
 

 

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. 



 

 

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 



 

 

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. 

 

 

 


