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Politické poměry nejnowějších let obrátily we wětší míře než

jindy pozornost k dějinám zřízení zemského w Čechách, a to zwláště

k dějinám časů pozdějších, kterých zařízení zachowala práwní plat

nost swau, nebywše nikdy zrušena spůsobem platným dle státního

prawa země české, než toliko jednostrannými skutky. Poznání histo
rického wywinutí statniho prawa českého stalo a stawá se čím dál

tím wíc potřebau každého praktického politika a předmětem wáž

ným pro každého myslícího občana wůbec.

Za předešlého roku byl jsem proto z wíce stran dožadowán,

abych o předmětu tomto pojednal spůsobem, který by se hodil

k okamžité potřebě; i odhodlal jsem se tedy k badání we zřídlech

k tomu se wztahujících, ač nebylo mi možné aniž jsem neměl

w úmyslu, dowésti něčeho dokonalého neb úplného.

Ku poznání práwního stawu wěcí, co se týče nároků kralow

stwí českého na samOSpráwné postawení, jest hlawně potřeba uka

zatí, jaké státní práwo měly Čechy po wydaní obnoweného zřízení

zemského císařem Ferdinandem II, k tomu pak za druhé owšem

také, jakým spůsobem toto prawo během času až do naší paměti
, V!

bylo zemdleno a pozbaweno nejwětši casti swé skutečné účinnosti.

Pilná zaneprázdnění jiná nedowolila mi na ten čas uwázati
se w úkol tento celý, než toliko w prwní, owšem těžší část jeho,

totiž we wypsání statniho prawa českého, netoliko co do základních



zákonů, na kterých spočíwalo, nýbrž i co do spůsobn, kterým se

skutečně zachowawalo, od času císaře Ferdinanda H až do prwních

let panowaní Marie Terezie, a tudy zwlaště we wypsání činnosti

sněmů českých řečeného času. Co se týče části druhé, totiž Spů

sobu, kterým od času císařowny Marie Terezie až do nejnowějších

dob bylo od ústřední wlady mocnářstwí rakauskěho libowolně sa

háno do praw země české, mohu prozatím toliko odkazowatiknej

nowějšímu wydaní swých Dějů králowstwí českého, we kterých

aspoň powšechně a přehledně jest o tom jednáno. Krom toho jest

mi známo, že se jiný pracowník zanáší aspoň s částečnou podrob

nější prací do tohoto oboru připadající, která nepochybně podstatně

přispěje k objasnění téhož předmětu.

W Praze dne 23. Února 1868.

Skladatel.



I.

Základy práwa státního.

Jest mínění welmi obyčejné a za nejnowějšího času % politi
ckého strannictwí také často zarputile hájené, jakoby byl w Cechách
bitwau Bělohorskau čirý absolutismus opráwnění dosáhl, jakoby
starodáwné swobodné zřízení tehdáž bylo docela za swé wzalo ana
jeho místo nastaupilo obnowené zřízení císaře Ferdinanda II co
jedině potomní prawidlo státního práwa, we kterém prý panowník
pozůstawil sobě a budaucím swým na wůli, zřízení toto samé měniti
zase dle libosti, a jakoby tudy od té doby nebylo žádného prawěko
státního práwa w Čechách, jakož takowého, které na obapolném
swolení založené také jen obapolným swolením měněno býti může.

Mínění toto jest docela mylné, a krom samého chtíče stran
proti samospráwě králowstwí tohoto nepřátelsky brojících pochází
z nedostatečného posud skaumání dějin českých pozdějších tří sto—
letí, ježto se w něm doposud wždy ještě jen we skrowné míře
pokročilo.

Mylně pokládá se již předně to, co staří Čechowé nazýwali
zřízením zemským, obyčejně za totožné s ústawau čili nějakau
ústawní listinau dle ponětí nowého wěku, jakoby se tím totiž byl
rozuměl nějaký základní zákon, obsahující w sobě celé w jistém
čase platné prawidlo weřejného práwa w zemi. Když stawowé čeští
ponejprw za krále Wladislawa II 0 to se usnesli, aby swá prawa
dali wýhledati z desk zemských az privilegií chowanýchna Karlšteině
a w jednu knihu je sebrali i tiskem wydali k obecně potřebě; roz—
uměli oněmi práwy swými na předním místě zákony, kterými se
měly sprawowati sandy zemské w konání sprawedliwosti jak we

Sněmy české.
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wěcech práwa saukromého tak trestního, jakož i jiné některé, čelící
k zachowání bezpečnosti a pořádku w zemi; wedlé toho pak pojata
jsau do téhož sehrání také některá privilegia stawů zemských a
jiná ustanowení týkající se poměrů státopráwních, zwláštč takowá,
která se ke zřízení a spůsobu osazení saudů zemských wztahowala.
Toto sehrání práw nazýwalo se zřízením zemským. Byl to wlastně
zákonník zemský. O úplné sestawení wšeho, co tehdáž činilo ústa-wu
králowstwí českého čili zřízení zemské dle našeho nynějšího smyslu,
nejednalo se přitom. Kdoby chtěl z Wladislawowa zřízení zemského
utwořiti sobě nějaký obraz o tehdejším řádu we wěcech weřejných
w Čechách, hned by poznal, jak jest to, coby w něm k tomu účelu
shledal, zcela jen zlomkowité a dokonce nedostatečné. At uwedeme
jen jeden příklad, darmo bychom we Wladislawowu zřízení zemském
hledali ustanowení, že králi českému nepříslušelo ukládati berní na
zem, leč se swolením sněmu; a tot předce bylo základním práwem
w zemi. Státní práwo české nezakládalo se tedy na tomto tak zwa
ném zřízení zemském jako na jediném platném zákoně základním,
nýbrž \vedlé něho na starších do něho nepojatých psaných zákonech
čili privilegiích, ano s \velkau část na pauhé starodáwné zwyklosti,
která nikdy nebyla uwedena we formu psaného zákona. A tauž
powahu, jako prwní toto zřízení zemské Wladislawské, měla potomní
nowá recensí jeho předsewzatá za krále Ferdinanda I, Opět pak
tak zwané obnowené zřízení Ferdinanda II. I tato tak zwaná zřízení
zemská byla na předním místě knihami zákonů soudních a dílem
policejních, jen pak částečně také zřídly prawa weřejného čili stat
ního, nikoli pak ústawami zemskými w našem smyslu toho slowa.

Po wítězstwí swém na Bílé hoře zastawil císař Ferdinand II

na čas wšecka práwa stawů čili sněmů zemských w Čechách, a
sprawowal zemi samowládně prostředkem plnomocného kommissaře
čili místodržícího a moci wojenskau. Nikdy wšak nebyl úmysl jeho,
zrušiti posawadní zemský řád celkem a na wždy. Již roku 1623,
přijew do Prahy, osadil aspoň předešlé nejwyšší úřady zemské oby
čejným spůsobem, a oznámil stawům, že míní brzy swolati sněm.
Zdá se, že tehdáž nezamýšlel ještě příliš podstatných proměn w po—
sawadním zřízení zemském; teprw událostmi potomních let, totiž
zwláštč wítězstwími zbraní císařských nad zahraničnými nepřátely,
dozrály při něm nejsPíš úmysly jiné, až konečně roku 1627 pod datum
10. Kwětna wyšlo z rozkazu jeho obnowené zřízení zemské co zákon
ník platný odtud na místě předešlého zřízení zemského tak zwaného.
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Hlawní proměny w práwích a řádech králowstwí českého,
které nastaupily tímto Obnoweným zřízením .lf'erdinandowým, byly
následující:

1. Trůn český byl do oné doby dědičný toliko w mužském
pokolení, a stawowé čeští pokaušeli se někdyituto dědičnost uwésti
w pochybnost. Císař Ferdinand II prohlásil kralowstwí české za
dědičné netoliko w mužském nýbrž i w ženském potomstwu rodu
králowského.

2. Císař Ferdinand II potahl na krále české samé práwo wy
dzíwání zákonů čili mocnost nařizowání řádu a prawa w zemi (jus
legis ferendae) i we wěcech takowých, we kterých dotud zákony
wychazely toliko z dorozumění mezi králem a sněmem zemským.
Též obmezil působení sněmů takowým spůsobem, že napotom ne
mělo na nich býti jednáno o ničem jiném, než co by na stawy
bylo wznešeno od krále čili w proposicí králowské; stawům samým
nepříslušelo práwo initiativy. Obmezení toto jest wšak později zdwi
ženo declaratoriemi wydanými od císaře Ferdinanda III r. 1640w ten
spůsob, aby při něm zůstalo toliko, pokud se týče „sprawy obecné,“
to jest wěcí wladě zemské příslušících, o jiné wšak, jak se prawí,
„lehčejší a menší wěci, kteréžby se králowské osoby, wywýšenosti,
důstojenstwí a regalií nedotýkaly,“ aby stawowé po wyřízení pro
posicí králowské společně jednati směli, oč pak by se usnesli, aby
schwálením králowským platnosti dosahowalo.

3. Sněm český skládal se do času Ferdinanda II. ze tří stawů,
panského, rytířského a městského. Obnoweným zřízením zemským
wykázáno jest místo na sněmě také stawu duchownímu, to jest
arcibiskupu, biskupům a praelatům majícím statky zemské, tak sice
že staw duchowní byl odtud co do přednosti stawem prwním, staw
panský druhým, rytířský třetím a města kralowska stawem čtwrtým.

4. Poněwadž byl národ český majetníkem země české, nesměl
žádný cizozemec nabytí swobodných statků zemských w Čechách,
leč by byl přijat do země za obywatele s rownými prawy a powin
nostmi s jinými obywateli, k čemuž bylo potřeba swolení krále i
sněmu zemského. Obnoweným zřízením zemským změněn jest tento
starodáwný základní zakon w ten spůsob, že král potáhl na sebe
samého moc udělowaní prawa obywatelského. A kdež dotud wšecko
zřízení zemské spočíwalo jediné na národnosti české a protož při
saudech zemských a w zákonech zemských nesmělo se užíwati ji
ného jazyka než českého (německý pak, jakož později teprw uwa—

1=l<
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děním osad do králowstwí přijatý, měl swé opráwnění toliko w oboru
obce městské a wenkowské); nařídil císař Ferdinand II obnoweným
zřízením zemským, aby český i německý jazyk měly rowný průchod
w zemi.

5. Dále zrušil wšecka privilegia daná stawům pod obojí na
swobodné prowozowání jich náboženstwí, a nstanowil za zákon, aby
napotom nikdo nesměl býti obywatelem w Čechách, lečby se znal
kn katolickému náboženstwí.

6. Jakož dle obnoweného zřízení zemského moc zákonů dá

wání we wěcech práwních byla králi samému wyhražena bez spolu
působení sněmů, tak odňal Ferdinand II také nejwyššímu saudu
zemskému práwo wykládání zákonů w jednotliwých pochybnýchpří
padnostech, a wyhradil je sobě samému. Rowněž pak zrušil posa
wadní práwo saudu zemského, dle kterého nebylo od něho žádného
wyššího odwolání, zawedením revisí jeho rozsudků, kterau pozů
stawil králi samému prostředkem úřadu nejwyššího kancléře zemského.

7. Konečně změnil řád saudní při saudech zemských w ten
spůsob, že na místě posawadního jednání austního a weřejněho na—
řízeno bylo odtud jednání písemně a tudyž tajné.

Když stawowé čeští roku 1845 w rozepři s wládau o prawa
swá na obnowené zřízení zemské se odwoláwali, jala se wláda na
proti tomu ukazowati na předmluwu téhož obnoweného zřízení,
we které prý císař Ferdinand sobě a swým nástupcům wyhradil
práwo měnění zřízení zemského dle swé libosti; což wšak zakládá se
na pauhém libowolném wytržení jednoho místa oné předmluvy ze sau
wislosti s celkem. Císař Ferdinand prawí po wyložení příčin, pro
které wydal obnowené zřízení zemské, že w něm jura privatorum,
jak nejwíceji býti mohlo, při starém spůsobu zanechal, a wšak ně“—
která wedlé nynější powahy králowstwí tohoto zřídil a nstanowil i
také poněkud wedlé práw císařských a jinde obyčejných naprawil.
„Nejwíceji pak, dokládá hned k tomu, w tom we wšem (to jest
tedy co se práwa saukromého týče) předně cti a sláwy Boží, přiro
zeného prawa a obecného dobrého šetřiti i sobě moci zřízení tohoto
našeho zemského k rozšíření,změnění, Opraweníičinění wšeho toho,
což s sebau jus legis ferendae přináší, zanechati ráčíme“.

Wyln'ažení budaucího měnění we zřízení zemském mínilo se
tedy jen o zákonech týkajících se prawa saukromého, které owšem
činily daleko nejwětší část obsahu zřízení zemského. Na práwo we—
řejné newztahowalo se wyln'ažení ono nižádným spůsobem. Práwo
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weřejné kralowstwí českého nezakládalo se pauze na obnoweném
zřízení zemském, nýbrž i potom wždy na celém sauboru privilegií
zemských a starodawné zwyklosti. O privilegiích těchto prawí
císař Ferdinand we článku obnoweného zřízení samého A. XXII:

„Ačkoli jsau privilegia s strany neodcizowaní statků k králowstwí
českému náležejících do prwnčjšího zřízení zemského na wětším
(líle slowo od slowa položené byly; ale poněwadž s strany těchto
tak i jiných privilegií k wěrným & poslušným stawům našim ob
zwlaštnč se wyjewiti a resolvírowati chtíti ráčíme, protož slowo od
slowa týchž privilegií tuto doložiti zapotřebí býti jsme neuznali.“

Resolueí pak o privilegiích zemských, na kterau císař Ferdi
nand tímto spůsobem stawy odkázal, wyšla již 29. května 1627,
tedy dewatenactý den po wydání obnoweného zřízení zemského, a
to sice stwrzením týchž privilegií s jistým obmezením, totiž celkem
potud, pokud se s ustanoweními obnoweného zřízení zemského ne
potýkala. Císař Ferdinand prawí w této stwrzowací listině, že,
jakož jest se králowstwí české času nedáwno pominulého proti němu
in forma universitatis mocně zprotiwilo, slušně by wšeeka témuž
králowstwí náležející privilegia, pokudž a jak daleko se na stawy
králowstwí českého obecně aneb universitatem jejich wztahují, zrušiti
a wyzdwihnauti mohl; ale wzhledem na stálau wěrnost některých
obýwatelůw dotčeného králowstwí, kteří raději swau wlast opustili,
nežli by se proti němu byli postawili, též také že již na wětším
díle kralowstwí české k wíře swaté samospasitelné katolické přistau
pilo, ano i mnozí z wěrných radd a ze služebníkůw jeho se w něm
usadili, za. těmi příčinami že se na tom ustanowil, aby swrehupsané
králowstwí jeho české zase w jisté stawy, jakž obnowené zřízení
zemské šířeji w sobě obsahuje, wyzdwiženo býti a wšech a wšeli
jakých obdarowání, swobod a inajestatů, jenž by proti témuž obno
wenému zřízení zemskému nečelilý, bez překážky užíwati mohlo.
Wymiňuje z toho jmenowitě majestaty císaře Rudolfa II. 0 nabo
ženstwí a o upuštění od wšelijakých pokut ztracení statků, jakožto
prý od stawů pod obojí wynucené. S tau pak wýminkau a wyln'a
žením, prawí dale, „wšecka a wšelijaká od slawnýchpředkůwnašich
stawům téhož králowstwí českého Společně jako i jednomu každému
stawu rozdílně propůjčena privilegia, prawa a swobodý, kteréž by,
jak swrchu dotknuto, proti témuž nowému zřízení zemskému nečelily
a že jsme o nich jiné nařízení neučinili, schwalujem, obnowujein a
potwrzujeni, přiříkajíce za nás i za dědice naše, budaucí krále české,
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že wšecky čtyry stawy a celau obec téhož králowstwí našeho pri
jejich práwích, Sprawedlnostech a dotčeném od nás obnoweném zří—
zení zemském ochraňowati a zachowati chceme“. Wytýká přitom
ještě zwláště privilegium dané stawu panskému roku 1502 od krále
Wladislawa, práwo stawů o powolowání berní, zachowáníkrálowstwí
w jednotě církwe Římské katolické a péči o dobré nařízení s strany
mince.

Tímto stwrzením privilegií zawázal císař Ferdinand II, jak widěti,
sebe i swé budaucí k zachowáwání a hájení starého práwa a rádu
země české, pokud od něho wýslowně nebyly proměněný, a rowněž
k zachowáwání obnoweného zřízení samého co základního nezměni—

tedlného zákona, pokud se týkalo weřejného, ne saukromého práwa.
W témž smyslu zněla přísaha králowská obnoweným zřízením zem
ským nařízena, ježto se jí každý nastupující král před pomazáním
a korunowáním zawazowal, že chce „nad katolickým náboženstwím
pewně ruku držeti, jednomu každému sprawedlnosti udělowati a
stawy při jich od (titul) N. N. potwrzených a dobře nabytých pri
vilegiích zachowati, od králowstwí tohoto českého nic neodcizowati,
ale raději podlé možnosti swé rozšiřowati a je rozmnožowati,i
wšecko to, což k dobrému a poctiwému téhož králowstwí jest,
činiti“

Od stawů českých stalo se přistaupení k nowým základům
státního práwa českého, tímto Spůsobem pro budoucnost ustanowe
ným, když na prwním sněmě hned potom držaném, kterýž swolán
byl k 15. Listopadu roku 1627, císaři poděkowání učinili, že privi
legia a swobody jejich potwrdil, a stwrzení toto do snešení sněmow
ního wepsati dali.

Takowým spůsobem tedy po krátkém trwání mimořádného
stawu wěcí, jenž nastal po bitwč Bělohorské, obnowena jest zase
nepřetržitost práwa weřejného w Čechách, tak že, jakkoli podstatně
změněné, potom jako předtím zakládalo se na obapolném swolení
krále a stawů českých a práwně nemohlo býti zrušeno ani přeji
načeno, leč rowněž obapolným jich swolením.

Illcdíce k tomu, že se státní práwo české od času císaře
Ferdinanda II nezakládalo pauze na obnoweném zřízení zemském,
nýbrž že wšecko, co předtím bylo za práwo, podrželo práwní plat
nost i napotom, pokud nebylo obnoweným zřízením zemským zru
šeno nebo změněno, obdržíme asi následující hlawní rysy zřízení
Státního w Čechách od onoho času.
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]. Králowstwí české bylo samostatným celkem státním, spoje
ným s ostatními částmi panstwí donm rakauského jen společným
panowníkem; z čehož toliko plynula newyhnutedlně jednota. politiky
zahraničné s druhými částmi mocnářstwí a wedlé toho možnost
zachovávání w jisté míře stejných zásad a Spůsobů we spráwě
wnítřní. Společného zdkonodárstwí, společné spráwy prostředkem
nějakých ncjwys'ších úřadů postawených nade wšemi zeměmi nebylo.
Společnému panowníkowi toliko nemohlo býti bráněno, aby bral
radu o záležitosti wšechněch zemí se týkající s jakýmikoli osobami,
prwé než nastaupil na wlastní jednání o nich, kteréžto samo se
nemohlo díti jinak, než se sněmy a prostředkem nejwyšších úřed
níků jedné každé země obzwlášť. Ku předběžným poradám takowým
stáwaly hlawně tři sbory při dwoře císařském, zřízené již od krále
I'lerdinanda I, totiž tak zwaná tajná radda, dworskáwojenskáradda
a dworská komora, weskrz toliko sbory poradně, kterým nejwyšší
úřady králowstwí českého dokonce nebyly podřízeny, přijímajíce
rozkazy wždy jen od krále samého. ——Dle smluw, kterými byl
někdy Ferdinand I přijat za krále českého, měli panowníci rakauští
míti obyčejné sídlo swé w Praze. Obnoweným zřízením Ferdinanda
II ani stwrzením privilegií od něho nebyl záwazck tento zrušen.

2. Swazek mezi králowstwím českým a druhými zeměmi a
lény náležejícími ku koruně české zůstal nezměněn. Král český,
co takowý, byl spolu pánem jejich; nesměl wšak jak od králowstwí
tak od zemí těchto ničeho odcizowati bez swolení stawů českých.
Rozkazy a listy králowské wycházely do nich z dworské kanceláře
české, jejížto obor činnosti .na tyto země se wztalmjící ještě roz
šířen jest od císaře Ferdinanda II nowě zawedenými revisími we.
wěcech saudních, ježto i od saudů těchto zemí, tak jako z králow
stwí samého, šla revisí ku králi prostředkem kanceláře české dworské.
Podobně wztahowala se moc králowského saudu nad appellacími na
hradě Pražském, Ferdinandem I zřízeného, na města králowská

netoliko w Čechách, nýbrž i we druhých zemích koruny českégj
3. Moc panownická byla od starodáwna w jistém oboruan

obmezená, w jiném zase obmezena sněmy. Ku koruně náležely roz
sáhlé zemské statky, léna, cla, stříbrné a jiné doly, odúmrtí, zwláštní
důchody z králowských měst, ze Židů a jiné rozličné. S důchody
těmito mohl král naložiti podlé potřeby zcela dle swého wlastního
uznání neb zalíbení. Pokud prostředky z nich stačily, mohl z nich
jmenowitě wydržowati wojenskau moc k službám swým, aniž k tomu
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potřebowal swolení sněmowního, a wojenská tato moc owšem také
se sprawowala jen jeho nařízeními a rozkazy. Král wydáwal také
od starodáwna sám zákony a nařízení we wěcech, které wyplýwaly
ze spráwy těchto jeho důchodů. Zákonům takowým podléhala jme
nowitě i města králowská, jakožto prwotně na korunních statcích
založená a tudy ku komoře králowskě náležející, ač owšem w me
zích privilegiíkrálowských, kterými byla jim propuštěna samospráwa
wíce nebo méně rozsáhlá. Tento obor neobmezené moci panowni
kowy byl welice rozšířen obnoweným zřízením zemským, ježto jím
moc zákonodárná celkem byla wyhražena králi, i pokud se wzta
howala na jiné wčci než na wlastní příslušenstwo komory. Zwláštč
bylo tím na krále potaženo celé zákonodárstwí práwní, we kterém
předtím, pokud se wztahowalo wlastně na zem, to jest na stawy
panský a zemanský, ne na města, žádná proměna nemohla býti
nařízena, leč se swolením wyšších dwau stawů na sněmě. 1)

4. Pokud wlastní důchody komory králowské k zaprawení po
třeb weřejných nestačily, musil král na sněmích žádati pomocí mi
mořádných prostředkem berní neb daní. Starodáwné toto práwo
sněmů českých uznáno jest obnoweným zřízením Ferdinandowým
wy'slowně a w celé předešlé rozsáhlosti článkem A. V, jenž takto
zní: „Co se wšak Wšelijakých berní a sbírek dotýče, na tem jsme

1) Na oboru neobmezené moci panowníkowy spočíwala podstata swazků,
spojujících země koruny české s druhými částmi mocnářstwí rakauského w je
den celek. Neb týmž spůsobem jako w Čechách wládl panowník také w Uhřích
a w jiných zemích swých welkým nadáním koruny samostatně a nařizowal we
wčcech s tím sauwisících bez obmezení od sněmů. Ačkoliw tedy spojení korun
české a uherské i starších zemí domu Habsburského záleželo jen na osobě
panowníka, wšak w tom mělo základ welmi realný, že společný panowník wládl
we wšech zemích znamenitau mocí dle swé wlastní wůle, a potud tato moc byla
wc wšech zemích w jedněch rukau a slaužila jedněm účelům. Pauze perso
nalná unie, na kterou se odwolawají Uhři za našeho času, přestala býti dosta
tečným spojidlem teprw, když Uhři roku 1848 wymohli powčstne zákony, kterými
se rozdíl mezi obory neobmezoné a obmezené panownické moci w zemích ko
runy uherske zrušil zřízením odpowědného ministerstwa a potažením celé finanční
sprawy pod swolowací moc sněmů. Wymožením těchto zákonů stala se těžká
křiwdafdruhým zemím mocnářství; nebo jen pokud panowník jejich měl nějakau
samostatnau moc w Uhřích, šel jim prospěch ze spojení s tímto králowstwím,
žet' s ním Společně byly mocnau říší a mohly snaze odpírati cizím mocným ne
přátelům. Jen w ubezpcčení prospěchem tímto mohly se Spokojowati po tři staletí,
že se korunních důchodů jejich i ktomu také welkých ustawičnýchsněmowních
SWolcní užíwalo ku potřebám s Uhry společným, ano po nejdelší čas k wytržení
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se jak sami od sebe tak i na místě budaucích našich, králů a dě
diců téhož králowstwí, milostiwě ustanowiti rúčili, že těch toliko
při samých sněmích a to jínače nic nežli proti obyčejným reversům
od stawůw žadati a wyhledawati chtíti račíme, o tom žádné po
chybnosti nemajíce, nežli že wěrní stawowé naši jak naše takimilé
wlasti swé nastalé potřeby každého času wěrnč a upřímně k mysli
a srdci připustí. Toho wšak nijakž přehlídati a k tomu nyní neb
napotom přijíti dáti chtíti neračíme, aby takowé berně a daně od
nás žádané nam skrz některé neslušně wýminky, kteréž by se proti
naší králowské mocnosti, wywýšenosti a důstojenstwí wztahowati
mohly, jako skrz wylzledáwání nowych privilegií a swobod anebo
k těm podobných wěcz', jenž by w proposicí naší obsažené nebyly,
jakž se to až posavad dalo, od stawůw obmezowané azastawowané
býti měly.“ Kratčeji a wšak ještě určitěji a rázněji přiříká se sta
wům prawo powolowaní berní we stwrzení privilegií od Ferdinanda II,
kdež prawí: „Nechceme také žadné berně a daně od poslušných
stawůw našich jinačeji nežli na sněmích podlé artikule w témž
zřízení zemském pod literau A 5. položeného žadati, a mimo to,
coby tak kdy stawowé swolowalz', ná ne', žádných daní a berní ne—
ukládatí.“

5. Poněwadž se berněmi mělo jen dosazowati, co se z dů
chodů komorních na potřeby obecné nedostáwalo, záleželo stawům

Uher z moci Turků, jíž by nikterak samy o sobě byly odolati nemohly. Jak
medle panowníkowi w Uhřích měla býti odňata swobodna disposici se starými
jeho důchody a prawy, byly druhé země wydány na milost sněmu uherského,
zdali by chtěl nebo nechtěl přispíwati čím ke společným potřebám mocnářstwí.
Ze stanowiště tohoto sluší powažiti také argumentací Uhrů o státním dluhu ra
kauském a powinnosti jejich ku přispíwaní na něj. Dluh ten byl učiněn na
společné potřeby celého mocnářstwí, hlawně totiž na potřeby wojenské. Ale
sněm uherský prý nikdy nedal swolení swého k těmto dluhům, a proto prý
Uhři nemají žádné prawuí powinnosti, na ně platiti. Tak by mohly také mlu—
witi země koruny české; nebo i jejich sněmy nikdy nebyly tázany o swolení
k půjčkam oněm, měwšc neméně jak sněm uherský prawo ku powolowaní
berní. K půjčkám státním nebylo wšak ani w Čechách ani w Uhřích po
třeba žadati swolení sněmowního. Dluhy dělal zde i onde král na korunní čili
komorní důchody swé; jestliže důchody tyto nestačily k zaplacení dluhů, musil
král jak w Uhřích tak w Čechách žadati ua sněmích mimořádné pomoci k tomu.
Korunní wšak důchody uherské byly statnim dluhem rakauskym tak dobře
zawaděny jako korunní důchody jiných zemí, a druhé země rakauské nebyly
powinny nechati sobě líbiti, aby důchody tyto byly ze společného tohoto za
wazku wyůaty jednostranným usnesením mezi králem a sněmem uherským,
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na tom, aby se s důchody oněmi králowými dobře hospodařilo. Zté
příčiny wymohli sobě privilegia od krále Wladislawa II, dle něhož
nesmělo ze statků korunních w Čechách nic býti odcizeno bez swo
lení sněmowního. Na toto privilegium wztalmje se zmínka w obno
weněm zřízení zemském we článku, jímž sobě král Ferdinand ko
nečnau resolucí o privilegiích zemských wůbec wyhradil. Privilegium
toto nebylo sice, jak se tam prawí, do zřízení zemského od slowa
k slowu wloženo, ale podrželo swau platnost, ježto Ferdinand II
privilegia wůbec stwrdil a o tomto neučinil žádné wýslowné wýminky.

6. Dle starého řádu nesměl král také bez swolení sněmowního

rozkázati weřejné hotowosti wojenské, leč jednalo-li se o obranu
zemč. I toto opráwnění sněmů zůstalo w podstatě swé obnoweným
zřízením zemským nedotčeno. Článek A 11. totiž, jednající „0 po
winnosti obywatelů králowstwí we wěcech wálky se dotýkajících“
mluwí jen o potřebách obrany proti wenkowským neb domácím
nepřátelům králowým, nikoli o wýbojných wálečných předsewzetích,
a wyslowuje za powinnost obywatelů, kdyby „za tau příčínau“ zpo
ručení králowa wzhůru býti měli a k tomu powoláni byli, tehdy
pod ztracením cti, hrdla a statku, též pod uwarowáním pokuty
aurážky nejwyššího důstojenstwí a mocnosti naší tak se poslušně
zachowati a wzhůru býti a w ty jim jmenowané časy a místa buď
každý osobně. se postawiti anebo pokudžby jeden nebo wíceji znich
ze slušných a hodných příčin osobně postawiti se nemohli, jiné
hodné osoby se wší mocí swau nepochybně wyprawiti má a mají.“

7. Ačkoliw moc zákonodárná obnoweným zřízením zemským
byla wůbec králi wyhražeua, nicméně zůstalo i stawům jisté úča
stenstwí w ní dle declaratoria císaře Ferdinanda III, že totiž předně
směli na sněmích jednati o wěcech obecného dobrého se týkajících
bez ujmy „králowské osoby, wywýšenosti, důstojenstwí & regalií“
a činiti uzawření, kteráž schwálením od krále docházela plné plat
nosti zákonů; zadruhé pak byly wěci, o kterých se nedaly zákony
wydati leč s uložením peněžitých neb jiných břemen na stawy neboli
obywatele, což pak již bylo by býwalo uložením berně bez swolení
snčmowního, pročež král w případnostech takowých musil zákony
samy předkládati stawům k swolení; konečně zatřetí tím samým
zákony týkající se bernictwí, totiž spůsobu wybírání a rozwržení
berní, skládání katastrů atd. nemohly jinak platně wycházeti leč
z usnešení mezi králem a stawy na sněmích.

8. W čele spráwy zemské a moci wýkonné stáli nejwyšší úřed
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nící zemští, jichžto dosazowání náleželo králi. Musili to wšak býti
osoby stawu panského neb rytířského w zemi usedlé, to jest mající
swobodné statky zemské, a tedy osoby, jímž náleželo místo na sněmě
zemském. Zwlúštním privilegiem krale Wladislawa, které císař Fer
dinand II s malau proměnan stwrdil obnoweným zřízením zemským,
bylo ustanoweno rozdělení úřadů těchto mezi ony dwa stawy, tak
že jedni náleželi wýhradně pánům, druzí wýhradně rytířům. Rowněž
skládali se saudowé nad osobami stawowskými a jinými držiteli
swobodných statků zemských, totiž sand zemský, saud komorní,
saud dworský a saud purkrabí Pražského, dle zřízení zemského
weskrze z přísedících stawu panského a rytířského, každý w urči
tém počtu. Na welikém saudě zemském předsedal buď král sám
buď na jeho místě nejwyšší purkrabí Pražský, wedlé něhož měli
na něm místa a powínnosti určité nejwyšší sudí, nejwyšší komorník
a nejwyšší písař zemský. Saudu komornímu předsedal nejwyšší hof
mistr, saudu dworskému čili manskému sudí dworský.

9. Nejwyšší úředníci zemští wykonawali zákony a rozkazy pa
nowníkowy jak we wěcech náležejících do oboru neobmezené moci
jeho, tak také w takowých, které se wyřizowaly dle usnesení mezi
králem a sněmem. Stawům bylo wšak od starodáwna pozůstaweno,
wymíniti sobě wykonaní některých uzawření swých také swými
wlastními ústrojí, kommissími zwolenými ze swého prostředka a
přidanými k nim pomocnými úředníky, w čemž se jim také obno
weným zřízením zemským nebránilo. Zwlaště dálo se wybírání swo
lených daní skrze úřad nejwyšších berníků zemských, wolených
z prostředka stawů od sněmu do sněmu.

10. K usnadnění sprawy weřejné dělila se země na kraje
s předstawenýmí heitmany krajskými. Jim příslušela na předním
místě péče o weřejnau bezpečnost W kraji, tudy stíhání zločinců a
dostawowání jich k saudům; wedle toho měli wšak rozsáhlau pů
sobnost we wšech rozličných odwětwích sprawy, zwlaště také při
rozwrhowání a wybírání swolených berní. Dle'rozdílných powinností
swých byli podřízeni jednak králowským nejwyšším úředníkům zem
ským, jednak sněmům a jejich zřízencům, jakož zejména nejwyšším
berníkům zemským. I oni byli dosazowáni od krále, musili wšak
jako nejwyšší úředníci býti osoby stawu panského neb rytířského,
a to we swém kraji usedlé. W každém kraji byli dwa heítmané,
jeden pán a jeden rytíř. Dle obnoweného zřízení zemského byl
každý powínen ten úřad na sebe přijíti iaspoň rokpři něm setrwati.



12 II. Powolowání berní.

11. Nižších auřadů zeměpanských nebylo. Saudní a spráwní
moc nad poddaným lidem sedlským wykonawaly wrchnosti; králow
ska města sprawowala se swými purkmistrya konšelý pod dohledem
kralowského podkomořího a králowských heitmanů a rychtářů nad
jednotliwými městy.

II.

Powolowání berní .

a) Za Ferdinanda II a III.

Jest hlawním úkolem tohoto pojednání, ukazati, jak a pokud
to, co dle tohoto wýkladu bylo p 'áwem země, také we skutečné
platnosti se zachowalo w době od císaře Ferdinanda II až do pa
nování Marie Terezie.

Přikročíme nejprwé ku práwu powolowaní berní, jakožto nej
důležitějšímu z práw, ježto byla císařem Ferdinandem II stawům
nowě zaručena. .

W tomto ohledu jest zwlaště důležité pozorowati, jak stawowé
čeští prawa toho užíwali lmed za prwních dwau panowníků té doby,
Ferdinanda II totiž, od něhož bylo obnowené zřízení zemskéanowé
stwrzení privilegií wydáno, a Ferdinanda IH, který za prwního
sněmu dle nowého řádu držaného hned w roce 1627 byl za žiwo
bytí otce korunowan a prwní tudy přísahal na zachowání privilegií
zemských w nowé jich spůsobě. Neb zajisté ze spůsobu, jak se
práwo powolovaní berní hned w prwním tomto čase wykonawalo,
nejlépe sauditi se může, jak se jemu rozumělo w nowých základních
zákonech samých.

Porownáním této doby s dobau, která, bezpostřednč předchá
zela powstaní stawowské roku 1618, nabude se snadno přeswědčení,
že se w prawu sněmů českých w tomto ohledu i we wykonáwání
jeho nestala žádná podstatné proměna.

Nejobýčejnčjší ze Spůsobů daní, kterých powolowali stawowé
čeští w posledním čase před bitwauBélohorskau, byla berně z use
dlostí čili bernč wlastnč a prostě tak řečená.. Tato se ukládala
jednostejnau mčrau na wšecky poddané usedlé s rozdílem mezi
celau usedlostí sedlskau a častečnau usedlostí chalupníků, zahrad
níků atd. tak totiž, že usedlosti částečné platily jen pomčrnau čast
toho, co bylo uloženo na jednoho usedlého. Přitom ustanowilo se
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pokaždé sněmowním usnešením, zdali měl daň platiti poddaný sám
celau, čili část poddaný, část wrclmost z wlastního měšec, k. p.
polowici poddaný, polowici wrchnost. Dle toho, jak mnoho kdy wy
měřeno bylo na poddanau usedlost, ukládala se pokaždé žároweň
také berně na každého usedlého sauscda we městech králowských,
na každého faráře, na každého kupce čili obchodníka, každého
swobodníka, náprawníka, dědinníka a swobodného rychtáře, každého
owčáka a owčáckého pacholka, konečně na Židy. Co se kupců týče,
dokládalo se obyčejně, aby bohatší chudším nápomocni byli, to jest
aby daň na jednoho ustanowená byla průměrem, skutečně wšak
platil bohatší wíce, méně bohatý méně. Na Židy se ukládala berně
buď na wšecky jednau summau nebo wyměřením, co měl platiti jeden,
s rozdílem dle stáří přes dwadcet let nebo mezi desíti a dwadceti
léty 2).

Wedlé berně z usedlostí užíwalo se nejčastěji berně domowní
a posudného. Berně domowní wybírala se w určité míře, brzy wětší
brzy menší, z jednohokaždého domu čili obydlí, we městech i we
wsech, při čemž se na rozdíl mezi sedlákem a chalupníkcm nehle
dělo, wšak we městech byla wyšší, na wenkowě nižší. Zhusta přejí
mali také města podíl swůj na sebe w jedné summě, a rozwržení
bylo jim samým zůstaweno. Posudné powolowalo se z každého sudu
piva wařeného a na prodej wystaweného, buď we městech buď na
panstwích; kteréžto posudné od sněmů powolowané musí se roze
znáwati od posudného stálého po bílém groši z každého sudu piwa,
ku kterému byla města králowská zawázána králem Ferdinandem I
w pokutu za wzpauru roku 1547; což tedy nebyla daň od sněmů
powolowaná, nýbrž důchod komorní.

Jiné spůsoby daní, kterých se méně často užíwalo, byly sbírky
z hlaw, dle rozdílných stawů apowoláníroztříděných, sbírky z peněz
uložených na aurok, z komínů, zc mlýnů, konečně z rozmanitých před—
mětů potrawních awšelijakého zboží, jakož z wína a jiných nápojů,
z ryb, zmasa čili dobytka, z wlny a t. 1). Některé z těchto před—
mětů podléhaly w Praze a w jiných králowských městech tak zwa

2).Roku 1654 powolili stawowé Židům snížení quoty do té doby obyčejné,
a ustanowili za prawidlo, aby platili pokaždé V„5berně na celau zem uložené,
z čehož 2/3 připadaly na Židy Pražské a 1/3 na wenkowské čili krajské. Poně—
wadž se wšak později Židé rozmnožili přistěhowáním některých z Wídně, když
odtamtud byli wypowěděni, uloženo jest na ně napotom každoročně krom pět
ačtyrydcatého dílu ještě 0 12000 zl. wíce.



14 II. Powolowání berní.

nému ungeltu, to jest danistálě, která se wybíralawmíře od staro
dáwna ustanoweně pro komoru králowskau. Ale ungelt tento wzta—
howal se práwě jen na města, a měl we starodáwné zwyklosti zá—
konné meze swé. Na zem w celosti nenáleželo králi ukládati jeho
ani pod tím ani pod žádným jiným jménem.

Z přehledu tohoto jest widěti, že jak přímé tak i nepřímé
daně, krom těch, které náležely k důchodům komory, před bitwau
Bělohorskau záwisely na swolení sněmowním. Obnoweným zřízením
zemským nic se w tom nezměnilo. Císař Ferdinand, zaručiw stawům
nowé práwo powolowání wšelijakých berní a daní, žádného druhu
jich z toho newymínil; a dle toho nacházíme také w artikulích sněmů od
roku 1627 za celého panowání jeho i císaře Ferdinanda III, že
wšeliké swrchu uwedeně spůsoby daní, kterých se předtím užíwalo,
i jiné jakékoli wždy jen se swolením sněmu se rozpisowaly.

Obyčejně záleželo swolení sněmowní i w tomto čase w berní
rozwržené dle usedlostí, tak sice, že wůbec nebylo roku, we kterém
by některá část potřeb weřejných nebyla opatřena uložením berně
tohoto spůsobu. Krom peněžitých platů ukládala se na usedlosti
také někdy daň w obilí ano i w mase ku potřebám wojska w čas
zůřící tehdáž wálky třidcetiletě; tak zejména w létech 1634, 1636
až 1639, 1641 až 1645. Čím wětší byly swízele wálky, tím wětší
část této berně, buď w penězích buď w obilí přijímaly wrchnosti
na sebe. Nejobyčcjněji bylo po čas wálky, že se na wrchnost ulo
žila polowice a na poddaného též polowice zkaždé usedlosti, někdy
také na wrchnost 3/5 ano i 2/3. Krom toho ustanowowalo se oby
čejně, aby wrchnostipoddaného, kterýby nemohl platiti, prozatím za
ložily; welmi pak zhusta musily wrchnosti za mnohé poddané platiti
i bez náhrady, chtělyli zabrániti, aby jim poddaní we zlých těch
časích neutekli od statků. Daň domowní byla swolena w létech 1628,
1629, 1630, 1636, 1637, 1638, potom teprw zase roku 1650; posud
né z piwa r. 1629 (po 4 malých groších), 1630 (po 3 gr. bílých),
1636 (po 14 kreýcařích), 1637 (po 14 kr.) pokaždé na rok, roku
1638 (po 6 gr. bílých), 1640 (po 24 kr.) pokaždé na .dwě léta, r.
1642 (po 24 kr.) opět na rok; w létech 1643 a 1644 (po 1 zl.
10 kr. z ječného, po lzl. ?. pšeničného) pokaždé na rok; roku
1646 z prwu toliko na půl léta, po wyjití jeho wšak na tři léta
(po 1 zl.), roku 1649 (po 45 kr.) opět na rok, též roku 1651 (po
1 zl.); wedlé toho také z wína a z medu picího i páleného od
roku 1640 we wšech létech práwě jmenowaných. Roku 1638, potom
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opět r. 1642 a 1644 byla uložena sbírka z peněz na aurocích, a
sic prwníkrát po 4 zl., podruhé a potřetí po 6 zl. z 1000
zlatých jistiny.

Jen jednau za celého panowání Ferdinanda II a III, roku 1645
po nešťastné bitwě u Jankowa, byla sněmem swolena daň s hlaw
dle rozličných stawů a zaměstnání. Roztřídění obywatelstwaktomu
cíli bylo welice obsáhlé. Od nejwyššího k nejnižšímu, každému byla
část jistá uložena. Na předním místě ukládá se w něm na kníže
wládaře, buď duchowního buď swětského stawu, 666 zl. 40 kr., na
praelaty, dle rozdílu mezi bohatšími a chudšími, též na každé
duchowní nadání, klášter neb kollej, dle dwau tříd 133 zl. 20 kr.
neb 80 zl., na každého skutečného kanowníka 13 zl. 40 kr., na
arcijáhna 33 zl. 20 kr. Hrabě neb pán mající 10,000 k0p statku
neb peněz na aurocích měl platiti 200 zl., chudší 120 zl., každá
rytířská osoba dle téhož rozdílu 133 zl. 20 kr. neb 73 zl. 20 kr.
Uwodí se dále císařští skuteční raddowé; zemští sekretáři; knížecí
raddowé neb kancléři; císařští komorníci, kontrolorowé, sumulíři,
futrmistři, wagenmistři apodobní dworští ollicírowé; doktoři jakého
koli umění; agenti; šlechtické osoby statku nemající (20 zl.); zemští
taxatorowé, deklamátorowé, registratorowé, koncipisté a expeditoři;
advokáti; císařští kancellisté a ingrossatoři; sollicitatoři; dále děka—
nowé a faráři we dwau třídách dle důchodů (po 12 zl. 40 kr. a po
6 zl.). Osoby stawu městského dělí se předně na dwě třídy dle měst
wětších, w počtu 22, a menších, též 22, dále pak w každém městě
předně měšťané mající domy na tři třídy: 1.přednější amožnější (we
wětších městech 26 zl. 40 kr., w menších 13 zl. 20 kr.), 2. prostřední
a 3. zadnější a potřebné (13 zl. 20 kr. 6 zl. 40 kr.), měšťané pak
neb řemeslníci domů nemající na dwě třídy, přednější a zadnější.
Obzwláště wšak cení se dále: každý kupec přední (200 zl.), kupec
cizí, který obchod swůj wen ze země wede (66 zl. 40 kr.) a ku—
pec dworský (100 zl.); apatykář; řemeslník swobodu dworskau
mající; pošty fedrowník; šifmistr; mlynář; obecní kramář, který
w králowských městech s owocem, omastkem a jinými podob—
nými wěcmi obchod wede, byt i měšťanem nebyl; podobně
každý obecní kuchař; řemeslnický towaryš (1 zl. neb 30 kr.); ku—
pecký služebník; nádenník, nosič, posel a těm podobný dělník (2 zl.
neb 1 zl.); školní mistr neb školní mistrowá w králowských městech
(4 zl.); kantor, kostelník neb sakristian a zwoník w králowských
městech (2 zl.40 kr.); muzikant (6zl.40 kr.); forman we swčtě pracující
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(6 zl. 40 kr.); plawec (4 zl.); šenkýřikrčmář; koníř, šrotýř neb karník.
Na každého swobodníka, swobodného rychtáře, dědinníka, náprawníka
a jiného robotného mana Křiwoklátského a Karlšteinskěho ukládá se
20 zl. 40 kr. Přechází se dále na panské swobodné officíry a slu—
žebníky buď při pánech samých neb na statcích jejich při hospo
dářstwí, jedenkaždý z nich aby platil polowicí takowé osobní kontri
bucí, kte 'á by naň, kdyby neslaužil, podlé stawu jeho přišla w třídě
chudších neboli potřebnějších, totiž hrabě, pán neb swobodný pán
60 zl., rytířská osoba 36 zl. 40 kr., městského stawu z wčtších měst
6 zl. 40 kr. z menších 3 21. 20 kr. O osobách ženského pohlawí
ustanoweno za prawidlo, aby manželka platila šestý díl toho, co
přijde na muže, wdowa polowici toho co wdaná, panna o sobě ži
jící po smrti rodičů a statkem wládnoucí polowici toho, coby platila
osoba mužského pohlawí. O lidech poddaných konečně, aby každý
poddaný usedlý, nezcela zkažený, platil 3 žl., wšak aby bohatší
chudšímu byl nápomocen, chudé pak poddané aby wrchnost založila;
neméně i každý mistr owčák 3 zl. a pacholek owčácký 45 kg

Roku 1644 swolili stawowé z každého domu, w němž krám
anebo sklep obchodnický se“nachází, třetí díl nájmu, který se z tako
wého krámu neb sklepu ročně dáwá, též od každého nájemníka w
králowských městech třetí díl toho, co ročního nájmu odwozuje;
dále určité daně od každého řemeslníka, obzwláště zásobnějšího,
w Praze i w jiných městech z každého towaryše jeho, ze wšech
mlýnů z každého mlýnského kola (w Praze 6 zl., w jiných městech
4 zl., jinde 3 zl.), z každé pánwe piwowárské, z každého rybníka,
z každé pece, we kteréž se cihly neb wápno pálí, z každého želez
ného hamru, z každé skleuné huti, z každé kuchyně obecní, z kaž
dého lomu kamene, z každé papírny. 

Roku 1646 swoleny jsau zároweh se sbírkau nápojnau z píwa
i z wína na tři léta daně z každé libry howězího, telecího, skOpo
wého, owčího, wepřowého neb swinského masa, které by bylo bito
a spotřebowáno, pol kr., ze wšelijakého obilí 40. maudel neb určitá
náhrada w zrně; z nasazených rybníků z jednékaždé kopy násady
kaprowé 10 kr., z každého kamene wlny, která se prodá, 20 kr.,
z každého centnýře másla, které se prodá, lžl., z každého centnýře
Sýrů 35k1'-, Z každého sáhu dříwí, které se prodá., 5 kr., z každého
páru bot na kramllecích 20 kr., sprostých pak bez kramtleků 5 kr.,
z každého páru střewíců na kramflecích 6 kr., sprostých 4 kr.,
z každého páru pantoilí 4 kr.
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Při požadowání berní na snčmích byla zwyklost, že král wy
ložil sněmu staw wěcí politických, zwláště zahraničných, a wyplý
wající z toho potřeby swé a dle nich wznášel na stawy žádost o
pomoc jejich bud' docela wšeobecně buď také s pojmenowáním toho
neb onoho druhu berně, jehož si přál; stawowé pak sami ustano
wowali, jakých druhů berní mělo se užíti, se zřením ke zwláštnímu
přání králowu, byloli jaké wysloweno, a usnesli se o wýšku dáwky
wyměřením, kolik se mělo platiti z jedné usedlosti neb z jiného
předmětu dle powahy daně. Přitom se dalo wypočítati přiblížiwě,
nikdy wšak docela určitě, kolik celé swolení wynese. Nowé bylo,
když císař Ferdinand II na prwním sněmě držanéin po obnowení
zřízení zemského, roku 1627, žádal na stawích swoleníberně w určité
summě, totiž 800,000 zlatých čili 200,000 zl. za každé čtwrtletí
nastáwajícího roku 1628. Pohnútka k tomu byla, že následkem
welkých pohrom, které utrpěla země w předešlých létech, následkem
welkého obecného schudnutí ztracen byl posawadní klíč, dle něhož
bylo lze wypočítati wýnos berně, netoliko při jiných daních, ale i
při obyčejné berni 2 usedlostí, poněwadž welký počet statků sedl
ských byl od peddaných Opuštěn, když byli naskrze zkaženi lidem
wojenským, jehož řádění byla země wystawena ta léta téměř beze
wší ochrany. Stawowé wšak se na ten čas nepodwolili této nowotě,
při které se rozumělo, že když by rozwržení jejich žádané sulnmy
newyneslo, byli by ji musili doplniti rozwržením nowým; nýbrž
bez zawázku k docílení jakékoli určité suminy swolili císaři dle
posawadní zwyklosti berni po 6 zl. z každého usedlého. Při tom_
pak spůsobu zůstalo se po celý čas třidcetileté wálky, jakkoli ča
stěji bylo od císaře na to stěžowáno, že se nemohl nikdy Spo
lehnauti na dostatečný \výnos snělnowníhoswolení. Teer roku 1652
upustili stawowé od swého odporu, apowolili císaři Ferdinandowi III
určitau summu, totiž 200,000 zl. na ten spůsob, že měla odwedena
býti we dwau lhůtách, k tomu pak cíli uložili na prwní lhůtu
z každého usedlého dwě kopy mišenské čili 2 zl. 20 kr. a ustano
wili, kdyžby to w prwní této lhůtě newyneslo polowice žádané sulnmy,
totiž 100,000 zl., aby osoby ze stawů, kolik by jich tu chwíli bylo
přítomno w Praze, na sjezdě mimořádném dle toho, co se nedostá
walo, učinily nowě rozwržení na lhůtu druhau. Ačkoliw stawowé
prwní toto swolení určité suminy uzawřeli jen pro tentokrát a po
delším předstawowání císaři, „žeby to jich milé wlasti nebezpečné
a škodliwé anobrž také proti jich předkůw příkladům, wýstrahám

Sučmy české.
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a předcházením bylo“; předce potom i w ostatních létech panowání
císaře Ferdinanda III w powolowaní berní tímto nowým spůsobem
pokračowali.

Při každém žádání berně jmenowal kral účel, ku kterému jí
potřebowal, buď určitě buď jen wšeobecně; při čemž rozumělo se,
že co k čemu bylo swoleno, nesmělo býti obracowúno k ničemu
jinému. Podobně jmenowaly se w snešení sněmowním také účely,
ku kterým stawowé swolowali berně ze swé wlastní initiativy.

Hlawní rubriky, pod kterými se zawíralo skoro wšecko, kčemu
sněmowé swolowali daně, byly: 1. potřeby wojenské, 2. potřeby
dworu císařského, potřeby zemské.

Z potřeb wojenských wytýkají se wšak obzwláště a rozdílně:
pomoci swolowané na zachowúní pomezních pewností uherských
proti Turkům t. j. hlawně na \vyplácení tamějších posádek (wlétech
1628, 1629, 1630, 1636, 1637, 1638, 1650), na Oprawení pewnosti
Kladska (1628, 1629, 1630), na opewněníPrahyaCheba od 1'0k111641
skoro každoročně. K wydaním na dwůr císařský sluší počítati dary
neb pomocí, které se dle starodawného obyčeje swolowaly při ko
runováni krale neb králowny, při swatbách členů císařského rodu,
na wětší cesty panowníků a při jiných podobných příležitostech.
Mezi potřeby zemské kladau se platy některých úředníků, jako ze
jména radd a jiných úředníků při saudě nad appellacími, úředníků
podřízených při kanceláři místodržitelské w Praze, lékařů (čtyř) a
bradířů (dwau) zemských a heitmanů krajských; wydání na 'weřejné
stawby, jakož na oprawení hradu králowského wPraze (1627 až 1630),
na stawení a oprawowání hlawního chrámu sw. Wíta na hradě Praž
ském (1627 až 1630), jednau také na stawbu kostela w Staré Bo
leslawi (1651), mostu w Litoměřicích (1654), Oprawu domů nejwyš
šího písaře (1627), nejwyššího purkrabí (1636, 1640), podobně ina
oprawení spustlých dworů a statků purkrabstwí Pražského (1627,
1640), zcela do podrobna také jednau 500 zlatých na zdělaní že
lezných okenic a dweří při dskach zemských (1636), na uprawení
plawby po Labi (1628 až 1630, 1641) a jiné podobné.

Sněm powolowal peníze k těmto účelům dílem jednotliwě,
dílem wíce neb méně hromadně, a určil při každém, z jaké
berně mělo wydúní naň býti zapraweno, zdali z bernědle usedlostí,
čili z domowní, z napojného neb z jakékoli sbírky méně obyčejné.
Berně z usedlostí, jakožto nejwíce užíwaná, byla přitom někdy třeba
na jednom snémě několikkrat rozwržena dle rozličných účelů, tak
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sice, že jedno rozwržení s druhým nesmělo býti mícháno. Celé
swolení jednoho sněmu mělo tudy podobu jakéhosi rozpočtu zem—
ského, ač wětším dílem jen w nejwšeobecnějších rysech a s wy—
slowným wytknutím jen několika zwláštních předmětů. Budiž zde
položen jeden příklad takowého celého swolení sněmowního, z roku 1030.
Sněm swolil:

]. Berní z usedlostí od každého poddaného o třech lhůtách
pokaždé 1 zlatý, tedy za celý rok po 3 zlatých, we městech od
každého usedlého w každé lhůtě 2 zl. 40 kr. tedy za celý rok po
8 zlatých, od každého faráře na každau lhůtu 54 kr. od kupce
13 zl. 30 kr. od swobodníkz, dědinníka neb sn-obodného rychtáře
6 zl., od mistra owčáka 1 zl. 21 kr. od pacholka owěáckého 33 kr.,
od celého Židowstwa 14000 zl. rowněž o každé lhůtě. Z čehož aby
se zaprawilo

a) předewším, co se od obywatelů tohoto králmvstní dle žá—
dosti císaře a jednání s úředníky zemskými napřed odwedlo čili
anticipirowalo na zakanpení obilí pro wojsko, čehož bude na nej
wýš 40,000 zl. potom

b) co přijde na wojsko w Praze we guarnisoně ležící, dále
0) pro chudší wěřitele komory králowské w Čechách 70,000 zl.
d) na stawbu kostela Pražského 3000 zl.
c) na oprawu zámku králowského w Praze, jakož iwodowodu

při něm i na zaOpatření zbrojnice Pražské 10,000 zl.
f) na uprawení plawby po Labi krom toho, co pozůstáwá

z 20,000 zl. prwé již swolených, ještě 2000 zl. proti náležitému počtu,
g) na oprawení zámku a pewnosti Kladské 5000 zl.
11)na králowskan appellací 7000 zl.
i) na osoby slaužící při kanceláři české w Praze ana zemské

lékaře a bradíře, co by jim náleželo zadržalých platů. Coby po za
prawení toho wšeho zbylo, zůstawuje se k swobodné disposici císa
řowě, aby mohl obrátiti na jiné potřeby, zwláště \ršak na dělání
hor a na útraty při kommissí tehdáž zaneprázdněná s uprawením
hranic králmrstwí.

2. Na opatření a zachowání h'aniěných pewností a zámků
w Uhřích daň domowní, na panstwích od každého poddaného za
rok 40 gr. mišenských we dwan lhůtách, od měst w jedné summč
20,000 zl. \

3. Na wychowání dworu císařského posudné z piwa po 3
groších bílých se sudu k odwedení we dwan lhůtách.
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4. Zwláštní pomoc císaři na zaplacení zadržalých úroků kur
ůrstowi saskému z peněz jemu zapsaných na dwau markrabstwích
horní a dolní Lužici, totiž z každého usedlého poddaného 15 kr.
we městech od každého usedlého měšťana 40 kr. od každého fa

ráře 10 kr. od kupců po 2 zl. 1 kr. 3 penězích, od swobodníků,
dědinníků aswobodných rychtářů po 50 kr. od každého mistra ow
čáka 12 kr. od pacholka owčáckého 7 kr. od Židowstwa 3500 zl.

Při swoleních k účelům obzwláště naznačeným býwaly častěji
ustanoweny wýminky neb wýhrady, kterými sobě stawowé hleděli
pojistiti, aby se peníze skutečně a řádně obrátily k těm účelům.
Tak byl k. p. pokaždé, když se swolila domowní daň na zachowání
pomezních zámků a p'ewností uherských, zwolen jeden zpánů, který
měl s penězi sebranými jeti do ,Uher a sám z nich wypláccti wo
jákům a jiným stranám dle poůkazů císařských,pokud peníze stačily.
Roku 1628, též 1630 byl k tomu zwolen Sezima hrabě z Wrtby,
nejwyšší hofmistr králowstwí českého, roku 1636 Rudolf hrabě
z Waldšteina, w létech 1637 a 1638 Wilém Albrecht Krakowský
z Kolowrat, tehdy heitman Nowého města Pražského. Teprw r. 1650
zanechali stawowé spůsobu wyplácení císaři samému.

Co se týče wýšky daní swolowaných za panowání císaře Fer
dinanda II a III, bylo by mylné, domníwati se, že stawowé čeští
po bitwě Bělohorské příliš lehce powolowali, co na nich bylo žádáno.
Jednalo se přitom wždy hlawně o jejich wlastní' měšec a o moho
witost jejich poddaných, na nížto, aby šetřena byla, wysoce záleželo
wrchnostem pro pojištění jich wlastních požitků z poddaných. Protož
neshledáwáme nikterak, žeby stawowé toho času byli býwali wůbec
powolnější w uzawírání o berních než předkowé jejich za posledních
časů před bitwau Bělohorskau. Co do cifry _sice nedá se to rok za
rokem ukázati w době, pokud se stawowé bránili powolowati berně
w určité summě; nicméněi w tom čase jest wíce příkladů, zkterých
jest widéti, že stawowé nepowolowali wšeho, co se na nich žádalo.
Tak k. p. naznačil císař na sněmě držaném r. 1631 dne 12. Února
potřebu swau za příčinau příběhů wálečných na 30,000 zl. měsíčně,
cožby činilo ročně 360,000 zl. Stawowé powolili toliko ] kopu mi
šenskau čili 1 zl. 10 kr. z každého usedlého na celý rok, což i
kdyby tehdáž bylo býwalo 100,000 usedlých, činilo by teprw 116,686 zl.
a s přirážkou asi třetiny toho co příspěwku měšťanů, farářů a druhých
tříd berní platících, 155,554 zl. Teprw když další běh tehdejšího
wálečného tažení proti Gustavowi Adolfowi objewil potřebu wětší,
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swolilí stawowé na sjezdu dne 19. Kwčtna téhož roku nowau
berní po 1 7.1.30 kr. s usedlého, což wezmauc za měřítko týž počet
usedlých bylo by mohlo činiti 200,000 7.1.3) Roku 1637 žádal císař
obilí po půl korci žita a po půl korciowsa; stawowč powolili toliko
% korce čili wčrtel žita a wčrtel owsa, k tomu pak půl čtwrtce
a mírku pšenice. Roku 1640 byla wypočtena potřeba na wojsko na
306,368 zlatých; stawowé powolili 4 zlaté z usedlého, což tehdáž,

3) Dle Pawla Stránského (Resp. Bojema. -557.) bylo w Čechách pi'ed bitwau
Bělohorskau _přes 150,000 poddaných usedlostí, měšťanů asi 12,000, farářů pla
tících berní 1340, swobodných rychtářů 338, mistrů owčaků 1067, pacholků
owčackých 2375. Kdyby tyto počty byly býwaly ty samé roku 1630, byla by
činila berně toho roku swolena dle úložek wýše w textu za příklad udaných

z usedlostí poddaných . . . . . . . . . . . 450.000 zl.
.odměšťanů . . . . . . . . . . . . . . 96.00021.
.odfarařů . . . . . . . . . . . . . . . 3.61821.

od kupců (neznámo)
. od swobodných rychtářů . . . . . . . . . . . 6.084 zl.
. od swobodníků, dědinníků zc. (neznámo)
. od mistrů owčaků . . . . . . . . . . . . . 4.333 zl.

. od pacholků owčackých . . . . . . . . . . . 3.932 zl..odŽídů...............42.000zl.
To činí wšecko dohromady 605.967 zl. a z toho tedy wšecky ostatní rubriky
krom 450,000 zl. z usedlost-í, dohromady 155.967 zl., tedy něco wic než V,
celé berně. Poměr tento byl by o něco málo jiný, kdybychom znali počet
kupců a swobodníků, dědinníků a naprawníků, ač jestli tyto tři třídy posledně
jmenowaně nejsau již w počtu swobodných rychtářů obsaženy, což se wšak
zrowna nepodobá. Počet usedlostí nebyl wšak roku 1630 ten samý jako před
rokem 1620, nýbrž dle wýslowných swědectwí sněmowních artikulů již o mnoho
menší, klesal pak během další walky třidcetileté ještě wíce. Roku 1690, W
čase kdež se staw wěcí zase již o něco zlepšil, bylo wšech usedlostí poddaných
toliko 56.695 (dle artikulů sjezdu toho roku), a protož musil při konci 3010té
walky počet jich býti ještě o něco menší. To se stwrzuje obsahem artikulů
sněmowních z roku 1652, na kterém stawowé, chtíce sebratí daně 200.000 kep.
míš. tuto summu na dwč lhůty rozděliliak docílení prwní polowice, totiž 100.000
zl. uložili na zkušenau dwě kopy míš. na jednu usedlost; měly pak při tom
dle mínění stawů jen '—*/_1této summy, tedy 75.000 zl. wypadnauti na wenkowské
usedlosti, V. na města. K docílení tčehto 75000 zl. bylo potřeba (počítajíc kepu
míš. po 70 a zlatý po 60 kreycařích) 72.142 usedlostí. Summa se wšak skutečně
nesešla, což ač dílem se přičítati musí neprawým udáním w přiznawacích listech,
pi'edce ukazuje, že počet usedlostí musil sklesnauti náramně. Známá. stara zprawa,
že asi s tří millionů obywatelů před bitwau Bělohorskau sklesla lidnatost Čech
do konce BOletéwalky na 800.000, nabýwa tím zajisté znamenitého stwrzení. Že
počet měšťanů sklesl asi w'témz ne-li w horším poměru jak počet usedlých pod—
daných, nelze pochybowati.

wmqmapmwg—a
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poněwadž usedlostí jistě nebylo o mnoho wíce než asi 50,000, mohlo
činiti jen asi 200,000 a s přirážkau třetiny snad asi 270,000 zl.,
může wšak býti že ještě méně. Od času, co se začaly berně po
wolowati w určité summě, jest za ostatního panowání císaře Ferdi
nanda III pokaždé rozdíl mezi sunnnau, které císař žádal, a kterau
stawowé swolili. Tak bylo žádáno roku 1651 300,000 zl. swoleno
200,000, roku 1652 žádáno 600,000 zl. swoleno 450,000, roku 1654
žádáno 500,000, swoleno450,000, roku 1655 žádáno 500.000, swoleno
400,000; roku 1656 summa žádaná w artikulích sněmowních se
nejmenuje, swolení bylo wšak toliko 380,000 zl.

Obyčejná obrana, které užíwali stawowé při strhowání na žá
dostech císařských, bylo stěžowání na wšeliké bídy země, bud? od
neaurody, suchoty, pádu dobytka, krupobití, powodní a jiných pří
rodních nehod neb zase ze strastí wálečných a zwláště ze zlého
řádění wojsk císařských, we kterémžto ohledu býwala řeč jejich
často ostrá a neobalená. Tak předkládali císaři Ferdinandowi II
hned na prwním sněmě roku 1627: „že jsau po ta wšecka léta od
začátku té ohawné rebellie newyprawitedhlých těžkostí a bíd s ubo
hy'mi a na nejwyš schuzenýnii lidmi poddanými swými od lidu wo
jenského pocítili, nicméně že jsau také nad možnost a přes možnost
jich kontribucí na ně ukládané Jeho Mti. císařské poddané odwo
zowali, skrze ten lid statkowé jich že jsau splumlrowánia na pustinu
přiwedeni, lidé poddaní na nejwyšší wyšacowáni a rozehnání, a sta—
wowé, jakožto wrchnost jejich, za ty pozůstalé wětším dílem ze
swého wlastního měšce uložené kontribucí jsau s welikau obtížností
dáwati musili a posawáde dáwají.“ Roku 1629 stěžují stawowé na
nauzi w krajích z neaurody, „tak že lidé místo ze žita chléb z owsa
pekau,“ přitom zároweň na welké wyssání od wojáků nowč odwe—
dených i skrz táhnaucích. Roku 1630: že jak byli poddaní jejich
po mnohá léta od wojska laupeni, také tohoto roku od wojska
nowě odwedeného, které králowstwím táhlo, mnoho škody uči
něno jest, a kwittancí, na které se na dani sráží, nikdy auplně se
neobdržely, tak že kdo na sto škody a autrat měl, sotwa na kopu
kwittancí dostal, pročež poddaní powolených kontribucí platiti ne
stačí a tudy stawowé, jakožto wrchnost jejich, chtíli ostatní poddané
udržeti a aby swých statků docela pustých a Opuštěných newiděli,
za ně swolené berně ze swého wlastního měšce platiti musí, ne bez
welké obtížnosti a s nejistotau budaucího splacení. Po podobném
předložení roku 1634 prawí stawowé, že swolují berní, ač tím sobě
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a swým ubohým poddaným skoro poslední sausto chleba od huby
utrhují. Na sježdě téhož roku o něco později držaném uwodí se,
že w tyto přetěžké časy weliký počet lidí poddaných se nachází,
kteříž do gruntu zahnbeni jsau, totiž dwory a obydlí jich zbořené,
spálené a tak spustlé mají, rolí anebo dědin swych málo aneb do
konce nic jsau neosili, pryč bezelstně žběhli aneb zůstáwajíce při
gruntu dokonce nic nemají, na kteréž se také nic ukládati ani
wrchnost za ně žádných kontribucí dáwati nemůže.

Wedlé toho nescháželo wšak při stawích českých toho času
nikterak smyslu pro newyhnutedlné potřeby státu aniž také ducha
wlasteneckého. Jewí se to práwě w čase nejwětších strastí wálky
třidcetileté, totiž za posledních let trwání jejího, když Čechyadrnhé
země koruny české nejhůře byly potírány zbraní šwédskau anastá
walo oprawdowé nebezpečenstwí rozptýlení jich. Zrowna tehdáž
stěžowání spůsobu naznačeného méně se ozýwá a odhodlanostkna
pnutí posledních sil nastupuje na její místo. O takowé horliwosti
wlastenecké swědčí k. p. odůwodnění obsažené w artikulích sněmu
roku 1645, držaného .po bitwě u Jankowa, wztahující se k tehdej
šímu uzawření sbírky s hlaw. Stawowé připomínají sice těžké daně
nedáwno předtím již swolené a ještě zcela neodwedené; nicméně
pry „poněwadž nyní práwě čas, příčina, důležitá potřeba a sama
powinnost toho jest, aby wšichni wěrní synowéaspoluaudowéwlasti
s nejmilostiwější wrchností od pána Boha sobě wystawenau, králem
a pánem swým, též milowanau wlastí oprawdowě se spolčili, wšeckny
privatní interesse neboližto wlastní zisky ijiné nepříležitosti na
stranu odložíce, o wšeobecnau defensí, obranu a pomoc pečowati a
se starati nápomocni byli,“ proto swrclmřečenau daň swolují.

Kterak ostatně císař Ferdinand III slowy králowskými uměl
jímati stawy české a sobě jich, když toho potřeba byla, nachylowatí
k powolnosti, wyswítá že zpráwy Slawatowy o sněmě roku 1640.
Když totiž stawowé čeští toho roku zpěčowali se powoliti sbírky
nápojné, ježto byla na nich žádána, psal císař lí'erdinand nejwyššímu
purkrabí, Jaroslawowi šořitowi z Martinic, jakožto řediteli sněmu,
wlastní rukau: „Moji wěrní, poslušní a milí Čechowé ještě nikdá
mne neopustili; té milostiwé dfuvěrnosti jsem, že mně w této wěci
také satisfakcí dají a žádost man naplní.“ Psaní pak toto od nej
wyššího purkrabí we sněmu přečtené mělo účinek, že se stawowé
k žádosti králowě nakloniti dali. *)

4) Wiz Paměti Wiléma hraběte Slawaty we wydání Gindelyho str. 14.
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V!
Nejoliatrněji chowali se Stawowě w príčině dluhů králowských

čili dluhů komory čcskě, o kterých císař Ferdinand II hned na
sněmě roku 1627 učinil předložení stawům, žádaje dobrého zdání
od nich, jakými by prostředky k zaplacení swěmu přijíti mohly.
Dluhy tyto nebyly učiněny od země ani se swolením země na sněmě,
nýbrž od komory králowskě, a protož placení jich nepřipadalo zemi,
nýbrž komoře z wlastních důchodů. Stawowě wyslowili autrpnost
s císařem, že, jak jim bylo přcdnešeno, swé wlastní dědičné země,
knížetstwí, panstwí a statky ano i swé klěnoty na díle zastawiti a
na díle dokonce prodati ráčil, wšak prostředků pomoci že na ten
čas newědí, nepochybujíce o tom, že JMCá. ráčí jich nemožnost
tak dobře jako wěrnau upřímnost a wolnost znáti; slibowali toliko,
kdyby pán Bůh pokoj stále propůjčiti ráčil, že tehdáž W takowó
příčině podle možnosti císaři ku pomoci přispčti se snažiti budau.
Přitom uzawřeli, 1. aby komora králowská a wěřitelowé i rukojmí
její měli příročí, jinak moratorium, na rok, 2. aby popis dluhů ko
morních skaumán byl kommissí sněmowní k .tomu zwolenau. Pří
ročí toto bylo potom swolením sněmowním prodlužowáno od roku
k roku po wic než půl druhého století až do panowání císaře
Františka II, tak že komora králowská nemohla býti pro dluhy ony
stíhána exekucí. Práce kommissí směřowala k tomu, aby se prawé
dluhy od neprawých odlaučily, a s těmi, kdož prawé dluhy prokáží,
aby bylo jednáno o slewení. Kommissí shledala brzy mnoho dluhů
neprawých, totiž rozličnýmipraktikami na komoru uwalených, jiných
také něco, které prý nebyly zde w Čechách ndělány, nýbrž odjinud
na komoru českau wykázány. Ke skoncowání wšak wěc tím spůso
bem nepřišla; ještě roku 1638 jednalo se o tom s nedostatečným
účinkem. Mezitím, pončwadž bylo mezi wěřiteli komory mnoho lidí
chudých a potřebných, přimlauwali se stawowě u císaře hned na
sněmě roku 1627, aby takowým chudým wěřitelům wykázal aspoň
50,000 zl. k zaplacení z berně toho roku od nich swoleně. Roku 1628
wložili nálezem snčmowním (50,000 zl. k témuž účelu do rozpočtu,
tak aby tolik wyplaceno bylo \věřitelům z berně; tolikěž rokulG20,
a 70,000 zl. roku 1630. Když wšak císař roku 1630 žádal zwlášt
ního swolení, z něhož by se 60,000 zl. wyplatilo chudým wěřitelům,
odepřeli toho stáwowě; neb že jim nemožně jest, komorní dluhy
na sebe wzíti; a toliko na tom zůstali, jestli co z kontribucí po
woleně zbude, aby císaři samému na wůli zanecháno bylo, na chudě
wěřitele to obrátiti. Když pak žádost ta roku 1637 byla opětowána,
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odpowědčli, že litují swých milých přátel, kteří pro nezaplacení
dluhů těch welkau bídu snášejí, ale pončwadž na kralowstwí rana
za ranau přichází a tudy nemožné jest pomoci, aby je JMKa měl
za wymluwené, že ani těch 60,000 zl. ani také menší summy po
woliti nemohau a protož při uzawření předešlého sněmu toho po
zůstawují.

Na snčmč roku 1630 powolili stawowé, jak wýše již uwedeno,
zwláštní pomoc, které žadal císař na zaplacení úroků kurfirstowi
saskému, ale se zamítnutím pojmenowaní tohoto účelu, toliko, jak
prawili, k disposici císařowě a swýslowným ohražením, že swolením
tímto nemíní se kuriirstowi saskému ani co do jistiny ani co do
úroků w nejmenším zawazowati.

Se swolowaním berní šlo za jedno swolowaní wojáků čili od
wadění rekrut. Byl to wlastně jen zwlaštní druh berně a co takowý
nčco zcela rozdílného od powinnosti obywatelů k weřejnéhotowosti.
Powinnost tato byla sice obnoweným zřízením zemským zachowana,
ale poněwadž se posawadní zřízení weřejné hotowosti k nowějším
poměrům wojenstwí nehodilo, malo se jí w potomních časích uží
walo. Za třidcetileté walky byla weřejna hotowost, pokud swčdčí o
tom artikule sněmowní, jen dwakrát nařízena, totiž roku 1642, když
hrozilo nebezpečenstwí Wpadu do země od Torstensona, prwé ze
Slezska, potom ze Sas, opět pak roku 1645. Byl totiž sehrán tak
zwaný zemský lid, to jest poddaní ozbrojení w určitém počtu
z každého statku, a postawen w na-řízených místech kobraně země,
wychowaní pak jeho wykazano z berní toho roku swolených.
K wlastní wojně užíwalo se již jen najímaných cwičených wojáků.
Najímaní pak jich bylo wždycky panowníkowi wolné, jen když měl
prostředky k jich wychowaní. Powolení peněz k tomu jako ke wšem
jiným potřebám weřejným, pokud důchody komorní nestačily, pří
slušelo sněmům. Mohl wšak sněm také najímáni rekrut sám wzíti
na sebe, a tím spůsobcm tedy powolowati wojaky místo peněz, tak
jako byla někdy k. 1). berně obilná místo peněžité. W 16. a na
začátku 17. století býwalo obyčejné, že stawowé čeští k walkam
tureckým powolowali jistý počet wojska, které na swůj naklad po—
stawili do pole. Dle toho příkladu žádal císař Ferdinand II na
stawích ponejprw roku 1636 1500 mužů pěších, potom roku 1637
opět 1800 pěších a 500 jízduých. Stawowé powolili jízdných toliko
200. Rowněž swoleno roku 1638 postawení čtyr setnin čili 1200
mužů pěších, při čemž wytkli stawowé, aby se rozumělo tím „re
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krutirowání toliko, nckwartyrowání,“ to jest ne stálé wychowáwání
lidu toho, než jen autraty na najmutí a prwní opatření jeho, spři
pojením wýminek do podrobna: „Předně aby nařízení werbíři žád
ného z lidí poddaných usedlých, nad to pak služebně čeládky oby
watelůw najímati nemohli. Za druhé jak by jich 100 osob pospolu
bylo, aby ihned skrze kommissaře pokojně s řádem wen ze země
wywcdeni byli. Kterěžto wšak rekrutgmwání nemá děleji nežli tři
měsíce trwati a po wyjití jich buď žeby počet ten 1200 doplněn
byl nebo ne, má přestati, a stawowě žádným dalším wychowáwáním
jim powinnováni býti nemají.“ Iťoku 1640 žádal císař postawení
1000 mužů s powrchní i poboění zbraní aneb za jednohokažděho
z nich 10 říšských tolarů čili 15 zlatých. Stawowě uzawřeli, „aby
od měšťanů a poddaných podle počtu jich nyní effective se nachá
zejícího, který by dokonce zkažen nebyl, Wždycky desátá osoba se
počtla, a na místě tě každé desáté osoby na penězích 8 zl. odwe
deno bylo.“ 5)

Poslední léta panowání císaře Ferdinanda III, již po skončení
války třidcetiletě, přiwedla ještě jinau zwláštnost do spůsobu po
wolowání berní od sněmů českých. Když totiž císař roku 1650 na
wychowání wojska žádal odwedení čtyrydcátěho mandele wšelikěho
obilí a wedle toho peněžitau pomoc, usnesli se stawowé na místě
toho, celě a úplně wychowání lidu wálečného-na jeden rok pře
wzíti na sebe bez ujmy a porážky na berních toho roku swolených,
při čemž ustanoweno, že polowice porcí na muže i na koně má
dáwána býti in natura, polowice w penězích, aneb také celá porcí
w penězích a to sice po 'i'/2 kreycařích pro muže a po 6 kr. pro
koně na den. Co na to bylo potřeba, musilo se rozwrhnauti na
celau zem; k čemuž měli jmenowitě Židé přispíwati 1000 zlatými
měsíčně. Rozmnělo se přitom wychowáwání wojska w králowstwí
českém rozloženého neb také na čas jinde stojícího, jehož počet
byl stawům oznámen, pročež nepřijali tím powinnosti bez urcitěho

li) Toto snešení snčmowní dáwá strašliwé ponětí o tehdejších záhnbách
wálký. Císař žádal 1000 mužů neb náhradu po 15 zl. tedy dohromady 15,000 zl.
Dejme tomu, že stawowé swolením swým chtěli docíliti celé této summy (ač
Spíše chtěli swoliti méně), tehdy bylo potřeba 18,750 poddaných a měšťanů,
z nichž desátý (tedy dohromady 1875) měl dáti po 8 zl. Stawowé počítali tedy,
že bylo tehdáž w zemi jen asi 18,750 poddaných a měšťanů „ne dokonce zka
žených“ ze \\“šech oněch 150,000 poddaných usedlých a12,000 měšťanů, které
p očítal Stránský.
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wyměření. Wýhoda pak pro stawy byla, že se při tomto spůsobu
přewzetí na sebe nie nemohlo obrátiti jinam než k ustanowenému
účelu. Z té příčiny zůstalo při nowém tom spůsobu po wšechna
ostatní léta panowání Ferdinanda 111, tak že pokaždé wedlé swo
lených daní na jiné potřeby stawowé wychowání wojska přejí
mali na sebe.

Tím samým spůsobem swolili stawowé roku 1652, aby tak
zwaná wydání zemská, to jest na platy kancelářských úředníků při
místodržitelstwu, heitmanů krajských, lékařů a bradířů zemských
a t. p. nebyla dle posawadního obyčeje wpočtena do hlawního pc
něžitého swolení na potřeby od císaře jmenowané, nýbrž že je sta
wowé též wzali na sebe, to jest učinili na ně zwláštní swolení.
I ač se přitom prawilo, že se to swoluje jen na tentokrát, nicméně
zůstalo přitom na wždy, to jest powolowalo se to tím spůsobem
odtud každoročně.

b) Za Leopolda I.

Na prwním sněmě držaném za panowání císaře Leopolda I
(1657 3. Září) byla stawům předložena žádost neobyčejná, aby krom
berní na ten rok již swolených sbírku z piw a z wín čili posudné
w tom spůsobu, jak we předešlých létech býwalo powolowáno, králi
na Wždy „za wlastní a swobodné odewzdali a pustili, tak aby JMKá.
skrze jinému toho odewzdání ano skrze swobodné a dědičné toho
odprodání w potřebné a hotowé peněžité prostředky se tím dříwčji
objíti moci ráčil“ Stawowé wyšší měli se tedy podrobiti posud
nému stálému, jakému podléhala města králowská od času wzbau
ření roku 1547 proti králi Ferdinandowi I, a daň tato měla již
nebýti předmětem dobrowolného swolení sněmowního, nýbrž státi
se pewným důchodem komorním; což bylo tím powážliwější, když
wláda projewowala úmysl, důchod tento jinému odewzdati, to jest
saukromým podnikatelům pronajmauti nebo snad i odprodati, kdež
pak stěžené peníze mohly třeba w krátkém čase býti wydány, na
zemi pak znamenité břemeno zůstati na wždy uwaleno. W propo
sicí králowské ukazowalo se na nebezpečné případnosti we wěcech
zaln'aničných, totiž na wálku tehdejší mezi Polskem a Šwédy,we které
se Rakausko ještě w posledním roce žiwota císaře Ferdinanda III
ujalo swého utištčného souseda, krále polského Jana Kazimíra, proti
neSprawedliwému naň učiněnému útoku.

Stawowé'neswolili k této žádosti, kterau by byli příliš mnoho
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zadali swému práwu; a. wšak když kral žádal, aby mu na místě
toho swolili na deset let pořád následujících tolik, coby asi ná
pojna sbírka ročně wynášela, počítaje toho nejdříw 150,000 potom
120,000 zl. ročně, swolili stawowé na 10 let po 100,000 zl. tedy

- dohromady jeden million, a sice na spůsob od Wlády samé pona
wržený, aby totiž k ulehčení usedlých summa ta pokud možná da
němi uloženými na neusedlé kryta byla. Za tau příčinau uzawřel
sněm wybírání 1. daně z peněz na úroky zapůjčených po 1 zlatém
ze sta summy hlawní ode wšech lidí neusedlých, 2. daně s lilaw,
rowněž toliko od lidí neusedlých, 3. daně z cizích wín, totiž uher
ských, Rýnských a jiných (nepočítajíc w to wín morawských, ra
kauských a z jiných dědičných zemí dworu císařského) po 20 kr.
z Wědra, též daně z wlny, odjinud přiwezené po 1 zl. 30 kr.z kaž
dého kamene, a z rozličného jiného přespolního zboží, jakož jmeno
witě z plátna, přediwa, tunných a suchých ryb, po 1 zl. z každého
100 zlatých ceny. Daň s hlaW byla přitom celkem dle týchže tříd
rozwržena jako roku 1645, wšak s wynechaním usedlých, totiž
wrchností i měšťanů i poddaných. Uwodí se tedy co powinnowatí
hlawně _šlechtické osoby statků nemající, rozliční úředníci, neusedlí
řemeslníci a dělníci rozličného druhu, učitelowé mládeže, podruzi a
„pokojníci“ w duchowních, panských a rytířských šosowních domích
bydlící. Proti roku 1645 jest \vypočtení rozmanitých zaměstnaní
hojnější, ježto se nezaponmělo w něm ani na „keyklíře a kteří na
prowaze tancují, kunstlíře, okulisty, dryjáčníky, komedianty a těm
podobné lidi“; ukládá se na ně po 1 zl. 30 kr. a k tomuzkaždého
koně, jejžby při sobě měli, 45 kr.

Nowa wálka se Šwédy z příčiny Polska wedená, potom pak
zase spletky sedmihradské, z nichž se chýlilo k wa'lce sTurky, byly
příčinau, pro kterau roku 1657 a w následujících létech náklad na
wychowání wojska wzrostl wýše než byl za posledních let císaře
Ferdinanda III a tedy stal se wětším břemenem, než když jej sta
wowé ponejprw wzali na sebe. Činil totiž roku 1657 554,280 zl.
w létech 1658 a 1659 pokaždé přes 600,000, w létech 1660, 1661,
1662 až přes 950,000 zl. Za příčinau walky swolili stawowé w lé—
tech 1658 a 1659 ještě také pokaždé 30,000 korců obilí pro záso
bárny wojenské. Naproti tomu byli o něco spořejší w powolowání
hlawní peněžité sbírky předtím obyčejné, ktera se wyžadowala dílem
také na potřeby wojenské, jakož jmenowitě k opatření hranicuher
ských municí a protiantem, k nowě začatému opewňowaní Prahy a
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Cheba, k stawbé zbrojnice w Praze a t. p. dílem na wydržowání
poselstwí a wyslaných k cizím mocnostem, k zastání každodenních
dworských wydání a jiných potřeb císařské wlády. Místo žádaných
450,000 zl. swolil sněm roku 1657 330,000, w potomních pěti lé
tech (1658 až 1662) pokaždé místo 400,000 toliko 250,000 zlatých.
Z wydání, ku kterým tato peněžitá sbírka byla určena., jest wšak
roku 1659 náklad na fortifikací, to jest na opewůowání Prahy a
jiných míst w Čechách, wylaučen; stawowé swolili k tomu obzwlášt
toho roku 20,000, w potomních pak létech 1660 až 1662 pokaždé
10,000 „zlatých. Mimořádné bylo swolení daru čili donativu 50,000 zl.
kterým stawowé roku 1658 wyjewili swá blahopřání čili congratn
lací ke zwolení krále swe'ho Leopolda I na císařstwí Římské.
Roku 1660, když pro rozbroje sedmihradské ponejprw bylo potřeba
oprawdowého zbrojení proti Turku, žádal císař obzwláštní pomoci
k tomu, jmenowitě „k spůsobení municí, k wyprawení auplné silné
artillerie, upewnění branných míst“ at. (1. w summě 400,000 zl. ku
kteréžto žádosti swolili stawowé 150,000 zl. tak že i s hlawním
swolením 250,000 toho roku činilo to teprw 400,000 zl. od císaře
hned zprwu žádaných.

\'šecky berně sněmem českým w prwním roce panowání Leo
polda I (1657) swolené činily auhrnkem 993,180 zlatých; roku 1658
wystaupilo celé swolení na 1 million a něco přes 80,000, roku 1659
Spadlo zas asi na summn roku předešlého; roku wšak1660wzrostlo
na 1,473,292 zlatých, w obau pak potomních létech 1661 a 1662
činilo něco přes 1,300,000.

Roku 1663 wypukla konečně wálka turecká s prudkostí ná
ramnau, tak že wojsko welikým wezirem wedené w Uhřích přešlo
až na půlnoční břeh Dunaje a mezi dobýwáním pewností Nowých
zámků a Nitry hejna laupežná Turků i Tatarů rozběhla se po dol
ních Rakausíeh i po Morawé. W nebezpečenstwí tomto tak blízkém
byla netoliko hotowost zemská swolána k hájení hranie proti obá—
waným wpádům do samého králowstwí, nýbrž zároweň také wzne
šeny jsau na stawy žádosti, které swolení předešlých sněmů vysoko
přesahowaly. Ačkoliw deset let ještě neminulo, na který čas bylo
nápojné od stawů wykaupeno swoleným inillionem, žádal císařpředně
netoliko opět sbírky z win a piw, než také zmauky, z obilí, masa.,
ryb,. koží, lojů, mýdla, dříwí, \voskn „a jiných takowých podobných
wěcí, kterých lidé k potřebám swým nžíwají,“ na nějaký prostranný
čas, tak aby na ně anticipací, to jest půjčky, užíti mohl. Stawowé
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i tentokrát odepřeli žádosti" císařowě w této spůsobě, protožeby
sbírky takowě jen na překážku byly běžícím již swoleným kontri—
bucím; swolili wšak za to mimořádnau pomoc 150,000 zl. z wlast
ního měšce wrchností, kterau potom dle přání císaře proměnili
w dawkn obilí k zásobení wojska a žwláště pewností uherských.
Wedlé toho žádal císař i na ten rok zase peněžité sbírky k roz—
dílným wydáním w sunnnč 400,000 zl. Stawowě swolili místo toho
napojně z piwa i ž wína na tři léta po sobě, od 1. Března roku 1664,
po 1 zlatém-ze sudu piwa, po 20 kreycařích z wědra wína, krom
toho po 3 kr. z pinty medu nebo páleného. Počítajíce, že to wynese
ročně do 350,000 zlatých, žádali za to, aby je císař z odwadění
ročních 100,000 zlatých na powolený million propustil; císař wšak
swolil k tomu jen pod wýminkau, kdyžby posudné skutečně 350,000
wynoslo; pakliby se něco nedostáwalo, aby stawowé až do summy
100,000 zl. zase doplnili; i zda se, že wýnos nebyl tak welký, po—
něwadž se—potom i w následujících létech až do roku 1667 oněch
100,000 zl. wždy odwádělo.

Nejtěžší wšak wyžadowání císařowo týkalo se nákladu na wy
chowání lidu wojenskěho toho roku. Dle proposicí kralowské mělo
králowstwí české wzíti na sebe 43,384 porcí, což, když se počítá,
porcí dle wyměření od roku 1650 po 71/2 kr. na muže denně, 6)
činilo měsíčně 162,690 zl. a ročně 1,952280 zlatých, to jest wíc
než ještě jednan tolik, co wypadalo ročně za posledních třílet před
tím. Stawowě předkládali císaři „zřejman nemožnost“ přewzetí tak
welkého břemene; neb že již při wyžadowaních prwějších wíce
swolili než podniknanti a wymoci možně bylo, pauze proto, že „jim
w tom žadnénejpohnutelnějšídeprekací nebo prosby nepostačowaly“;
nicméně podawali přewzetí žádaných 43,384, porcí na prwních šest
měsíců, na druhých pak šest jen tolik každý měsíc, co se přede
šlého roku měsíčně odwádělo, totiž 79,991 zlatých. Císař wšak
předcc při swé předešlé žádosti zůstziwal, aby jmenowaný počet
porcí přes celý rok byl odwozowán. 'l'n stawowě konečně takowě
prohlášení učinili, které swolením nebylo, než jen poddáním se ne
odolatedlněmu tlaku wyšší moci, že totiž, poněwadž wíce swoliti
nemohau, než prwě již podáwali, „JMCě. poddaně prosí, aby na ně
wíce 1'1ewzkladati, nýbrž při wýše oznámeněm jich swolení wšeho
milostiwě žílstawiti ráčil. Pakliij JMCČ. při swých wyhledáminích

3) Roku 1678 počítalo se na pěšího 4 zl. měsíčně, což činí 8 kr. na den.
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úplně zůstati wždy se widělo, tehdy že o tom jako o wšem jiném
milostiwě porauěiti moci ráěí, a oni zawázání jsau .lMCé. netoliko
statky ale i krwí a žiwoty swými w poddané devocí se obětowati
a odewzdati. Jaké by wšak nepořádností, ujma, nepostaěiteluost,
nejistota kontribucí a jiné nepříležitosti z toho powstaly, poddané
se nadějí, že JMCá. žádného odpowídání z toho na ně, stawy, uwalití
nedopustí, nýbrž jich powinnau dosawad nade wšecku možnost ěa
stčji w skutku dokázanau wolnowěrnost a úěínliwost k nejwýš mož
nému polchěení a potěšení již na nejwýš ochuzelých kontribucutů
milostiwě a otcowsky přijíti dáti a toto swé dědičné králowstwí
k budaucím dalším službám zachowati ráčí.“

Poněwadž císař nepochybně prohlášení toto přijal za swolení,
činila summa wšech berní na tomto sněmě swolených 2,527280 zl.
a dosáhla tudy wýše wíc než dwojnásobné proti suimně průměrné
předešlých swolení za prwních let panowání Leopoldowa. Slawué
wítězstwí u sw. Gotharda a mír s Turky hned následkem toho za—
wřený roku 1664 zachránily zemi na ten čas od dalšího napínání
síly berničné w takowé míře. Již na sněmě toho roku držaném
spadla summa swolených berní zase wíc než o polowici, asaustawa
berničná nabyla od té doby jistého ustálení na nejdelší čas pano—
wání císaře Leopolda I, až ji teprw zase pozdější wálky s Turky í
s Francauzi welice otřásly.

Sněmowní swolení toho času měla patcro stálých rubrik, ježto
se nyní již každoročně naskytowaly, tak jak se wěciuprawily dílem
od posledních let Ferdinanda III, dílem od prwních let. panowání
Leopoldowa, totiž: 1. swolení na wychowáni wojska, ?. nápojné, 3.
sbírka peněžitá, 4. swolení na fortifikací, 5. wydání zemská..

Náklad na „wychování lidu wáleěného“ ěíli quantum militare,
jak se tomu později říkalo (asi od roku 1679), činil wždy nejwětší
část sněmowního swolení. Roku 1664 byl wypoěten na 818,520 zl.
w potonmích létech až do roku 1671 činil wždy něco přes 600,000
toliko roku 1669 spadl až na 455,500 zlatých; wystaupil pak Opět
na druhém suěmě roku 1671 (tedy pro rok 1672) na 745,000 zl.
Značnější zwýšení jeho spůsobin potom wálky s Francauzi, insur
rekcí w Uhřích a konečně dlauhá válka turecká, která. se začala
roku 1683. Od roku totiž 1672 až 1681 swolowal sněm každoročně

1,152.8—'10,potom od roku 1682 1696 1,170,000 zlatých.
Prwním Březnem roku 1667 došla tříletá lhůta, na kterau

byla na sněmě roku 1663 swolena sbírka nápojná, a týmž rokem
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doplatil se jeden million, který stawowé byli swolili, aby na nich
nápojné po deset let nebylo žádáno. Císař wšak žádal hned na
snčině swolaném w měsíci Březnu 1667 za další powolení napojného
a stawowé powolili prodlaužení jeho w míře posledně předtím ustano—
wené na 11/2 roku, léta 1668 opět na 1'/2 roku, 1670 na dwě léta,
1671 na 1'/2 roku, potom pokaždé na rok (jen roku 1677 na dwě
léta) až do roku 1700.

Wedlé welkého nákladu na wychowání wojska a každoročního
powolowaní napojného odpadawala potřeba tak welkýeh hlawních
berní peněžitých, kterých powolowali stawowé za předešlých dwau
císařů Ferdinanda II a III, pokud se prawě nejwětší čast potřeb
weřejných zaprawowala z těchto berní čili sbírek. W posledních
třech létech, za kterých se wedle napojného odwadělo ještě po
100,000 zlatých na doplacení swoleného millionu (1664 až 1667),
nebyla wůbec žadná, tak zwana „zwlaštní sbírka peněžitá“ powolo
wana. Když wšak roku 1668 císař žadal jistého zwýšení nápojného,
stawowé na místě toho swolili raději W určité summě 75,000 zl.
s připojením wýminky, aby císař dle zamluwy swé na wojenském
wyehowaní dobrého dílu umenšil. W potomních třech létech žádal
císař zwlaštní peněžité sbírky pokaždé 200,000 zl. Stawowé swolili
roku 1669: 100,000, roku 1670: 50,000, roku 1671: 75,000 zlatých,
potom pokaždé toliko 50,000 zl. až do roku 1701. Berně tato, do
které předtím, jak řečeno, nejwětší část weřejnýeh potřeb se za—
hrnowala, powolowala se nyní hlawně jen co příspěwek na dworská
wydaní čili k swobodné disposicí císařowě, s podotěením toliko po
každé, že z ní má, také býti zaprawowano každoroční wydaní na
zbrojnici Pražskau, to jest jak na stawení tak na zasobowaní jí.
Od toho, že byla k disposici císařowě, nazýwala se w pozdějších
časích obyčejně quantum ad liberam di8positionem nebo skraceně
quantum ad liberam, jinak také quantum camerale S rozdílem od
quantum militare. \

Na fortifikací swolili stawowé, jak wýše zmíněno, ponejprw
roku 1659 žwlaštní summu 20,000 zlatých, tak že do hlawní sbírky
peněžité pojata nebyla. Přitom se od té doby zůstalo, a wyjma
toliko sněm roku 1666, powolowala se každoročně žwláštní summa
k tomuto účelu. Od roku 1669 činila pokaždé 30,000 žl. až do
roku 1683. Od roku 1684 až do roku 1701 powolowalo se sice
také wždycky 30,000 zl. ale s doložením, že co ze swolení přede
šlého roku zbylo, do této sunnny mělo wpočteno býti, Rozdíl byl
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znamenitý, protože se toho času w pracích opcwňowacích méně
pilně pokračowalo, tak sice že k. p. roku 1687 potřebíhylo ke
zbytku z předešlého roku přidati toliko 12,245 zlatých.

Wydání zemská činila w prwním roce, když je stawowé pře
wzali na sebe, totiž roku 1652, 8000 zlatých, od roku wšak 1663
počítala se asPoň až do roku 1676 wždy na 30,000 zl. ročně. K tomu
přišlo od roku 1701 zlepšení platu kancelářských úředníků při
místodržitelstwu o 2328 k0p mišenských čili 2716 zlatých a platu
na saud nad appellacími o 8275 zlatých, které ponejer sice jen
na rok bywši uzawřeno, odtud pokaždé se powolowalo.

Mimořádných wyhledáwání krom těchto každoročně powolo—
waných naskytlo se w celé dwadcetileté době od těžkého roku 1663
až do nowé turecké wálky roku 1683 jen pořídku. Náleží k tomu
předně swatební dar čili donativ na prwní swatbu císaře LeopoldaI
(1666) 120,000 zl. na druhau (1673) a třetí (1676) po 50,000 zl.
rownčž na wýprawu sester císařowých Marie Eleonory prowdané za
krále polského Michala (1670) a Marianny za Filippa IV krále
španělského (1678) po 40,000 zlatých (tolik také již něco později,
totiž roku 1684, dceři císaře Leopolda Marii Antonií k swatbč
s Maximilianem Emmanuelem, kurfirstem baworským); dále na
oprawu wěže kostela sw. Wíta w létech 1671 a 1672 auhrnkem
8000 zl. při kterémžto swolení wšak stawowé připomenuli, „že se
také snad pro oprawu dotčeného hlawního kostela staré fundací
nacházejí a JMCá z králowské komory swé, coby wíce zapotřebí
bylo, naříditi ráčí.“ Jen jednau za ten čas žádal císař na stawích
rekrut, 1000 jízdných totiž a 3667 pěších, roku 1670, s pozůsta
wením wšak jedné každé wrchnosti, aby swůj podíl w penězích od
wedla. W létech dwau potom následujících swolili stawowé pokaždé
jistau summu peněz na autraty rekrutowání, roku 1671 totiž 46800 zl.
roku 1672 67,670 zlatých. Jednau také, totiž roku 1676, žádal
císař na stawích peněžitěho wykaupení weřejné hotowosti summau
300,000 zl. předstíraje „nebezpečenstwí z wýchodních zemí od
Turkůw, Tatarůw a Sedmihradčanůw skrze wšeliké domácí i cizích
národů auklady za příčinau rebellantůw w hořejších Uhříeh se roz
máhající.“ Stawowé swolili 100,000 zl. wšak s prohlášením, „že
jistotu a ubezpečliwost toho, aby se ta sulmna sebrala, žádným
spůsobem připowědíti nemohau.“

Celé swolení sněmowní obnášelo od roku 1664 1671 wprů
měru asi 1,080,000 7.1.každoročně, při čemž roku 1669 spadlo nejníž,
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na 865,500 zl. dwakrát pak, totiž w létech 1664 a 1671, wystau
pilo nej_wýšpřes 1,200,000; od roku 1672 až do roku 1683 činilo
wždy přes 1,500,000, jednau (1676) až 1,662,840 zl. 1)

Wšecka tato swolení sněmowní ukládala se toho času we spů
sobu berně 2 usedlostí. Daně jiného druhu, které se wedlé toho
wybíraly, byly ony, které dle usnešení sněmu roku 1657 měly po
skytowati pomoci k snadnějšímu zaprawení millionu čili 100,000zl.
ročních na deset let po sobě tehdáž swolených, totiž daň ze hlaw
a z peněz na úrocích od osob neusedlých a daň z rozličných pro
dajných wěcí. Tyto daně neodwáděly se císaři, nýbrž zůstaweny
byly w moci stawů, kteříž z wýnosu jich mohli zaprawiti část berní
swolených a o tolik potom méně rozwrhnauti na usedlostí. Proto
nazýwaly se sbírkami postranními neb také pomocnými (adminicula),
že jimi také neusedlí pomáhali snášeti břemena, rozwrhowaná přímo
jen na usedlé.

Z artikulů sněmowních newyswítá dosti jasně, jak dlauho daň
ze hlaw a daň z peněz na aurocích skutečně se wybíraly, zdá se
wšak, že jen oněch deset let, co se platilo po 100,000 zl. na mil
lion; ostatní wšak sbírky, z rozličných prodajných wěcí, roku 1657
swolené, wybíraly se i po uplynutí oné doby desítiletě dle usnešení
mezi císařem a stawy na potomních sněmích, kterými se pokračo
wání w nich uzawřelo wždy znowu na rok. Obyčejně nwozowaly se
w artikulích sněmowních co pomoc na zaprawení berně swoleně na
fortiiikací. Roku 1671 učinili stawowé z podržení jich i wýminku,
pod kterau příspěwek na fortifikací swolili. Již z toho, že se wy
těžek z nich pokládal za pomoc k berní na fortiňkací, dá se sauditi,
že celkem mnoho newynášely; nebo celé swolení na fortifikací, jak
zmíněno, nečinilo tehdáž wíce než 30,000 zl. ročně.

Během času stawowě uzawřeli rozličné proměny s těmito
sbírkami. Již roku 1663 jest clo z přespolního zboží pro kupce

7) Při sečtení tom kladu nápojné wždy w summě 250,000 zl. nemaje
wšak jiného základu, nežli že stawowé sami roku 1663 cenili je na 350,000 zl.
kteréž summy když by dosáhlo, mčli si na něm poraziti 100,000 zl. 0 str
howání wšak těchto 100.000 zl. není potom řečí. Wydání zemská počítám
w létech 1652 až 1662 pokaždé w summč 8000 zl. která se udáwá určitě
w roce 1652, w pozdějších wšak létech nejspíš poznenáhlu rostla, až dosáhla
roku 1663 30000 zl. Od toho roku počítám wždy 30000 zl. až do r. 1701,
ačkoliw se jen na léta 1663 až 1676 sumina 30000 zl. wýslowně uwádi w artiku—
lích sněmowních. Od roku 1701 přibylo k tomu 10,991 zl. příplatku úředníkům
kancelářským a na appellací.
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domácí sníženo na 30 kr. ze 100 zlatých :=.toliko pro kupce přes
polní zůstaweno při jednom zlatém ze sta. Přitom wysazeuo také
na každé karty piketní 9 kreycarů, na „trapule a jiné prostší
karty“ 5 kr. Roku 1664 zrušeno clo z wolů uherských a polských,
kteří se skrz zem prohánějí, tak aby se platilo jen z těch, ježto by
w zemi zůstali a skutečně zbiti byli. Rowněž zrušili stawowé
roku 1673 clo z cizí wlny, nalezše, „že po ten čas takowau shírkau
nejwíce poddaní saukenníci Braumowští obtěžowáni byli a w tolika
létech odtud zemi špatná pomoc přibyla“ Hned při prwním zawc
dení sbírek těchto roku 1657 jednalo se také o tabák, aby se
z něho platilo; stawowé wšak uznali, že jest kauření tabáku wěc
škodliwá pro nebezpečenstwí olmč, a uzawřeli, aby byl tabák kau
řicí docela zapowčdčn, pod pokutau, kdoby jej přiwezl nebo pro
dáwal. A wšak již roku 1663 uznalo se, „poněwadž zapowěděný
kauřicí neb piptabák předce tajně a potutelně do země přichází,“
aby se od těch, kteří jej prodáwají, platilo ?. každé truhly, která
se přiweze, d\va tolary říšské, z každé pak truhly, ježto by wen
ze země byla wezena, jeden tolar. Wýsloívně inínilo se tím, aby
tudy s tabákem obchod wésti chut odňata byla. Účinek tento nebyl
wšak dosažen; spozorowalo se toliko, že si obchodníci dáwalidělati
wětší truhly, aby méně platili. Když pak již roku 1664 jistý wy
slaužilý rytmistr, Petr Theobald, s některými společníky žádost
zadal k císaři, aby mu swobodný, to jest wýhradný, obchod w témž
kauřicím neboli piptabáku powolen byl, kteraužto žádost jeho dal
císař sněmu předložiti; swolili stawowé k tomu, apropůjčili Petrowi
Theobaldowi a jeho společníkům swobodný obchod w tabáku na rok,
tak aby powinen byl platiti po dwau tolařích čili třech zlatých
Rýnských z každého centnýře. Odtud prepůjčowal se obchod s ta
bákem čili abalda až do roku 1677 wždy na rok té straně, 'která
z něho nejwíc a pod bezpečnějším zaručením odwáděti chtěla.
Roku 1677 nawrátili se stawowé k wybírání cla z tabáku na hra—
nicích Wýběrčími králowskými při pomezníeh clech, kteří za to
měli míti w odměnu padesátý peníz, a nařídili také daň z tabáku,
který w zemi \vzroste neb ze země se wywáží, ač ještě jednau
s doložením, žeby užíwání tabáku mělo raději přestati, jakožto ne—
bezpečné a škodliwé. Již wšak roku.1681 nzawřclo se, aby tabák
zase propůjčowán byl, i přewzali jej roku 1682 Pražští kupci; za
wázali se platiti z každého centnýře domácího tabáku 4 zlaté,
z přespolního prostého o zl. z brasilského též virginského 6 zl.

e);;
") .
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Již na sněmě roku 1669 dal císař stawům předložiti, aby kron:
jiných wěcí také z koží sbírku zawedli. Stawowéwšak nepřiswědčili
předstawujícc, kterak by 'takowé sbírky „ad praxim a wc skutel
přiwésti těžko a nejisto bylo a sice k wětší nesnází a obtížnost
pracných obchodůw a liospodařstwí slaužilo.“ Na ten čas přesta'
císař na tom; ale již roku 1673 jednalo se zase znowu o uložen
sbírek na wíce wěcí rozličných; opět pak roku 1674 předložil císai
stawům za prostředek k ulehčení obyčejným kontribuentům sbírkj
čili akcisy z mauky, nápoje, masa, koží a wšelijakých platů ze
služeb pocházejících, což i na Spráwce wšechpanstwí a jiné služebm
lidi rozumíno býti mělo. Psaním císařským dne 31. Kwětna167£
dawal se úmysl na jewo, žeby císař z usnešení stawů o tom zwě—
děti chtěl, „jakby dalece při rozpisowaní nowého sněmu obecnílu
mezi jinými swými postulaty i na oznámený prostředek sbírek zřete
swůj míti mohl.“ Ačkoliw se přitom ubezpečowalo, že se uložen
sbírek těch „k žádné ustawičné trwanliwosti nemíní,“ zda se předce
že stawowé wládě nedůwěřowali, aby we spoléhání na hojný příjen
ze sbírek těchto nezwýšila přes míru žádosti swé o berně. Po ně.
kolikaletém jednání na sněmích usaudilo se roku 1679, že „akciz;
neboližto sbírky z rozličných wěcí při předešlém sněmě přednešem
w tomto králowstwí českém na konec prakticirowány neboližtt
w skutek uwedeny býti nemohau.“ Ještě jednau zřízena byla roku
1681 kommissí sněmowní k wypracowaní nawrhu o akcizích, od níž
nawrhowana zwláště sbírka z cizích win a ze skwostuého zbož

zahraničného, jakož z nitěných ahedbawných krajek, z francauzskýcl
tak zwaných galanterií a jiných podobných. Sněm uzawřel, aby se
z wýnosu těchto nowě zamýšlených sbírek a z tabáku zaprawilz
častka swolení na wychowaní lidu wálečného toho roku w počti
59000 zlatých. A wšak na sněmě, který potom nejprwé držán by
(1682), stawowé předce zawedení nowých sbírek těchto zamítli
uwodíce za příčinu, zwlaště žeby skrze takowé sbírky na JMCé
hraničném cle, mýtech a ungeltu ujina nasledowati mohla a ty
sbírky bez toho by málo wynašely; oněch pak 59,000 zl. raději roz
wrhli na usedlosti, wšak tak, aby je zaplatily wrclmosti z wlast
ního měšce.

Welika wzilka turecká., která se začala roku 1683 taženín'
welkého wezira Černého Mustafy před Wídeň, a ku které pozděj;
sauěasně přidružila se také opětna wzilka s Francauzi na Rýně, wy
žadowala naramných obětí ode wšech zemí panstwí rakauského, :
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byla tudy příčinau netoliko welkého přetížení králowstwí českého
berněmi wymáhanými na sněmích než i nowot w bornictwí na ujmu
samému opráwnění sněmů.

Hned roku 1683 na sněmě držanéni již po dobytí slawného
wítězstwí před Wídní žádal císař na sněmě českém mimo wšecka
posud obyčejná swolení také zwláštní tak zwanau sbírku tureckau
w smnmě 220,000 zl. kteráž odtud každoročně w této summč byla
powolowána až do roku 1692. Roku 1693 žádal císař zwýšení jí
až na 660,000 zl. Stawowé swolili 440,000, a swolení w této wýšce
opakowalo se potom ětyryk'rát po sobě až do roku 1696, po kterém
wítězstwí prince Eugenia savojského nad Turky we slawné bitwě u
Senty (1697) zjednalo naději w konec wálečného namáhání. Mezitím
již roku 1690 žádal císař na stawích anticipat 815,972 zl. na wá
lečné potřeby w ten Spůsob, aby tato summa w 6 létech byla po
ražena na obyčejném swolení na wychování lidu wálečného, každý
rok totiž šestá část a k tomu úroky po pěti ze sta. Stawowé swo
lili toliko 650,000 zlatých. Musiliwšak již roku potomního a potom
rok za rokem na žádost císařowu swoliti k čekání, tak že se spo
rážením šesté 'ásti nestal zaěátek po celý čas wálky; ano teprw
roku 1698 swolil císař ponejer k zaplacení úroku z oné summy,
splácení pak jistiny i potom se odkládalo.

Na tom nebylo wšak dosti. Roku 1692 žádal císař již opět
mimořádného přÍSpěwku na potřeby wálečné w smnmě 326,390 zl.
již ne co anticipat, nýbrž na spůsob berně. Stawowe' swolili, ač 3 před
ložením, že nemožnost sehnání této summy wedlé tolikerých jiných
berní jest makawá, ježto prý poddaní již ničeho nemají, wrclmosti
pak wětším dílem rowněž jsau již zkaženy, a pro neauroduktomu
přicházející, co w těch zlých časích ještě zahospodařily, nyní na
wyžiwení poddaných takořka na SpůSObšpitálu obraceti musí. Nic
méně žádal a obdržel císař téhož mimořádného příspěwku také
roku 1693, ano w létech třech potomních (1694, 1695, 1696) žádal
pokaždé krom těchto 326,390 zl. ještě jiného příspěwku456,9-L4 zl.
26 kr. kterýžto „wedlejší postulát“ pokaždé snížen od stawů na
dwě třetiny, tedy 304,629 zl. 37 kr. 2 peníze, a w té summěwedlé
oněch 326,390 zl. swolen jest. Jak sbírky turecké, tak tyto mimo
řádné wojenské příspčwky byly skoro weskrz powolowány z wlast
ního měšec wrclmostí. Po rozhodném obratu we wálce s Turky
bitwau u Senty a po zawření míru s Francauzi w Ryswiku (1697)
předložil císař stawům jakausi nowau saustawu budaucího požado—
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waní berní na wojsko, jejíž podstata wšak nebyla jina, nežli že
wedlé obyčejného wyžadowaní „na wychowaní lidu walečného“ mělo
pokaždé státi také wyžadowaní „na jiné potřeby wojenské,“ to jest
mimořádná swolení předešlých let měla se stati napotom každo
roěními, za druhé že se místo posawadních čtwrtletních lhůt měla.
berně na wojsko odváděti měsíčně. Dle tohoto nowého spůsobu
žádal císař toho roku pro quanto militari w jedné summě 2,284,721
zlatých, to jest o 700,000 žl. wíce, než činilo obyčejné swolení na
wychowaní wojska w posledních časích před walkau tureckau. Sta
wowé podáwali nejprwé 1,500,000, přidáwali později ještě 500,000,
na ustawiěné Wšak doléhání císařowo swolili konečně k celé summě.

K snadnějšímu snešení welkého tohoto břemena nawrhowal císař
stawům, aby zawedli postranní sbírku z mauky; stawowé wšak
prostředek tento zamítli, jakožto obtížný u wywedení. Roku 1698
spadlo wojenské swolení na něco přes dwa milliony, w létech 1699
a 1700 na něco přes 1,800,_000 a 1701 na něco přes 1,700,000
zlatých; ale pro wypuknutí nowé walky o španělské dědictwí wroce
posledně jmenowaném wystaupilo w létech 1702, 1703 a. 1704 opět
na dwa milliony každoročně.

Ještě jiné břímě toho času na zemi uwalené byl příspěwek
32,638 7,1.5.3 kr. na zaprawení úroků z půjčky komorní dwau mil
lionů zlatých, jehož císař na stawích českých sobě wyžádal roku 1692,
a sie na pět let pokaždé w oné summě. Poněwadž půjčka nepřišla
k místu toho roku, počalo se placení onoho příspěwku teprw r.1693;
ale po projití pětileté lhůty musili stawowé swoliti ještě k dalšímu
placení téhož příspěwku také w létech 1698, 1699 a 1700.

W prwním roce welké walky turecké (1683) wyžadal císař
Leopold na stawích českých také postawení rekrut w počtu 3917
mužů tím Spůsobem, že w náhradu autrat na to mohla si každá
wrchnost poraziti 12 tolarů čili 18 zlatých za každého muže na
berni k wychowaní lidu válečného. W létech 1688 a 1690 žádalo
se na stawích stawění rekrut pod spůsobau weřejné hotowosti, tak
totiž, že každá wrclmost musila prwé jmenowaného roku postawiti
desátého muže, druhého onoho roku šestnáctého muže (wlastuě
163/,6) dle počtu swých poddaných, a náklad zaprawiti ž wlastního
měšec. Swolení 163/,G muže roku 1690 činilo dohromady 3750
mužů. Skutečně to weřejna hotowost nebyla; nebo sebrané mužstwo
wřaděuo jest obyčejným spůsobem do pluků císařských; také se
nejednalo () obranu země,. a císař nebyl tudy dle zřízení zemského
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oprawněn \vymahati toho na zemi leč prawě se swolením sněmu.
Toho se mu w tě případnosti dostalo; wšak zda se, že stawowě
nebyli wolni, bráti nowě takowě břímě stále na sebe. Již téhož roku
1690, když císař žadal na stawích ještě jednau 3750 mužů, stalo
se swolení to zase jen jako roku 1683 za srážku 12 tolarů za muže.
Roku 1691 swolil sněm 3916 mužů, wšak jen polowici na wlastní
naklad wrchností, polowici za srážku 12 tolarů za může. W pěti
létech následujících 1692 až 1696 swoleno každoročně 3916 mužů,
ale wždy jen na srážku, a sice tehdáž 16 tolarů čili 24 zlatých za
muže. Srážka tato owšem na zaprawení celého nákladu nestačila,
jak jest widěti hned z dalšího příkladu roku 1697, když císař Opět
žádal 3916 mužů, ale dal stawům wěděti, žeby se snad něco mužstwa
dalo ujednati od knížat říšských a protož dal jim na wůli, buď
postawiti rekruty in natura, bud zaplatiti za muže 30 tolarů. Sta
wowě dali přednost swolení takowému w penězích, ač tak, aby S30
tolarů, jež sobě císař počítal za rekrutu, sraženo bylo 16 tolarů
jindy stawům počítaných. Roku 1698 žádal císař opět 3916 mužů;
stawowé wšak swolili již toliko 2000 týmž spůsobem jako roku
předešlého; potom swoleno teprw zase roku 1700 toliko 1720 mužů
za srážku 21 zlatých.

Náklad, jenž se wedl od stawů při rekrutowání, když jej na
sebe přewzali buď celkem buď za srážku na berní, záležel 1. w opa
tření postaweného wojaka oděwem, 2. poboční zbraní, a 3. we wy
chowaní do jistého času, až mužstwo sebrané bylo odwedeno důstoj
níkům wojenským k tomu ustanoweným, kdež pak počalo wycho
wání jeho jíti zprostředků na wychowaní walečného lidu wůbec usta
nowených. Dle swolení roku 1683 měl býti oděw barwy šediwě
z dobrého sukna a takowý, w němžby týž lid přes jedno polní
tažení obstáti mohl. Roku 1690 ustanowuje se určitěji oděw barwy
tmawé šediwé, jakož prý Pražská, guarnizí nosí, při němž „wýložky
pokaždé od otřicírů, pod který regiment. podstrčeni buda'u, snadno
se budau moci změniti.“ Dle swolení roku 1694 a 1695 měl rekruta

obdržeti také ranec, rukawice, střewíce (aspoň dwa pary), punčochy
(dwa páry lněných a jeden pár wlněných) aklobauk. Hlawní swrclmí
šat byl wolný kaput, k tomu od roku 1694 dle tehdejšího swolení
na zwláštní žádost císařowu také krátká kamizola. Poboční zbraní
rozuměl se kord, k tomu řemení atobolka na patrony. Wrchní zbraň,
totiž pušku čili mušketu, dostal wojak ze zbrojnice císařské. K uše
tření swýeh lidí poddaných wyžadali si stawowě roku 1690, aby
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„i přinuceně a mocně obzwláště tuláci na wojnu bráni byli, poně
wadž by sic málo se jich našlo, kteří by se dobrowolně werbowati
dali.“

Powážliwější nežli wšechněch těchto tak welikých obětí wy
máhání bylo wšak, když wláda císařská, nelibě owšem snášejíc
obtíže činěné od sněmu, který při wšem powolném uwažowání wel
kých potřeb státu předce nikdy nepřestal klásti na wáhu také
welké schudnutí země, w týchž létech wálečných ponejprw také
wyšinula se z mezí práwa a počala si otwírati prameny nowých
důchodů obcházením swolení sněmowního. Roku totiž 1692 rozepsána
jest ponejprw cíSařskýini patenty daň ze hlaw dle rozličných tříd
obywatelstwa, jak usedlého tak neusedlého, bez předcházejícího tá
zání sněmu o swolení. Není pochybí, že se stawowé ozwali proti
tomu a že byl o to Spor mezi nimi a wládau. Kdybychom měli
obšírnější zpráwy o jednáních sněmowních toho času, jistě zwěděli
bychom z nich, jakým spůsobem byla ta rozepře wedena. Narážejí
na ni slowa w oznámení císařském k stawům na sněmě roku 1693,
že ačkoli JMCá sbírku ze hlaw dotud wybíranau jure absoluto
regio extradiaetalíter wymáhal, na kterémžto práwě i nyní wždy
sine limitatione přestáwá, předce nakloněn jest se stawy se smluwiti
spůsobem, jak hned níže bude oznámeno. Jakými' důwody wláda
zastáwala domnělé práwo swé, o tom owšem nemáme zpráwy; ale
z platných základních zákonů země nemelila lio od'wozowati; musilo
to býti jen a priori z theorie o neobmezené moci panoWnické,
tehdáž owšem s oblibau hlásané; nebo Ferdinandowo obnowené
zřízení zemské a privilegia zemská neznala žádného práwa králowa
k ukládání jakýchkoli berní neb sbírek bez swolení sněmowního; že pak
sbírka ze hlaw nebyla žádným starodáwným wlastním důchodem
komorním, ukazují jak starší sněmowní swolení tak nowější tehdáž
příklady sněmů roku 1645 a 1657, na kterých daň tato řádně
sněmem byla swolena. Wypsáuí tedy sbírky ze hlaw, předscwzaté
roku 1692 mimo sněm z moci králowské bylo přestaupením zřízení
zemského. Na sněmě roku 1693 zmírnila se toliko podoba jeho,
když císař stawům pozůstawil, aby daň tuto wykaupili určitau
summau 350,000 zl. k čemuž od nich swoleno toho roku i také
w prwních třech létech potom (1694—1696) s“wyhražením toliko
skutečného sebrání (laně pohlawně od neusedlých k rukaum země
na spůsob sbírky pomocné. Sbírka tato z ncusedlýchwynášelawšak
jen několik set zlatých ročně.
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Zcela týmž spůsobem rozepsal císař o několik let později,
když se strojilo k walce 0 španělské dědictwí, w Čechách jako we
wšech swých dědičných zemích wšeobecnau sbírku ze jmění, zase,
jak rozepsaní znělo, jure regio, mocí a prawem kralowským (1700
10. Prosince). Stawowě pak wykaupili ji nasněmědržaném Ledna
1701 swolením 600,000 zl.

Mezitím žádal císař a obdržel od stawů již roku 1691, že mu
postranní sbírky z tabáku, dotud pro zem wybírané, postaupili na
tři léta za náhradu toho, co předtím dle průměru wynašcla, totiž
za 7536 zl. ročně. Po uplynutí těch tří let (1694) stalo se další
postaupení pod tauž wýniinkau opět na tři, potom (1697) opět na
dwě léta, později pak pokaždé od roku na rok, ačkoliw sbírka ta
wynášela již ročně okolo 20,000 zl. Stawowě tuším hleděli k této
zkušenosti, když roku 1697 nechtěli zawésti nowé sbírky z mauky,
majíce na jednom příkladě dosti, že postranní sbírka, jak medle ji
přiwedli k wětší wýtěžnosti, lákala dychtiwost wlády, aby se jí
zmocnila pro sebe. A wšak wláda také w tom ohledu nezachowala
se konečně w mezích zákonnosti, nýbrž bez swolení sněmowního
zawedla některé podobné sbírky, jakož- z masa, z koží, z papíru,
o swé ujmě a k swé ruce. Stawowé měli již na sněmě roku _1698
příčinu k stěžowaní na „škodliwé a málo platné akcizy“; ale žádost
jejich, aby císař králowstwí od nich ušetřil, nebyla na ten čas
wyslyšena.

Po skončení walky turecké naléhali stawowé na polehčení po
sawadních břemen, a císař jeho slibowal; ale překáželo tomu welké
nahromadění dluhů komorních, které se stalo za příčinau wálky
wedlé wšeho wymáhání těžkých obětí spůsobem zákonným i nezá
konným. Císař Leopold wyhledawal na sněmě držaném dne 3.Ledna
1701 pomocí stawů k zaplacení dluhů těchto, které se wztahowaly
w celém Inocnařstwí na 22 millionů zlatých. Za to mínil se wzdáti
některé daně dotud obyčejně swolowané, totiž newyžadowati jí na
sněmích budaucích. Stawowě nawrhli k tomu přede Wším sbírku
posudného' z piwa; i stalo se tedy usnešení, dle něhož stawowé
čeští přewzali na sebe 6 millionů dluhů císařských k zaplacení
w 15 létech wěřitelům, kteří by na ln'álowstwí české byli odkázáni;
za to swolil císař, aby stawowé 1. „extraordinarní sbírku piwního
tacu“ w té spůsobě, jak dotud od sněmu do sněmu byla swolowána,
po těch 15 let pro sebe wybírali, 2. aby nowěji zawedené sbírky
z masa, z koží a z papíru byly zrušeny, wyjma toliko we městech
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Pražských z každé libry masa %, kreycaru. Do těchto 6 millionu
mělo býti Wpočtcno oněch 650,000 zlatých, které roku 1690 od
stawů složeny byly císaři co anticipat a wšak posud nezaplaceny,
a rowněž podíl jistiny dwau millionů, z kterého stawowé čeští pla
tili dotud aurok 32,638 zl. ročně.

Smlauwa tato byla wšak zawřena práwě, když se již strojilo
k nowé dlauholeté wálce o dědictwí španělské, která brzy we staw
hospodářstwí státního uwedla ještě mnohem wětší zmatek než dotud.
Dle usnešení sněmowního mělo se wybírání posudného od stawů
zaěíti teprw roku 1702. Na rok 1701 zůstalo ještě w rukau císaře,
a rok ten nepřinesl také wůbec žádného ulewení, ano naopak; ná
sledkem tehdáž práwě swoleného aequivalentu za sbírku z jmění
dosáhlo břímě daní od sněmu swolených, celkem wzaté, nejwětší
dosawadní wýšky, totiž 3,222,744 zlatých (o 700,000 wíce než we
powěstném roce 1663). Na rok 1702 swolil sněm držaný ku konci
roku 1701 znamenitě wětší quantum camerale k disposici císařowě,
než bylo předtím w obyěeji, totiž 150,000 zl. místo posawadních
ročních 50,000 zl. w powážení zwláště, „kterak dwůr císařůwz mi
losti Boží tak patrně požehnán a rozmnožen jest,“ wšak také
z ohledu na to, že posudné, jindy práwě na dworská wydání usta
nowené, nyní bylo zanecháno stawům. Již roku 1698 bylo na stawy
přišlo mimořádné wyžadowání daru za příčinau swatby syna císa
řowa Josefa, krále uherského korunowaného. Císařbyl žádal 200,000
neb aspoň 165,000 zlatých; stawowé podáwali nejprwé 60,000 zl.
s odwoláním na snešení roku 1628, kdež tolik bylo swoleno na
swatbu krále Ferdinanda III; wšak když císař předkládal, že se
při nynějších wysokých cenách takowau summau málo dá poříditi,
a také zwláštním psaním dne 15. Ledna 1699 stawy poctil pozwá
ním k této swatbě, přidali ještě 20,000 zl. a swolili tedy 80,00021.
císaři, mimo to pak 10,000 dukátů, to jest 40,000 zl. k rukauin
krále Josefa samého. Na sněmě swrchu zmíněném ku konci roku 1701

žádal císař již zase nowého příspěwku na krále Josefa, když se
jednalo o wyprawení jeho k wojsku do říše; a stawowé swolili
celých 150,000 zl. od císaře žádaných s wětší ochotností než pře
(18Šl(3.'Dobré dorozumění mezi stawy a wládau přetrhlo se wšak
brzy, nejspíš za příčinau nowé sbírky ze jmění, kterau císař opět
již roku 1702 a podruhé roku 1703 rozepsal bez swolení sněmow
ního. Stawům musilo býti těžko dodržeti smlauwu o přojmutí dluhů
císařských, když se na zemi wylnáhaly platy, o kterých sněm nic
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newčdčl. Následkem stížností stawů, jak in corpore tak také prý
in particulari na císaře wzncšených, o jichž obsahu se sice nic
určitého neprawí, stalo se předložení na snčmčdržaném dne 29.1)1'0
since 1702, dle kterého smlauwa o přcjnmtí 6 millionů dluhů oba
polným swolením jest zrušena, tak že komora dworská wzala dluh
zase na sebe, naproti tomu pak stawowé swolili posudné z piwa
na 15 let nejprwé příštích, s wýminkau od císaře přijatau, aby jim
z wýnosu této sbírky byl každý rok splacen patnáctý díl toho, co
měli za císařem z anticipatů od roku 1689 a potomních let jak na
jistině tak na úrocích.

Zaslíbení toto posledně řečené nebylo wšak ani nyní zdržáno.
Rok od roku odkládalo se splácení lhůty práwč tak jako předtím;
ano i když roku 1705 císař Josef I k naléhání stawů wýplatu na
řídil, zdržowala to komora dworská i w potomních létech jalowými
wýmluwami, jakoby počty o tom nebny ještě uwedeny w auplnau
spráwnost.

Hned prwní léta wálečná přinesla s sebau krom neblahé
sbírky ze jmění rozličná nowá obtížení. Roku 1702 swoleno rekrut
7030 mužů, tedy počet wic než o třetinu wětší než w létech pře
dešlé wálky turecké. Wedlé toho žádal císař mimořádného daru
pro druhého syna swého Karla, když měl co za krále španělského
ustanowený wezen býti do Portugalu. Stawowě swolilí 60,000 zl.
co příspčwek na cestu. Na začátku roku 1704 wyzýwal císař stawy
k obraně země čili defensí pro nebezpečenstwí Wpádu baworského,
a stawowé prokázali swau ochotnost k tomu uzawřením, aby pátý
muž dle počtu usedlých byl ,ozbrojen, wšak pod wýminkau, aby
náklad byl zaprawen ze swolení na wojsko; k čemuž když císař
přistaupiti nechtěl, postawen toliko od 50 usedlých jeden střelec
čili mysliwec, a od 100 usedlých jeden jízdný, wše na náklad země,
což činilo 82,601 zlatý. Na rok 1705 žádal císař 6528 mužů rekrut
a k tomu ponejer také jistého počtu koní pro wojsko, totiž 1306
koní kyrysarských a 653 dragaunských. Stawowé již silně namítali
proti tomu nedostatek lidí, že totiž „na mnohých místech tak dobře
wrchnosti jako poddaní k obsáhnutí potřebné polní práce na pa
cholcích welký nedostatek trpí a proto u některých sedláků ženské
pohlawí orati musí, ano i mnohý otec již posledního syna do služby
wojenské dáti musil, odkudž následuje, že z nedostatku podobných
lidí mnoho polí ncositých zůstati musí a skrze to wšeobccné daně
a kontribucí wčzcti zůstáwají a zapraweny býti nemohau.“ Žádali
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proto, aby země odwáděnim rekrut in natura ušetřena byla i aby
se mimo zem, zwláště wBawořích tehdáž dobytých, na wojnu bralo.
Po delším wyjednáwání usnešeno, aby 1200 mužů plukowé sami
mimo zem, wšak na autraty stawů sebrali, ostatek aby postawen
byl in natura.

Na posledním tomto sněmč za žiwobytí císaře LeopoldaIbylo
také předloženo, že wláda napotom rok \vojenský wždy ode dne
1. ListOpadu počítati mini. Proti tomu stawowé nic neměli, toliko
žádali, aby se s berně již swoleně na wojsko část wypadající na
letošní dwa měsíce ListOpad a Prosinec strhla, poněwadž by sice
za ně dwakrát bylo placeno. Ale wláda skutečně zamýšlela přitom
získání těch dwau měsíců spůsobein pokautním. Na námitky stawů
několikkrát opakowané odpowěděno konečně listem císařským, že
se od toho, co již swoleno, nic upustiti nemůže, a že císař dalšího
dopisování o" tom dowoliti ani přijíti moci neráčí. K tomu odpo—
wěděli stawowé podobně jako ondy roku 1663, žeby „z pauhé po
slušnosti rádi ihned byli swol-ili, ale z ohledu očitě patrné nemož
nosti že sice celau sunnnu chtí 'dáti rozwrlmauti, a wšak žádané
jistoty w tom že nemohau nikdá méně jak toho roku slíbiti.“

0) Za J0.>efa ], Karla VI a illum'e Terezie.

Na prwním sněmě, který byl swolán za panowání císaře
Josefa I (1705 2. ltíjna), žádalo se na stawích českých swo
lení na potřeby wojenskó we wýšce dotud neslýchané 3,GO0,000
zlatých, s ponawrženíin, aby nebyla celá tato berně uložena na
usedlosti, nýbrž část aby se sehnala jinými, mimořádnýmiprostředky,
jakož sbírkau z jmění neb z hlaw, z dobytka, z koní, neb obilnau
daní nebo uložením nějake dáwky ze sta ode wšech prodejů, da
rowání a odkazů skrze smlauwy, poslední wůle neb kodicílly neb
konečně prostředkem accisů. Stawowe podáwali na to z počátku
1,500,000 zl. co ordinarium, které mělo býti rozwrženo na poddané
dle usedlosti, a jeden million co extraordinarium tím spůsobem,
aby si jej císař zjednal půjčkau w jiných zemích, kteráž by potom
byla od stawů českých Splacena w osmi neb desíti létech i s úroky
z měšců wrchností. Když wšak císař s tím se spokojiti nechtěl,
swolíli stawowě po delším wyjednáwání summu od něho sníženau
na 3,33. ,335) zl. z kteréž aby dwa milliony zaprawcny byly od pod
daných dle usedlostí, ostatek od wrchností, ato předně prostředkem
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zwlaštní daně z hospodářských užitků čtwerčho druhu, totiž z wý
sewků, ž dobytka, z důchodů piwowarních a 7. rybníků, pokud by
daň ta stačila. Dle přiznání měla wynášeti (312,334 7.1. k čemuž
mimo to měla města přiSpČtÍ swau čz'stí wymčřenau na 22 zl. 2 kr.
a 5 peněz s každého usedlého.

Stawowé mínili se tak wysoké berní podrobiti jen tenkrát
wýminečně, a wyslowili jmenowitě swé ubezpečení, že jich císař
tím spůsobem takowých přiznání z jich užitků hospodářských na bu
daucí časy dale obtčžowati neračí. Ale postulat 3,600.000 zl. na
potřeby wojenské předložen byl odsud každoročně po celý čas
trwání walky o španělské dědictwí, až totiž do roku 1713, apřese
wšecky námitky stawů pokaždé snížen toliko na 3,333.333 zlatých.
Stawowé podawali roku 1706 nejprwé 1,200.000, potom 1,500.000
zl. co ordinarium od poddaných, krom toho pak mírnau sbírku
z jmění, newyslowili se w jaké wýšce. Odpowědi této na preposicí
císařskau zpěčowali se wšak sněmowní kommissaří předložiti císaři,
usilujíce z tuha o swolení celé summy. K tomu se stawowé pro
hlásili, že „z pauhého a samoslepého poslušenstwí“ dají rozepsati
2,000.000 na poddané dle usedlostí, wšak bez ubezpečení, žeby se
ta summa skutečně sešla; ostatních 1,333.333 zl. mínili sehnati
půjčkau; když wšak wyjednawání o to s některými obchodnickými
domy nedošlo cíle a od Wlády pospíchano bylo, uzawřeli rozwrh—
nauti celau tuto summu prozatím co extraordinarium na wrchnosti
dle usedlostí (po 22 zl. 5 kr. '/2 penízi z každé usedlosti), wedlé
toho wšak uložiti opčt daň zhospodářskýchužitkůwrchnostenských,
z jejíhož wýnosu mělo později každému býti wynahraženo, coby dle
usedlostí zaplatil. Na sněmě roku 1707 podáwali stawowé nejprw
1,600.000, potom 1,800.000 zl. co ordinarium a 700,000, potom
900,000 co extraordinarium, kteréžto mělo býti sehnano wšeobecnau
sbírkau „zjmění. Opět wšak císař naléhal netoliko na celau summu,
nýbrž aby cela byla rozwržena dle usedlostí, 2,000.000 totiž na
poddané a 1,333.333 na wrchnosti.' K čemuž stawowé po dlauhém
a tuhém wyjednawaní konečně přistaupili, wšak jak se opět prohla
sili, „ne pod spůsobem swolení, ale na JMCé. a Ké. nejmilostiwější
poručení, z pauhé slepé poslušnosti“ a tedy bez ubezpečení. Teprw
na sněmě roku následujícího (1708) zjednano jest ulehčení břemene
tanto berní dosud na usedlosti mvalowaného, ale prostředkem,který
byl sám břemenem nemenším pro wšecko obyvatelstwo země, totiž
nowau sbírkau accisů wztahující se skoro na wšecky předměty každo—
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denní potřeby. Císař rozepsal ji podobně, jak se bylo již předtím
stalo s několika sbírkami, opět bez předcházejícího swolení sněmo
wního, wšak .co sbírku adminicularnau, tak že, kolik se z ní sešlo,
o tolik měli stawowě méně rozwrhnauti na usedlosti k dosažení

celého swolení wojenského.. Pačátek wybírání stal se od 20. Ledna
1709. Počítalo se, že sbírka wynese za čtwrt léta aSpoň 300,000
zlatých; dle toho uzawřelo se na sněmě, aby na druhé čtwrtletí
toho roku ze summy swolení wojenského o 300,000 zl. méně roz
wržcno bylo na usedlosti; když by _byl wýnos wětší, aby se o tolik
wíce srazilo na následujícím čtwrtletí, a tak aby se pokračowalo.
Skutečně wynesl accis ročně až 1,800.000 zl. a wíce, což se w pěti
potonmích létech pokaždé—odwojenského swolení 3333333 zl. odráželo.

Mimo tento wšeobecný accis wybírala se wšak po odwolání
smlauwy předešlé mezi císařem Leopoldem a stawy českými také
zase zwláštní sbírka z masa; a zdá se, že ještě jiná ta neb ona.
Císař Josef postanpil i této sbírky z masa stawům na sněmč roku
1708, a wšak toliko nájmem' na 15 let za 140,000 zl. ročně, tak že
jen, co se přes tuto sunnnu wybralo, mohlo býti užíwáno od stawů
k ulehčení jinych břemen.

Wálka o španělské dědictwí wyžadowala wšak ještě wíce jiných
obětí. W nedostatku peněz pomáhala si wláda někdy půjčkami,
které se od obyčejných dotud dluhů komorních tím rozeznáwaly, že
se wykazowaly k zaplacení z berní budaucích let, pročež kubezpe—
čení wěřitelů býwaly se swolením stawů wldádány do artikulů sně
mowních. Prwní takowé wložení stalo se roku 1701 hraběti Heř

manowi Čcrnínowi na 400,000 zl. a opět roku 1704 na 1,200,000 zl.
Posledně jn'ienowane'ho roku, za panowání ještě císaře Leopolda I,
wyžádáno jest na duchowenstwu wydání kostelního stříbra ku po
třebám státním w summě za 88,403 zl. a slíbeno zaplacení této
summy w 6 létech po skončení války z weškerého swolení sně—
mownílio. W prwním roce panowání Josefa I následowala půjčka
50,000 zl. od hraběte Heřmana Černína, k zaplacení w 5 létech
od 1. Listopadu 1706, a roku 1706 půjčka 11/2 millionu od Wi—
denského banku, která měla býti zaplacena od ]. Listopadu roku 1707
w 15 létech, a sice wždy 150,000 zl. ročně, z nichž na Čechy pře
wzato 49,958 zl. 20 kr. z každoročního sněmowního swolení. Mimo
to téhož roku wypůjčeno 674,000 zl. od zámožnějších osob wzemi,
o čemž se we sněmowních artikulícli zmínka neděje; byla to, jak
se zdá, půjčka nucená. Roku 1710 zbýwalo dluhu nesplaceného
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z předešlých půjček hraběte Černína 400,000 zl. ku kterým wypůj
čeno na nowo od sirotků po něm (300,000 zl. se záwazkem, aby
celá summa ],OO0,0()O zl. zaplacena byla w 10 létech, po 100,1)00 zl.
ročně, při čemž poručnictwu wymíněno práwo zadržení powinné
berně ze statků sirotěích na počet každoroční lhůty. Na sněmě
roku 1712 obrátil se císař Karel VI, nástupce Josefůw, k stawům
samým, žádaje, aby swým auwěrkem zjednali půjčku ?) millionů
zlatých, která měla býti zaplacena W 10 létech ročními 300,000 zl.
s úroky z každoročního swolení na wojsko. Stawowé neopominuli
při té příležitosti ukázati na to, jak se jim wedlo s předešlými
anticipaty od roku 1689 a následujících, kterak sc „ubezpečením
od dwau císařských a králowských Milostí, LeOpoldo a Joseplio
Primo slawných pamětí, milostiwě učiněným a sněmowním snešením
upewněným“ o splacení 15. dílu z piwního tácu při již minulých
12 létech zadosti nestalo. Podáwali toliko sprostředkování půjčky
dwau millionů, teprw pak po Opětném ubezpečení císaře, že jak
s tímto desítiletým splácením na jisto se pokračowati bude, tak i
s strany splácení starších požadawků země bude brzy o náležitý
prostředek pečowáno, swolili k celé půjčce tří millionů, kteráž se
zjednala tím spůsobem, že země wydala dlužní úpisy wěřitelům,
ježto se w ní zaučastnili, a wyplácení jich wzala na sebe, jak
bylo wymíněno, z každoročního swolení na potřeby wojenské.
Roku 1713 wložen jest do sněmu nowý dluh 300,000 zlatých, wy
půjčených od Jana Wácslawa hraběte Gallasa, k zaplacení we čty
rech létech.

Wšecky tyto půjčky, kterými byla spůsobena byt ne powin—
nost, předce jistá nutnost k wětším swoleníin berní od stawů na
léta budaucí, nestačily ještě ke wšem potřebám a ke zdržení wlády,
aby zanechala předešlých prostředků nezákonných ke zjednání sobě
peněz. Na sněmě roku 1712, tom samém, který swolil k půjčce 3
millionů zlatých práwě zmíněné, jednalo se opět také o wykaupení
sbírky ze jmění, kterau byl císař bez swolení sněmowního rozepsal
patentem wydaným dne 3. kwětna 1712, potom wšak dle předsta
wení místodržících wznesl na sněm, dáwaje na wůli, aby jiným spů
sobem byla nahražena. Stawowé swolili místo ní 500,000 zl. kteréž
sehnali půjčkau, a rozepsali se swolením císaře sbírku pomocnau
od kapitalistů, zwláště neusedlých, a sbírku z každého sudu piwa
(wedlé posudného powoleného císaři) na tři léta, aby z toho půjčka
ta byla zase splacena. Mimo to nařízena jest patentem císařským
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dne 5. Dubna 1712 nowá daň čili sbírka musiční, to jest z kaž—
dého bálu a tance.

Wedlé zwýšeného wojenského swolení wyžadowalyse na kaž
dém sněmě i w této době španělské wálky obyčejné tři položky
snčmowních swolení, jak býwaly předtím od dáwného času, totiž
quantum camerale, fortiíicatorium a na wydání zemská.

Na komorní wydání (camerale) žádalo se od roku 1704 po
každé 200,000 zlatých; stawowé pak obyčejně podáwali 50,000 zl.
totiž kolik se powolowalo před rokem 1702, pokaždé wšak konečně
powolili 100,000 zl. Teprw na sněmě swolaném roku 1713, který
se protáhl až přes zawření míru w Rastadtě (1714, 6. Břez.), žá
dali dokonce, aby císař od tohoto wyžadowání, kterého w jiných
zemích nebylo, upustil, na námitky pak císařowy naposledy swolili
sice opět 100,000 zl. ale s wýminkami, aby odtud krom obyčejného
nákladu na zbrojnici placeno bylo 9,100 zl. na fortifikací Nowo
městskau, náklad na wychowání chudých lidí zůstáwajících we špi
tálích, též platy služebníků při kostele sw. Wíta, heitmana hradu
Pražského a heitmanů městských, neméně poslů komorních a
wrátných zámeckých, kterýchžto autrat zaprawowání komora krá—
lowská se wyhýbala od některého času.

Na fortifikací Prahy a Cheba swolowali stawowé wždy ještě,
jako předešle, 30,000 zl. ročně, až teprw roku-1709 a opět 1710
a 1711 podáwali toliko 20,000 zl. s ukazowáním na to, že opew
nění Cheba, o němž se stawělo již od roku 1650, bylo téměř do
konáno a nepotřebowalo tudy již skoro žádného nákladu. Nicméně
swolili konečně předce pokaždé 30,000 zl. Teprw roku 1714 (na
sněmě swolaném 1713) odepřeli swolení na fortifikací dokonce,
s odkázáním, aby se stawělo ž přebytků předešlých let, jichž mělo
býti dost před rukama; a císař pro tenkrát od wyhledáwání swého
upustil.

Wydání zemská brali stawowé pokaždé na sebe, ačkoli jich
čím dál tím wíce přibýwalo. Krom předešlého zwýšení platů úřed
níků slanžících při kanceláři místodržitelské a radd při saudě nad
appellacími podwolilí se stawowé roku 1704 k placení ročních
6000 žl. kancléři českému k wýžiwč jeho we Wídni a roku 1708
ku příspéwkn ročnímu 600021. na wydržowání stálého wyslance čili
ahlcgata při říšském sněmu w vtezněa přísedícího čili assessora při
komorním saudě říšském we Wetžlaru. Roku 1709 činila wydání

zemská auhrnkem aspoň 70,000 zlatých,
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Také stawění rekrut a jezdeckých koní pro wojsko bylo po
celý čas walky španělské stálým článkem swolení sněmowních kaž
dého roku. Od roku 1704 až do roku 1713 žádáno bylo pokaždé
a také swoleno 6528 mužů a 1306 koní kyrysarských, 653 dragaun—
ských. Mužstwo žádáno bylo obyčejně in natura s nahradau útrat
čili bonifikací 41 zlatých za muže, která, se strhowala s každoroč—
ního wojenského swolení; jen dwakrat za ten čas, w létech 1709 a
1713, dal císař stawům na wůli, jistau čast swoleného počtu od
wésti w penězích, počítajíc za nmže ponejprw 61, podruhé 65 zl.)
s kterých wšak strhowala se rowněž bonifikací 41 zlatých, tak že
w těch případnostech přišlo stawům skutečné wydaní za jednoho
muže na 20 a podruhé na 24 zlatých. Poněwadž stawowé pokaždé
raději platili, než skutečně stawělí rekruty, da se sauditi, že jim
skutečné stawění rekrut přicházelo obyčejně draže, než když císař
přijal peníze a dal za ně sám najímat-í lid; pročež každé swolení
rekrut bylo značným zwětšením swolenýchberní peněžitých. O koních
čili rimontach bylo obyčejně dano na wůli, buď dostawiti je in na
tura za určitau bonifikací, buď zaplatiti za ně určitau cenu. Oby—
čejná bonifikací za koně kyrysarského byla 67 zl. 30 kr. za koně
dragaunského 52 zl. 30 kr. Cena, za kterau bud stawowe' skutečně
kupowali, nebo s kterau se císař Spokojil, pohybowala se za koně
kyrysarského mezi 79 a 87, za dragaunského mezi 64 a 72 zlatými,
tak že ztráta na jednom koni po odražení boniíikací wždy činila
aspoň 9 zl. 30 kr. i až 19 zl. 30 kr.

Mimoobyčejna swolení, která se nahodila od smrti císaře Leo—
polda I, byla roku 1707 dar 50,000 zlatých ke swatbě Karla bratra
Josefowa, tehdáž kra'lc španělského a 50,000 zl. na wýprawu Marie
Anny sestry eísařowy, když byla prowdána za krále Jana portugal—
ského, potom roku 1710 pomoc na cestu Karla VI ze Španěl, když
nastaupil w panstwí po Josefowi, 600,000 zlatých.

Summa celého snčmowního swolení činila, pokud se dá, wypo
číst-i, w létech 1705 a 1706 pokaždé přes 3,774000, roku 1707
přes 3,874.000, w létech 1708 a 1709 přes 3,953000, w létech
1710 a 1711 přes4,263.000,a wystaupila roku 1712 na 4,542333
zlatých, nepočítajíc w to naklad země na rekruty a riínonty, který
činil pokaždé také wíc než 150,000 zlatých.

Jak medle konečně mírem Rastatským, zawřeným dne 6.
Března 1714, spůsobena byla naděje stálejšího upokojení w poměrech
zaln'aničnj'rch, jali se stawowé čeští ihned doléhati na wládu 0 po—

Sněmy české, 4
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třebné polehčení, o zaprawení da'wno odkladaných nahrad, přede
Wším pak o zrušení obtížného accisu. Císař žádal psaním dne 15.
Unora, tedy ještě před zawřením míru, aby stawowé ještě ten rok
se staršími požadawky strpení měli, s oznámením, že míní dáti
jednati mezi nimi a komorau dworskau o spůsob, kterým by splá
cení oněch dluhů rokem 1715 začátek wzíti a potom dale předsejíti
mělo; s čímž stawowé na ten čas se spokojili. Dne 23. Čerwence
1714 wyšel potom patent císařský, kterým se accis zrušil k wel
kému potěšení země, tak že wybíraní jeho od 15. Srpna toho roku
se zastawilo, po pěti a půlletém trwání. Hned pak psaním k nej—
wyššímu purkrabí daným dne 25. Čerwence 1714 wznesl císař na
stawy přání swé, aby se k ulehčení země a nicméně ku pojištění
potřebného wyda'ní na wojsko jista summa roční na některau řadu
let ustanowila, kterau by stawowé co quantum militare odwáděti
se zawazali, zároweň pak aby se s strany zaplacení dluhů učinilo
rozwržení též na jistý počet roků; k tomu cíli aby sněm zwolil
deputací, po jedné osobě z každého stawu, která by o tom we
Wídni se zwlaštní kommissí císařskau wyjednáwala. Stawowé zwolili
k tomu Daniele Josefa Mayera, probošta Pražského, Jana Arnošta
hraběte Šafgoče, praesidenta nad appellacími, Wácslawa Hložka
z Žampacha, místokomorníka při dskach zemských, a Bohuslawa
Jana Wořikowského z Kunratic, primatora Starého města Praž
ského; kteříž plnomocenstwím a instrukcí opatření, do Wídně se
odebrali. Kommissí císařská, s kterau wešli we wyjednawání, skla
dala se ze tří osob, kteříž byli Jan Leopold kníže Trautson, Wintíř
Tomáš hrabě ze Stahremberka, praesident komory dworské, aLeo
pold Josef hrabe Šlik, nejwyšší kancléř český.

Prwní předložení císařské učiněné prostředkem této konunissí
čili ministerialné deputací bylo, aby stawowé na deset let pořád
zběhlých od 1. Listopadu roku 1714 každoročně dwa milliony
a 600,000 zlatých swolílí. Wyslaní čeští předestřelí nemožnost
přewzetí tak welké summy, a podawali se swé strany sununu, ktera
naposledy w čas pokoje, totiž roku 1682, swolena byla, to jest
'l,170,000 zlatých, na. nejwýš pak 1,500,000, jak daleko se wpustiti
dowolowala jim instrukcí jejich. Když císař spodaním tím spokojiti
se nemínil, wšak se swé strany slewil na (lwa milliony a 200,000
zlatých, wyžádalí si deputowaní čeští dalšího plnomocenstwí od
stawů, dle kterého podali nejprwé 1,600,000, potom 1,700,000 apo
třetí 1,800,000 zlatých. Tu konečně císař oznámil wyslancům w osobní
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audiencí jim uděleno, že se míní spokojiti s ročními dwemamillioný.
K tomu swolili stan-'owč, když na ně wěc podruhé wznešena byla
od wyslaných, a na tom základě žawřena snilauwa čili recess tak
zwaný, jejž podepšal císař dne 12. Dubna 1715. Stawowe tedy za—
waízali se, jak řečeno, na deset let 11ejprwe příštích platiti ročně
2,000,000 zl. berně na potřeby wojenskó. Císař naproti tomu slíbil
po celý ten čas wíce nežádati, ani žádné daně zhlaw nebo že jmční,
žádné nucené půjčky (subsidium praesentancum),žádného accisu „aneb
coby sice pod jakýmkoli jménem daně militarní řčeno býti mohlo,“
na kralowstwí české neukládati. Wýminka se dopouštěla toliko pro
případnost turecké neb jiné těžké walky nebo nějakého podobného
wšeobecného nebezpečenstwí, tak aby w takowé případnosti císaři
wolno bylo sněmowně o wčtší swolení se stawy jednati. Podobně
wšak aby také stawům bylo wolno, w nešťastných příhodách, které
by w zemi welkau škodu spůsobily, slewení s umluwené summy
žádati. Dále ustanowowal se recessem Spůsob zaprawení starších
dluhů, o které dotud darmo bylo upomínáno. Rozděleny jsau na
dwě třídy. Do jedné postaweny starší anticipaty z let 1689, 1691,
1695, 1696 a 1697, kterých summa i s auroky zasezelými činila
2,099,373 zl. 39 kr. Tato summa měla býti zaplacena w 10 létech
od roku 1715 do roku 1724, tak sice že rozwrženo z jistiny na
každý rok 109,189 zl. 15 kr. a 3% peníze, z auroků pak na prwní
rok 132,337 zl. ] kr. V., pen. na další pak léta wždy o 5291 zl.
10 kr. a 1 pen. méně, tak že na poslední rok wypadlo 84,716 zl.
29 kr. 2'/2 peníze. Druhau třídu činilo stříbro kostelní wydané
roku 1704 a půjčka zámožnějších od roku 1706, obojí w summě
762,493 zl. 24 kr. a [ peníze. Tato summa rozwržena jest na61et
od r. 1716 do r. 1721, tak že z jistiny položeno na prwní rok
202,550 zl. 33 kr. 4'/6 pen. na potomní čtyry léta po 138,948 zl.
33 kr. 4'/6 peníze, na poslední, šestý rok 4148 zl. 33 kr. 4'/6 pe—
níze; z auroků pak na prwní rok 42,472 zl. 47 kr. potom rok od
roku méně až na poslední rok toliko 155 zl. 34 kr. Každoroční
tyto lhůty měly býti se swolených dwau millionů strženy a wěři
telům zaplacenyx O jiných dluzích w recessu nejmenowaných roz
umí se, že zůstalo přitom, co bylo o jednom každém ustanoweno
w prwotních smluwach dlužních.

Do dwau millionů každoroční berně na potřeby wojenskó ne—
bylo Wpočteuo fortificatorium, tím méně camerale. Obojí swolowalo
se jak předtím tak po wšecka další léta panowaní císaře Karla VI,

444
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a sice fortiticatorium w létech 1715 až 1717, později pak wýminkau
také w létech 1721 a 1732 w summě předtím obyčejné 30,000 zl.
w ostatních létech od roku 1718 toliko 20,000 zlatých, camerale
wždy w summě 100,000 zl. Také posudné čili piwní tác, swolené
roku 1702 na 15 let, \vybíralo se posud, astawowé, aě po některém
zpěčowání, swolili na sněmě roku 1716 w prodlaužení jeho opět na
15 let-, po projití pak této lhůty roku 1731 na dalších 151et. Mimo
to smluwili se na sněmě roku 1715 s císařem o nowau sbírku mu

siění wýše zmíněnau, tak že jí přejali na-sebc na 4 léta, se zá
wazkem odwáděti z ní ročně 40,000 zl. Smlauwa tato jest později
roku 1718 obnowena na další 4 léta, roku 1722 a 1728 pokaždé
na 6 let, roku 1734 a 1738 zase pokaždé na 4 léta. Počítáme—li
roční wýnos posudného wždj' ještě na 250.000 zl. wydání zemská
rowným počtem na 100,000 zl. a připočteme-li také 140,000 zl.
smluwených za sbírku z masa; da se summa celého swolení sně
níowního na prwní rok recessem uprawený, totiž na rok 1715,
wypočísti asi na 2,660,000 zlatých, což činí dobře 0 1,400,000 méně,
než průměrně roční swolení w dewíti předcházejících létech wa
lečných.

Rok 1715 zůstal wšak jediný, we kterém desítiletní recess
císaře Karla VI byl skutečně zachowún. Již roku 1716 nastala pří
padnost, pro kterau byl si císař wyhradil uchýlení se od recessu,
wypuknutí totiž nowé walky s Turky, která se teprw roku 1718
skončila mírem Požaroweckj'm, a mezi ní opětné wypuknutí wálky
se Španěly, ktera zaneprazdňowala zbraně císařské w Italii až do
začátku roku 1720. Císař žádal za tau příěinau na rok 1716 tři
milliony zlatých na potřeby wojenske. Stawowé swolili dwa milliony
co ustanoweně ordinarinm, a podali nejprwó 600,000 zl. co extra
ordinarium, kteréžto potom na další žádost císařowu zwýšili na
666,666 zlatých. Na rok 1717 zwýšil císař postulat na 3,633,333
zlatých, dáwaje stawům na wůli, aby část této summy sebrali pro
středkem sbírky z jmění, potažením neusedlých kapitalistů neb
jiným podobným spůsobeín. Stawowé wšak bránili se tomu, poda
wajíce toliko jako wloní 2,666,666 zl. jménem berně, krom toho
pak půjčku čili anticipat 717,334 zlatých, i stalo se konečně
srownzíní, dle kterého swolili 2,700,000 zlatých berně, s potažením
kapitalistů k některé části, a 900,000 zlatých půjčky, která měla
býti od stawů sprostřcdkowana wydáníln dlužních úpisů od země,
a w 6 létech zaplacena zadržením části berně na wojenské potřeby,
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jak na jistinu tak na úroky. Na rok 1719 žádal císař opět 3, 83,333
zlatých, a stawowě powolili 3200900 co herni. "ím úsilněji bránili
se wšak, když císař již po odbytí walkj' turecké žádal na rok1719
předce ještě 3,500,000 zlatých. Stawowě, předstírajíce neaurodu,
pád dobytka a jine bídy, které postihly zem, odwolúwali se na
článek recessu, dle kterého jim bylo wyhraženo, žadati slewem'
s nmluwených dwau. millionů, zůstawnjíce na uznaní císaře, kolik
by slewiti mohl; wedlě toho pak podawali 500,000 Zl. co extraor
dinarium z měšce wrchností. Nyní císař snížil swé wyžadowaní na
2,866,666 zlatých, wšak s předložením, že se z této snmmy pokládá
666,666 21. za extraordinarium simplum (jaké bylo swoleno na
rok 1716), že wšak by pro walku w Italii bylo potřeba i dwojná
sobného extraordinaria, ale císař že chtějc země šetřiti, nemíní
ukládati tolik najednau, než raději w pěti létech po sobě pokaždé
o 200,000 wíce, tedy krom recessualných dwau millionůještě swrchu
položených 866,606 zl. Na takowé přednešení uzawřeli stawowě
přidati k swému předešlému podaní ještě 100,00021. ale proti wzta
žení nowého extraordinaria na pět let, jak se tu zamýšlelo jedno
stranně od císaře, ohradili se s důrazem; neb žeby to bylo proti
privilegii země. Po delším wyjednáwaní swolili stawowě na tentokrát
předce k celé snmmě 2,866,666 zl. ale od „quinquemialného extra
ordinaria“ musil císař upustiti.

Poněwadž se důchod státní dwěma zmíněnými wálkami opět
znamenitě zadlužil, nebylo ani po skončení jich wíce možno, doko
nale k recessu se nawrátiti; nicméně aspoň tak žwaně extraordina
rium, to jest co se přes dwa millionj' ukladalo, rok od roka bylo
menší. Císař sání na rok 1720 nežádal již 2,866.666, než toliko
2,766,666 zl. stawowě pak swolili toliko 2,666666 žl. W následujících
létech řídilo se císařské předložení obyčejně dle předešlého sněmow
ního swolení; ale stawowěpokaždě ještě něco strhli, tak že na rok
1724, kterým reeess došel, činilo swolení wojenskě již jen 227500021,
W potomních lětech spadlo ještě o něco in.-ilo, tak že na rok 1727
činilo konečně jen 2,200000, později pak až do roku 1733 pohy
bowalo se wždy toliko mezi 2,300.000 až 2,600.000, kteréžto po
slední wýšky dosáhlo jen jednau, na rok 1731.

Kromě zwýšení berně měla newá wzilka turecká s potomní
španělskau za následek, že se na stawích wýžadowalo ještě také
některý čas 'stawění rekrut a rimont na týž spůsob, jak bylo prwě
w obyčeji. Po skončení předešlé walký o španělské dědictwí býljen
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na rok 1715 žadán menší počet než předtím, totiž 1632 mužů, 327
koní kyrysarských a 163 koní dragaunskýeh. W potomních létech
1716 až 1720 stawčl se zas pokaždé předešlý každoroční počet
6528 mužů a 1306 koní kyrysarských, 653 dragaunských, a ještě
na rok 1721 inužstwa polowice toho počtu, koní pak kyrysarských
870 2/3 a dragaunskýeh 435 1/3. Teer odtud další stawční nebo
penězi wyplacení přestalo.

Recess císaře Karla VI nebyl wšak stawům českým také do
držen, co se týkalo lhůty k zaplacení starších dluhů jím ustanowené.
Již roku 1716 wyžádal císař na stawích, aby místo ustanowených
10 let, z nichž teprw jeden rok uplynul, na. zaplacení jedné třídy
oněch dluhů, a šesti let na zaplacení třídy druhé, bylo učiněno
rozwržení obau tříd auhrnkem na dalších 14 let od r. 1716 do roku

1729. Dle toho ustanowena častka, ježto měla býti zaplacena za
rok 1716 (jistiny i zasezelých auroků) na 299,204 zlaté, potom rok
od roku menší, až konečně na rok 1729 toliko 127,800 zl.

Následkem nowých k tomu přirostlých dluhů jak půjčkami
od saukromých osob tak jmenowitě zemským anticipatem 900,000 zl.
od roku 1717, který měl býti zaplacen w 6 létech, byl císař při
nucen roku 1721, žádati opět poshowění, aby mu totiž stawowé
s některau části platu na rok 1722 wypadajícího posečkali. Stawowé
zwolili w této příčiněkommissí ze swého prostředka, která wstaupila
we wyjednáwaní o tom se zwláštními kommissary, jimžwčc byla ulo
žena od císaře. Tito předložili nawrh, dle něhož mělo se počkati
se 721 zl. 27 kr. na každém tisíci wšech dluhů, které byly určitými
lhůtami odkázány na wojenské swolení, jak starších tak nowějších.
Cela powinnost za rok 1722 činila 468,984 zl. 11 kr. S toho mělo
se dle toho počtu sraziti k dalšímu počkání 338,270 zl. 28 kr. a
tedy zaplatiti toliko 130,713 zl. 43 kr. Kommissí stawowska wy
týkala proti tomu jednak nepraktičnost nawrženého počítání, uka
zujíc, žeby dle pon'lčru 721 zl. 27 kr. k 1000 jednotliwým částečným
wěřitelům wypadla srážka na takowó zlomky, kterčby se wyplatiti
nemohly (až totiž na 1/8,000.000ano na 1/29.,ooo—oooWÍdenSkéhO)šZ\Vláště

wšak protiwila se dalšímu rušení recessu tímto spůsobem, podotý
kajíc s welkým důrazem, kterak jiným zemím starší půjčky jejich,
zároweň s českými zawřenó, již před mnoha léty wynahraženy byly;
pročež že stawowé nedaufají, aby JMCá této zemí pro zásluhu její,
že se zaplacením některých dluhů těch již po 32 let čekala, dalším
odkladem nowe břemeno uložiti chtěla; kterak by pak takowým
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odstaupením od recessu kredit země zlehčen byl, když by slowo
císařské a králowské w snešeních sněmowních weřejně wytištěnč
wěřitelům, kteří se na ně spolehli, a jiným, kteřídlužnč úpisy w
wíře od prwotních wčřitelů přejali, zdrženo nebylo. Konnnissí mínila
sice nicméně showění s celau žádanau summau 338,270 zl. 28 kr.
powoliti, ale ne se srážkau na dluzích recessem \vyřízenych, než
toliko na pozdějších, totiž na půjčce zemské od roku 1717 a na'
půjěkách hrabat Františka Josefa Černína, Františka Josefaz Wald
šteina, Adolfa Bernarta z Martinic, Antonína z Losenthalu ahraběte
Šporka, kteřížto k tomu dobrowolně swolili, asíc tak, aby ses celau
lhůtau z jistiny těchto půjček na ten rok wypadající čekalo; po
něwadž pak to dohromady činilo jen 272,500 zl. aby se ostatních
65,770 zl. 28 kr. které se do celého počtu 338,270 zl. 28 kr. ne
dostáwaly, sehnalo půjčkau zwláštní, ježto by přišla k zaplacení
roku 1725. Na tomto základě se smlauwa o posečkání skutečně
zawřela; následowaly pak podobné smlauwy o další počkání také
na rok _1723,na rok 1724, na rok 1725, na rok 1726, wždys roz
wržením přebýwajícíhodluhu na léta potomní, pak teprwwlčtech
1727, 1728 a 1729 splácení šlo ustanoweným spůsobem předse, a
posledně jmenowaného roku došlo swého konce.

Awšak mezitím již roku 1727 pokladnice císařská potřebo
wala zase mimořádné prozatímně pomoci půjčkau 2,200.000 zl. ode
wšech zemí českých, z které stawowé čeští 1,200,000 zl. přejali na
králowstwí. Měla byti týmž spůsobem jako předešle, totiž zadrže
ním na swolení wojenském, splacena w 8 létech, počnauc rokem
1729. K tomu pak přišla roku 1730 opětná půjčka 600,000 zl.
která se měla. splatiti we čtyrech létech od roku 1737, to jest po
projití platební lhůty oné prwní půjčky.

Prwé wšak nežli prošel čas k zaprawení těchto dwau půjček
ustanowený, strhly se nowé walky, a uwalily na zem nowé dluhy a
jiná, těžká, břemena.

Pro wypuknutí tak zwané wálky o nástupnictwí polské žádal
císař na sněmě swolaném ku konci roku 1733 předně zase antici
patu čili půjčky 1,200,000 zl. prostředkem stawů, k zaplacení w 15
létech ze swolení wojenského; krom toho wšak wypsal také na na
stawající rok 1734 sbírku ze jmění, dáwaje stawům na wůli týmž
spůsobem, jakž se stáwalo od posledních let císaře Leopolda I, aby
ji swolením určité sunnny wykaupili. Stawowé podali 350,000 zl. &
swolili konečně dle žádosti císaře 400,000 zl. wšak s wyhraženíni
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sobě nowých pomocných sbírek, _abý celé břímě nemusilo uwr
ženo býti na usedlosti. Uložena totiž se swolením císaře 1. sbírka
z každého sudu piwa po 30 kr. na panstwích a po 15 kr. we
městech, wedlé posudného, které se odwadělo císaři (méně we mě
stech proto, že městské piwo bylo také obtížeuo posudným stálým
od roku 1547), 2. od kapitalistů usedlých z každého sta jistiny po
15 kr. od neusedlých po 30 kr. 3. tolikéž z ročních platů čili pensí
po 30 kr. ze sta, 4. po jednom zlatém ze sta z peněz, které by
kdo měl ležeti w hotowosti, 5. od penězoměuců a kupců, co by na
každého Wýměřenobylo dle srownáuí se zwlaštní stawowskaukom
missí k tomu ustanowenau. Sbírka z jmění rozepsana jest císař
skými patentypodobně také w následujících dwau létech a wykau
pena pokaždé jedním millionem. Stawowé rozwrhli tuto summu i
roku 1735 na usedlosti s potažením ku pomoci týchž sbírek po
stranních; roku wšak 1736 uzawřeli zaprawiti ji častečně půjčkau,
totiž 600,000 zl. Ostatních 400,000 měly wynésti postranní sbírky.
Když se hned w prwním roce po žawření míru s Francauzskem a
jeho spojenci začala opětné válka s Turky, pokračowalo se we wy
máhání mimořádných takowýchto berní jen pod jiným jménem. Císař
totiž rozepsal w létech 1737, 1738 511739 mimo sněm pokaždé tak
zwanau sbírku tureckau, a pokaždé, tak jak se předešlá. tři léta
stáwalo se sbírkau z jmění, teprw po rozepsauí swolil k nawrhu mí
stodržitelstwa, aby o tom bylo učiněno předložení sněmu, jak se
wýslowně prawilo „ne k cíli nějaké deprekací (to jest odmítnutí),
ale jen toliko k powědomosti“, jestližebý ji stawowé chtěli wykau
piti. Takowé wykaupení stalo se i nyní pokaždé jedním millíouem,
jejž stawowé sháněli dílem půjčkau, dílem \výše udanými po—
stranními sbírkami, we kterých se i potom. pokračowalo k zapra
wení těchto půjček zemských. Roku 1737 Wýpůjčili stawowé na tuto
potřebu 400,000, w létech 173 a 1739 pokaždé (300,000 zl.

Wedlé těchto mimořádných sbírek, ku kterým býli stawowé
we skutečné prawdě donucowaný, ježto mínil císař wymáhati jich
sice pominutím sněmu, toliko jiným, obtížnějším spůsobem, wy
žadowalo se také wlastní swolení sněmowuí na potřeby wojenské
na sněmích od roku 1734 až do roku 1740 w summě wyšší
než w létech předešlých, totiž pokaždé 3,300,000 žl. s čehož sta
wowé pokaždé něco strhli, ale poměrně jen málo, tak totiž že sku
tečné swolení činilo roku 1734 (na rok 1735) 3,152,000 zl. potom
pokaždé o něco méně, až činilo na rok 1739 3,132,000, na rok pak
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1740 rownau summau 3,000,000. K tomu přišlo také zase stawční
relautarimont, ato we wětším počtu než bylo předtím až do roku
1720 w obyčeji, rekrut totiž na léta 1734 a. 1735 pokaždé 8150,
na rok 17.50 8158 mužů, na rok 1737 toliko 6528, totiž počet za
předešlých časů obyčejný, ale na léta 1738 a 1739 pokaždé 81130,
a teprw zase na rok 1740 jen 6528 mužů. Počet rimont byl na
rok 173/ a později zase na rok 1737 1306 kyrysarských, 653dra
gaunských, to jest kolik se za předešlých časů obyčejně odwádělo,
na léta wšak 1735, 1738, 1739 pokaždé 1741 neb 1742 kyrysar
ských a 871 neb 870 dragaunských. Wšecky tyto odwody daly se
proti boniňkacím jindy obyčejným, buď že se stawělo in natura,
nebo w penězích. "

Již od roku 1722 přišlo wobyčej, že stawowě čeští při swo—
lowání berní, a sic nejobyčejněji při swolowání berně na potřeby
wojenskě, předldádali císaři rozličné stížnosti swé a žádali napra
wení jich. Byly to nejwíce stížnosti na spráwu důchodů císařských
čili na komoru císařskau, to jest na zwyšowání cel a mýt, ceny
soli, zawádění nowých platů aneb jiných obtíží w rozličných od
wětwích její moci úřední. Poněwadž se pomoženíobyčejně slibowalo,
ale-nestáwalo, opakowaly se ty samé stížnosti na jednom sněmě
po druhém, a počet jich se množil až do konce panowání císaře
Karla VI. .

Jedna ze stížností těchto wztahowala se na zawedení tak

zwaného malého ungeltu, to jest dáka wybírané pro komoru krá—
lowskau z rozličných předmětů spotřeby, s kterých se ungelt staro
dáwný králi náležející jindy newybíral. Stawowě žádali zrušenítěto
dáwky již na sněmě roku 1722, ale komora neupustila od ní, a
teprw roku 1735 zawřena jest smlauwa mezi císařem a stawy,
kterau stawowé malý ungelt wykaupili, zawázawše se platiti za něj
ročně 25,000 zl. Wykaupení jeho jednau summau složenau na
wždy nepřijala wláda. Podobně zawřena roku 1736 smlauwa o dů
chod z tabáku následkem stížností proti spůsobu, kterým stát užíwal
prawa na tento důchod, prwotuě od stawů nail přenešeněho. Byl
totiž obchod s tabákem i dělání jeho we fabrikáeh k tomu zříze—
ných od státu ještě wždy pronajímán buď jednomu nebo wíce pod
nikatelům společně w celé zemi, k jichžto hájení, aby jim nikdo
do obchodu neb fabrikací té nesáhal, bylo nepochybně potřeba do
hlídky obecenstwu obtížně. Stížností proti tonm ujali se stawowě
wšechněch tří zemí koruny české společně, a žádali, aby byla abalda
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čili pronajímání tabáku zrušena a obchod s ním wůbec propuštěn.
Císař swolil k tomu roku 1736 na ten spůsob, že stawowé wšech
tří zemí uwolili se platiti ročně 450,000 zl. a 'za to jest jim důchod
z tabáku post-aupen, tak aby směli uložiti nějaký plat za powolení
k sázení, k fabrikací neb k obchodu s tabákem, též přirážku na
tabák do země dowážený. _Dle dorozumění mezi zeměmi wypadlo
z oné summy na králowstwí české 225,000 zl. ročně, na kterémžto
základě zawřena smlauwa zwláštní mezi stawy českými a císařem
dne 30. Prosince 1736, a wstaupila od 1. Ledna 1737 we skutek.

Počítajíc tyto smluwené platy za důchod z tabáku a za malý
ungelt, jakož i starší za musiční a masitau sbírku, oněž se smlauwy
wždy na jistý počet let obnowowaly, s berněmi na každém sněmě
obzwlášt swolowanými dohromady, wzrostla summa celého ročního
swolení za těchto posledních wálečných let císaře Karla VI opět
na wýšku, které předtím nikdy nedosahowala. Činílat, pokud se dá
spočísti, již roku 1734 4,550,000 zl. roku 1735 4,827,000, roku 1736
4,932,000, w následujících třech létech 1737 až 1739 pokaždé něco
přes 4,800,000 zl. K čemuž když se připočte ještě náklad na rekruty
a rimonty, wypadne na každý rok něco přes pět millionů nebo něco
málo pod pěti milliony. .

Poslední rok panowání Karla VI (1740) přinesl některau
úlcwu, totiž skoro asi o million zlatých proti roku předešlému, a
také w prwním roce panowání Marie Terezie (1741) činilo. swolení
sněmowní ještě o něco méně než w roce předtím, poněwadž králowna
z počátku hleděla náklad těžkých wálek, které se proti ní strhly,
zaprawiti půjčkami. Tím wíce zkusily Čechy během prwních pěti
let wálek těchto od nepřátelských ipřátelských wojsk, jakožto jedno
ze hlawních dějišť války. Na zemi pak wyhubenau dolehlo potom
nicméně břemeno berní ještě zas tíže než za času předešlého. Krom
obyčejných swolení na potřeby wojenské wymáhalo se opět wyku
powání sbírek ze jmění a stawění rekrut a rimont, zas ještě we
mnohem wětších počtech než prwé, což pak dotud nebylo, beze wší
bonifikací neb aspoň 5 odkládáním jí na dobu neurčitau. Již roku
1743 suí'oleno'bylo 7521 mužů, 1506 koní kyrysarských a 753 dra
gaunských, což činilo náklad 673,586 zlatých. Léta 1744 a 1745
byla neprawidelná pro wpády nepřátelské do země; na potomní
wšak léta 1746, 1747 , 1748 bylo swoleno počtem okrauhlým
pokaždé asi 12,000 mužů a k tomu 3213 koní. Náklad wypočítáwá
se w artikulích sněmowních roku 1746 na 546,278_ Zl. 30 kr. roku
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1747 na 1978845 zl. Celé swolení snčmowní, i s těmito náklady
na odwod, dá se wypočísti roku 1740 asi na 535341000, roku 1747
na 5,515,000, roku 1748 na 5,015,050 zl.

Od těžkého tohoto břemena berní nebylo tentokrát pomoci
ani po wálce. Mocnářstwí rakanské mělo od té doby w králi pru
ském Fridrichowi II nepřítele wždy hotowého k boji, od něhož
bylo se i pro budaucnost obáwati welkých nebezpečenstwí. Wláda
eísařowny Marie Terezie pokládala proto za potřebné, i w čas míru
wydržowati znamenitau moc wojenskau, adle toho zříditi celé státní
hospodářstwí. K tomu cíli předložen jest sněmu českému, jak po
dobně jiným zemím českým i rakauským, dopisem císařským dne
1. Března 1748 náwrh nowého decennalného recessu. Císařowna

žádala, aby stawowé čeští na. deset let po sobě swolili ročně
4,61(3,156 zl. 46 kr. s pen. na potřeby wojenské, tím spůsobem,
aby z toho celé wyehování wojska (krom pauhého přístřeší při
ubytowání) i také wšechen náklad na odwod rekrut i rimont byl
od státu zaprawowán, tak aby stawowé napotom s odwodem nic
činiti neměli, než plukowé aby se sami rekrutowali, zawazujíc se
také dluhy na wojenské swolení odkázané i půjčky zemské za pře
dešlých let ku postižení mimořádných berní zawřené na sebe k za
placení z této summy přejmauti. Stawowé wyslowili srozumění swé
s nowým tímto řádem, připomenuli wšak, že následkem postaupení
Kladska králi pruskému a wypowědění Židů ze země, nařízeného
od králowny roku 1744, odpadá obyčejný příspěwek jejich k ber
ním zemským, kterýž by w okrauhlé suínmě činil 300.000 zl. i
dali proto, aby byl od oné summy odražen, krom toho pak aby císa
řowna něco slewila s ohledem na. těžké utrpení země w této wálee,
a aby se tedy s roční summau 4,200,000 zl. spokojila., na kterau
by dle příkladu jiných zemí wrchnosti platily čtwrtinn že swého
měšce, ostatek aby nesli druzí kontribuenti. Přitom kladli za wý
minky: ]. aby stawowé zůstaweni byli při posawadních postranních
sbírkách, totiž od kapitalistů a jiných za posledních let zemřelého
císaře zawedených, 2. aby posudné z piwa i daň z páleného byla
zemi postaupena, 3. malý ungelt čili roční wýplata jeho (25,000 zl.)
aby byla zrušena, 4. aby byl zemi poskytnut jistý důchod na za
prawení zemských wydání a na nahražování škod od ohně a. kru
pobití, k čemuž nawrhowali, aby bylo Židům powoleno do Prahy se
nawrátiti a. jinde w zemi zůstati, i aby přísliěwek jejich k berním
byl zanechán zemi. Přitom zmínili se stawowé o berní na potřeby
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komorní čili quantum ad liberam, podáwajíce i na bndaucnost oby
čejných dotud. 100,000 zl. ročně, z nichž by wláda zaprawowala
wšecka posawadní wydání na tuto berní odkázaná. Co se wšak týče
fortificatoria, žádali, aby bylo zcela zrušeno.

'l'eprw nyní oznámila císařowna stawům (10. Čerwna), že se
jí jedná netoliko o ustanowení potřeby na wojsko, než i na jiných
stranách že důchody státní nestačí, zwláště pro welkě zadlužení
z předešlé války, pročež že pomoci jejich žádati musí k zawedení
jisté wšeobecné saustawy „tam in milítari quam camerali et ban
cali.“ K tomu žádala na-wšecko wesměs ročně 5,270,488 zl. 44 kr.
a krom toho sniluwenau wýplatu roční za masitau sbírku a za dů
chod tabákowý, swolujíc jinak k wýlninkáin stawů wýše položeným,
á dáwajíc jim na wůli, aby ku postižení oné roční summy užili také
za pomoc jisté přirážky ze soli wjiných dědičných zemích obyčejné.
Stawowé swolili k tomuto předložení s těžkým srdcem, wyslowujíce
naději, že snad aspon po uplynutí těchto desíti let bude zemi po
skytnuta žádaucí úlewa, wymiňujíce sobě, aby krom předešlých po
stranních sbírek, posudného, inusiční sbírky (ježto se jí císařowna
pomlčením odříkala) a solné přirážky ještě také směli zawésti kolek
na papír, karty a kalendáře a kreycar za otwírání bran Pražských.

Na základě těchto předběžných umluw zawřena jest prostřed
kem deputowaných stawowských, wyprawených ke dworu císařskému
do Wídnč, konečná smlauwa o recess dne 30. Čerwence 1748. Sta
wowé zawázali se tanto smluwau, jak řečeno, na 10 let od počátku
wojenskěho roku 1749 odwádětí ročně 5,270,488 zl. 44 kr. a sice
4,200,000 zl. co inílitare we lhůtách měsíčních, a 1,070,488 zl. 44 kr.
co camerale we lhůtách čtwrtletních, wedle toho wýplaty za sbírku
masitau a za důchod tabákon'ý. Od sbírkymasité, která byla jindy
smluwena za 140,000 zl. odtáhla se částka wypadající na hrabstwí
Kladské (4666 zl. 40 kr.) a na Židowstwo (3111 zl. 6 kr. 4 pen.),
dle čehož ustanowena jest na 132,222 zl. 13 kr. _2 pen. ročně.
Wýplata za tabák, která prwotně činila 225,000 zlatých, byla již
roku 1741 slewena o třetinu, na 150,000 zlatých. Z toho mělo se
odraziti 5000 zl. na Kladsko, 8333 zl. 20 kr. na Židy a 7536 zl.
46 kr. někdejší reluicí, kterau komora králowská platila stawům za
prwotní postaupení toho důchodu; roční wýplata ustanowena tedy
na, 134,129 zl. 54 kr. Naproti tomu zawázala se císařowna během
toho desítiletí žádných jiných berní nežádati, jnienowitě žádných
sbírek ze jmění, sbírek tureckých, sbírek ze hlaw, aniž fortiíicatoria
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ani žádných tak zwaných darů dohrowolných, na cesty, naswatby neb
tomu podobné příčiny, a to sice pro wšecku případnost, buď pro
pokoj buď pro wailku. Stawům zanechaný jsau wšecky již prwé jmeno
wané postranní sbírky, jak starší tak nowějim postaupenč neb od nich
nawržcné, aby dle wýnosu jich rozwrhowali na usedlosti toliko část
swolené berně, která by sbírkami těmito nebyla kryta. Též swolila
císařowna k nawraicení Židů do Prahy, austanowila, abyŽidowstwo
zemské platilo ročně 170,000 zlatých, které měly zůstati w rukau
země k nahražowání škod ohněm a krupobitím. Konečně o Splácení
dluhů zemských a na berně králowstwí českého odkázaných, kterých
se počítalo za 6,552,731 zlatých, ustanoweno, aby stawowé kaž
dého roku z umluwené summý berně komorní (camerale) zadrželi
393,163 zlatých, na zaprawení pětipercentowého úroku a jednoho
zlatého ze sta na porážku jistiny.

Miwá se za to, že se desítiletním recessem císařowny Marie.
Terezie stalo ulehčení zemím, neb aspoň že se sprawa finanční
zjednodušila ustanowením jedné berně wyšší azrušením naproti tomu
rozličných dawek jiných, jichžto wybírání a nerowné rozwrženíbylo
obecenstwu obtížné. Jak widěti, nebylo tomu tak. Nebo summa
ročních 5,270,488 zl. a s připočtením sbírky masité a důchodu
z tabáku celkem 5,5b4,849 zlatých byla wzata dle wýšky předtím
nikdy nebýwalé, jaké dosáhly berně jen w posledníčh létech předešlé
wailky. Dawky pak wedlejší nebny zrušený, než toliko postaupený
stawům a jim zanechána starost o obtížné jich \vymáhání. Při re
cessu císařowny Marie Terezie bylo nejlepší to, že byl skutečně
zachowán, jak w létech pokoje, kterého země dobře užin během
osmi let po skončení wálky o dědictwí rakauské, tak i za prwních
dwau let walky sedmileté, ježto Wpadala do recessního desítiletí.
Wálka tato přinesla nowá zwýšení břemen, která isunnnu recessem
ustanowenau znamenitě přesahowala. To wšak leží již za mezi
wytknutau tomuto pojednání.

III.

Wplyw sněmů na spráwu komorní.

S praweni powolowání berní sauwiselo práwo stawů českých,
dle něhož nemělo od koruny české nic býti odcizeno bez jich swo
lení. Dle toho býwalý prodeje i také zaístawý korunních statků
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wždy ožnaínowany sněmu a se swoleníln jeho ukládány do arti—
kulů sněmowních. Od wydani obnoweného zřízení zemského stalo
se tak ponejprw již roku 1628 se zastawau zámku a panstwí Měl—
nického hraběti Wiléniowi Slawatowi, na kterau měl zapis císaře
Ferdinanda II od roku 1623. Za císaře Ferdinanda III swolili sta

wowé roku 1649 ku prodeji komorních neb stolních panstwí Be
natck a Lysé, naproti čemuž císař zase panstwí Třebonsképřiwtělil
ku komoře. Panstwí toto jest později zapsáno w zastawu, roku
pak 1658 od císaře Leopolda I postaupeno k swobodnému wládnutí
strýci jeho, arciknížeti Leopoldowi Wilémowi, od tohoto pak se
swolením císaře hraběti Janowi Adolfowi ze Schwarzenberka, k ěe
muž stawowé dali swolení swé roku 1661. Za dalšího panowání
LeOpoldowa swolili stawowé roku 1685 ku prodeji komorních wesnic,
též císaři wyhražených wrchníeh praw podacích kostelních a wyso
kého hwozdu na statcích obywatelů we hrabstwíKladském1 roku 1686
ku prodeji panstwí )*Iělnického i s wesnicí Třebošnici, roku 1704
ku prodeji lesů Rychnowskýeh a Wainberských s wesnicemiPeklem,
Peklicí a Důrowem. Za císaře Josefa I zastaweny jsau týmž spů
sobeln roku 1710 Zbiroh, Točník a Kralůw dwůr knížeti Adamowi
Ondřejowí ž Liehtenšteina w 500,000 zlatých, které jemu měly býti
splaceny w desíti létech, počnauc rokeml712. Po prejití této lhůty
a skutečném Splacení jest také nawrácení panstwí těch ku koruně
stawům ohlášeno a do sněmowního snešení wloženo (1723)

We wšech těchto případnostech stalo se wznešení na sněm
teprw po zawření smlauwy, ano roku 1685 prodal císař Leopold
panstwí Křiwoklatské se statkem Krušowickým hraběti Arnoštowi
z Waldšteina i s opominutím swolení sněmowního, nejspíš pro tu
příčinu, že při tomto prodeji wynííněno bylo koruně práwo zpátečné
kaupě. Když wšak po 4.9 létech wnuka řečeného hraběte z Wald—
šteina, kněžna Marie Anna z Furstenberka, toto prawo zpátečné
kaupě wyplatila přidáním 200,000 žl. ku prwotní kupní ceně 400,000,
stala se smlauwa o to pod wy'fminkau, aby komora kralowska wy—
mohla swolení k ní od sněmu; kteréž také uděleno roku 1734.

Swolení stawů českých bylo potřeba také, když se jednalo o
odcizení statků ležících w jiných zemích koruny české. Takowé
swolení dali stawowé, když císař Leopold I roku 1684 zastawil
knížetstwí Lehnické, Břežské a Olešnické (spadlé na korunu roku 1676
po posledním knížeti Jiřím Wilémowí) knížeti že Schwarzenberka
we 484,000 zlatých, a epět když roku 1689 knížetstwí Těšínské,
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Břežské, Lehnickě a Olawskě zastawena byla we 300,006 zl. hraběti _
lleřmanowi Černínowi. Stawowé k prwnějšímu z těchto dwau swo
lení přidali přání „takowých časů, aby císař zástawu tu zase wy—
platiti mohl.“

Již císař Ferdinand II také se zachowal dle starých privilegií
stawů českých, tohoto práwa se týkajících, když we smlauwě o mír
zawřené w Praze roku 1635 postaupil kurfirstowi saskému obojího
markrabstwí lužického w le'no od koruny české. Přednešení o tom
stalo se hned na sněmě roku 1636 s wyslowením nepochybně dů
wěry císařowy, že stawowé newyhnutedlného tohoto postaupení ne
budau za zlé míti neb wykládati, nýbrž je sobě oblíbí a sehwálí.
Stawowě odpowěděli, že uwážiwše, že jinak býti nemohlo, nechá
wají přitom, žádajíce toliko, aby král jakožto lenní pán a dominus
directus těch markrabstwí nad katolickým náboženstwím we dwau
těch zemích ruku ochrannau držel.

Na wlastní Spráwu důchodů komorních neměl sněm přímého
zákonného Wplywu, působil wšak nicméně přednášením stížností a žá
dostí. Takowé stížnosti wztahowaly se k. p. na zwyšowání cel na hra
nicích z přespolního zboží (1654, 1672), na lehkau minci (1658,
1659, 1667), na obtíže rozličné při obchodu solním (1654, 1655
atd.) a jiné tomu podobné. O minci slibowal císař Ferdinand III
náprawu roku 1655; poněwadž wšak nepochybně nebyla dostatečná,
swolil císař Leopold I na sněmě roku 1667, pokud by se wěc ná
ležitě w pořádnost neuwedla, aby mince lehká wůbec berná také
při úřadech císařských bez nesnází byla přijímána.

S strany soli, ježto se prodáwala sůl císařská, kupowání pak
jiné přespolní soli bylo stíženo wysokými cly na hranicích, stěžo
walo se jak na wysokau cenu tak na nedostatečný počet skladů
wzemi a pocházející z toho obtíže dalekého ježdění. Již roku 1654
žádali stawowé, aby zřízeny byly sklady w Plzni, w Žatci, w Mladé
Boleslawi, w Hradci Králowé, w Prachaticích, w Sušicích, we
Klatowích; což císař také slíbil, jak tehdáž hned, tak opět roku
1658. Naproti tomu zawázali se stawowé roku 1668 na panstwíeh
swýeh dohlížeti, aby se cizí sůl do země nepřiwážela. S toho
později zase sešlo, když se poznalo, že nelze w Čechách bez
soli cizí se obejíti, protože soliwárny císařské w Rakausích za
jedno nestačily celé králowstwí solí zaopatřiti a za druhé wadila
welká wzdálenost jich, pročež wozila se sůl baworskí a saská do
země na zápor a s obcházením cla na hranicích. Stawowé častěji
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předkládaly, žeby nejjistějším prostředkem proti tomu bylo snížení
ceny při soli císařské, ale wždy darmo. Konečně stalo se na sněmě
roku 1702 nsnešení takowé, že se císař zawázal sůl Gmundskau
prodáwati w celé zemi za stejnau cenu, kteráž měla býti s po—
savadní ceny Pražské dewíti zlatých snížena na 5 zlatých za
bečku, ale pod wýminkau, aby nahražení ostatních čtyr zlatých
stawowé wzali na sebe. K tomu swolili w ten Spůsob, že se zawá—
zali odbírati ročně od císaře 100,000 beček. Tyto se rozwrhly na
jednotliwé wrchnosti, a wrchnostem dáno wýhradné práwo prodá
wání soli na panstwích swých. Kolik by soli potřebowali přes roz
wržený počet beček, měli míti na wůli odbírati, kdež se komu lí—
bilo. Roku 1718 zwýšil císař cenu soli o 30 kr. na centnýři, a
dal učiniti sněmu oznámení o tom předestřením mimořádné potřeby
pro tehdejší wálku i také s ustanowením, že má toto zwýšení pla—
titi jen na 15 let. Po uplynutí této lhůty upomínali wšak stawowé
od roku 1733 až do smrti císaře Karla VI darmo o slewení na cenu

předešlau. Při jednání potomním o recess za císařowny Marie Te—
rezie bylo stawům naproti tomu nawrženo od wlády, aby k posti
hnutí každoroční summy berně tehdáž ustanowené mezi jinými pro—
středky také přirážku na sůl zawedli. O to uzawřena smlauwa
zwláštní dne 18. Kwčtna 1749, kterau se stawowě zawázali odbírati
ročně 240,000 centů Gmundské soli -po 5 zl. 39 kr. přirážka pak
zemská ustanowena 1 zl. 50 kr. na bečce.

Ukázáno jest již wýše na swém místě, kterak se stawowé čeští
bránili za panování císaře Ferdinanda II obtížiti zemi přewzetím
břemene komorních dluhů tehdáž zdělaných, poněwadž to nebyly
dluhy země, než práwč komoře králowské příslušelo onč se starati.
Stawowé swolowali toliko příročí od snčmu'do sněmu; přitom pak
naléhali rowněž skoro na každém snémé na komoru králowskau,
aby aSpoň nuzným wěřitelům, wdowámasirotkům,záduším adobrof
činným nadáním platila. K takowému upomínání býwala obyčejně
od císaře některá část berně k jeho disposici swolenéwysazena pro
nuzné wěřitele komory, obyčejně 10,000 zlatých.

IV.

Zákonodárstwí a péče o obecné dobré.

Wyznačili jsme hned w úwodu o základech státního práwa
českého dwojí hlediště, z kterého po wydání obnoweného zřízení
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zemského plynulo opráwnění sněmů českých ku působení na zákono
dárstwí, že totiž wztahowalo se opráwnční toto jednak na zákony,
sauwisící s práwem powolowání berní, jednak na wěci obecného
dobrého země se týkající, pokud se uzawíráním o nich nesáhalo do
práw swrchowané moci panowníkowy. Samo sebau jest patrné, že
zákonná nařízení o tom nebyla dost určitá, aby se dle ních dala
meze ustanowiti beze wší pochybnosti, jak daleko tu sáhalo práwo
stawů a kde začínal se obor neobmezené moci panowníkowy. Na
mnoze rozhodowala o tom jen praxí, jak se během času wywinula
dle srozumění panowníka a sněmu W nahodilých případnostech.

S práwem powolování berní nejaužeji sauwiselo ustanowowání
spůsobu, jak se měla berně rozwrhowati, wybírati a pokud potřebí
také exekucí wymáhati. W tomto oboru byla moc sněmu nade
wšecku pochybnost jista, tak že se nikdy nic nenařizowalo, leč co
uzawřením sněmu a schválením králowským dosáhlo moci zákona.
Nejdůležitější působení sněmů w tomto směru záleželo w ustano
wowání spůsobu, jak se měla rozwrhowati berně z usedlostí, čili
w péči o řádné zhotowowání katastru.

W časích před bitwau Bělohorskau zakládal se saučet usedlostí na
přiznáwacíeh listech jednotliwých wrchností. Každý pán neb jiný
obywatel, který měl poddané lidi, udal pokaždé, když byla berně
wypsána, na swé swědomí, kolik poddaných osedlých měl, a ztoho
počtu se berně odwáděla. Poněwadž se w časích dlauhého pokoje
od jednoho roku ke druhému mnoho w tom neměnilo, nebylo asi
nesnadno, o prawdiwém udání proměn w počtu poddaných osedlých
úředně se přeswědčiti, tak že popisy usedlostí zhotowené dle přizná
wacích listů w posledních létech před bitwauBělohorskau mohly býti
dosti spolehliwé. Pohromami třidcetileté wálky, jmenowitě zlým řá
děním wojsk císařských hned za prwních desíti let, staly se wšak
zmatky náramně, ježto se poddaní rozutíkaliamnoho dědin zůstalo
neosazených neb aspoň s část pustých, tak že se nemohly pokládati
za celé usedlosti. Tím přišlo odwádění berně w nepořádek již w lé
tech, když bylo zřízení zemské staweno a berně \\ypisowány beze
sněmu. Hned na prwním sněmě držaném dle obnoweného zřízení
zemského, roku 1627, wznesl proto císař Ferdinand II na stawy,
aby wzali w uwážení, jak by nepořádek ten zastawen a wybírání
berně od lidí poddaných w lepší řád a rownost uwedeno býti mohlo.
Stawowé uzawřeli, aby wšichni obywatelé (to jest wrchnosti) odwedli
poznamenání rolí lidi swých poddaných wypočtené na lány, lán po
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60 korcích Pražské míry počítajíc, a přitom také ocenění čili ša—
cunk dworůagruntů jejich podlé register urburních, to jest popisů,
podlé kterých poddaní odwádčli swé powinnosti wrchnostem. Tato
poznamenaní aby byla odwedena do sw.Wácslawa roku 1628,aznich
aby byly sestawcny popisy dle krajů, tak aby budaueímu sněmu mohlo
býti předloženo, „co šacunkowé každého kraje na láncch, wýsewcích,
dwoříchadomích lidí poddaných in specie wynašejí, podlé čehož bu
daucně kontribucí na něco jistšího naražeti a lepší rozdíl mezi bo
hatým a chudým učiniti se moci budc“. Zamýšlelo se tedy, aby se
napotom berně nerozwrhowala dle usedlostí, nýbrž dle wýmčru a
dobroty půdy.

Prace wšak uložená wrclmostem tímto nálezem nešla tak rychle
předse, jak bylo očckawano. Do určité lhůty „málokteří“ popis pod
daných dle lánů předložili; pročež na sněmě prwním potom w Pro—
sinci roku 1628 obnowilo se nařízení pod pokutau s určením lhůty
do sw. Jiří roku 1629. Ale wčc se protáhla mnohem déle. Ne
wšude snad bylo samo sebau lehko žádosti sněmu zadost učiniti.
K tomu přišlo walné měnění majetníků na tolika panstwích a stat
cích toho času následkem wypowčdění nekatolických ze země a jí
ných tehdejších přewratů, potom léta ještčwětších strasti wálečných,
tedy doba. prowedení každého wětšího úkolu k stálosti směřujícího
welice nepřízniwa. Na sněmě roku 1638 dal císař Ferdinand III
opět pobadati stawy, aby se o zaležitost tu přičinili. Ještě wšak
tehdy scházely od mnohých žádané popisy rolí, a musilo se proto
další jednání odložiti. Prozatím zůstawalo se wždy při rozwrhowaní
berně dle usedlostí, a hledělo se jen prozatímných prostředků k ji
stějšímu zwědění jich počtu. Poněwadž se na přiznawací listy ne
bylo lze spolelmauti, uzawřeli stawowé již roku 1629, aby se každý
musil přiznati k tolika poddaným, kolik měl dle posledních přizna
wacích listů před powstáním, totiž od roku 1615, jestližeby pak od
té doby byl co odprodal neb jemu spuštěno bylo od wojaků, ohněm
neb jiným spůsobem, aby to dokazal wyswědčením krajských heit—
manů, pod pokutan čtyrnásobného placení z toho, co by zamlčel.
Později, na sněmě roku 163 , nařídila sc visitací čili spočítání
wšech usedlých poddaných w každém kraji skrz krajské licitmany,
o čemž aby wyswědčení dali, a to aby Spolu s přiznawacím listem
odwedeno bylo. Na panstwích heitmanů samých měla se visitací
tato wykonati dwěma osobami z wyšších stawů z přísedících bud
při saudě zemském, bud? dworském neb komorním. Zda se wšak,
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že toto sečtení, ku kterému bylo delšího času zapotřebí, skutečně
zhotoweno nebylo. Běhy wálečně, we kterých Čechy jmenowitě
roku 1639 byly opanowány od Šwedů a celý rok zůstaly w jejich
moci, musily w tom býti nepřemožitedlnau překážkau.

Teer roku 1646 sešly se popisy rolí poddaných ode wšech
wrehností čili obywatelů auplně. Ale účel, ku kteremu byly žádány,
totiž aby se budaucně berně neukládala dle poddaných, nýbrž dle
wyměření půdy, byl potom puštěn z mysli, buď že se popisy ty ne—
widěly býti spolehliwým základem ku prowedení toho záměru, nebo
že se přitom naskytowaly jiné pochybnosti.

Když stawowě čeští roku 1652 ponejprw se dali pohnauti, že
swolili císaři berni w určitě summě, wyplýwala z toho potřeba ně
jaké změny w posawadním spůsobu rozwrhowání berně, mělo-li se
uložením jí na usedlosti skutečnědojíti oné určité summy. Stawowé
rozdělili tehdáž, jak swrchu powěděno, swolenau summu na dně
lhůty, a uložili na prwní lhůtu dwě kopy mišenské z každé used
losti. Kdyby se tím o prwní lhůtě nedocílilo polowice celé summy,
měl býti swolán mimořádný sjezd stawowský, jemuž dána moe uči—
niti jiné opatření na druhau lhůtu, aby se w ní docílilo ostatku.
Za základ wzali se na prwní lhůtu obyčejné přiznáwací listy, awšak
ustanoweny jsau dwě osoby w každém kraji, jeden zemský praelat
totiž a jedna osoba radní z každého krajského města, kteří měli
wšecky přiznáwací listy skaumati, a coby w niehneprawe'ho nalezli,
oznámiti místodržitelstwu a nejwyšším berníkům zemským, aby od
nich k naprawení přiwedeno a pokutau stíháno bylo.

Při prwní lhůtě se polowice summy skutečně nesešla. Popis
wšech poddaných, dle přiznáwacích listů sestawený, wykazowal menší
počet usedlostí, než se stawowé při wyměření dwau kop na used
lost byli domníwali. Sjezd tedy dle moci sobě dané uzawřel, aby
se celá swolená summa (200,000 zl.) následujícím spůsobem roz
wrhla. Tři čtwrtiny, totiž 150,000 zl. uloženy jsau na poddané
usedlosti spolu s faráři, swobodnými dwory, swobodníky, dědinníky,
náprawníky a swobodnými rychtáři, mistry owčáky a paeholky ow
čáckými, tím spůsobem, že pro každý kraj, s wyjmutím Loketskěho,
ustanowena jest jistá quota, kterau odwěsti musil, totiž:

1. kraj Hradecký . . . . 24,000 zl.
2. „ Bechynský . . . . 20,500 „
3. „ Plzenský . . . . 18,000 „
4. „ Boleslawský . . . 14,000 „

O>2<



(58 1 V. Zá/cunodárstwí a péče o obecné dobré.

5. kraj Chrudimský . . . 12,000 zl.
6 „ Prachenský . . . 12,000
7 „ Litoměřický . . . 12,000
8. „ Čáslawský . . . . 10,000
0. „ Žatecký . . . . . 9,000

10. „ Kauřimský . . . . 5,500
11. „ Podbrdský . . . . 5,000
12. „ Wltawský . . . . 3,000

„

„
v

.

13. „ Slanský . . . . . 3,000 „
14. „ Rakownický . . . 2,000 „

Za základ k ustanowení těchto quot slaužilo nejspíš sečtení
poddaných a ostatních berní platících tříd swrclm jmenowaných
w jednon'ikažděm kraji dle tehdejších přiznawacích listů.

K ostatním 50,000 zlatých měli přispěti:

IIrabstwí Kladské . . . . 10,000 zl.
Chebsko, město i krajina, . . 4,000
Loketsko i s městem Loktem . 4,000
tři kralowská města Pražská . 8,000
Plzeň město . . . . . . 1,000
Budějowice . . . . . . 1,000
horní města . . . . . . 2,500
wšecka jina králowska města . 5,000
wěnna města císařowě . . . 2,500
wšecka obec židowska . . . 12,000

Rozdělení quoty jednohokažděho kraje na jednotliwě statky
nebo panstwí swěřeno jest čtyřem deputowaným w každém kraji,

“z každého stawu jednomu, spolu sheitmany krajskými. Ti se měli
přitom říditi dle počtu usedlostí, ale ne dle pauhých přiznáwacích
listů, jak byly zadany, nýbrž po skaumaní jich, jak se sami pře
swědčili, s uložením pokuty dwojnasobného zaplacení z toho, coby
kdo zamlčel. Co na koho od deputowaných bylo uloženo, musil na
ten čas zaplatiti, mohl wšak, myslilli býti obtížen, Wěsti stížnost
na wyšším místě. Aby pak každý mohl lepšího přeswědčení nabytí.
zdali se mu neděje křiwda, měli deputowaní celau l'epařticí wšem
obywatelům kraje od panstwí ku panstwí poslati k nahlédnutí. Při
tom rozumělo se, že co kdo dle předešlého uzawření na prwní lhůtu
již zaplatil, to se mu na powinnosti jeho dle tohoto druhého roz
wržení porazilo. Aby pak práce od deputowaných jednau podstau—
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pená slaužila Spolu k trwalému užitku, jest jim také uloženo, aby
dle swého wyskaumání složili popisy celého kraje, tak zwané rolly
krajské, kteréby také w potomních létech při rozwrhowání berně
Slaužily za základ. Rolla krajská měla w podobě tabulkowé obsa
howati w prwní rubrice názwy panstwí, statků, sídel neb twrzí,
we druhé jména držitelů, dále jména wesuic na každém panstwí a
při každé wesnici počet poddaných usedlých, podobně města krá
lowská i poddaná s počtem měštanů, faráře, kupce, swobodné dwory,
mistry owčáky a owčácké pacholky, Židy we dwau třídách dle stz'ří
přes 20 a pod 20 léty.

Nowý tento spůsob rozwrhowání berně měl swé nedostatky,
a zwláště ten, že pocházela z něho nerownost mezi kraji, ježto dle
pilnějšího neb méně pilného wyhledání skutečného počtu usedlostí
ukládalo se w některém kraji méně w jiném wíce na jednu use
dlost; potud wšak ukázal se býti účinliwý, že se jímurčitá. smnma
berně, od sněmu swolené (s wýminkau owšem nedbalých plátců,
kteří musili býti teprw exekucí doháněni) skutečně sehnala. Protož
uzawřel sněm nejprwé potom swolaný, w Prosinci roku 1652, opět
týmž spůsobem pokračowati; při čemž toliko o skládání listů při
znáwacích nařízeno, aby se \vnich uwodily jak osazené tak ipusté
wesnice i aby se udal počet jak wlastnícli osedlých poddaných,
celé usedlosti majících, tak také chalupníků a zahradníků, též o
krajských rollách, aby se nowě složily, by se na nich oprawilo,
co předešlo bylo ještě udánomylně. Také ustanoweno, kdo Wlastně
za jednoho skutečně čili effective usedlého poddaného počítán býti
má, totiž „jedenkaždý nyní na gruntu swém effective se nacházející
hOSpodář,který tak buď skrze oheň aneb sice jinačeji na žiwnosti
swé zahuben a dokonce zkažen není, nýbrž přes polowici dědin a
rolí swých zdělaných, osetých aneb hospodářstwí swé tak zaopa
třené má, že wrchnosti powinné roboty s potahem wykonáwati
může; za chalupníka, kdo něco swých rolí oseti může, za zahrad
níka, který toliko nějaké wyžiwení z dobytka má.. Čtyři chalupníci
neb osm zahradníků dle tohoto wyměření mělo se počítati za jed
noho usedlého poddaného. Jinší pak, „kteří mimo samé chalupy
žádných gruntů nemají, nýbrž jako nádenníci pracírukau swých se
žiwiti musí,“ ti toliko že se z placení berně wylniňují awypauštějí.
Aby se wšak pro bndaucnost wčtší rownosti docílilo, uzawřel sněm,
podobně zase jako roku 1637, popsání celého lu-álowstwí, z něhož
by se o počtu usedlostí neodwisle od posawadních listů přiznáwa
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cích jistoty nabylo. Dílo to newzneslo se wšak tenkráte jako roku
1637 na heitmany krajské, mnohými jinými pracemi zaneprázdněná,
nýbrž na zwlaštní visitační kommissí, kteráby w celém kralowstwí
wšeclma panstwí a statky sjela a je očitě spatřila. Kommissaři tito
měli wzíti za základ počet lidí poddaných na každém panstwí, který
byl roku 1615; měli sobě wšude dáti ukázati knihy urburní čili
gruntowní a z nich nel) sice odjinud wyhledati a se wyptati, w ja
kém spůsobu to panstwí nyní pozůstawa, proč počet poddaných nyní
zmenšen jest, a zdali role, domowé achalupy, které byly roku 1615,
bud ještě stojí a jsau osazeny aneb na díle _a jak mnoho jich spá
leno a opuštěno jest.

Kommissí visitační dokonala práci swau asi we třech létech.
Za sněmu roku 1655, jenž se skončil dne 29. Kwětna, byla we
wšech krajích s nejwětší čast již hotowa, tak že pozůstawalo na
přehlédnutí celého obšírného od ní sebraného materialu, a ustano
wení se dle něho na nowém konečném p řádku. Účel práce té ne
byl, jako prwé za času císaře Ferdinanda II, aby se mohla berně
budaucně rozwrhowati dle wýměru a dobroty půdy, než toliko, aby
se zwěděl prawý počet wšech usedlostí w zemi, aby se dalo dle
něho bezpečně wypočítati, kolik by se musilo uložiti na jednu use
dlost, když se mělo dosálmauti jisté summy swolené berně, aby se
tudy mohlo zanechati prozatímného nerowuého rozwrhowaní dle
krajů, a starodáwný spůsob rozwrhowaní berně dle usedlostí w celé
zemi jednostejně aby mohl býti obnowen. Kommissí visitační uka
zala wšak we zprawě swé na wšelijaké rozdílnosti w poměrech, kte
rých by se musilo šetřiti, měl-li každý snášeti břímě berničné dle
jednostejné slušnosti, na rozdíl mezi hospodářstwím w horách anebo
w kraji, na rozličné žiwnosti a obchody, "které někde průchod
mají, ježto jinde pauze orba se prowozuje. Wznikla otázka, co
jest wlastně usedlost a jak by serozuměti měla, aby se těmto ohle
dům stalo za dost. Na sněmě roku 1656 usaudilo se, že „na ten
čas žadná dokonalá, definicí neboližto wyměření usedlého poddaného
ještě státi se nemůže.“ Nicméně přijat jest jak od sněmu tak od
císaře jistý prozatímný náwrh, na základě akt kon'nnissí visitační
od nejwyšších berníků zemských učiněný, dle kterého napočten jest
každé wrchnosti jistý počet usedlých s powažením oněch rozdílů
„dle nejwyšší možnosti,“ a wyln'aženo každému prawo stížnosti proti
tomu. Přitom pak zůstalo se wždy ještě při krajských reparticích.

Stížnosti, které se i proti tomuto prozatímnému spůsohu rez
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wrhowání berně naskytowaly, zawdaly příčinu, že se již na sněmě
roku 1659 uzawřelo, aby místodržitelstwo a tak zwana hlawní kom
missí, to jest tehdejší wýbor zemský, k prwnímu sněmu potom se
uradili, „zdali, kterak a na jaký spůsob nějaké jisté, stálé aweřejné
wypsání, wedlé čehož by člowěk poddaný za skutečně usedlého po
ložen a držan býti měl, wynalezeno býti může“. Tím se stal začá
tek nowého delšího jednaní, we kterém také císařské rozhodnutí
prošlo, „že definicí neboližto wypsánínsedlěhopoddaného jako newy
lmutedlné prawidlo potřebné jest“. Následkem toho zřízeni jsau
opět deputowaní w krajích, aby o tom spolu s heitmany krajskými
radu wzali a zprawu učinili. Wětší díl zpraw těchto w tom se
srownáwal, že jest potřebí hleděti rozdílu mezi lepšími a horšími
rolemi, obchody, žiwnostmi a odbyty. S tím sauhlasila také zwláštní
kommissí, jíž spolu s místodržitelstwem zpráwy tyto byly odewzdány
ku přehlédnutí, wyslowila wšak mínění swé, že k ustanowení žádané
definicí s pozorowáním wšech potřebných rozdílů potřebí jest no
wé generalné visitací celého králowstwí. Mínění toto došlo schwa
lení od sjezdu, který schwalně k slyšení zprawy o tom držan byl
roku 1665, i opět od císaře, jemuž zprawa potom se předložila.
Následkem toho wšeho uzawřel tedy sněm roku 1666, aby se nowé
popsání neb generalna visitací celé země předsewzala. Kommissaři
k tomu zřízení měli užíti práce předešlé kommissí visitační spozo
rowaním proměn, které se staly za deset let prošlých od předešlého
popsání. Nowý popis měl wšak býti mnohem obšírnější. Kommis
saři měli, jak se w sněmowním snešení prawí, „jednoho každého
hospodáře křtěným jménem i příjmením, k tomu pole a rolí, kteréž
ma, wšak s rozdílem dobré, prostřední a neaurodné půdy, wzděla
ných, auhorem neb ladem ležících i zarostlých polí, pustých a sho
řelých domůw, tolikéž w nowě usedlých gruntůw, item co každý
potahůw, koní neb wolůw, dojných kraw, krmných wolůw, jalowého
dobytka, owčího,_swinského, kozího chowa neb chowati může, dále
co jeden neb druhý za řemeslo, obchod, handl neb žiwnost wede,
zdali wlastní mlýn, rybník, luka, lesy neb háje, štěpniee neb chmel
nice ma, nápodobně ty, ježto sůl, wíno, dříwí, železo, ryby forují,
uhlí wozí, též dřewěnými potřebami a nádobami se žíwí a jiná
industrialia, z kterýchž pilný hospodář sobě užitek přiwésti může,
zaznamenati a speciíice wyslowiti, neméně také Wkrálowských wěn
ných městech i privilegowaných panských městech, ježto rozdílné
obchodý a žiwnosti mají, jednoho každého jmění w tolik classes



72 I V. Zákonodárstwí a péče o obecné dobré.

neb rozdílůw, jakžby zapotřebí bylo, rozepsati.“ Aby při tomto pepiso
wání wšude, jak nejwíce možná, jednostejně týž spůsob zachowán býti
mohl, měli ustanoweníkonnnissaři nejprwě wšickni Společně w jednom
kraji a to w takowém, který má i rowiny i hornaté krajiny, práci
swau započíti, a potom teprw do ostatních krajů se rozděliti. Ažby
se popisowě ze wšech krajů sešli, měla na základě jich „hlawní
kommissí neb jiná zwláště k tomu ustanowená wypracowání o počtu
poddaných a rozwržení berně dle něho učiniti a sněmu co náwrh
předložiti.

Práce nowé konnnissí visitační uložená stála wšak, jak se samo
sebau rozumí, mnoho času a nákladu; potřeba pak zawedení spra
wedliwé rownosti w rozwrhowání berně byla pilná. Z té příčiny
ještě před dokonáním nowého pepisu celého králowstwí zwolil sněm
roku 1669 nowau kommissíičili deputací 12 osob, po třech z kaž
dého stawu, která by otázku, jakým spůsobem by se berně nejlépe
měla rozwrhowati, znowu w uwážení wzala. Deputací tato usaudila
nejprwé wětšinau hlasů, že při mnohonásobných rozdílech, které
se wyskytly mezi wlastním přiznáním o poddaných roku 1646, ge
neralným popsáním celého králowstwí roku 1654 a nejnowějšímpo
psáním ještě nedokonaným, „žádná ubezpečlivá deňnicí neboližto
wypsání jednoho poddaného, z kterěhož by se contribuirowati mělo,
učiněna býti nemůže.“ S kterýmžto míněním když také sněm wčt
šinau hlasů wšech ětyr stawů se srownal, uloženo jest těž deputací
další wyšetření, jakým by se spůsobem rozwrhowání berně nejlépe
mělo zříditi. Deputací nawrhla několik spůsobů, z kterých jeden
uznán na ten čas za nejpřiměřenější, a to takowý, který se od
posawadního, přijatého roku 1656, mnoho nerozeznáwal. Shledalot
se, jak prawí usnešení sněmowní, že prwní visitací, totiž od r. 1654
(nařízena roku 1652), byt při ní neb také při revisí a revisitací
nějaké chyby se zběhlý, \vždy zemi prospěšná byla; pročež že ne
chtí se- jí stawowě lehce spustiti a na nějakau škodliwau nowotu
se dáti. K otázce, kdo jest usedlý, přijato tedy za prawidlo, jak
bylo podobně již roku 1652 wysloweno, „že ti, jenž od swé wrch
nosti ad proprium commodum za jednoho nebo wíce aequivalenter
skutečně celých neb polowiěných osedlých sedlákůw, chalupníkůwa
zahradníkůw, kteří ze swých rolí, luk, dobytka, rybníkůw, dříwí a
jiných handlůw, industrialií, žiwností a wšelijakých obchodůw swé
powinnosti a roboty w tě jmenowaně jakosti swým wrchnostem wy
konáwají, tolikóž w tě jakosti dle proporcí pro summo principe čili
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pro nejwyšší wrchnost země k odwozowaní kontribucí a jinšícli
břemen za takowé drž-ani a počtení býti mají.“ Dle tohoto prawidla
měli nejwyšší berníci na základě posawadních popisů i'ozwržcní
učiniti; kdoby stěžowal, že se mu wíc poddaných počíta, měl chybu
dokazati; rozhodnutí pozůstaweno za nepřítomnosti císaře místo
držitelstwu, za přítomnosti císaře hlawní kommissí, w obau případ
nostech s \vyhražcním odwolání k císaři samému. Nowé popisowaní
celého kralowstwí zastaweno jest, jakožto příliš nákladné, a že se
také zdalo býti neubezpečliwé.

Wšecko wyhledawaní lepšího a sprawedliwějšího spůsobu roz
wrhowaní berní nebylo tím wšak předce zawřeno. Již na sněmě
roku 1672 zwolena k tomu nowa kommissí ze čtyr stawů, dle její
hož nawrhu, ač již potomního roku předloženého (1673), uzawřel
sněm po delším uwažowaní teprw roku 1682, aby se na zkaušku
zawedl nowý spůsob, dle něhož uložilo se na poslední d\vě čtwrt
letí toho roku po jednom kreycaru z každého korce wýsewku a po
jednom kreýcaru z každé krawy měsíčně, ostatck pak swolené berně
rozwržen dle předešlého spůsobu na usedlosti. Na základě pak
zkušenosti tím nabyté předložil sněmu již w roce potomním 1683
nejwyšší kancléř František Oldřich hrabě Wchynský jakausi redukcí
neboli spojení jednoho spůsobu s druhým, tohoto nowějšího totiž se
starším, kterýž obecně jest oblíben auzawřeno dle něho pokraěowati.
W čem redukcí ta záležela, není položeno w artikulích sněmowních;
jisté wšak jest z potonmích generalných reparticí, každému sněmow
nímu swolení přiložených, že usedlost zůstalaipotom wždy měřítkem,
dle něhož se berně rozwrhowaly. Za panowaní císaře JoscfaI mý—
slilo se proto opět na podrobné p0psaní celého kralowstwí k lepšímu
ustanowení čili rektifikací usedlosti, asi dle téhož spůsobu jako při
generalné visitací nařízené roku 1666. Wěc se protáhla až do za
čatku panowaní Karla VI. Na sněmě držanéin roku 1712 zřízena
k tomu kommissí po třech osobách z každého stawu, ktera předně
obšírnau instrukcí k tomu složila. Potom ustanoweni jsaukommis
saři do jednotliwých krajů, kteří popisowaní dle instrukcí té sku—
tečně započali. Práce tato trwala wšak po celý čas panowaní Karla
VI, a došla swého cíle teprw za prwních let kralowný Marie Tere—
zie. Resultatem jejím byl nyní tak zwaný starý katastr, dle něhož
se bernictwí sprawowalo až do našeho času.

Z prawa swolowání a rozwrhowaní berní wyplýwala sama se
bau moc k oswobozowaní jednotliwých osob neb tříd obywatelstwa
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od berní aneb k odepření takowého oswobození. Stawowé čeští
nwázali se w tuto moc rozhodně a bez wýminky hned na prwním
sněmě po wydaní obnoweného zřízení zemského, totiž roku 1627.
W artikulích sněmu toho nachází se jeden, jenž krátce a přesně
takto prawí: „Jakož také některá města ano i někteří obywatelé
jsau se na privilegia od JMCé daná odwoláwali, domníwajíce se
skrze ně wšech kontribucí oswobozeni býti; ale poněwadž stawowé
tolikéž w konňrmací privilegií zejménawšechněch berní krom, které
by sami na sebe swolili, oswobození jsan, císař pak we swé propo
sicí ode wšech berně žádá, nemá se žádný ze sbírek těchto (totiž na
tom sněmě swolených) wytahovati. Nebo takowé obdarowání na pře
dešlé, ukládané (totiž od císaře samotného w létech 1620 až 1627
ukládané), a ne na dobrowolně swolené kontribucí se wztahují.“
Dle toho nemohl nikdo oswobození od berně dosálmauti od krále,
než toliko od sněmu. Tak k. p. když občané Starého a Nowého města
Pražského po šťastné obraně proti Šwědům r. 1648 prosbu na císaře
wznesli, aby je na deset let od wšelikých berní a daní oswobodil,
předložil císař Ferdinand III žádost tuto stawům na sněmě roku
1649; kteříž powolili tohoto oswobození toliko na jeden rok a to
s wyjmutím tehdejší sbírky obilné, posudného piwného a ubytowání
posádky Pražské, potom pak w témž spůsobu prodlaužili oswobo
zení ještě na jeden rok na sněmě roku 1650. Na témž sněmě wy
šel zákon, kterým k ulehčení nowého osazení spustlých a we zkázu
přiwedených králowských a jiných měst, městeček a wesnic wšiclmi,
ježto by w nich dům neb statek w nowě wystawili a w něm obý
wali, netoliko ode wšech berní na tři léta jsau oswobozeni, nýbrž
také poddaným, kteříby toho roku 1650 pusté statky ujali, wšecky
úroky a platy wrchnostem powinné na tři léta prominuty jsau.
Když roku 1654 Kutnohorští za příčinau zwelebení hornictwí za
oswobození od berně žádali, zamítli stawowé tuto žádost, ačkoliw
od císaře byla podporowána, podáwajíce toliko císaři samému na
wůli, kdyžby snad i pro skutečný užitek swůj summu na ně wypa
dající, wšak bez ujmy stawů, jim odpustiti chtěl. Také opětné
předložení císařowo roku 1657 o oswobození wšech horních měst
buď ode wšech berní bud' aspoň od polowice toho, coby na ně sic
připadlo, zamítli stawowé.

Dle obdoby spráwempowolowání berně příslušelostawůmzem
skýin také práwo swolowání k zákonům jakýmkoli, kterými se wládě
neboli komoře králowské poskytowaly wýhody nějaké spojené s ob
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mezeníln prawa obýwatelů. Takowý byl k. p. zakon, jímž stawowč
swolili na sněmě roku 1654, aby každý, kdož by salitr w kralow
stwí českém dělaný prodawati aneb wen ze země wywážetí chtěl,
při komoře české prwě se ohlásil, zdaliby salitr ten nebyl kaupcn
ku potřebě statní. Takowý zakon wydan jest roku 1655 také o.pro
deji staré zwonowiny, mědi a jiných podobných kOWů,jichžto wy
wažení ze země dokonce se zakázalo. Když ale za císaře LeopoldaI
častěji na stawích wyhledáwano bylo, aby mezi sebau usnešeníuči
nili, kolik by salitru ročně a w jakě ceně do zbrojnic císařských
odwedeno býti mohlo, tak aby se císař na sprostředkowání jichpři
tom bezpcčiti mohl, odepřeli stawowé přewžctí toho na sebe, a cí
sař od toho upustil na sněmě roku 1692. Podobně když císař roku
1684 žádal,-aby císařská sůl oswobozena byla od wšelikěho placení
cla a mýta, i kde důchod ten náležel saukromým osobam, wyslo
wili se stawowě, že to za slušné uznáwají; ale poněwadž by se to
prawa saukroměho týkalo, odkázali na wyjednawaní s jednotliwými
držiteli mýt, zdali by od prá-Wswých chtěli dobrowolně upustiti.

Krom těchto záležitostí finančních zasahowala zákonodárná

činnost sněmů do rozličných odwětwí sprawy weřejně, jakož jme
nowitě do záležitostí obchodu a policie obchodní, wenkowske'ho
hospodářstwí, wcřejných staweb, péče o \veřejnau bezpečnosta jistě
wykonáwaní sprawedliwosti, též do záležitostí církewních.

Již ze sněmu roku 1627 wyšel zákon o zachowawaní rownó.
míry a Wally, totiž aby se W celé zemi užíwalo míry a wáhy
Pražské, se wztahem ke starším uzawřením sněmowním z let 1607
a 1615, což se potom častěji obnowowalo a pokutami přiostřowalo,
jakož na sněmích roku 1630, 1650, 1651, 1676, 1687.

Na prwním sněmě za císaře Ferdinanda H, roku 1627, wyšel
také zákon o mysliwosti we spůsobě jak již za předešlého času tak
také potom za dlauhau řadu let obyčejně. Prawo o mysliwosti bylo
sice zřízením zemským ustanoweno, tak totiž že honění zwěře na
leželo toliko wrclmostem na jich statcích, poddaným bylo zakázáno,
přitom pak byly přestupky lowčí we hwozdech kralowských zaka
zaný pod pokutami zwláště přísnými. Tato ustanowení byla potom
ními nálezy sněmowníini w jednotliwých článcích podrobněji wy
kladana; krom toho pak podwolowali se stawowé obyčejněk zwláštní
žádosti kralowě některým obmezením swěho honebního prawa
k zwětšení loweckě kratochwíle na statcích ln'álowských. K tomu
náleželo jmenowitě obmezení honby na jistě měsíce \\“ roce dle
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rozličných druhů zwčře, neb i zastawení honby některého druhu
na jistý čas, aby se zwěř wíce rozmnožila. W okolí Prahy najednu
míli býwalo králi k libosti střílení zajíců buď docela buď s jistými
wýniinkami zakázáno; za to byly zde i také jinde, kdež se revíry
králowské také na cizí statky wztahowaly, držitelům jich wysazeny
deputaty we zwěři. Swolení stawů k takowýmto obmezením práwa
loweckého bylo dáwáno podobně jako při berní jen na určitý čas,
roku 1627 k. p. na tři léta, později obyčejně jen na rok neb od
sněmu do sněmu. Proto wyskytuje se artikul o mysliwosti we sně
mích wehni četných za panowání Ferdinanda II, Ferdinanda III i
Leopolda I, až konečně ze sněmu roku 1681 wyšel zákon o my
sliwosti, kterým se měsíce k střílení zwčře i také jiná nařízení
dotud obyčejná ustanowila stále. K tomu přidán později zwláštní
zákon o zlodějích zwčře, k žádosti císaře Karla VI od sněmu r. 1713
wypracowaný ajím stwrzený. Směr zákonů těchto o mysliwosti, jak
widčti, nebyl k hájení polního heSpodářstwí proti škodám od zwěře,
nýbrž hlawnč k šetření zwčře, ač stawowe při swolowání k žádosti
císařowě druhdy také připomínali, že „od innožstwí zwčře ubohým
lidem na osení jich weliké škody se činí“ (1663), a jmenowitěk. p.
roku 1661 uzawřeli, aby se předtím ustanowený čas k honění černé
zwčře, totiž od 15. Října, do 16. Ledna na celý masopust prodlaužil,
neb „že bez toho zwěř černá snadně se rozmnožuje a tan příčinau
chudým poddaným welká škoda se děje.“

Na sněmě roku 1629 jednalo se o wěc zřízení saudů se tý
kající, totiž o zrušení nebo jiné nějaké upraweuí tak zwaných práw
postranních w Praze. Stawowé žádali na držitelích saudů těchto,
aby jim ukázali privilegia swá. Čemuž podwolil se jak nejwyšší
purkrabí s strany práwa sweho tak také práwo císařowéu sw. Jana
na Malé straně; druzí wšak držitelé, osoby duchowní, zpěčowali se,
odwoláwajíce se k císaři. Za tau příčinau upustil sněm od dalšího
jednání, zanecháwaje toho též na wůli císaře, od něhož, jak se zdá,
byla wěc ta práwč wznešena na stawy.

Zmáhání se laupežnictwí na cestách a zwláště w lesích, po
zůstatek to wčtším dílem zlořádů wzniklých ze třidcetiletě wálky,
zawdalo roku 1650 příčinu k wydání císařského patentu proti lau
pežníkům, wůbec Petrowským řečeným, dne 7. Srpna 1650, kterým
se hlawnč nařizowalo přísné \vykonáwání wšeho, co obsahowalo ob
nowenč zřízení zemské w té příčině. Císař wzncsl pak wěc také
na stawy na sněmě nejprwé potom swolaném ke 24. Říjnu toho
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roku, aby také o jiné platné prostředky k témuž účelu se nsnesli.
Stawowé uznali wšecko za dobré, co patentem oním bylo nařízeno,
a přidali k tomu některá jina uzawření, kteráž císař také oblíbil.
Wydan následkem toho zákon, kterým se předně nařizowalo, aby
každá, wrclmost poddaným swým zbraně wšelíkě odňala ana jednom
místě složila, odkudž by jim jen tehdy zase wydzíny byly, když by
toho bylo potřeba k stíhání laupežníků neb za jinau podobnau
příčinau. Se zbraní aby nikdo nesměl choditi leč maje při sobě
wýkaz na powolení k tomu (pascetl); kdoby sice postižen byl, aby
k prawu útrpnému potažen nebo pokutowan býti mohl. Také na
hospodách aby nikdo noclehowati nesměl, kdož by se newykazal
paletau, to jest wyswědčením, kdo jest, odkuda kam cestuje. Proti
zajatým Petrowským aby se prawo přísně konalo a krátce čili
summowně aby s nimi jednáno bylo, Polesní aby w lesích na ně a
na skrýše jejich pozorní byli. Pončwadž pak krosnaři, to jest po—
domowní prodawači, často s laupežníky dorozumění měli, aby ni—
kdež trpíni nebyli, leč by měli wyswědčení od swých wrchností.
Také nařízení obsažené w obnoweném zřízení zemském, aby se pro
wětší bezpečnost cestujících lesy wedlé silnic po obau stranách na
jistau wzdálenost wysekawaly, jest opět wyhlašeno. Wšecka tato
nařízení jsau později na rozličných sněmích opět a opět připomí—
nám a přídawky k nim činěny. Poněwadž se stíhání a trestání
zločinců na mnoze 0pomíjelo z příčiny autrat na wychowaní wěznů
a na exekucí čili odprawení odsauzených pro chudobu některých
měst a obýwatelů pOprawu majících, stalo se usnešení. mezi císařem
a stawy na sněmě roku 1658, aby z_pokut sběhlých pro lehkomy
slné nastupowání na revisí w prawních rozepřích jistý díl ku pod
poře takowým chudobným držitelům pOpraw wykázán byl. Roku 1666
swolili stawowé k témuž účelu 2000 zlatých, a když ty roku 1676
došly, swolili opět některý příspěwek na to z herně na wydaní
zemská toho roku \vysazené.

Ze sněmu roku 1650 wyšel zákon o oprawowaní silnic, cest
a stezek, mostů i jezů na wodach, jímž připomínala“ se powinnost
těch, kteří měli na nich cla a mýta, aby wedli potřebný náklad na
to. I tento zákon byl častěji potom obnowowzín a přiostřowán.
W zákoně tom samém dawalo se každému sausedu na wůli, když
by držitel cla neb mýta swé powinnosti zadost nečinil, aby to ozna—
mil místodržícím ln'álowským, by jej k tomu přidrželi. Roku 1662
uložilo se kralowskému prolmratoru, aby takowě nedbalé obwinil a
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ku pokutě přiwcdl. Roku 1668 nařízeno krajským heitmanům, aby
k tomu přísně přihlíželi. O dwě léta později (1670) wznesl císař
na stawy, aby se wyšetření stalo, zdali by snad mnozí cel a mýt
newybíralí, nemajíce prawa k tomu. Sněm swěřil to heitmanům
krajským s upozorněním, že mnozí jsau od starodawna w držení
cel a mýt, toliko dokumentů čili listů na ně nemajíce; pročež aby
jen proti takowým naprawa hledána byla, kteří teprw od nedawného
času cla a mýta bez prawa zřídili neb zwýšili. Roku 1671 uložena
lhůta tří měsíců na potřebné oprawy cest. Kdoby w tom čase cesty
nesprawil, aby mu heitmané krajští mýto zabawili a z něho cestu
oprawiti dali, též kdeby mýta nebylo, aby to dali udělati na útraty
powinného.

Na sněmě roku 1656 stalo se usnešení, poněwadž za příčinau
welké lacinosti wěcí z hospodářstwí pocházejících ubozí hospodáři
těžce se obžíwowati mohau, aby pokaždé o suchých dnech od hlawní
konnnissí spolu s místodržitelstwem „wedle slušnosti, též jednoho
neb druhého místa Spůsobilosti a hojnosti obilí tu se nacházejícího“
taxa obilí ustanowona byla, pod kterau prodawano býti nemělo.
Z podobného úmyslu wyšlo nařízení sněmem uzawřené roku 1682,
aby sýpky a obilnice na samých hranicích králowstwí nedáwno wy
stawené, jakožto „ke škodě a ujmě obecného dobrého pro samý pri
vatný zisk“ směřující, zrušeny byly. Rozkaz t_en jest roku 1687
opětowan; musil wšak ještě jednau býti obnowen roku 1704, ježto
sýpky předešle zapowěděné dosud zrušeny nebyly ano nad to jiných
wíce w nowě wystaweno.

Zwlaštč častým předmětem sněmowního jednaní byly prostředky
k zachowání a pěstowaní náboženstwí katolického w zemi. Po wel
kém přewratu, který prowedl Ferdinand II wypowěděnímprotestant
ských stawů ze země a donucením ostatního obywatelstwak obracení
se na wíru katolickau bylo zachowaní nowého stawu wěcí w tomto
ohledu žiwotní záležitostí pro wčtší čast šlechty české, jak staré tak
nowěji do země uwedené. Nebo podwracení nowe'ho řádu w nábo
ženstwí a nawracení protestantů do země hrozilo jí ztratau statků
nabytých po wystěhowancích a odsauzených ano na dílo a dle okol
ností snad i starších swýchwlastních. Proto měla občtownost stawů
českých za pozdějších let walky třidcetiletě, když Šwědowé zamč
řili zbraň swau nejwíce proti zemím koruny české, wehni silné
hmotné pohnútky. Když roku 1645 na sjezdu Osuabruckéín ponej—
prw byly předloženy od Šwédů wýminky míru, mezi kterými zwlaště



1 V. Zákonodárstwí ct péče o obecné dobré. 79

také žádali, aby w Čechách we wěcech náboženstwí wšecko bylo
nawráceno w předešlý staw; spůsobilo to nemalé pohnutí mezi
stawy českými. Sněm, kterýr tehdáž swolil welkau daří ze hlaw a
sbírku obilnau, wyslówil ochotnost stawů „při císaři a celem
slawném domu rakauském swé a wšech swých statky a žiwoty až
do nejposlednější krůpějekrwe ctněa šlechetně wynaložiti,“ soswěd
čením, že stawowé nadepsané kontribncí za tan příčinau tím ra
ději a spěšněji jsau swolili, pončwadž to ne bez welikěho nad tím
se zhrození nznáwati musí, jak nepřátelé dáwno wysoce žádostiwý
pokoj proti wší slušnosti a křesťanské lásce na takowě časy a
pnnkty conditionirowati se pokaušejí, skrze kteréžto by starodáwní
swatá, prawá katolická a práwě apoštolská Římská, samospasitedlná
religie neboližto náboženstwí, w tomto králowstwí před mnoha
sty léty dobře wštípené a po těžkém wystání mnohých ukrutných
útiskůw zase pl'OSpČŠllČnawrácené a pewně utwrzené, w kterémž
oni s potomky swými milými stále bez proměny žiwi býti i mnříti
hotowi jsau, hrubě zlehčeno a potlačeno, králowstwí pak tohoto
znamenité pewně základy, práwz a ustanowení zrušeny a w nic
obráceny, „dotčení také stawowě s dědici a budaucími swými w po
kojném držení a užíwání statků a zboží swých, kterých jim před—
kowé po sobě zanechali i kterých oni sami sprawedliwě nabyli,
k tomu též draze kaupili a zaplatili, turbirowáni a hyndrowáni, in
summa wšecek obecný prospěch do nejwětší konfuzí uweden a za
pleten byl.“ =

Stawowé opětowali oswědčení swé, že chtí při wíře katolické
setrwati, také na několika sněmích potomních; když pak mírem
Westfalským tehdejší obáwání jejich bylo zemezeno, přikročili na
sněmě roku 1650 k obšírnějšímu jednání o záležitosti náboženské,
aby pro budaucnost w zemi samé wšeliké příčiny takowélio obá
wání byly odstraněny. Sněm wznesl předně žádost na císaře, aby,
když jemu mírem zawřeným jns reformandi, to jest práwo nařizo
wání náboženstwí, w králowstwí tomto zachowáno jest., nad nábo
ženstwím katolickým bez ohledu na jakěkoliw intervencí nebo pří
mluwy dle králowskě powinnosti swé a wykonaně přísahy mocnau
ochrannau ruku držel, aby tudy nařízení císařem Ferdinandem II
někdy prot-i nekatolickým wydaná byla přísně zachowána a protož
obywatelé, kteří w bludech urputně wězí, obrácení swého k pra
wémn náboženstwí žádné naděje nedáwají, nýbrž jiným mnohé po
horšení činí, ahy nebyli w zemi trpíni, přede WŠÍlllpak úředníci a
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sprawcowé statků, kteří nejsau osoby katolické, aby pryě odbyti
byli. Dle žádosti této stalo se usnesení, aby úředníkům neb spraw
cům takowým uložena byla lhůta šesti neděl, do které měli se buď
obrátiti k wíře katolické bud ze země se wystěhowati; za druhé
aby wrchnosti wšecky na panstwích swých w reformaci katolické
dle patentů císaře Ferdinanda II pokračowali, pro snadnější pak
dosažení cíle přitom aby byli predikanti, to jest duchowní prote
stantští, wšudež wypuzeni, zapowěděné schůzky emigratů a jiných
nekatolických zastaweny, tolikéž wšichni podezřelí učitelowé mla—
deže odstraněni.

Na sněmě roku 1651 ukazowalo se zwláště ku predikantům
přicházejícím do krajin při hranici slezskéz knižctstwí Swídnického
a Jaworského. Rozkaz k wrchnostem, aby w reformaci pokračowali,
jest obnowen, s dodatkem o poddaných, kteří před reformaci buď
na jiná panstwí bud i do jiných zemí utíkají, aby byli zpět \vyda
wzini, poněwadž jim prawo k wystěhowani nenáleží. Roku 1652
stala se umluwa o takowé wydáwziní poddaných z Morawy do Čech
a naopak, též ze Slezska. Roku 1654 uzawřeno jest, aby předně po
těch wrchnostech bedliwě ptano bylo, které s nařízenau reformaci
pozdní byli a dlauho odkladali, poddané swé ku katolickému nabo
ženstwí až posud přiwésti zanedhali a ještě nekatolické poddané mají.
Kdožby do projití tohoto sněmowniho snešení ukazati nemohl, že
poddané swé ku katolické wíře skutečně přiwedl nebo wšech k tomu
slaužicích prostředků užil, ma platiti pokutu za každého nekatolického
poddaného tolik, kolik wypada berně nyní swolené na jednoho pod
daného. Opětné nařízení, aby ti, kteří se w náboženstwi nesrowna—
wají, w zemi trpíni nebyli, wyšlo také ze sněmů roku 1663 a 1666.

K obracení poddaných na wíru katoli'ckau náležitým wyučo
waním uznal sněm roku "1650 zapotřebí, aby wšecky od starodáwna
nebo w nowě založené fary příkladnými a hodnými faráři byly osa
zeny, spustlé pak a zkažené fary a kostelowé podlé nejwyšši mož
nosti zase wyzdwiženy, a co před časy k zachowaní a zwelebeni
jich nadáno jest, zase k nim zcelaazauplna obráceno bylo. K tomu
cíli zwolena jest kommissí 12 osob, po třech zkaždého stawu, která
měla prostředkem podřízených kommissarů w každém kraji staw
wšechněch kollatur čili zaduší, far, kostelů farních i filialných též
kapli k nim přináležejících \vyšctřiti a na základě tom časem swým
předložení učiniti. Na ten čas uzawřcl sněm, aby každý, kdož by
wědomě prostředky k wychowaní faráře měl a fary neosadil, k tomu
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pod propadením práwa podacího neb jinau pokutau podle uznání
císaře přidržen byl; kdež by pak držitel podacího pro nemožnost
swan a pro nedostatek důchodů farních s dosazením faráře ještě
dostačiti nemohl, aby sobě missionářů k wyučowání lidu a přislnho
wání swátostmi wyžádal a je náležitým wychowáním, těž autratami
na cestu opatřil. Dle nanešení sněmowního roku 1654 měla dáwána
býti dwěma missionářům jedna kopa mišenská denně.

Poněwadž kommissí zřízená k ohledání far pro rozličné pře
kážky za delší čas k činnosti přiwedena býti nemohla, obnowena jest
týmž spůsobem roku 1657, s nařízením, aby jí dány byly k užití
zpráwy kommissí Visitaění, totiž tě, která mezitím roku 1652 ku
popsání země za příčínau berně zřízena byla, pokud se práce její
též na fary wztahowaly. Práce kommissí šla nicméněipotom zdlan
hawě ku předu. Po dwanáctí létech, za kterých se o tu wěc na
sněmích častěji opětjednalo, učinila kommissí zpráwu, dle které nej
wětší příčina takowého prodlaužení byla, „že wětší počet z obywatelů,
kteří prázdné aopnštěné fary mají, důchodů k těm záduším a farám
přináležejících newyjewují a na napomenutí od kommissarů psaná
neodpowídají“. Stawowó uzawřeli, aby takowí, když by neuposlechli,
od místodržících k tomu přidržení byli, te'ž aby, kde který farář
wíce far neb kostelů filialných drží, než náležitě zastati může, jak
arcibiskupu a konsistoři jeho tak také heitmanům krajským příslu
šelo wyhledati, které by fary samy o sobě bez připojení k nim ji
ných swěho wlastního Spráwce duchowního wychowatimohly (1669)
Teprw o dwč leta později (1671) zřídila ostatně kommissí stawowská
podřízenau kcmmissík ohledání záduší a far, a to ne pro každý kraj
zwláštní, jak bylo míněno při prwním usnešení roku 1650, než to
liko jednu, která práci swau w kraji Slanskéín započala a měla po
tom pokračowati od kraje po kraji. Sněm roku 1671 powolíl na
autraty při ní prozatím 1000 zlatých. Kommissí byla s krajem
Slánským teprw po dwau létech hotowa (1673), a wyřídila potom
práci swau w kraji Rakownickěm a na díle w Kauřimskěm. Po
něwadž se wšak stawům zdálo, že by wěc tím spůsobem příliš se
protáhla., uzawřelí roku 1675 ještě jednau, aby od místodržících
skrz heitmany krajské bylo nařízeno, aby každý obywatel, máli na
swém statku kostel a faru neosazenau, do jisté lhůty w tom se pro
hlásil, kterak by nejlépe w pořádnost uwedena býti mohla; nápodobně
Wšak oznámení aby také konsistoř arcibislmpská skrz vikáře od
farářů ijzdwihla, a když by se kommissí po obdržení zpráw těchto

Snčmy české, 6
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někde na něčem zastawowala, aby dalšího wyswětlení žádala neb
také osobním wysláním podřízených kommissarů o stawu wěci se
přeswěděila.

Z celého běhu wěci jest widěti, že we sněmu panowalo mínění
této záležitosti přízniwé, že wšak nedařilo se s ní pro neochotnost
jednotliwců, ježto mnozí patronowé kostelů nechtěli se zbawiti
snadno důchodů zádušních, kterých dotud užíwali pro sebe. Pře
kážka tato widěla se nejspíš konečně i wětšině stawů býti nepře
možitedlnau, tak že uznala zapotřebí od donucowání upustit-i a
hledat-i aspoň částečně jiných prostředků k dosažení cíle. Na sněmě
roku 1676 obrácen jest zřetel k fondu založenému císařem Ferdi
nandem II roku 1630 z jisté částky solních důchodů, která se od
komory králowské odwáděla co náhrada za statky duchowenstwu
w předešlých časích zabawené, s obzwláštním úmyslem přitom, aby
z důchodu toho časem čtwero biskupstwí w Čechách bylo založeno.
Sněm uzawřel totiž, poněwadž těžko jest fary osadit-i, kde záduší
od starodáwna nemá důchodů, rowněž pak nemožné jest kollatory
w obtížných okolnostech toho času donucowati, wznésti žádost na
císaře., aby při kongregací de propaganda fide w Římě wyjednal
swolení, by z oněch peněz náklad na osazowání takowých far wzat
býti mohl; wedlé toho pak aby zřízena byla kommissí k jednání
s kollatory, coby kdo dobrowolně chtěl ku pomoci tomu učiniti.
Swolení papežské přišlo roku 1682, a sněm zřídil kommissí po
dwau osobách z'každého stawu přede Wším k wypracowání jisté
instrukcí, dle které by se potom při nowém zřizowání far w doroz
umění s biskupy pokračowati mělo. A wšak pomoc tímto prostřed
kem nabytá zmizela zase. Při wypuknutí welké wálky turecké
roku 1683 wyžádal sobě císař swolení papežského, aby tyto solní
peníze k obecným potřebám obrátiti směl proti budaucí náhradě.
S tanto náhradau odkládalo se wšak rok po roce, až se přestalo
na ni mysliti. Artikul o „uwedení w pořádnost kollatur a far“
st-kwěl se sice i potom každý rok w usnešeních sněmowních na
prwnín'i místě hned po úwodu o proposicí králowské, ale obsahowal
pokaždé toliko odklad 1'1edostatkem prostředků odůwodněný. Když
se počalo za císaře Josefa I jednati o nowau rektifikací usedlostí,
odkázána jest záležitost kollatur a. far ponejprw roku 1709 na.
kommissí, která k tomu měla býti zřízena, tak aby staw záduší
a far spolu se stawem usedlostí wyšetřila. Tím protáhla se wěc
přes celý čas panowání císaře Karla VI. Wíce wšak pořídilo se
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mezitím cestau dobrowolnau, na kterau nejprwé ukázal sněm r. 1676,
a která později určitěji jest naznačena usnešením snčmowníln r. 1696,
tak totiž, aby mezi duchowním úřadem a jednotliwými patrony wy
jednáwáno bylo, coby tito buď w penězích, buď w plodinách buď
nawrácením polností a jiných sprawedliwostí dobrowolně přispěti
chtěli, aby se beneficia mohla nowě zříditi. We směru tom wyšlo
později roku 1718 dle sněmowního usnešení weřejné wyzwání čili
excitatorium ku patronům kostelů, aby se ku přispíwání takowému
wolnými prokázali. Toto excitatorium jest potom skoro každoročně
obnowowáno s pochwalau účinku jeho, ježto skoro každý rok ně
který počet benefieií byl tím spůsobem skutečně uweden w po
řádnost.

Do oboru zákonodárstwí sněmowního we wčcech náboženstwí

náleží také zákon wyšlý ze sněmu roku 1654, od císaře dne 22. Října
toho roku weřejně wyhlášený, „kterak by dni páně nedělní a jiní
wšichni swátkowé weřejně swěceni, přestupníci pak a potupníci jich
trestáni býti měli,“ jakož i zwláštní zákon ze sněmu téhož roku,
kterým swatý Josef, pěstaun pána Krista, přijat jest za spolupatrona
králowstwí českého a dáno w moc arcibiskupowi, jak by swátek
toho swatého budaucně zaswěcen býti měl.

Jestliže se činnost sněmů w zákonodárstwí dle tohoto wypsání
newidí třeba dost rozsáhlá, předce widěti jest z rozličných před
mětů, na které se wztahowala, že jí dosti rozmanité obory byly
otewřeny. Bylot to krom wěcí čistě komorních hlawnč jen zákono
dárstwí w saudních wěcech, oivšem odwětwí ze wšech nejdůležitější,
které dle obnoweného zřízení zemského zůstáwalo skoro wýhradně
w moci panowníka. We wšech jiných oborech nebyl nedostatek
opráwnění stawů příčinau, pro kterau zákonodárná činnost jejich
nerozwinula se šíře; záleželo to wíce w nepřízniwých okolnostech
času onoho wůbec.

Wedlé činnosti zákonodárné w nejwlastnéjším smyslu toho
slowa sluší wšak také zmíniti se o působení sněmů zawáděnímroz
ličných ústawů a zařízení k obecnému dobrému. K tomu náleželo:

a) Starodáwné zřížení tak zwaných lékařů a bradířů (to jest
ranhojičů) zemských, kteří byli od stawů dosazowáni a ročními
platy Opatření. Dle zařízení staršího hýwali dosazowáni čtyři lékaři
a dwa bradíři, umístění w Praze. Na sněmě wšak roku 1676 wzali
stawowé w uwážení, kterak lékaři zemští, přijímajíce platy swé
z daní kontribuentů, nerádi, zwláštč ke chudším, z Prahy wen do

1
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krajů wyjíždějí. Pročež za slušné uznali, aby lékařům i bradirum
zemským platowé jich do polowice zmenšení byli, ažby pak dwa
odemřeli, aby místa po nich prázdná zůstala neosazena a platowé
jejich aby rozděleni byli mezi lékaře, ježto by pro obecné dobré
w krajích bydlilí a obywatelům i lidem jich poddaným w čas po
třeby pomáhati mohli, tak aby se každému asi po 100 kepách
niišenskýeh dostalo. Nález ten byl od císaře stwrzen, ač s obme
zením, aby to \vůbec we skutek wešlo teprw po odemřeuí jednoho
neb druhého z tehdejších lékařů nebo bradířů. Přišlo'k tomu tedy
ponejprw roku 1682. Sněm uzawřel, aby byli budaucně w Praze
toliko dwa lékaři a tři bradíři zemští, a dosadil krom toho dva
nowé bradíře, jednoho w kraji Bechynském a jednoho w Žateckém.
Potom pokračowalo se wždy po několika létech dále a dále we
zřizowání nowych míst pro lékaře a bradíře, až měl každý kraj
swé, na čemž se zakládá ještě i posawadní zřízení lékařů a ran
hojiěů krajských. '

b) Zřízení průbíře zemského, též od stawů placeného, jehož
jmenowání dále se \v dorozumění s místodržitelstwem. Místo toto,
které jak se zdá w prwním čase po bitwě Bělohorské zašlo, bylo
usnešením sněmowním roku 1654 obnoweno.

c) Uprawení plawby po Labi, jak se zdá od Mělníka až ke
hranicům zemským, na kteréžto dílo nastaupilo se hned na sněmě
roku 1627, tak že wzloženo jest na nejwyšší úředníky zemské spolu
s kommissí stawowskau k tomu jmenowanau, aby rozwrženínákladu
učinili. Dle rozwržení toho swolili stawowé roku 1628 20,000 zla
tých na potřebné autraty, a zawázali krom toho obywatele nejbliž
ších míst, aby poddané swé k některým práeem přitom na několik
dní bezplatně propůjčili. Tím spůsobem bylo dílo asi po 10 létech,
totiž roku 1638, bez mála dokonáno. Jednalo se později roku 1654
o uprawení plawby po Labi a Wltawě nahoru až ku Praze, a sta
wowé byli ochotni, wésti náklad na to, wšak když by odstraněny
byly překážky plawby Labské skrz wysoká cla, jmenowitě w Mag
deburce. Což poněwadž se po rozličném jednání s kurfirstoin saským
nepodařilo, zůstala wčc newyřízena.

d) Zřízení zemské školy jízdné. Prwní, ač, jak se zdá, ještě ne
stálý začátekkní stal se, když r. 1658 jakýsi Jan Mundt z Thingen
stawům předložení o užitečnosti takowé školy we městech Praž—
ských učinil a za rossbereitera neboližto zemského tumlíře koní
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za skrownau roční mzdu přijat býti žádal, stawowé pak prozatím
na rok k tomu swolili.

Působení stawů w těchto a podobných směrech k obecnému
prospěchu bylo wšak zajisté rozsáhlejší, než se nám jewí zartikulů
sněmowních každého roku tiskem wydaných, které nám slaužily
téměř za jediný pramen při skládání Spisu tohoto. Jak mnoho dů
ležitých wěcí jest we zřídle tomto pominuto mlčením, o tom sau
diti lze již z toho příkladu, že we Wšech artikulích snčmowních od
císaře Ferdinanda II až do Marie Terezie nikdež se nečte nic o

sýpkách apenčžitých zálohách kontribučních, ježto, stáwawše, pokud
s jistotau známo, aspoň již před rokem 1748, nejspíš byly též za
řízení ze sněmowních usnešení pošlé.

V.

Háj ení práw země.

Ukázali jsme w prwním článku, o základech prawa státního
w Čechách, že zřízení zemské, pokud se týkalo práwa weřejného a
jmenowitě poměru mezi králem a stawy zemskými, bez obapolného
swolení jich práwnč zmčnčno býti nemohlo. Ten smysl mělo ne—
toliko obnowené zřízení zemské spolu se stwrzením privilegií od
císaře Ferdinanda II, nýbrž tím samým také přísaha králowská při
každém korunowání, jak týmž obnoweným zřízením Ferdinandowým
byla wyměřena, a rowněž potwrzení privilegií wydáwané od každého
panowníka dle starodáwného obyčeje po nastaupení na trůn. Přísaha
králowská při korunowání byla učiněna od krále Ferdinanda III
roku 1627 již za žiwobytí otce jeho hned práwč po wydánínowého
zřízení zemského; od dwau synů tohoto panowníka, Ferdinanda IV
roku 1646 a Leopolda I roku 1656, též ještě za jeho žiwobytí;
později od císaře Karla VI roku 1723, od králowny Marie Terezie
roku 1743. Toliko za císaře Josefa I nepřišlo ku korunowání pro
brzké jeho úmrtí.

Za wšech těchto panowníků pokládalo se sic za práwo krá—
lowské, zřízení zemské wykládati, pokudž o jednotliwých ustano
wcních jeho wznikly jaké pochybnosti. Wýkladů, doplňků, širších
ustanoweuí, wůbec tak zwaných declaratorií k obnowenému zřízení
zemskému, týkajících se netoliko saukromého, nýbrž iweřejného
práwa, wyšel dosti znamenitý počet jak za li'erdinanda II samého
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tak za jeho nástupců. Již za Ferdinanda III byla roku 1640 sesta
wena authentická sbírka takowýchto declaratorií. W ní nachází se usta
nowcní od nás jinde zmíněné, kterým císař Ferdinand III rozšířil a
uwolnil práwo initiativy stawů českých we wěcech zákonodárstwí.
K takowému ustanowení, kterým král od wlastního práwa swého
ku prospěchu sněmu něco upustil, nepodléhalo opráwnění jeho owšem
žádné pochybnosti. We wšech jiných případnostech wztahowala se
declaratoria takowá toliko ku práwům jednotliwých stawů neb osob,
k. p. ku pořádku přednosti a jiným poměrům mezi nimi; nikdy ne
týkalo se to ustanowení práwa mezi panowníkem s jedné a sněmem
s druhé strany.

Že w případnostech takowéhoto spůsobu uznáwána byla potřeba
obapolného dorozumění mezi králem astawy, toho se nejjasnější příklad
z té doby objewujew jednání o pragmatickau sankcí císaře Karla VI.

Zákon tento měl w Čechách potud menší důležitost než
k. p. w Uhřích, že w králowstwí uherském do času císaře Karla VI
bylo jen práwo mužského pokolení domu Habsburského k nástup
nictwí uznáno zákonem, w Čechách pak bylo také opráwnění žen
ského potomstwa ustanoweno již obnoweným zřízením císaře Ferdi—
nanda II. Přitom wšak nebylo žádného zákonného ustanowení
o pořádku, we kterém by potomstwu ženskému nastupowání nále
želo. Císař Ferdinand II byl poslední Wůlí swau roku 1621 usta
nowil, aby wšecky země rakauské linie domu Habsburského poklá
dány byly za nerozdílný inajorat, we který měli mužští členowéjejí
nastupowati dle pořádku pnvorozenstwa. Na ženské se ustanowení
toto newztahowalo, ano byly z pořádku tohoto wýslowně wylaučeny
s wyhražením toliko slušné wýprawy. Toto ustanowení, jakožto
jednostranně od panowníka wyšlé, nemělo zákonné moci, pokudž
se w jednotliwých zemích s platnými zákony jich základními potý
kalo, k. p. w Uhřích. Potkalo pak se krom toho sodporem mlad
šího bratra Ferdinandowa, Leopolda, který dle, staršího řádu w domě
Habsburském žádal podílu w panstwí. Ferdinand II upokojil jej
postaupením hrabstwí tyrolského, a stwrdil předešlé ustanowení
o nedílném nastupowání dle prworozenstwa kodicillem roku 1635,
tak že se wztahowalo owšem jen na jeho wlastní potomstwo.
W Čechách platilo tehdy již dle obnoweného zřízení za práwo, že
se dědičnost trůnu wztahuje také na ženské pokolení králowského
rodu; musilo pak se dle posawaduího obyčeje samo sebaurozuměti,
že práwo ženského potomstwa nastupuje teprw, když mužského
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dědice není. Potud byl kodicill císaře l<'erdinanda II se základními
práwy králowstwí w úplné srownalosti; ale kterémuz někinika dě
diců po ženské straně náleželo po wymření mužského kmene přední
práwo k nástupnictwí, nebylo posud zákonem ustanoweno. O tom
učinil nařízení ponejer císař Leopold I, když se we wálce o špa
nělské dčdictwí dle umluw mezi ním a jinými eurOpejskými mocnostmi
jednalo o to, aby ze dwau synů císařowých mladší, totiž potomní
císař Karel VI, dosazen byl na trůn španělský, starší pak, Josef 1,
aby přestal na starém dědictwí domu rakauského. Císař Leopold
ustanowil totiž roku 1703 (12 Září), aby jeden bratr po druhém,
když by ten neměl mužských potomků, následowal w dědietwí;
když pak by mužských potomků wůbec nebylo, aby přešlo dědictwí
nejprwé na dcery staršího, Josefa I, dle pořádkuprworozenstwaana
jejich potomky, potom pak rowněž na dcery mladšího Karla. Po
řádek tento změnil wšak zase císař Karel VI wýpowědí dne
19. Dubna roku 1713 we slawném shron'iáždční nejwyšších úředníků
rozličných králowstwí a zemí i znamenitého počtu tajných radd
ohlášenau, dle kteréž po něm, když by nezůstawil mužských dědiců,
měly následowati předně jeho wlastní dcery s potomstwem swýin
dle pořádku prworozenstwa, po nich teprw dcery císaře Josefa I,
a po nich i jich potomstwu sestry císařowy, dcery Leopolda I.

Ani ustanowení císaře LeOpolda I ani \výpowčd Karlowa, na
zwaná později pragmatickau sankcí, némčly samy sebau zákonné
platnosti w Čechách, a účinliwost jejich nebyla pojištěna, leč jestliže
se členowé panownického rodu sami jednosworně mínili jim podro
biti. Stala-li se mezi nimi samými rozepře, pak zajisté dle práwa
náleželo rozhodnutí stawům zemským, poněwadž nebyli dosud ničím
jiným vázáni, než obnoweným zřízením zemským, dle něhož jen
wůbec práwo ženského potomstwa k dědictwí bylo uznáno. Komu
mezi wíce potomky ženskými náležela přednost, musilo býti wolnau
otázkau. Padalo to tím wíce do očí, když práwě dwapanowníci sami,
Leopold I a Karel VI, w krátkém čase po sobě rozhodli u'ěc každý
jinak. Proto bylo schwálení pragmatické sankcí w Čechách od stawů
newyhnutedlně zapotřebí, aby měla moc zákona.

Císař Karel VI'wznesl wčc na stawy české na snčmě roku
1720 zwláštním předložením w četném shromáždění stawů dne
12 Října, kterým oznámena jsau jim wšecka předešlá ustanowení o
nástupnictwí, jakožto k zachowání jednoty mezi wšemi zeměmi pan
stwí císařského směřující, poslední wůle totiž císaře Ferdinanda II,
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téhož kodicill z roku 1635, nařízení císaře Leopolda I z r. 1703
a wýpowěd Karlowa z roku 1713, a žádáno, aby k nejnowějšímu
tomuto ustanowení jakožto k zákonu na wždy platnému a sankcí
pragmatické přistaupili a jí podnikli. Stawowé odpowěděli na to
oswěděením daným dne 16 Října 1720, kterým dle poníženého
spůsobu toho času předně děkowali císaři, že toto swé nejstarostli
wější a nejsprawedliwější rozhodnutí jim ze samé přeplýwající při
rozené milosti přednésti dal, uznali prospěšnost jeho pro obecné
dobré a k odwrácení wšelikého nebezpečenstwí, jakož i že se za
kládá na starých základních zákonech králowstwí, a oznámili, že
k němu co k zákonu základnímu na wždy platnému přistupují, a se
zawazují, v'ád nastupowání na trůn jím ustanowený zachowáwati a
statky swými i krwí swau po wšecky časy hájiti, té důwčry naproti
tomu jsauee, že císař je, nejwěrnější stawy a obywatele země, při
týchž základních zákonech a při privilegiích zemských císařem Fer
dinandem II dne 29. Kwětna roku 1627 stwrzených, též řádech a
zwyklostech zachowá a chrániti bude. Oswědčení toto sepsáno jest
we dwau exemplářích, z nichž jeden odewzdán císaři prostředkem
kanceláře české dworské, druhý poslán k úřadu desk zemských, a
po wypsání do nich uložen do tajného archivu zemského w kapli
Swatowácslawské. .

Zřízení zemské bylo, jak jsme swrchu spatřili, za posledních
let císaře Leopolda, za panowání JosefaI a opět za posledního
času Karla VI několikkrát přestaupeno, když si panowníci tito
osobili práwo, w welkých potřeb wáleěných jisté mimořádné
druhy daní rozpisowati bez swolení sněmowního. Stawowé neměli
dosti moci, aby se tomu w okolnostech takowých mimořádných
s auči'nkem postawili na odpor; obyčejně toliko odwrátili skutečné
wyhrání takowé daně wykaupením ji; nikdy wšak proto nebylo práwo
panowníka k takowému ukládání berní uznáno, tak že zůstalo to
wždy jen wykroěením z mezí zřízení zemského.

Proti privilegiím země bylo také, že králowé čeští od času císaře
Ferdinanda II nepřehýwali stálým sídlem swým w Praze, jak bylo
Wýjednáno we smluwách zawřených s Ferdinandem I při zwolení
jeho za krále. Stawowé čeští dlauhý čas neustáli upomínati o to:
aby se dwůr z Wídně zase přistěhowal do země. Hned na prwním
sněmě císaře Ferdinandall roku 1627, při kterém byl osobně pří
tomen, žádali stawowé císaře wedlé děkowání za obnowení práw
země, „aby resideneí swau císařskau a králowskau zde mezi nimi
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za mnohá a prodlaužená léta stále na trůně swém zůstáwati ráčil;“
což se wšak jen na krátko splnilo. Na snčmč ku konci roku 1625)
připomenuli stawowé, když se jednalo () swolení posudného, že tato
daň jindy obyčejně jen na wychowání dworu císařského swolowána
byla, a že se přitom wždy na přebýwání jeho w zemi myslilo. Pří
měji wyslowili se w měsíci Lednu roku 1634. Wzawše začátek od
noworočního přání, kterým odpowěděli na milostiwý dopis císařůw
sobě přečtený, oznámili, že by jim w prawdě nic milejšího a poté
šitelnějšího a tomuto králowstwí prospěšnějšího nebylo, jak aby bud
JMCau, swého nejmilostiwějšího krále a pána, w zemi osobně pří
tomného měli, k JMti w důležitostech swých útočiště bráti, a cožby
k dobrému tohoto králowstwí a wšech jeho obywatelů bylo, jemu
přednášeti mohli, bud? aby dle častěji jim nčiněného zaslíbení král
uherský a český, nejmilejší pan syn JMCé (Ferdinand 111)i 5 Její Mi
lostí králownau do tohoto králowstwí dle žádosti jejich přijel a jemu
osobně byl předstawen. Ale že se to doposud nestalo aouí se swé
nejmilostiwější wrchnosti zbaweny a tak docela opuštěny spatřují,
to že na ten čas Bohu pornčiti aswému welkému neštěstí přičítati
musejí. Nebo jaké zlé císaře Matiáše dobré paměti newčasný od
jezd z tohoto králowstwí spůsobil, že jest každému wědomé; ne
méně když JMCá, pán jejich nejmilostiwější, ku koho pak koli radě
(cujuscunque tandem suasu), nehledě ani na tehdejší tělesnaunemoc
JMKé, swého nejmilejšího pana syna, aproti wší naději, odtud odjel,
jaké nehody z toho králowstwí tomuto přišly, žeť se JMCá sám milo
stiwě upamatowati může, a také toho obywatelé na nejwýš utištění
a utrápení swau nejwětší zkázan a hynutím lítostiwě doposud po
citují. Naproti tomu když JMt císař Rudolf slawné paměti stále
w králowstwí tomto přebýwal a zůstáwal, jak ono toho času, na
který mnozí s hořkými slzami a wzdýcháníni vzpomínají, kwetlo a
wšelikých wěeí hojností oplýwalo, to že také jest wědomé a swčtu
známé.

Doléhání toto mělo za účinek, že nedlauho potom král Fer
dinand IH, jakožto již tehdáž za žiwobytí otce koruuowaný, když
po usmrcení Waldšteina ujal welitelstwí nad wojskein, zároweň také
jistým spůsobem předstawen jest králowstwí českému na místě cí—
sařowě, tak že za posledních let žiwota Ferdinanda II jmenowitč i
sněmowé w Čechách byli od něho swoláwáni. Poněwadž wšak nic
méně stále w zemi nezůstáwal, bylo stawům opět již roku 1636
zapotřebí, žádati, aby se jak nejdříwe možná přistěhowal, apokudž
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by sám pro zaneprázdnění na jiných stranách nemohl, aspoň krá
lownu a mladé panstwo w králowstwí přebýwati nechal. Přitom
nařízeno jest nejwyšším berníkům s strany posudného, kteréž bylo
swoleno na témž sněmě, aby peníze sebrané při swém úřadě zadr
želi a ničeho nejmenšího z nich newydáwali až do žádaucího osob—
ního příjezdu JMKé neb aspoň králowny amladého panstwa. Zaba
wení to zdwihli stawowé teprw na sněmě roku potomního (1637),
a wšak při opětném swolení posndného opět žádali, aby se král
s dworem swým do králowstwí přistěhowal a u nich zůstal. Žádost
ta jest opětována také po nastaupení Ferdinanda III w císařstwí
po smrti otce (1638) s upamatowáním na mnohá o tom učiněná
zakázání. Císař také na to stawům dal oznámiti, „že toho celého
úmyslu býti ráěí, do tohoto králowstwí swého příjíti i zde s dwo
rem swým mezi nimi zůstáwati.“ Zlá léta wáleěná, we kterých
potom práwě Čechy byly nejwíce wystaweny útokům nepřátelským,
mnoho k tomu přispěla, že slib ten nebyl splněn w plnější míře.
Císař Ferdinand III wšak aspoň dosti často a mnoho w Praze pře

,býwal. Teprw od času Leopolda I přestala naděje w oprawdowé
přesídlení dworu z Wídně zpět do Prahy a také/konečně usilowání
o ně. Toliko twářnost, jako by Praha wždy byla sídlem králů, za
chowáwala se, takjmenowitě, že za přebýwáníkrále mimo zem býwali
nejwyšší úředníci a saudcowé zemští jmenowáni místodržícími, kte
rýžto názew pokaždé přestal, kdykoli král třeba na čas dost-ikrátký
přijel do Prahy.

Z přebýwání králowského dworu we Wídni pocházelo, že také
jeden z nejwyšších úředníků zemských, totiž nejivyšší kancléř, pře
býwal mimo zemi, jakž byl řád starodáwný, že kaneléř-wždy musil
býwati při osobě králowě. Proto wšak neměl nejwyšší kancléř
přednosti před ostatními úředníky, nýbrž powažowal se wždy za jed
noho z nich, a měl přitom toliko na péči dorozumíwání se mezi
nimi a panowníkem. Wůbec nezměnilo se tím nic we zřízení nej
wyšší spráwy zemské a w samostatném postawení koruny akrálow
stwí českého, jaké jemu dle základů státního práwa země, swrehu
od nás wyložených, náleželo. Jakkoliwěk ponětí toho času o swr
chowané moci panowníkowě bylo weliké, nicméně w tomto ohledu
nebylo až do času Marie Terezieani žádného zjewného směřowání
ku proměnám samostatnému státnímu práwu českému protiwným.
Wyswítá to nejlépe z jistého jednání o nowé zřízení zemské pro
Čechy i také pro Morawu, které mínil wydati císař Josef I, 0 kte



V. Ilájení prám země. 91

réín wšak potom pracowalo se dělo za nástupce jeho, císaře
Karla VI'a nedošlo se konce. Císař .l'osef zřídil k tomu kommissí

asi roku 1710, jednu w Čechách jednu na Morawě, kteréž měly
od článku k článku na základě li'crdinandowa zřízení zemského pra
cowati, sobě hotowé náwrhy ku porownání sdělowati a rowněž po
článcích předkládati císaři k jeho uzawření. Kommissí tyto byly dosa
zeny od císaře; nebo we snčmowních jednáních toho času nena
chází se o nich žádná zmínka; ale skládaly se weskrz z osob sta
wowských, dílem z prostředka nej_wyššíchúředníků zemských, dílem
jiných, a sice stawu panského, rytířského a městského; při čemž
jest auplné pominutí duchowního stawu nápadné; wšechkommissarů
českých bylo, jak se zdá, dwanáct. Kommissí česká pracowala,
pokud známo až do roku 1723, a to sice ještě i po korunowání
Karla VI, které bylo \vykonáno 5. Září toho roku. Tehdáž byla
skoro s celau částí zřízení zemského, na práwo weřejné se wztahující,
w obnoweném zřízení Ferdinandowě pod literau A obsaženau, ho
towa. Náwrhy její nowého znění jednotliwých článků zřízení zem—
ského jsau weskrz doloženy obšírným odůwodněním nawržených
proměn, a přiloženy k tomu zákony, privilegia, declaratoria a jiná
nařízení, na kterých kommissí zakládala swé mínění. W celé té
práci nenachází se nic, coby směřowalo ke zmenšení práw země
neb stawů zemských. Wlastní účel její byl, obnowené zřízení Fer
dinanda II uwésti w takowé znění, aby w něm samém wšecka po
zdější wyswětlení byla Spolu obsažena. Základy jeho w ničem nejmen
ším se nehýbalo; prawa stawů měla býti nowým zněním zřízení
zemského rowněž tak jako práwa panowníkowa jasněji wyložena,
zejména wýslowným uwedením wšech důležitých starších privilegií,
obnoweným zřízením zemským nezdwižených; z úwodu k Ferdinan
dowu zřízení zemskému i jinde wšudc měly zmínky o „ohawné
rebellii“ býti odstraněny, jakožto k nynějším stawům sc newzta
hující atd. Dílo wšak, jak řečeno, nebylo dokonáno, neznámo zja
kých příčin. 8)

Poměr Čech k jiným zemím koruny české a k ostatním ze
mím panstwí rakauského spočíwal krom Společného panowníka také

3) Náwrhy kommissí české nacházejí se w archivu dworské kanceláře
české we Wídni. Přepis jich nedáwno teprw pro zemský archiv český zhoto
wený jest mi propůjčen dobrotau pana prof. Gindelyho. Pohl-íchu není při—
loženo prwotní nařízení císaře Josefa I k této práci; pročež nedá se čas, kdy
byla začata, určitě udati. Nachází se wšak mezi přílohami jisté částečné nau
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na přátelském dorozumíwání se mezi stawy jednotliwýchzemí, kte
rému wšak byly w té době wytčeny mnohem užší meze než za
časů před bitwau Bělohorskau. Obyčejný prostředek k tomu mezi
zeměmi koruny české býwaly předtím tak zwané generalné sněmy,
které w této době již "swolawány nebyly, ač nepřekáželo tomu
žadné zákonné ustanowení. Dorozumíwaní takowého bylo potřeba,
pokud se týkalo poměrně rowného přispíwání k wydaním na spo
lečné záležitosti, totiž hlawně na potřeby wojenské.—

Již za císaře Maximiliana byla w tom ohledu jistá proporcí
mezi zeměmi českými a německorakauskými umluwena, která se až
do wypuknutí třidcetileté wálky zachovawala, tak totiž že se na
potřeby wojenské pokaždé učinil rozpočet od komory dworskě, a
dle něho wyžadowal panowník wždy určité quoty od jednékaždé
země jak na penězích tak na mužstwu. Z toho owšem nenásledo
wala powinnost sněmů, aby tolik pokaždé swolilí, kolik císař žádal;
ale rozumělo se, jestliže císař žádal jisté summy na jedné zemi,
že měl dle proporcí žadati také na wšech druhých. Proporcí tato
se přerušila na čas následkem postaupení Lužice horní i dolní kur
firstowi saskému. Roku 1649 jednalo se o nowé ustanowení quot
prostředkem jisté konferencí wšech zemí, jichž se týkalo. Císař
Ferdinand usnesl se se stawy českými, že když by k takowé kon
ferencí přišlo, měli k tomu powolani býti z Čech pan Oldřich
František Libšteinský z Kolowrat, nejwyšší hofmistr, a pan Wilém
Albrecht Krakowský z Kolowrat, wojenský generalný kommissař
w kralowstwí českém. Konferenci takowa sešla se roku 1655, na

kteréž umluwena proporcí tak, aby na země koruny české přišlo
pokaždé 10, na země rakauské 8 dílů. Dle toho řídily se rozpočty
až do roku 1679, we kterém za císaře Leopolda I, nejspíš opět
prostředkem konferencí, wyměřcno jest na země české něco méně
než dwě třetiny, na země 'akauské něco wíce než jedna. třetina,
totiž na ony 113/4, na tyto GV, dílu, což roku 1682 určitěji wypo
čteno tak, že se měla cela potřeba děliti na 18 >; 24, to jest 432
dílů, z nichž 282 mělo připadati na země české, 150 na země ra
kauské, a to sice na Čechy 141, na Morawu 47, na Slezsko 94,

čení dané kommissí české dekretem císařskými dne 7. Srpnav1710, dle jehož
obsahu zda se, že se tehdáž kommissí začala teprw nedawno. Ze se práce pro
táhla delší čas ještě za panowaní Karla VI, wychazí na jewo z rozličných

declaratorií tohoto panowníka, které se uwodí mezi doklady nawrhů kommissí.
Poslední z nich jest z roku 1723 dana dne 5. Rijna.
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na dolní Rakausy 50, na horní Itakausy 25, na země wnitrorakau
ské 75 dílů. Kralowstwí české snášelo tedy dle toho bez mala tře
tinu celé potřeby, Morawa a Slezsko dohromzuly práwě tolik co
Čechy. W tom stala se proměna roku 1684, když s ohledem na
zahuby utrpené \vpadem tureckým roku předcházejícího (1683
sleweny jsau zemi dolnorakauské 2/3 jejího dílu, z nichž jedna pře
wzata od zemí českých, druha od zemí rakauských, přitom pak
zůstaweno až do roku 1691, potom pak slewení to sníženo na V3,
a zůstaweno přitom do roku 1699. Později byla wšak proporcí tato
libowolně překračowana na ujmu Čech od dworské komory; což
bylo předmětem častých stížností stawů za panowaní Karla VI,
které konečně teprw recessem zawřeným za kralowny Marie Terezie
došly swého wyřízení.

Podobného ustanowení preporcí wukladaní břemen weřejnýeh,
jako mezi Čechy a jinými samostatnými zeměmi, bylo také potřeba
s strany jistých krajin, které staly ku kralowstwí w poměru zwlašt
ním, ale mnohem užším než země ku koruně přiwtělené, totiž
s strany Loketska, Kladska a Chebska. Loketsko a Kladsko byly
starodáwné části kralowstwí českého, mající wšak zwláštní postawení
proti jiným částem země, Loketsko totiž pro zwlaštní zřízení man
ské, které w něm přewladalo, Kladsko co zwlaštní někdejší župa,
později hrabstwím nazwaná, která od několika set let nacházela se
obyčejně pod panstwím zwláštních knížat, až posledně za císaře
Rudolfa II byla zase kaupena ku koruně za peníze od stawů swo
lené pod wýminkau, aby se napotom již nikdy neodcizowala. Cheb
sko bylo pod jménem zastawy k Čechám postaupeno od říše ně
mecké. Jakožto příslušenstwa kralowstwí českého byly krajiny tyto
potaliowany k snášení časti břemen jeho, ačkoliw se obywatelé jejich
we sněmích zemských neúčastnili. Musili k tomu pokaždé býti
přidržení k žádosti stawů českých prostřednictwím kralowým.

Po zawedení obnoweného zřízení zemského usilowalisněmowé

čeští .o to, aby Loketsko i Kladsko, jakožto skutečné časti králow
stwí, byly s ním uwedeny w rownau jednotu a podléhali wšem
berním od sněmu swolenýni dle určité pr0poreí. Již roku 1630
musili se Loketští uwoliti, při každém swolení sněmowním platit—i
z každého dwora dwakrát tolik, co jinde uloženo bylo na poddanau
usedlost. Kladsko mělo býti powažowano za dwadeatý díl kralow
stwí a odwaděti tedy pokaždé 1/20celé swolené berně. Posudné a
jiné podobné sbírky ukládaly se w obau krajinách jako w jiných
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částech země. Wyjednáwání s nimi od případu ku případu prostřed—
kem krále mělo napotom minauti. Dle uzawření sněmu roku 1644
slíbil císař Ferdinand III w tom směru „jak kraje Loketského tak
i hrabstwí Kladského obywatelůmporučiti: poněwadžJMCé, jakožto
krále českého, podlé stawůw tohoto králowstwí a spolu s nimi i
oni dědiční poddaní w králowstwí tomto immediate obsažení, jako
i od slawně paměti Ferdinanda II k jiným krajům tohoto králow
stwí připojeni jsau, aby napotom sami také osobnějako jiní tohoto krá
lowstwí obywatelé ke wšem sněmům a sjezdůin se sjížděli, w nich se
po pořádku přimlauwali a je zawírati pomáhali a na žádné ob
zwláštní kommissaře, jakoby příkladem markrabstwí morawského a
knížetstwí slezského tomuto králowstwí přiwtěleni byli, nečekali.“

Rozdíl mezi Loketskem a jinými kraji českými následkem to
hoto nálezu ponenáhlu pominul; ale stawowě hrabstwí Kladského
odpírali déle se mu podrobiti. I w potomních létech musili po
každé teprw od krále býti wyzwáni k placení swé quoty. Roku
1646, když císaře Ferdinanda žádali za ustanowení nějakého jistého
řádu při saudech we hrabstwí, wyšlo rozhodnutí císařské na to, aby
se sprawowali obnoweným zřízením českým. Kladští wšak toho pod
niknauti nechtěli, tak sice že se ani wyhlášení obnoweného zřízení
zemského u nich nestalo, až teprw za císaře Leopolda I opět jest
nařízeno roku 1696; tím méně dáwali se nalézti na sněmích če
ských. Naproti tomu stěžowali již roku 1651 na přetížení quotau
na ně wyměřenau. Po delším wyjednávání o to prošlo nařízení
císařské k nim roku 1654 (14. Unora), aby jakožto aud králowstwí
ke sněmu se najíti dali a tam swau stížnost přednesli. Kladští wšak
toho ani tehdáž neučinili, a odkázání jsau proto na odwádčníquoty
posawadní až do wyšetření počtu poddaných, o které se tehdáž
jednalo jak w celé zemi tak iunich. Následkem wyšetření toho jest
jim potom quota slewena s 20. dílu na 30. díl celého králowstwí,
neznámo kterého roku, wšak dojista před rokem 1657.

Město a krajina Chebská pokládaly se za 50. díl králowstwí,
a platily dle tě prOporcí, neznámo mi kdy ustanowené. Musilo wšak
o to snimi pokaždé býti jednáno, což stáwalo se dle žádosti od sněmu
na krále wznešené obyčejně prostředkem heitmana kraje Loketského.
Také posudné se wždy ukládalo na Cheb spolu s wlastním králowstwím.
Nařízením císaře Ferdinanda III dne 9. Listopadu roku 1638 bylo
Chebským poskytimto jisté ulehčení, které wšak platilo jen na tři
léta, tak že měli platiti jen ze 400 dworů čili osedlýcll. Ještě
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roku 1.652 bylo ze sunnny 200,000 zl. swolené za celé králowstwí
na Cheb, město i krajinu, 4000 zlatých rozwrženo, tedy 50. díl.
Již roku 1654 zdá se wšak že se Chebští zpěěowali tolik platiti.
W roce 1657 obnášela quota jejich již jen 70. díl, a byla kdysi
před rokem 1660 na 100. díl snížena. Dalším žádostem ()hebských
o polehěení, wznášeným na sněm již roku 1669 a později, nechtěli
stawowé místa dáti. Konečně wšak jest jim předce powoleno na—
řízením císaře Josefa I roku 1707, aby na wojenské extraordinarinm
toliko dwaustým, na jiné pak berně stým dílem jak doposud při
spíwali.

Ku práwům země, jejichž hájení náleželo stawůni jakožto za
stupitelstwu zemskému, sluší počítati také zachowání hranic krá
lowstwí. Již na sněmě roku 1627 jednalo se o starší rozepře o
hranice s Bawory, s Falcem, se zemí markrabí šrandenbursko
Anspašského i se Sasy, a zřízena za příčinau jich roku 1628 kom
missí od císaře i od stawů, aby písemnosti starší o té wěci pro
hlídla, s měřiěi zemskými a k tomu náležitýn'íi lidmi hranice osobně
sjela, krajské heitmany a majetníky statků na pomezí k tomu po
wolala, s strany sporných míst swědky wedla a s kOIllll'lÍSSiIÍ'lsau
sedních knížat k témuž wyprawenými se smluwila. Jednání přetrhlo
se potomními běhy wálečnými, obnoweno jest zase roku 1636 ná—
sledkem zawření míru Pražského s kurňrstem saským, ale nedoko
nale se pro nepříležitost času při opětném dlauhéin zůření wálky.
Teprw roku 1661 dal císař Leopold I předložiti stawům opět zá
ležitost týkající se hranic lužických, poněwadž uprawení jich bylo
řečeným mírem Pražským pozůstaweno zwláštnímu jednání. Stawowé
wzali w uwážení, že také na saských a baworskýeh jakož i na ra
kauských a morawskýeh hranicích nemálo záleží, a žádali, aby se
proto wůbec wšecky hranice tohoto králowstwí dali sjeti, očité spa
třiti a w dokonalau pořádnost přiwéstí. Se swolením císaře zřízena
jest předewším kon'nnissí čtyr osob, po jedné z každého stawu,
k wyhledání, co w té příčině předešlé řízeno bylo, i ke zhotowení
instrukcí pro kommissaře, kteří měli k dílu samému býti zřízeni.
Práce té kommissí protáhla se wšak příliš dlauho pro rozsáhlost
úkolu a' mnoho k tomu potřebných naučení z rozličných stran země,
i uwázla potom opět po wypuknutí dlauhých wálek tureckých, pro
které šetřilo se i s potřebným k tomu nákladem. Toliko jednotliwé
rozepře o hranice byly mezitím prozatímně wyrownáwány.

Také obrátili stawowé zřetel k nebezpečenstwí při prodáwání
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lesů na hranicích ležících cizincům, aby z toho spory o hranice
zemské se nerozmnožily. Poněwadž prodeje cizozemcům dle zřízení
zemského nesměly se jináč stáwati než zwláštním powolením krá
lowským, stalo se usnešení na sněmě roku 1650, aby král powolení
takowých nedáwal. '

Také wyplaňowání lesů na hranicích pokládalo se za wčc
welmi škodliwau, o čemž pamět následující w artikulích sněmow—
ních roku 1682: „Dáleji také přednešeno bylo, žeby někteří z oby—
watelůw lesy s jinými krajinami mezující welmi wysekáwali a pla
nili, ježto JMCé a celému králowstwí netoliko pro uwarowání wše—
likého skrácení k ujmě colných regalií směřujícího, nýbrž i proto
na tom záleží, aby takowí lesowé (kteřížto od Boha a přirozenítak
spůsobeni jsau, že předešlo, obzwláště tehdáž, když Chodowé a jiní
swobodníci k opatrowání jich zawázáni byli, za obranu země se
pokládali) zachowáni býti mohli. Přišedše pak nyní ta wěc we
mnohem jinší spůsob, protože králowská komora česká nadjmeno
waně swobodníky za lidi podací prodala a tíž lesowé, obzwláště na
hranicích baworských, tak otewřeni se býti prawí, že w nich celé
wsi wystawenya cizími, z okolních zemí přicházejícími lidmi osazené
se wynacházejí, kdyby pak takowe' k tomuto králowstwí náležející
wsi zase zkaženy býti měly, ti lidé ne sem do země, nýbrž jinam
a wen ze země by odešli a tudy kontribuentů by ubylo: pročež
stawowé za dobré uznali, aby JMCá při kommissařích k partiku
lární hraničné kommissí w Risemburských a falcowských diíl'ei'encích
zřízených naříditi ráčil, aby oni staw wěcí wyšotřili a zpráwu dali,
podle čehož by budaucně při obyvatelích, kteří takowých lesů
w držení jsau, nařízeno býti mohlo, aby od dalšího planění jich se
zdrželi a ta wyplaněná místa zase zarůsti nechali“

VI.

Řád při sněmích a při spráwě stawowské.

W posledních časích před bitwauBělohorskau byl při sněmích
českých řád obyčejný, že w den, ku kterému sněm položen byl od
krále, stalo se zahájení jeho králem samým neb za nepřítomnosti
krále kommissaři zwláště k tomu jmenowanými. W plném shro
nníždění stawů dal král, na trůnu sedě, nebo kommissaři jeho čísti
prOpOSÍCÍkrálowskau. wo které obsaženy byly žádost-i králowy neb
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jiné náwrhy, jež předkládal sněmu. Stawowé wzali proposicí bud
w celosti buď po jednotliwých článcích w uwážení tím pořádeln,
že se nejprwé nradil o ní staw panský, potom oznámil swé uza
wření we spis uwedené stawu rytířskému, staw rytířský pak po
poradě též obzwláštní oznámil mínění swé pánům we společném
shromáždění s nimi; když pak se oba stawowé srownali, ozná—
mili usnešení swé stawu městskému, který se též poradil nejprwé
obzwlášť a potom swé mínění Wplném shromáždění stawů přednesl.
Oč se takto stawowé usnesli, předložilo se písemně králi; kterýž
byl-li s uzawřením spokojen, schwálil je; měl—li co proti němu,
oznámil to stawům rowněž písemnau odpowědí čili replikau, která
se od nich předešlým spůsobem wzala w uwážení. Někdy se tím
spůsobem wíce spisů wyměnilo mezi králem a stawy. Na
spůsob jednalo se také o náwrzích, které wyšly z prostředka
stawů. Oč se došlo shodnutí mezi králem a sněmem, uwedlo se
wšecko w jeden spis několika osobami ze wšech tří stawů k tomu
zwolenými, který se zase četl w plném shromáždění, byl dle po
třeby 0prawen a schwálen konečně co usnešení sněmowní. Když
bylo snešení sněmowní takowým spůsobem dokonáno, čtlo se
w slawném shromáždění, zase jako proposicí, u přítomnosti krále
neb kommissarů jeho, při otewřených dweřích, aby slyšeti mohl
i lid wenku stojící, a tím se sněm zawíral. Snešení sněmowní
wložilo se pokaždé do desk zemských, a oznámilo se také tiskem.
Na každé swolení berně wydal král po skončení sněmu revers
stawům, že swolení to jakožto dobrowolné nemá býti na ujmu prá
wům jejich. Předsedau čili direktorem sněmu byl obyčejně nejwyšší
purkrabí Pražský; we shromážděních jednotliwých stawů, panského
a rytířského, předsedali wzácnější mužowé z jich prostředka, tak
zwaní principálowé jejich. We stawu městském zaujímali to místo
Pražané; řečníkem stawu městského, který přednášel wýpadek po
rad jeho W plném shromáždění stawů, býwal písař čili kancléř
Staroměstský. »

Pořádek tento zachowal se celkem také za času po wydání
obnoweného zřízení zemského.

Z obyčejného sice přebýwání dworu císařského we Wídni po
cházel rozdíl, že již obyčejně otwírání a zawírání sněmu nedálo se
králem samým osobně; ale stará zwyklost býwala předce wždy za
chowáwána, kdykoli byl král w Praze. U přítomnosti císaře Fer
dinanda II k. p. byl otewřen sněm prwní dle obuoweného zřízení
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roku 1627. Císař Ferdinand III zahájil osobně sněmy roku 1646
a 1656, císař LeOpold hned prwní sněm za swého panowání roku
1657, potom opět roku 1679, a sic pokaždé nejprw austním pro—
mluwením kralowským, potom širším přednešením nejwyššího kan—
cléře k stawům před trůn kralowský do rytířské swětnice na hradě
Pražském powolaným. Týinž řadem stalo se otewření sněmu císa
řem Karlem VI roku 1723, den před korunowáním jeho na 'kra
lowstwí. Obyčejné bylo wšak otwíraní sněmu kommissaři kralow—
skými, kteříž pak wždy w prwním plném shromáždění dali přečísti
swé wěřicí listy a instrukcí. Kommissaři býwali pokaždé tři. Byli
to wždy někteří z nejwyšších úředníků zemských neb jiných radd
kralowských, a sice pokaždé dwa stawu panského, a jeden stawu
rytířského.

Po přečtení proposicí kralowské w plném shromáždění jednal
každý staw předně o sobě, potom teprwé wšichni společněoobsahu
jejím, kterýžto řád byl nyní o něco spletitější tím, že místo pře
dešlých tří stawů byli již čtyři. Jen řídkau wýminkau stawalo se,
že stawowé od pořádku tohoto ustaupili a hned pohromadě zů
stawše o proposicí kralowské uzawření učinili, když totiž nějaká
mimořádná, potřeba wyžadowala pOSpíšení. Tak stalo se roku 1683
před obležením Wídně od Turků i na prwním sněmě potom při
sklonku téhož roku, a ještě jednau na sněmě roku 1684, pokaždé
s ohražením, že to ma býti bez protržení a ujmy starobylého oby
čeje. Roku 1694 wzali stawowé toliko artikul o rekrutách přede
wším jiným w uwažcní hned w plném shromáždění, o ostatních
jednal každý staw obzwlašt a potom teprw wšichni společně.

Mezi císařem a stawy jednalo se na sněmu písemně, čehož
nyní tím wíce bylo potřeba, když dwůr přebýwal we Wídni. Nej
obtížnější jednaní býwalo o berní; w kteréž příčině malo kdy přestalo
se na prwní odpowědi stawů ku proposicí, a ne wždy na replice
císařowě a odpowědi k ní, nýbrž často bylo potřeba wyměnění tří
i ětyr Spisů % každé strany.

Wydání reversu stawům od císaře na každé swolení berně
bylo wymíněno wýslowně w obnoweném zřízení zemském. Každé
snešení sněmowní končilo se proto zawěrkem k tomu se wztahu
jícím, který k. p. hned při prwním sněmě císaře Ferdinanda II
roku 1627 zněl následowně: „Toto pak wšecko wšech čtyr stawůw
kralowstwí tohoto snešení a swolení, kteréž jsau tak na milostiwau
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žádost JMCé z poddané lásky a swé swobodné dobré wůle učinili,
nemá býti k žádné njmě a protržení privilegiím, obdarowáním,
swobodám, práwům, řádům, dobrým starobylým obyčejům a zwyk
lostem tohoto králowstwí nyní i na časy budaucí, a JMCá také
na to revers dostatečný dáti a milostiwč odwésti poručiti ráčí.“

Wydáwání artikulů snčmowních tiskem dálo se pod wírau
nejwyššího písaře a místOpísaře zemského, a to čím dál tím obšír
nčjším spůsobem, tak že se obecenstwo dowčdělo z nich netoliko
znění wlastních nálezů sněmowních, než i odůwodnční jichahlawní
tresti celého jednání sněmowního od preposicí králowské a odpo—
wědi na ni, s replikau a dalšími spisy dle hlawního obsahu jich, až
do záwěrku sněmu.

Za prawidlo slaužilo od dáwna, že sněm držán byl každoročně,
a když bylo potřeba, í častěji. Během třidcetileté wálky stalo se,
pokud mi známo, třikrát, že wjednom roce byly držány dwa sněmy,
totiž w létech 1631, 1638 a 1644; později nenachází se žádného
takowého příkladu, leč potud, že se třeba w jednom roce dwa
sněmy začaly, ale druhý již platil _za rok následující, tak že se
počet sněmů s počtem let wyrownal. Začátek sněmu býwal za
třidcetileté wálky w nejrozličnějších měsících, protože nepokojné
časy nedopauštěly w tom žádné prawidelnosti, a tak zůstalo ještě
i za ostatního panowání císaře Ferdinanda III. Za LeOpoldaI ustálil
se již jistý pořádek, který se zachowal až do času Marie Terezie,
tak totiž, že se sněm začínal nejObyčejnějiw posledních dwau anebo
w prwních dwau měsících každého roku, tedy w Listopadu, w Pro
sinci, w Lednu nebo w Unoru, wýminkau jen třikrát w Říjnu (1672,
1704, 1705) a dwakrát w Září (1657, 1723), pětkrát pak w Březnu
(1666, 1667, 1670, 1671, 1715).

Za císaře Ferdinanda II trwal málokterý sněm český plných
14 dní, nejdelší roku 1631 17 dní, nejkratší téhož roku 4 dni.
Prwní sněm Ferdinandůw roku 1627 skončil se w 10 dnech. Za

Ferdinanda III, a zwláště po skončení třidcetileté wálky, potřebo
waly sněmy již delšího času. Nejkratší roku 1638 trwal 16 dní,
nejdelší roku 1651 tři měsíce a 10 dní; málokterý byl kratší než
pět neb šest neděl. Od počátku panowání Lepolda I protahowaly
se sněmy ještě mnohem wíce do délky. Již prwní sněm jeho trwal
čtyry měsíce a 19 dní, potom pak málokterý kratší čas; což potom
tak zůstalo až do panowání Karla VI, za jehož času prawidelně
býwaly sněmy ještě delší, tak že za LeOpolda I 6, 7 měsíců, za

7:5:



100 VI. Řád při sněmích a při spráwé' stawowske'.

Josefa I a za Karla VI 8 i 9 měsíců nebylo nic neobyčejného.
Nejkratší sněm za Le0polda I byl roku 1667, (lwa měsíce bez čtyr
dní, nejdelší byly roku 1676, 10 měsíců, roku 1682, 10 měsíců
11 dní, roku 1683 dokonce 12 měsíců a 6 dní ; za Josefa I nej
kratší roku 1709, 6 měsíců 21 dní, nejdelší roku 1705, 14 měsíců
15 dní, za Karla VI nejkratší roku 1722, 6 měsíců 2 dni, nejdelší
roku 1716, 16 měsíců a 15 dní. Příčina takowého protažení zále
žela hlawně we zdlauhawém písemném wyjednzíwání mezi Prahau a
Wídní, při kterém se zwlaště o wyžadowané berní nikdy nedocílilo
brzkého srownaní. Při tak dlauhém trwaní sněmu wšak 'newšichni
stawowé zůstawali po celý čas přítomni, nýbrž rozjížděli se dílem
častěji do swých domowů, a býwali někdy mezi sněmem zase ob—
zwláště zwani do Prahy, jestliže se nahodilo něco, k čemu se přálo
četnějšího shromáždění. Takowé swolaní zwlaštní stalo se k. p. mezi
sněmem swolaným ke 4. Prosinci roku 1719 za příčinau předložení
pragmatické sankcí.

Dlauhé trwaní sněmů a spojené s tím autraty na zdržowaní
se w Praze neb časté dojíždění k sezením byly příčinau, pro kterau
se obyčejně mnohem méně osob účastnilo we sněmě, než bylo
k tomu oprawněno, a že jmenowitě mnoha města králowska pro
welké tehdejší ochuzení obcí časem odwykla si wůbec wyprawo
wati posly swé k sněmům (což byly obyčejně dWě neb tři osoby
radní od každé obce), zanechawajíce zastupowání pros-pěchů stawu
swého nejwíce Pražanům a několika jiným městům možnějším. We
shromáždění stawů k uwažowaní pragmatické sankcí roku 1720,
kteréž se wýslowně připomíná co shromáždění četnější a slawnější,
bylo přítomno, krom nejwyššího purkrabí, jakožto direktora sněmu,
18 osob stawu duchowního, 23 pánů, 18 rytířů a26poslůzměst, tedy
dohromady 86 osob. Poslowé městští byli po třech ze Starého, z Nowého
a z Menších měst Pražských, tři z Plzně, po dwau z Budějowic a
zHory, tři z Rokycan, po dwau ze Stříbra azMostu, tři z Hradčan.

Řádným místem k odbýwání sněmů byla Praha, a to sice hrad
Pražský, jakožto sídlo kralowské. Plné sl'iromaždění sněmu odbý—
walo se wc swětnici saudné. Jen dwakrat za celého času od Fer

dinanda II až do Marie Terezie musil sněm z příčiny moru býti
přeložen do jiného města, jednau totiž do Budějowíc, roku 1649,
a jednau do Plzně, 1713.

Ačkoliwěk dle znění privilegií a obnoweného zřízení zemského
neměl král jinak berní a sbírek žadati než na sněmích, dal nic
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méně císař Ferdinand II na začátku roku 1634 w rychlé potřebě
wojenské swolati ne sněm, než toliko sjezd, to jest shromáždění
některého počtu stawů, a předložiti jemu žádost o jistau pomoc
mimořádnau. Stawowé, shromáždiwše se we „welkém počtu,“ swolili,
ne bez poukázání k tomu, že jest to proti zřízení zemskému a
privilegiím. Podobný sjezd držán jest ještě jednau téhož rokuzna
řízení krále Ferdinanda III na místě císařowě opět pro potřeby
wojenské při tehdejším wytažení jeho do pole w čele wojska císař
ského, s udáním příčiny, že pro spěch přitom nebylo dobře možné
sněmu obecného rozepsati a držeti. Nařízení bylo dáno místodržícím,
a sic tak, aby „jisté osoby ze wšech čtyr stawů“ k tomu obeslali.
Sjezd učinil i tentokrát dle přání králowa, ač „s poníženau přitom
a poddanau žádostí, aby wíce a dále takowých kontribucí skrze
podobné sjezdy proti privilegiím a obdarowáním stawfm'králowstwí
tohoto, též obnowenému zřízení zemskému wyhledáwáno nebylo, aby
toto swolení nebylo k žádné ujmě a protržení týchž privilegií zc. i
aby JM—Kárevers dostatečný stawům odwéstiporučiti ráčil.“ Během
třidcetileté wálky naskytla se wšak ještě několikkrát potřeba spěš—
ného opatření, a zaivdána tím příčina k swolání pauhého sjezdu.
Roku 1638 držel císař Ferdinand III sám osobně sjezd toliko
s „jistým počtem osob ze wšech čtyr stawůw,“ kteříž, jak se wý
slowně dokládá, „uznáwajíce, že pro nynější rychlau potřebu sněm
tak spěšné rozepsán býti nemohl,“ žádosti sobě předložené w uwá
žení wzali, swolení pak s tím záwěrkem učinili, aby při nejprw
nějším obecném sněmu wšem čtyrem stawům ke schwálení čilí
„ratihabirowání“ přcdnešeno bylo. Na sněmě téhož roku wyžádal
sobě císař od stawů samých swolení k držení sjezdu, kdyby jaká
rychlá a nenadálá potřeba toho nastala, tak totiž, že nejwyšším
auředníkům a saudcům zemským, též raddám saudů komorního adwor
ského „s některými jinými obywateli z obce, duchowního i swětského
stawu, které by se tehdáž w_Praze a blízko Prahy najíti a dostati
mohly,“ takowau moc dali, „aby oni jisté swolení, které by se na
něco skrowného a snesitelného wztahovalo, na wšech spolu obecní
záplatu učiniti mohli.“ Dle swolení toho byl sjezd držán w měsíci
Dubnu roku 1639.

Z několika těchto případností wywinul se obyčej, dle kterého
i w potomních časích býwali sjezdowé takowí dopauštěni w rychlých
a nenadálých potřebách. Za císaře Ferdinanda III byly sjezdy ještě
w létech 1640, 1641, 1642, 1644 dwakrát, 1646, 1652 a 1655, za
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císaře LeOpolda I několikkrát za walek tureckých, zejména w letech
1663, 1664, 1667, 1688, 1690, 1692, 1694. Potom wešlo we zwyk,
že se skoro pokaždé swolení rekrut a rilnont stawalo na sjezdě.
K tomu účelu bylo totiž w čase od roku 1702 až 1719 držano
9 sjezdů a mezitím jeden roku 1707 k swolení swatebního daru
pro Karla bratra císaře Josefa I, tehdáž španělského krále, ještě
pak potom jeden roku 1722 za příčinau swatebního daru pro Marii
Amalii, dceru císaře Josefa I. Později zwyk ten přestal, takže se
za ostatního panowání Karla VI o sjezdech zmínka neděje.

Jako sněm obecný, nemohl i sjezd, a to tím méně, swolán
býti od kohokoli jiného než od krále, a wšak stawalo se to od
něho jen nařízením k místodržícím, kterým obyčejně bylo zůstaweno
jmenowati den k tomu. Jako roku 1638, stalo se také ještě jednau
roku 1651, že bylo držení sjezdu ustanoweno předcházejícím usne
šením mezi králem a sněmem, když totiž stawowé tehdáž ponejprw
swolili berní w určité summě 200,000 zl. s rozdělením na dwa terminy
a pozůstawili toliko stawům, kteří by se nacházeli w Praze aneb
k tomu přijeli, aby pro druhý termin učinili nowé opatření, kdyžby
ho dle zkušenosti při prwním terminu nabyté bylo zapotřebí. I při
tomto sjezdu, jako roku 1638, byl zase císař Ferdinand III sam
přítomen; také se zas připon'iína, že se stawowé sešli k němu
w počtu „znamenitém.“ Kommissaří zwláštní w nepřítomnosti krá
lowě ke sjezdům nebýwali zřízení; místo jejich zastawal nejwyšší
purkrabí, jsa zaroweň direktorem sjezdu. Zwani byli ke sjezdům
pokaždé stawowé w Praze přítomní i také w okolních krajích pře
býwající ; rozumělo pak se samo sebau, že také každý jiný měl
prawo W nich se zaučastniti. Každé swolení sjezdu, nemčlli již
napřed moci sobě daně od sněmu, platilo toliko pod wýminkau,
byloliby od následujícího sněmu schwaleno. Příklad neschwalení
udál se roku 1694, když sjezd swolil tak zwaný wedlejší postulat
456,944 zlatých, sněm wšak swolení snížil toliko na dwč třetiny
této summy. Na každé swolení berně na sjezdu wydawal ostatně
král revers podobného znění jako při zawíraní sněmu.

Za času Ferdinanda IIaIH i za prwních let císařeLeopoldaI
nebylo značného rozdílu w trwaní sjezdů od trwaní sněmů. Jen
jeden sjezd za císaře Ferdinanda III, roku 1644, trwal toliko dwa
dni; naproti tomu trwaly sjezdy w létech 1634 a 1642 pokaždé 31
dní, a sjezd za císaře LeOpoldaI roku 1664 držaný protáhl se do
konce až do4 měsíců a 15 dní. Naproti tomu byly pozdější sjezdy
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za Leopolda 1. w létech 1692 a 1694 odbyty pokaždé jedním dnem,
a tak bylo nejspíš obyčejně i se sjezdy pozdějšími až do roku 1722.
Místo, we kterém se sjezdowé držíwali, byl tak zwaný zelený pokoj
na hradě Pražském. Až do roku 1694 wydáwala se usnešenísjezdů
tak jako artikule snčmowní tiskem; později zdá se že se to nestá
walo; uzawření sjezdu se wšak pokaždé oznamowala w nejbližším
tištěném snešení sněmowním.

Jednalo-li 'se na sněmě o wěc, která potřebowala bedliwějšího
wyšetření nebo jiných příprawných prací, tehdy stawowé zwolili
k tomu napřed kommissí ze swého prostředka; a rowněž býwaly
kommissí také woleny ku prowedení zwláštních wěcí sněmem uza
wřených, tak že kommissími takowými prowozowala se wůbec spráwa
záležitostí do oboru činnosti sněmů náležejících, pokudnebylazane
cháwána úředníkům zemským, ježto byli také osoby z prostředka
stawů. Takowého spůsobu byla k. p. kommissí zřízená roku 1627
k jednání o dluzích komorních, kommissí zřízená roku 1628 nad
pracemi k uprawení plawby Labské, kommissí k ustanowení hranic
zemských (1.628 zc), kommissí k spořádání kollatur a far, rozličné
kommissí k wynalezení nowých spůsobů daní čili sbírek, jistá kom
missí k jednání mezi městy králowskými a wěřiteli jejich o spů
sob ponenáhlěho splacení dluhů jejich obecních, zřízená roku 1657,
a jiných mnoho, kteréžto skoro každá po wíce let, a některé welmi
dlauhý čas zůstáwaly we'swé činnosti.

Mezi tyto kommissí sněmowní sluší také počítati úřad nej—
wyšších berníků zemských, kterému dle starodáwněho obyčeje bylo
swěřeno wybírání berní z celé země. Bylyt' to osoby od sněmu
do sněmu z prostředka stawů wolené, po jednom z každého stawu.
Na sněmě roku 1629 jednalo se sic o to dle předložení od císaře,
aby úřad ten, prý pro welké autraty naň, byl zrušen, to jest aby
se wybírání berně zanechalo komoře králowske' a jejím nástrojům.
Ale stawowé k tomu přistaupiti nechtěli, nýbrž žádali, aby jich
císař při staré zwyklosti zanechal, dáwajíce toliko na wůli, když by
se uznalo zapotřebí, aby také od císaře jedna osoba k tomu úřadu
zwolena byla, buď praesident buď některý z radd komory králowské.
Na to císař od předložení swěho upustil, podání pak stawů po
sledně řečeného nepřijal, tak že úřad nejwyšších berníků zůstal we
swém předešlém spůsobu. Toliko wybírání posudne'ho jest později,
totiž ponejprw na suěmě roku 1646, z úřadowání berníků wymí
něno; což mínilo se jen na tehdejší swolení, ale později zůstalo
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stále přitom, tak že k posudnému byli zřízeni wýběrčí po krajích
a nad nimi zwláštní úřad tak zwaných deputowaných. Krom čtyr
nejwyšších berníků wolených ze stawů náležel k auřadu tomu wrchní
berniční písař a několik jiných podřízených úředníků čili písařů.
Ustanowowání jich i také prepauštění ze služby jest sněmem roku
1651 nejwyšším berníkům samým zůstaweno dle staršího obyčeje.
Nejwýšší berníci chowali peníze z berní sešlé Wpokladnici, od které
každý znich měl jeden klíčawrchní písař pátý. Jim náleželo peníze
sebrané wydáwati na wýkazy čili assignací od krále wycházejicí
prostředkem kanceláře české dworské neb místodržitelské, přitom
pak přihlížeti, aby se neobraccly k jiným účelům, než ku kterým
byly od sněmu swoleny. Stawowé hájili toto prawidlo již na sněmě
roku 1630, jmenowitě w tom směru, aby se snad berní od sněmu
swolených neužíwalo k placení dluhů komorních. Swolilit tehdejší
berně s wymíněním, aby nikam jinam nebyli odwáděny než do
úřadu bemičního, aby tedy císař nedáwal jednotliwým osobám po
wolení, by sobě dluhy swé za komorau na swé powinné berní po
rážeti směli; neb žeby z toho welký zmatek a nepořádek pošel a
zbytečné by bylo mezi císařem a stawy sněmy zawírati a se smlau
wati, když by peníze jinam, než nač se powolily, obracowány býti
měly. Ze sebraných a wydaných peněz byli berníci powinni činiti
počty, kteréž se zwláštní kommissí sněmowní, pokaždé k tomu
wolenau, skaumaly. Wšichni čtyři byli za—společnau spráwu i také
za swé podřízené úředníky odpowědni. Naproti tomu měli platy
roční za swé úřadowání. Jindy býwaljr tyto platy nepřiměřeně
welké; odtud pocházely námitky od wlády proti tomuto úřadu
pro přílišný náklad zdwihané; protož stawowé na sněmě roku
1636 plat nejwyších berníků na polowici snížili. Roku 1652
ustanowil sněm na platy a útraty berničného úřadu celkem 8000
zlatých.

Sjezd roku 1652 držaný, na kterém za příčinau jistého sehnání
berně, tehdáž ponejprwé w určité summě swolené, začátek se stal
w prácech dlauholetých k wyšetření počtu poddaných osedlých
a dle toho k sprawedliwějšímu spůsobu rozwrhování berně, stal
se za tauž příčinau památným také tím, že z něho wyšel začátek
zřízení jistého stálého wýboru zemského ke hlawnímu řízení
wěcí, které sněm držel pod swau wlastní spráwau. Poněwadž na
sjezdě tom císař Ferdinand III wýslownč přiřekl stawům práwo,
aby při úřadě berničném nařizowali řád, jakž by se jim nejlépe



VI. Řád při sněmích a při spráwč stawowské. 105

widělo, uzawřeli stawowé zwoliti jistaukommissí 12 osob, po třech
z každého stawu. která měla míti dohled nad berničním úřadem,
a které zároweň swěřili rozhodowání wšech námitek neb stížností

jednotliwých osob proti reparticím zhotoweným od krajských depu
towaných tehdáž zřízených, těž we skutek uwedení kommissí naří
zené k wyhledání stawu kollatur a far i wůbec skutečně prowe
dení wšeho, co na předešlém sněmě zawříno bylo. W kommissí této
měli místo nejpřednější osoby každého stawu, jakož z duchowního
stawu arcibiskup, z panského nejwyšší purkrabí a nejwyšší sudí,
z rytířského stawu podkomoří tehdejší. Na sněmě prwním potom
ještě téhož roku swěřeno jest této kommissí také wrchní řízení
prací wztahujících se k uzawřenému tehdáž popsání celého krá
lowstwí za příčinau berně, a protož také dosazení tak zwané
kommissí visitační k wykonání tohoto úkolu, tak aby tato kom
missí byla jí podřízena; roku 1654 jest jí dáno w moc dosazení
průbíře zemského w dorozumění s místodržitelstwem a opatření
jeho platem; roku 1656 celé řízení ubytowání a wychowáwání
wojska, pokud tehdáž příslušelo stawům, též nařízené tehdáž usta
nowowání taxy obilí o každých suchých dnech w dorozumění 5 místo
držitelstwem; roku 1657 prowedení a rozwržení swolených tehdáž
sbírek postranních a při sbírce ze hlaw zwláště také uznání, které
osoby nuzné a chudé měly by z ní býti wymíněny. Roku 1659
odkázáni jsau Pražané se stížností pro wydáwání dříwí a swětel ke
hlídkám posádky Pražské na rozhodnutí této kommissí dle uradění
jí s nejwyššími berníky; jí též zanecháno opatření s strany zem
ského tumlíře koní, w roce předtím jen prozatímně do služby při
jatého. Roku 1663 wznešeno na ni spolu s místodržitelstwem zří
zení defensí a opewnění hranic, když by za příčinau nebezpečenstwí
od Turků bylo potřeba. Již roku 1652 nazýwána jest tato kommissí
hlawní kommissí, hledíc k jiným jí podřízeným; a jméno to přislu—
šelo jí čím dál tím wětším práwem následkem dalšího potom roz
šíření oboru jejího. Bylat zajisté hlawním wýkomrým ústrojem
sněmu, zastáwajícím jej w čase, když nebyl shromážděn. Moc hlawní
kommissí byla od sněmu wždy znowu prodlužowána, tak že trwala až
do roku 1674.'Pot01n najednau pomíjí, a není se, z jaké příčiny;
jen tolik je jisté, že nebyli stawowé, nýbrž snad wláda půwodem
toho; nebo na sněmě swolaném roku 1676 prosili stawowé císaře,
aby k wypracowaní nowého Spůsobu ukládání berní hlawní kommissí

zase zřízena býti mohla; ale „bywši prý jisté podstatné rozmyšlení,
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tauž w létu 1652 resolvirowanau tak řečenau hlawní kommissí na
ten čas reassumirowati dáti, na překážce,“ císař stawům nowaude
putací ze wšech čtyr stawůw zříditi powolil, kterážto měla jen tento
určitý úkol, beze wší jiné moci. Teer za panowaní císařeKarla VI
zřízena jest roku 1714 nowa kommissí w one spůsobě co obecný
wýkonný ústroj sněmu, tak totiž, že jí dle znění sněmowního
snešení „stawowé místo sebe sprawu a zřízení zemského hospodař
stwí swěřili.“ Kommissí tato nastaupila w činnost swau od počátku
wojenského roku 1715, to jest 1. ListOpadu roku 1714. Skládala
se z osmi osob, po dwau zkaždého stawu, kteří od sněmu do sněmu
byli nowě woleni. Nejwyšší purkrabí byl stálým direktorem jejím,
tak jako sněmu samého. Říkalo se jí německy Ausschusscommis
sion a z počátku taktéž česky ausšuskommissí, což potom od roku
1721 překládáno nemotorným purismem: weyhozní kommissí. Byl to
zemský wýbor, který potud nepřetržitě úřadowal až do času císaře
Josefa II, potom po krátké přestáwce opět od císaře Leopolda 11.
až do nynějška.

Za časů před bitwau Bělohorskau býwaly berně wybírany
w každém kraji od zwláštních berníků krajských, welenýeh z pre
středkastawůtoho kraje, tak totiž, že každá wrchnost wybrala berní
od swých poddaných a i se swau powinností berníkům krajským ji
odwedla, tito pak dále teprw nejwyšším berníkům zemským. Po
obnowení zřízení zemského nebyl wšak ústaw berníků krajských
obnowen, tak že každá, wrchnost musila dle prawidla odwádětiberni
ze statků swýeh nejwyšším berníkům zemským bezln'ostřednč. T0
liko k wybírání posudného byli, jak již wýše připomenute, dosazo
wáni zwlaštní wýběrčí krajští, podřízení auřadu deputowanému a
králowské komoře. Krom toho býwalo wybíraní sbírky domowní,
pokud zůstawala w obyčeji, totiž jen za času Ferdinanda II a III,
swěřowáno krajským heitmanům, a to s potažením k tomu w kaž
dém kraji jednoho praelata a primatora některého města kra
lowského, obyčejně tak zwaného krajského města. Zwláštní pří
padnost byla, že stawowé roku 1650 swěřili wybraní příspěwku
5000 zl. na rozšíření kláštera sw. Jiří na hradě Pražském heit

manům krajským, a týmž také roku 1664 wybírání sbírky obilné.
Krom toho náleželo heitmanům krajským také wymahaní berní
prostředky exekučními, když jich bylo zapotřebí. Z peněz tím
neb oním spůsobem wybraných powinni byli činiti počet nejwyšším
berníkům zemským. Teprw od času, když za císaře Leopolda I
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počaly se berně wybírati w měsíčních lhůtách místo předešlých tří nebo
čtyr lhůt za rok (1697), poznala se welkáobtíž, aby měli hospodářští
spráwcowě wšech panstwí každý měsíc se sebranau berní přijížděli
do Prahy. Pomohlo se tomu wšak teprw za panowání císaře Karla \'1
roku 1714 snešením sněmowním, dle kterého od počátku wojenskěho
roku 1715 zřízeny jsau krajské ňlialně kassy we wšech krajských
městech s jedním wýběrčím a jedním kontrolerem, kteří od té
doby přijímali berně od wrchností každého kraje a odwáděli je
dále do Prahy. Jen tři kraje okolo samé Prahy ležící, Kauřimský,
Beraunský a Rakownický, jsau z toho wymíněny, tak že se z nich
mělai napotom daň odwáděti bezprostředně w Praze, ato wýborowě
kemmissí tehdáž práwě zřízené. Auřad nejwyšších berníků zem
ských jest při té příležitosti zrušen; wýborewá kemmissí přijala
napotom jeho powinnosti na sebe spolu se spráwau hospodářstwí
zemského Wůbec.

Krajští heitmanowé byli krom swého spolupůsobení při wy
bírání a wymáhání berní také rozličným jiným spůsobem pomocní
w řízení wěcí, ježto stály pod spráwau staWů neb jejich ústrojů.
Powěděno již nahoře o prácech, které jim byly swěřeny w prwních
časích při rozwrhowání berní & při wyšetřewání počtu poddaných
osedlých. Jim bylo podobně odewzdáno wyswědčewání škod, utrpe
ných ohněm neb jiným spůsobem, pro které kde mohl žádatioswo
bození od berně; uloženo jim napomáhání při prácích kemmissí
k wyhledání důchodů farních a zádušních, řízení wěcí týkajících se
ubytowání a wychowáwání wojska, též opatřowání wojska na po
chodech a dohled na zachowáwání pořádku akázně přitom; rowněž
dohled na zachowáwání rozličných zákonů wydaných od sněmů,
jakož na rownost wáhy a míry, na sprawowání cest a wysekáwání
lesů při nich, na pořádek při saukromých clech a mýtech a roz
ličné jiné wěci. Za tyto práce, které dílem nenáležer hned prwotně
k jejich auřadu, byl heitmanům krajským wykázán jistý roční
plat od země, o jehož ustanowení jednalo se již na sněmích
W létech 1629 a 1630. Po třidcetiletě wálcebyl plat tento již
roku 1650 zmenšen na polowici s ohledem na to, že heitmanům
krajským w pokojných létech práce ubylo, a roku 1651 jednalo se
i o zrušení platu toho s poukázáním k obnowenému zřízení zem
skému, že bez toho dle něho žádný odepříti nemůže powínnost
úřadu toho nejméně na jeden rok na sebe přijíti; nicméně předce
při něm jsau zanechání, poněwadž prý až posud s wycho 'áním
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wálečného lidu zde w zemizůstáwajícího, s činěním počtů z wy
chazejících assignací, s wyšetřením počtu poddaných usedlých a
sbírky nápojné mnoho práce míti budau. Práce tyto a takowé i
\v potomních časích nikdy nepřestaly, pročež wydawal se heitma—
nům krajským roční plat až do roku 1705, we kterém na prwním
snčmě za císaře Josefa I nařízeno, aby heitmanům krajským
na místě platu toho poskytnut byl jeden zlatý ze sta z peněz,
které by přičiněním jednohokaždého na herní w jeho kraji sku
tečně odwedeny byly, rozumí se od Opozdilých kontribuentů užitím
exekucí.

Poněwadž zřízení krajské slaužilo za základ celé weřejné sprawě,
jak we wěcech zůstawených w moci krále samého tak w oborech
spolupůsobení sněmů; nestawala se také žádná změna w rozdělení
země na kraje leč se swolením sněmowním. Již na sněmě roku
1629 jednalo se o lepší rozdělení krajů, a zřízení jsau ktomu kom
missaři od sněmu, kteří tu wěc spolu s nejwyššími úředníky zemskými
w uwážení wzíti měli. Zda se wšak, že potomní běhy wálečné za
stawily dokonání tehdejšího předsewzetí. Po přičtení Loketska za
jeden kraj císařem 1<'erdinandem II počítalo se krajů 15, jichžto
pět leželo w prostředku země okolo Prahy, totiž: 1. Slanský, 2. Kau
řimský, 3. Wltawský, 4. Podbrdský, 5. Rakownický, ostatní do
sahowaly ke hranicům zemským, totiž: 6. Žatecký, 7. Litoměřický,
8. Boleslawský, 9. Hradecký, 10. Chrudimský, 11. ČáslawSký, 12
Bechyňský, 13. Prachenský, 14. Plzenský, 15. Loketský. Praha
a rowněž Chebsko a hrabstwí Kladské nenáležer k žadnému kraji.
Teprw za příčinau nowého spůsobu odwádění berně do filialných
pokladnic krajských jednalo se opět na snčmě roku 1714 o něja
kau proměnu w rozdělení krajů, a to sice na přednesení císařské,
„zdaliby pro uwedení lepší rownosti w řízení krajských-heitmanůw,
a aby wěrní a poslušní obywatelé w jednom neb druhém kraji
příliš dalece od úřadůw krajských wzdúleni nebyli, jakaž takáž
proporcí krajůw, tak aby totižto jeden téměř tak welký jako druhý
byl, uwodena býti mohla.“ Sněm zřídil k uvážení toho kommissí,
která wšak s druhé strany i k tomu hleděla, jakby se rozdělení
krajů „bez obtížnosti neb rozdwojení panstwí a statků“ stati mohlo.
Dle dobrého zdání této kommissí stalo se tedy usnesení sněmowní,
jímž se wyžadowaní kralowskému jen we skrowné míře zadost stalo.
Na místě totiž posawadních 15 krajů rozděleno jest kralowstwí to
liko na 12 krajů nowých, a to sice tak že 1. kraj Loketskýi
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s Chebskem & s panstwím Falknowským potažen jest do Žatecké—ho,
2. Slanský a Rakownieký kraj spojeny jsem w jeden, s krajským
městem Rakowníkem, 3. rownčž Wltawský &, Podbrdský, jimž za
krajské město ustanowen Beraun, 4. z kraje Kauřimského wyjmuty
jsau některé wesnice panstwí Brandýského, které ležely we welkém
wzdálí od ostatních wnitř kraje Boleslawského, & jsau přiwtěleny
ku kraji tomuto, 5. podobně přenešeno jest do Boleslawského kraje
město Mělník se Šepkau, (Pšowkau), které se dotud počítalo ku
kraji Litoměřiekómu. Ostatní kraje zůstaly we swé předešlé
podstatě.
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