tento rok německému registrátorovi. Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 53. 
942

  Národní archiv. Apelační soud, kn. č. 180, fol. 104, 105. 
943

  Oberste Justizstelle byl zřízen v roce 1749 v souvislosti se zrušením české dvorské kanceláře, jejíž 

soudní agendu převzal. MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. 

Praha : Linde, 1999, s. 156. 
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odvolání v těchto případech projednával Oberste Justizstelle.944 

Reorganizací v roce 1783 vstoupil apelační soud do nové etapy svého 

vývoje, která skončila jeho zánikem roku 1850, kdy jej nahradil vrchní 

zemský soud. Přestože během ní navázal na svou dosavadní činnost, 

mělo jeho působení v mnoha ohledech odlišný charakter. Poznávání 

závěrečné fáze dějin apelačního soudu je však již mimo rámec 

disertační práce. 

 

 

Závěr 

 

Apelační soud prošel v raném novověku z hlediska svého 

působení rozdílnými fázemi vývoje. V počáteční fázi (1548–1618) se 

prosadil jako odvolací instance od městských soudů a významná 

soudní instituce v českých zemích. Následovalo přechodné období 

nestability (1618–1627), kdy fakticky poklesl objem jím vyřizované 

agendy a v souvislosti se stavovským povstáním dokonce přerušil svou 

rozhodovací činnost. Doba po roce 1627 znamenala rozšíření jeho 

pravomocí v oblasti trestního soudnictví, a to zejména po vydání 

trestních zákoníků Josefa I. a Marie Terezie. Podrobnou úpravou 

vnitřního úřadování došlo k posílení jeho byrokratizace. V polovině 

17. století zcela převzal působnost hejtmanství německých lén. Během 

sledovaného období se měnila též jeho územní působnost. Přestože ve 

zřizovací instrukci byl koncipován jako odvolací orgán pro všechny 

země Koruny české, neprosadila se jeho pravomoc všude stejně rychle. 

Neochota podřizovat se nové instanci byla v předbělohorském období 

nejvýraznější na Moravě. Za třicetileté války ztratil působnost vůči 

Lužici (1635), po slezských válkách ve větší části Slezska (1742). Po 

                                           
944

  ZDENĚK, V., Dějiny královského appellačního soudu, s. 32–34; KŘEPELKOVÁ, A., Apelační soud, 

s. 3, 4; VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. 1. vyd. Praha : Orbis, 

1964, s. 313–315; MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha : 

Linde, 1999, s. 156, 157. KALOUSEK, J., České státní právo, s. 484. 
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ustanovení moravského apelačního soudu (1753) se omezila jeho 

pravomoc pouze na Čechy. 

Základní charakter získal apelační soud v době před stavovským 

povstáním. Vznikl jako jeden z důsledků porážky protihabsburské 

opozice v roce 1547. Jeho zřízení směřovalo k posílení pozice krále ve 

vztahu k městům a současně bylo projevem centralizačního úsilí 

Habsburků. Jednalo se o soud královský, jenž byl zřízen panovníkem, 

který svými instrukcemi a nařízeními určoval pravidla jeho organizace 

a činnosti. Apelační radové včetně prezidenta a sekretář jako 

nejvýznamnější úředník kanceláře soudu byli uváděni do úřadu na 

základě jmenovacího aktu krále. Zejména prezidenta král vybíral podle 

stupně jeho loajality k panovnické moci, i když zohledňoval též 

příbuzenské vazby, příslušnost ke katolické víře a v neposlední řadě 

„odborné předpoklady“ pro výkon funkce. Tyto osoby neměly charakter 

nezávislých a nestranných soudců, nýbrž šlo placené úředníky s pevně 

stanovenou úřední dobou, kteří odpovídali panovníkovi, a mohli jím 

být kdykoli odvoláni. Královská moc vykonávala nad soudem plnou 

kontrolu. Oproti tomu stavovská obec neměla přímý vliv na otázky 

týkající se tribunálu. Mohla využívat jen nepřímé prostředky působení 

na krále, ale záleželo pouze na něm, zda jí vyhoví nebo ne. Apelační 

komora coby odvolací instance od městských soudů se tak stala 

nástrojem dozoru panovnické moci nad výkonem městského 

soudnictví. Měla povahu ústředního byrokratického orgánu soudního 

typu, ale o soud v moderním smyslu se nejednalo. 

Pravomoc apelačního soudu byla založena zřizovací instrukcí 

(1548) a vztahovala se na všechny země Koruny české. Plnil úlohu 

vrchního práva pro městské soudy. Rozhodoval o apelacích proti jejich 

rozsudkům, na vyžádání jim zasílal naučení a do roku 1575 také slepé 

ortely. Aplikoval přitom právo, kterým se řídila první instance. 

Kompetence nového tribunálu se v druhé polovině 16. a na počátku 

17. století uplatňovala nejen ve vztahu k soudům královských měst, 
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která jsou výslovně uvedeny ve zřizovací instrukci, ale také vůči 

vrchnostenským městům, hraničním soudům, purkmistru hor 

viničných, židovským samosprávám a některým církevním institucím 

s vlastní jurisdikcí. Co se týče vrchnostenských měst, existovaly velké 

rozdíly v tom, jak se podřizovala nové instanci. Nicméně lze 

konstatovat, že jejich vrchnost obecně nebyla nakloněna apelacím na 

Pražský hrad, neboť to považovala za omezování svých práv. Zpočátku 

se v některých případech odvolávalo z vrchnostenských měst nejprve 

ke královským městům a teprve potom k apelačnímu soudu. 

V Čechách dosáhl apelační soud uznání poměrně rychle, o čemž 

svědčí počet narůstajících odvolání, který se na počátku třetí dekády 

jeho činnosti téměř zpětinásobil. Narážel sice na odpor některých měst 

a vrchnosti, ale zdaleka ne v takové míře jako na Moravě. V Horní 

Lužici a bezprostředních slezských knížectví apelační radové vyřizovali 

dokonce odvolání od stavovských soudů.  

Apelační soud nesloužil pouze jako prostředek k upevnění 

panovníkovi moci nad městským stavem. Účast kvalifikovaných 

právníků znamenala zkvalitnění rozhodovací činnosti. Svojí autoritou 

působil apelační soud na sjednocování rozhodovací praxe městských 

soudů. Zasáhl též do procesu unifikace městského práva ve prospěch 

českého (pražského) práva, když podpořil Koldínův zákoník. 

Nezastupitelnou roli sehrál v zavádění římsko-kanonického procesu. 

Podílel se na oslabování přílišného formalismu v soudnictví. Nad rámec 

vlastní agendy apelační radové zasedali v odborných komisích a na 

lenním soudu, podíleli se na činnosti hejtmanství německých lén, 

vydávali dobrozdání pro panovníka a další úřady. 

Postup při podávání apelací u městských soudů upravovalo 

městské právo. Základní podmínky jejich řádného uplatnění tvořily 

včasné ohlášení apelace, složení poplatku a odůvodnění apelace. 

Zatímco judikatura apelačního soudu v zásadě trvala na dodržování 

procesních lhůt, byť někdy umožňoval jejich odklad, v případě 
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soudního poplatku umožňovala jeho prominutí u nemajetných osob. 

Vlastní řízení před apelačními rady probíhalo písemně. Soud prováděl 

evidenci přijatých a vyřízených apelací a zaplacené taxy. Jednalo se 

o sborový orgán, který rozhodoval kolektivně. Poměrně krátké lhůty, 

jež stanovila zřizovací instrukce pro vydání jeho rozhodnutí, se 

u některých kauz protáhly až na několik let. Od vyhlášení apelačního 

rozsudku před soudem první instance běžela lhůta pro splnění 

povinnosti, jejíž délku stanovenou městským zákoníkem apelační 

radové občas modifikovali. Jako mimořádný opravný prostředek proti 

ortelům soudu se ve stanovených případech připouštěla revize. 

V průběhu stavovského povstání došlo k dočasnému přerušení 

rozhodovací činnosti apelačního soudu. Podle knih ortelů byla poslední 

rozhodnutí vydána těsně před pražskou defenestrací v květnu 1618. Po 

několika měsíční pauze radové krátce obnovili svoji aktivitu v únoru 

a březnu 1619, ale po smrti krále Matyáše již opět o apelacích 

nerozhodovali. Tento stav trval ještě rok a půl po Bíle hoře. S prvními 

rozhodnutími se setkáváme v květnu 1622. Během celého období však 

fungovala kancelář soudu, která registrovala apelace a expedovala 

korespondenci. Také za povstání docházelo k personální obměně 

úřadu včetně funkce prezidenta, pro jejíž výkon bylo poprvé od roku 

1548 předepsáno náboženské vyznání (evangelické).  

Po vítězství Habsburků někteří apelační radové včetně 

prezidenta zasedali v exekuční a konfiskační komisi. Jejich působení 

v císařských službách velmi dobře dokresluje úlohu apelačního soudu 

v raném novověku. Kromě úkolů vyplývajících z jeho vlastní agendy, 

plnil funkci významné odborné autority, jež panovníkovi sloužila jako 

zdroj právních expertů. 

Částečné změny pravomoci soudu přineslo Obnovené zřízení 

zemské (1627), jež vymezilo podmínky, za kterých hrdelní soudy 

musely brát naučení. Jednalo se zejména o situaci, kdy uvězněný 

pachatel nebyl do dvou týdnů obviněn, ačkoliv proti němu existovala 
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důvodná podezření a dostatečné důkazy a vznikl škodlivý následek 

jeho jednání. Apelační soud pak první instanci zavazoval k dalšímu 

postupu, tj. k propuštění vězně nebo jeho stíhání ex oficcio. Dále 

poskytoval naučení při veškerých pochybnostech v útrpných věcech, 

a to včetně doslovného formulování otázek, které měl hrdelní soud 

delikventovi položit. Naučení si první instance obligatorně žádaly též 

tehdy, jestliže vyslýchaný zločinec udal osobu panského nebo 

rytířského stavu. Označil-li měšťana, braly naučení u apelačního 

soudu pouze v případě pochybností. Oprávnění obrátit se na apelační 

soud přiznávalo zemské zřízení poddaným, kteří byli odsouzeni 

k útrpnému právu, jestliže nebyli přistiženi při činu. Novelizace 

Obnoveného zřízení zemského (1640) potvrdila, že se jeho ustanovení 

o revizích od zemského soudu uplatní i v případě apelačního tribunálu.  

Reskriptem z roku 1628 upravil Ferdinand II. personální poměry 

úřadu. Mezi požadavky na místo apelačního rady stanovil složení 

zkoušky z trestního a civilního práva, čímž přispěl k větší 

profesionalizaci soudu. Podmínkou pro výkon funkce se explicitně 

stala katolická víra. Význam reskriptu však nelze přeceňovat. Stále 

platila osmdesát let stará zřizovací instrukci z roku 1548, kterou 

reskript nenahrazoval. Modifikoval pouze některá její ustanovení 

týkající se obsazení soudu. 

Skutečnou reformu apelačního soudu znamenala nová instrukce 

z roku 1644. Představovala zásadní časový mezník v dějinách 

tribunálu, neboť zpřesňovala a pozměňovala jeho úlohu v raně 

novověké společnosti. Pro tuto instituci znamenala dosud 

nejpodrobnější pravidla od jejího vzniku, jež zůstala v platnosti bez 

mála dalších 140 let. Nepřinášela však pouze nová pravidla, ale rovněž 

kodifikovala některé dosavadní postupy. Celkově proto umožňuje 

poznat fungování apelační stolice nejen v letech 1644–1783, ale 

částečně i v předcházejícím období. Její úprava zahrnovala personální 

zajištění úřadu, jeho dosavadní i nové kompetence, úřední dobu, 
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poplatky, sankce a především procesní postupy v dosud neupravených 

detailech. Instrukce proto přináší řadu informací důležitých pro 

poznání úlohy apelačního soudu, bez nichž by naše představa o 

fungování této významné soudní instituce byla jen schematická. 

Nenahrazovala však reskript z roku 1628, který i po jejím vydání 

obsahoval detailnější pravidla v některých otázkách. Například průběh 

zkoušky kandidátů na místo apelačního rady nadále reguloval pouze 

reskript. 

Instrukce rozšířila kompetence apelačního soudu o dozorovou 

činnost nad nižšími soudy. V trestněprávní oblasti dohlížel nad 

výkonem hrdelního soudnictví včetně plnění povinností císařských 

rychtářů. Dozorové pravomoci získal také v oblasti civilního práva 

a městského soudnictví, kde dosud plnil jen funkci odvolacího orgánu. 

Zjištěné nedostatky jak v trestním, tak civilním řízení oznamoval císaři, 

jemuž náleželo právo udělit sankci. Při podezření z podjatosti nižší 

instance navrhoval panovníkovi delegaci na jiný soud. Předmětem 

kontroly byla též písemnost procesu. Nedodržení této zásady 

způsobovalo nicotnost řízení. 

Přílohu k instrukci tvořil taxovní řád, jenž v porovnání 

s předchozím stavem přinesl do struktury poplatků apelační komory 

větší variabilitu. Zpoplatněním více úkonů se významně prodražilo 

řízení, k čemuž přispělo též zavedení kolkovného v roce 1686. 

Spojením s hejtmanstvím německých lén roku 1651 převzal 

apelační soud v plném rozsahu agendu zahraničních lén, na níž se 

v různých formách podílel od svého vzniku. Ve svěřené oblasti plnil 

správní a jako první instance i soudní funkci. Podařilo se mu 

stabilizovat lenní registraturu, kterou vedl odděleně od apelační. 

Vyřizování záležitostí zahraničních lén si udržel ve své kompetenci až 

do konce sledovaného období. 

Výraznější změny nastaly pro apelační soud v souvislosti 

s vydáním trestních zákoníků Josefa I. (1707) a Marie Terezie (1768), 
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které rozšiřovaly jeho pravomoci a upravovaly procesní pravidla 

v oblasti hrdelního soudnictví. První z nich svěřoval apelačnímu soudu 

významnou úlohu zejména v procesu udělování milostí, kdy svými 

posudky ovlivňoval konečné rozhodnutí panovníka. Vykonával ji pouze 

ve vztahu k podřízeným instancím. Za důvody pro kladné vyřízení 

žádosti o milost pokládal nezkušenost, mládí, účinnou lítost, včasné 

přiznání, přímluvu poctivých osob a možnost nápravy pachatele.  

Ve srovnání s předchozími úpravami stanovil druhý z trestních 

zákoníků pro apelační soud široké kompetence, které zahrnovaly 

vyšetřování, rozhodování nebo schvalování ortelů v případech, kdy 

podřízené hrdelní soudy tuto pravomoc neměly. Týkalo se to jednak 

instancí s neúplnou hrdelní pravomocí, jednak soudů s plnou 

pravomocí, které ji však nemohly vykonávat v privilegovaných trestných 

činech. V praxi se nižší soudy obracely na vrchní právo pro jistotu také 

v kauzách, jejichž povaha tento postup nevyžadovala. Jejich postoj lze 

vysvětlit snahou předejít případným pochybením a následným sankcím 

ze strany apelačního soudu jako dozorového orgánu. Výkon dozoru 

zahrnoval aktivní vyhledávání a nápravu vad prvoinstančního řízení, 

vyžádání si hrdelního spisu, atrakci řízení, nařízení nového procesu, 

přijímání stížností a vyhodnocování přehledů hrdelních kauz vyřízených 

u podřízených soudů. Takové vymezení pravomocí tvořilo součást 

opatření, která měla hrdelní proces podrobit důsledné kontrole a omezit 

rozhodování o závažných zločinech nekvalifikovaným personálem 

nižších instancí. Rozšíření okruhu kompetencí náležejících v trestních 

věcech apelačnímu soudu zcela změnilo strukturu jeho činnosti. Oproti 

předbělohorskému období se obrátil poměr vyřizovaných civilních 

a trestních věcí ve prospěch kriminální agendy. 

Stále větší důraz na omezení průtahů v řízení se projevil 

prakticky ve všech pobělohorských předpisech týkajících se apelačního 

soudu. Speciální normou, která se věnovala této problematice 
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výhradně, byla apelační pragmatika Karla VI. (1734). Předmětem své 

úpravy se zaměřila na chování advokátů a stran v procesu. 
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 Abstrakt 

 

Úloha apelačního soudu v letech 1548 až 1783 

 

Účelem disertační práce je analyzovat vývoj pražského 

apelačního soudu v letech 1548 až 1783. Práce popisuje úlohu 

jednoho z nejvýznamnějších soudů v českých zemích raného 

novověku. Důvodem, proč jsem se věnoval tomuto tématu je 

skutečnost, že dosud nebylo komplexně zpracováno novodobými 

historiky. Cílem práce je doplnění a revize výsledků dosavadního 

bádání v této oblasti. 

Práce se skládá z úvodu, deseti kapitol a závěru. Některé 

kapitoly jsou rozčleněny do subkapitol. Úvod definuje téma, popisuje 

stávající literaturu a prameny. Výzkum je založen jak na 

publikovaných, tak archivních pramenech. Posledně jmenované byly 

studovány v Národním archivu a ve vybraných okresních archivech. 

První kapitola zkoumá příčiny zřízení soudu, specifikuje jeho 

právní rámec a popisuje jeho obsazení. Soud byl zřízen v lednu 1548 

českým králem Ferdinandem I. Habsburským (1526–1564) za účelem 

omezení moci královských měst v českých zemích poté, co panovník 

potlačil stavovský odboj v roce 1547. Apelačními rady byli zástupci 

všech stavů v Čechách (páni, rytíři, měšťané) a dále čtyři osoby 

s právnickým vzděláním. Soudu předsedal prezident. 

Druhá kapitola analyzuje pravomoci nové královské instituce. 

Byla pověřena vyřizováním apelací od městských soudů a poskytovala 

naučení a slepé ortely. Její územní působnost se vztahovala na Čechy, 

Moravu, Slezsko, Dolní a Horní Lužici. Poslední část této kapitoly se 

zabývá prosazováním její pravomoci na Moravě. 

Třetí kapitola na příkladech dokumentuje první rok činnosti 

soudu. Porovnává počet apelací v tomto roce s léty následujícími. 
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Tímto způsobem ukazuje, jak se apelační agenda vyvíjela v letech 

1548–1618. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na městské právo, které apelační 

soud aplikoval v soudní praxi. Výběr konkrétního práva závisel na 

právu, které používal městský soud v první instanci. V době zřízení 

apelačního soudu se v Čechách rozlišovaly dvě hlavní právní oblasti. 

Po roce 1579 apelační soud sehrál důležitou roli v procesu 

sjednocování městského práva. 

Pátá kapitola charakterizuje fáze odvolacího a revizního řízení. 

Týká se procesních pravidel obsažených v městském zákoníku 

a v instrukci Ferdinanda I. (1548). Srovnává je s rozhodovací praxí 

apelačního soudu. Poskytuje přehled o relevantní judikatuře 

v procesních otázkách, která doplňovala a modifikovala normy 

v některých případech. 

Šestá kapitola se zaměřuje na problém, který 

představují chybějící záznamy o apelačních rozhodnutích během 

českého stavovského povstání a následujícího roku a půl (od května 

1618 do května 1622). Na základě archivních pramenů prokazuje, že 

přestože rozhodovací činnost soudu byla tehdy přerušena, prováděly 

se administrativní úkony. 

Sedmá kapitola se zabývá pravidly obsaženými ve třech právních 

předpisech vydaných v letech 1627–1640. Zemské právo (1627) 

rozšiřovalo pravomoc soudu v trestních věcech, jeho novelizace (1640) 

upravovala revizní řízení a reskript Ferdinanda II. stanovil nové 

předpoklady pro funkci apelačních radů. 

Osmá kapitola popisuje reformu soudu provedenou císařem 

Ferdinandem III. v roce 1644. Panovníkova instrukce upravovala 

obsazení úřadu, jeho stávající a nové kompetence, pracovní dobu, 

soudní poplatky, sankce a především procesní detaily, které dosud 

nebyly upraveny. Apelační soud se stal dozorovým orgánem nad 

prvoinstančními soudy. V trestních věcech dohlížel na výkon 
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hrdelního soudnictví. Rovněž získal kontrolní pravomoci v oblasti 

civilního práva a městské justice. 

Devátá kapitola se věnuje problematice zahraničních lén.  V roce 

1651 apelační soud převzal plnou agendu těchto lén, na níž 

participoval v různých formách od druhé poloviny 16. století. V těchto 

záležitostech vykonával správní a soudní funkci. 

Desátá kapitola popisuje legislativní změny týkající se soudu 

v letech 1651–1783. Podstatné změny pro soud nastaly v souvislosti 

s trestními kodexy Josefa I. (1707) a Marie Terezie (1768), které 

rozšířily jeho pravomoc v oblasti hrdelního procesu. Tato kapitola 

zkoumá úlohu soudu při udílení milostí a jeho široké pravomoci 

v trestním řízení, zahrnující vyšetřování, rozhodování, souhlas 

s rozhodnutími a dohled nad hrdelními soudy. Kapitola také zmiňuje 

kolkovné a opatření proti průtahům řízení. 

Závěr zobecňuje výsledky výzkumu. V počáteční fázi (1548–

1627) byl apelační soud odvolací instancí od městkých soudů. Období 

po roce 1627 znamenalo rozšíření jeho pravomocí v trestní oblasti, 

zejména po vydání trestních zákoníků Josefa I. a Marie Terezie. Od 

poloviny 18. století byla jeho územní pravomoc omezena na Čechy. 
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Abstract 

  

The Role of the Court of Appeal from 1548 to 1783 

 

The purpose of this thesis is to analyse the development of the 

Court of Appeal in Prague between the years 1548 and 1783. The 

thesis describes the role of one the most important tribunals in the 

Czech Lands during the Early Modern Age. The reason for my research 

is that this issue has not been elaborated complexly by modern 

historians. The aim of the thesis is to complete and revise results of 

former researches in this area. 

The thesis is composed of an introductory, ten chapters and 

conclusions. Some chapters are subdivided into parts. The 

introduction defines the topic, describes existing literature and other 

materials. The investigation is based both on published and archival 

documents. The last ones were examined in the National Archives and 

chosen regional archives. 

Chapter One examines why the Court of Appeal was established, 

specifies its legal framwork and describes members of the Court. The 

Court was established in January 1548 by Czech King Ferdinand I 

Habsburg (1526–1564) in order to restrict the power of royal towns in 

the Czech Lands after the sovereign suppressed the revolt of the 

Estates in 1547. The judges of the Court of Appeal were 

representatives of all Estates in Bohemia (high nobility, gentry, 

burgesses) and four erudite lawyers. The court was presided by the 

president. 

Chapter Two analyzes the competence of the new royal 

institution. The Court of Appeal was empowered to hear appeals from 

municipal courts and it provided learnings and blind judgment. Its 

territorial scope covered Bohemia, Moravia, Silesia, Lower and Upper 
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Lusatia. The last part of the chapter deals with an enforcement of its 

competence in Moravia. 

Chapter Three documents with examples the first year when the 

Court was active. It compares the number of appeals in this year with 

subsequent years. In this way it shows how the appellate agenda was 

developed between 1548 and 1618. 

Chapter Four focuses on municipal law which the Court of 

Appeal applied in judicial practice. A selection of a particular law 

depended on the law what a municipal court used in the first instance. 

At the time of establishment of the Court of Appeal two main law areas 

were distinguished in Bohemia. After 1579 the Court of Appeal played 

an important role in the process of a unification municipal law. 

Chapter Five characterises stages of appellate proceedings and 

review proceedings. It is concerned with procedural rules contained in 

the Municipal Code and the Instruction of Ferdinand I (1548). It 

compares them with the decision-making of the Appellate Court. It 

provides an outline of relevant case law in procedural issues which 

supplemented and modified rules in some cases. 

Chapter Six concentrates on problem resulting from missing 

records of appellate decisions during the Czech Estates Rebellion and 

the following year and a half (from May of 1618 to May of 1622). It 

shows, based on archival sources, although decision-making of the 

Court was then suspended, administrative tasks were carried out. 

Chapter Seven deals with rules contained in three laws 

published between 1627 and 1640. The Land Law (1627) extended 

competence of the Court in criminal matters, its amendments (1640) 

regulated review proceedings and the rescript of Ferdinand II (1628) 

established new conditions for the function of appellate judges. 

Chapter Eight describes a reform of the Court made in 1644 by 

Emperor Ferdinand III. His instruction regulated staffing of the office, 

its existing and new competences, working hours, court fees, penalties 
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and, in primarily, procedural details not yet been adapted. The Court 

of Appeal  became a supervisory authority over trial courts. In criminal 

matters, it oversaw the execution of a capital justice. It also gained 

supervisory powers in the field of civil law and municipal justice. 

Chapter Nine is addressed to the issue of Czech extraterritorial 

fiefs. In 1651 the Court of Appeal took over a full agenda of these fiefs, 

at which it had participated in various forms since the second half of 

16th century. It performed administrative and judicial function in 

these matters. 

Chapter Ten describes legislative changes relating to Court in 

1651–1783. Considerable changes occured for the Court in connection 

with the criminal codes of Joseph I (1707) and Maria Theresa (1768), 

which extended its competence in the field of criminal proceedings. 

This chapter explores the role of the Court in the process of granting 

pardons and its wide powers in criminal proceedings, including 

investigation, decision-making, approval of decisions and supervision 

of criminal courts. The chapter mentions the stamp duty and the 

measures to prevent delays in proceeding as well. 

Conclusions generalizes the result of research. In the initial 

phase (1548–1627) the Court of Appeal was an appellate instance from 

municipal courts. The period after the year 1627 meant an extension 

of its competence in the criminal area, especially after criminal codes 

of Josepf I and Maria Theresa. From the mid-18th century, its 

territorial competence was limited to Bohemia. 
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