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«V Wladislaus IV., rex BoGinine, vetus Jus Provinciale, calatis Co-

mitiis, Ordiniim iiiinisterio revideri et eonuii suffragiis aiigeri fecit.

Haec collectio Jurium et Constitutionum regni Boemiíe anno 1500.

est vulgáta; latine autem reddita est in usuni Ferdinandi I.

regis ca. annum 1527, autore Roderico Dubiavio. (Utriusque

autem coutextus exempluni, boemici et latini, continetur torno V.

monumentorum historicorum celebenimi Palackii, »Ai-cliiv eský«

inscriptorum.)

Nec i ta niulto post, quum necesse esse videretur denuo hoc

Jus Provinciale Wladislai regis recognosci, viri discreti in Co-

mitiis anno 1523 delecti liunc laborem susceperunt, qui tamen

non plus quam dimidiam totius operis partem absolverunt, severis

temporis circumstantiis obstantibus. Quod eorum mancum et im-

perfectum opus anno 1530 typis vulgatum est, addito Pacto Sti.

Wenceslai nomen habente. (Rex nempe Ludovicus ad tollendum

oífensionis lapidem, qiiem Ordines superiores contra cives quere-

lantes moverant, Comitia indixit anno 1517; his vero irrito conatu

solutis, ipsi Ordines tempore autumnali ejusdem anni sibi Comitia

indixerunt, quibus diuturnum illud dissidium Nobilitatem inter

et Cives amica transactione terminatum est, quie pridie festm

Sti. Wenceslai annutu regio ratihabita ac a circumstantia temporis

»Smlauwa Swato-Wácslawská« nuncupata est.)

Ferdinandus L, quum id imprimis vellet, ut jura omnesque

leges Boemipe in unum corpus congestse vulgarentur, negotium rei

perficiendíe Udalrico Hunipolecio de Prostibo, vicenotario regni,

ddit. Quod opus anno 1549, quum a viris per Ordines regni de-

lectis exactissimo judicio examinatum et a rege sancitum esset,

anno 1550 in hicem est editum. Hic Codex Juris Provincialis

prseter Pactuni Sti. Wenceslai complectebatur alteram Pactionem

inter Ordines ct Piegem de metallifodinis et metallis anno 1534

conectam.
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Post aliquot annos nova liujiis Codicis editio adoriiata est;

jussii regis Ferdinandi I. Comitia viros a. 1557 juris patrii peritos

eligerunt, qiiibus regis íilius, Ferdinandus archidux, preesset, qui

illiid juris corpus diligenter retractarent. Hocce corpus ad edi-

tioneni anni 1549 retractatum et novissimis Comitiorum deci-

sionibus auctuni publieitate donatum est anno 1564, opera supremi

terraí notarii Wolíii de Wesovic. Indicem seu registrum confecit

Sixtus ab Ottersdorf.

Nova tandem hujus codicis editio non mutato verborum con-

textu instituta est anno 1594. Versionem hujus postremíe editionis

in linguam germanicara procuravit anno 1617 Sturba civis Ka-

daensis.

Praisenti volumine continentur hac materiíe:

Zízení zemská království eského z léta MDXXX (Constitu-

tiones provinciales regni Boemia) ab anno 1530) pag. 1—90.

Práva a Zízení zemská království eského z léta MDXLIX
(Jura et Constitutiones provinciales regni Boemire ab anno 1549)

p. 129—496.

Práva a Zízení zemská království eského z léta MDLXIIII

(Jura et constitutiones provinciales regni Boemiíe al) anno 1564)

p. 497—704.
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o saudu.

1. Za právo jest, kterak v saudu zemském se-

dají: Najprvé král JM* má sedti na duostojeiiství stolice své

v saudu zemském. A u noh JM" najvyšší purgkrabie Pražský, a po

pravé ruce královské pán z Rožmberka, kterýž by v saud sedl,

a podlé nho najvyšší hofmistr zemský. A treíilo-li by se kdy, že

by zemský maršálek v saudu sedal, má sedati pod hofmistrem

zemským. A na levé stran královské má sedti najvyšší ko-

morník zemský, podlé nho najvyšší sudí zemský, a potom naj-

vyšší kanclé zemský. A potom na obojí stran mají páni po

letech sedati, jakož obecní nález v sob to šíe ukazuje. A osm

vládyk, kteíž sedají v tom saudu, po každé stran po tyech,

a také po starších sedati mají. A z vládyk z žádného kraje nemá

více sedati nežli jeden v saudu zemském; než tito aby tak do-

sedali, jakž sú do téhož saudu vsazeni. Než když by král JM*

v saudu nesedl, aneb ráil vstáti, aneb odjíti, tehdy purgkrabie

Pražský na míst JM" sedti má.

2. O saudu ve jméno božie a trojice svaté nerozdielné.

Amen,

Vladislav z božie milosti král eský, marg-

krabie moravský, lucemburské a slezské knieže

a lužický margkrabie, známo iníme všem, tak budúcím

jako nynjším, že, znamenavše nkteré ruoznice znamenité mezi

pány a vládykami v království našem vzniklé, kteréžto za ped-

kuov našich z dávné chvíle, i také za nás (k) znamenité pekážce

jednání obecného dobrého byly sú, a potomn k zkáze a ke zlému

království tomuto taková nesvornost pijíti by mohla: i majíce péi

ustavinú o poddaných našich, a chtíce rádi, aby takové nesvor-

1*



4 Zízení zemská 1530.

nosti v dobru jednotu uvedeny byly, kteréž by obecnému dobrému

nyní i budúcn pekážely, s pomocí boží a s povolením všech

pánuov i také vládyk království našeho eského tyto artikule

dole psané ku pravému a celému konci jsme pivedli, o kteréž

na nás oboje strana mocn sú pestali, a nyní 1 budúcn za se

i za své budúcí nám sú pikli, že se tak podlé vyrení to-

hoto našeho beze všeho perušení zachovati mají.

Najprvé, co se osazení*) saudu zemského dotýe a výnosuov

panských a vládyckých nálezuov, to takto vypoviedáme a na

vné asy za právo ustanovujem: aby vždycky, když by se

kolivk nám anebo budúcím našim, králuom eským, saud zemský

osaditi udalo, v takovém saudé aby byli naped posazeni úedníci,

kteíž z práva pi saudu zemském sedti mají, totižto najvyšší

purgkrabie Pražský, najvyšší komorník a najvyšší sudí královstvie

eského; a k tomu dvanádcte osob z pánuov, mužuov k tomu

hodných a na cti zachovalých, a k tomu osm osob z vládyk také

hodných a na cti zachovalých, kteíž by od nás aneb od budúcích

našich k takovému saudu vybráni byli. A když by panský potaz

a vládycký vynášen býti ml, tehdy k vynášení potazu najvyšší

sudí královstvie eského, nynjší i budúcí, má kázati vstáti dvma
z pánuov a jednomu z vládyk. A tak ti tí spolu, kteí povoláni

budu, panský a vládycký potaz vynésti mají. Však to vždycky

dekami znamenit zapsáno má býti, že tito dva z pánuov a tento

z vládyk, panský a vládycký potaz vynesli, tak aby po vné
asy beze všeho omýlenie znamenit rozdíl byl mezi stavem

panským a stavem vládyckým, ^'*) aby jeden každý bez omýlení

v svém stavu panském nebo vládyckém oznámen byl.

Což se pak dotýe relací a nebo-li to posluov ke dekám, to

také za právo nyní i po vné asy ustanovujem: že komuž-

kolivk relací my i budúcí naši, králové eští, porauíme, bud

z pánuov neb z vládyk, kto by byl naše radda písežná, ten

*) Tištný ex. omylem má „o sázení" m. „osazení".

**) Tu z prvotního znní majestátu Vladislavova vypuštno celé usta-

novení o soudu dvorském, od slov „Co se pak dotýe saudu dvor-

ského" až po slova „panský a vládycký potaz vynesli". (Viz Pa-

lackého vydání zízení Vladislavovského z 1. l-oOO str. 13.). Usta-

novení to nad to v latinském pekladu svém vynechal i Racek

Danbravský.



A II-IV (1—3). 5

aby mohl poslem ke dckcám býti zemským, i také dvorským.

A relací od úredníkuov desk obojích od takového od nás posla-

ného má pijata býti beze vší odpornosti, což se vcí našich

dotyce, nebo budúcích králuov dotýkati bude.*) Však to také

úedníci desk obojích s pilností opatrovati mají, ktož by kolivk

relací ke dekám udlal, byl-li by z stavu panského, aby to tak

dekami znamenali : »Posel ke dekám tento z pánuov«
;
pakli by byl

z stavu vládyckého, aby bylo zapsáno: »Posel ke dekám tento

z vládyk.« A protož my, Vladislav král, znajíce že tito prosted-

kové, kteréž sme my od dnešnieho dne po vné asy za právo

ustanovili, království našemu eskému nejsú k ujm ani žádnému

k zlehení stavu panskému ani také vládyckému, ale že mohu
nyní i budúcn k obecnému dobrému a k zachování lásky a svor-

nosti tomuto království slúžiti, tyto všecky vci svrchu psané

listem tímto naším utvrzujem a upevujem a po vné asy za

právo ustanovujem; tak že strana žádná z pánuov ani z vládyk

v takovém spuosobu pes toto naše zízení na více se táhnuti,

ani také strana stran toho ujímati nyní ani po vné asy
nemá. Kteréhožto ustanovení list jeden pod peetí naší dali

sme pánuom, a druhý vládykám. A pro vtší pevnost s volí všech

pánuov i vládyk na obecním snmu království našeho kázali sme

dekami zapsati toto naše zjednání a ustanovení. Dán na hrad
Pražském, v stedu ped sv. Jií, léta božieho M. CCC. LXXXVI,
kralování našich léta šestnáctého.

Tento majestát vložen jest ve deky z rozkázaní najjasnj-

šího knížete a pána, pana Vladislava, eského krále etc, s po-

volením pánuov a vládyk království eského, všech jich s povo-

lením a dobru volí. Poslové ke dekám od krále JM*' byli js
Jindich z Hradce, najvyšší komorník království eského, Puotha

z Ryžmbergka a z Švihová, najvyšší sudí království eského, z pá-

nuov, a Jan z Raupova, najvyšší písa království eského a hof-

mistr dvoru krále JM" z vládyk, vypravujíce nadepsané vci od

jmenovaného pána a krále, k tomu jsúce zvlášt vysláni. Stalo

se v stedu po svatém fiehoi.

Vty „Což se vcí . . . dotýkati bude" jsou nový vstavek, jehož

v prvotním znni nebylo, jenž však i v Rackov pekladu již se

nachází.
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3. Nalezli v u obec za právo: Že král JM* nemá na

žádnu zemskú vc obecní žádných relatoruov initi. A by pak

JM* komu to z raddy JM*' poruiti ráil, nemá té relací k sob

žádný pijíti; a úedníci desk té relací pijíti nemají. Pakli by

na tu relací pijali, bud co vepsali obecního bez relatoruov, na to

od zem z obecního svolení vyslaných z pánuov a z vládyk,

a též že by vymazali co obecného bez relatoruov, na to ode vší

zem vyslaných, tak jakž se nahoe píše : tehdy ti úedníci mají

hned beze vší milosti na hrdlech trestáni býti, a ta relací tak

zapsaná nemá žádné moci míti. Než bude-li jmíti jaká relací

zemská obecní ke dekám k úedníkuom uinna býti, aby uinna
byla pi pítomnosti všech úedníkuov desk pi dekách, kteíž by

toho asu tu byli. A páni úedníci zemští, a z pánuov a z ry-

tístva z každého stavu tyi osoby mají k nim pidáni býti.

A jina relací obecních poteb zemských pijímána býti nemá,

le by kterého úedníka zemského z tch tí tu nebylo.

4. Nalezli v u obec za právo: Saud zemský, kterýž

prvé držán býval o suchých dnech adventních, ten se má držeti

na zajtí svaté panny Barbory. Pakli by se v sobotu svaté panny

Barbory trefilo, tehdy v pondlí potom. A mají se puohonové

k vtšímu i k menšímu saudu zemskému vyhlašovati, tak jako

pi svatém Jeronýme.

5. Nalezli vuobec za právo: Že úedníci a saudce

zemští mají se k sauduom zemským sjíždti. Pakli by který

z úedníkuov, kteíž v saudu zemském sedají, nebo z saudcí

zemských nepijel, tehda ten každý aby najvyššímu sudímu

zemskému píinu hodnú svého nepíjezdu oznámil, a to pod

peetí listem svým. A v tom listu aby oznámil, že jest taková

hodná píina nepíjezdu jeho, a to že bére na své svdonu'.

Pakli by, pijeda, bez odpuštní pana sudího odjel, nemaje toho

uiniti, ten každý aby v tu a takovú pokutu upadl, že jest se

nezachoval podlé ádu uloženého, tak jakž na saudci zemského

sluší, a odpuštní z saudu aby jenm bylo dáno. Jestli že by pak

který saudce k hodin do saudu panem sudiem jmenované, zúmysln

nepicházel, aneb z nho bez odpuštní najvyššího sudího od-

cházel: tomu každému má najprvé pan sudí pkn povdieti,

aby se toho nedopauštl. Pakli by se vždy pedse dopauštl,
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tehdy aby tauž pokutu trpl, kteráž jest nahoe položena, kdož

by z saudu bez odpuštní najvyššího sudího pry odjel. A pi
jiných všech saudech a saudcích království eského má se týž

poád zachovati, jakž jest o saudu zemském, o úednících a saud-

cích zemských, kteí v saudu zemském sedají, zízeno. A kdož

by bezelstn aneb z hodných píin nepijel, ten má tomu úed-

níku zemskému i sudímu dvorskému, kterýž ten který saud

spravuje, to listem tak, jakž v témž artikuli o najvyšším sudí

zemském postaveno jest, oznámiti. A pi všem se též mají saudce

zachovati a pod tmi pokutami, jakž o saudu zemském jest

naped zízeno a svoleno. Než jestli že by se kdy bezelstn

a (z) zvláštních pípadných poteb krále JM*' aneb zemských to

treíilo, že by nkterý z úedníkuov aneb z saudcí zemských

jinam obráceni v tak pilných a znamenitých potebách byli:

tehdy proto desíti osob mén v saudu zemském, když nález

udlán Býtrmá7nmaji sedti.

Item. Ktož kolivk do saudu komorního vsazeni jsú, že ne-

bude moci odpuštní z toho saudu vzíti než po roce, le by kto

do zemského saudu vzat byl. Pakli by se komu nezdálo sedati,

má to oznámiti najvyššímu hofmistru po tom roce, kterýž saud

komorní drží na míst krále JM" , a pan hofmistr má jiného do-

saditi z pánuov neb z vládyk místo toho. A to má uiniti s raddau

pánuov a vládyk z saudu zemského i komorního, a na kohož by

koli uteno bylo z pánuov neb z vládyk, ten tomu žádný nemá

odpierati a má ten rok vysedti. A nezdálo-li by se jemu dél

sedati, také nemá držán býti. A mají sedati po letech páni ro-

duov starých, a pod nimi páni roduov nových sedati mají. A pak

pod nimi páni rytístvo po obau stranau, a páni rytístvo mají

se bráti do saudu roduov starých. Takto JjVP* Kská ráil roz-

kázati, aby je pan hofmistr zemský naj\7Šší zsadil o Svátosti *) na

ob stran ; a potom jestli že by kdy kto pisazen byl z pánuov

anebo z rytístva, aby jemu nn'sto ukázáno bylo vedle let od

pana hofmistra. A ti, kteí budu sedati v komorním saudu, ti

mají býti pi JM" za raddu i bez JM", a by toho jaká poteba

byla a byli obesláni od najvyššího pana purgkrabie Pražského.

Také se má pi každém saudu o Svátosti i o sv. Martin tak

") t- j- v pátek po nedli prvodní.
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zachovati, aby se páni zapisovali i páni rytístvo, tak jakož se

zapisují pi saudu zeiiiskéiii, kteíž kdy v saudu sedan.

Item. Poet pánuov i rytístva, kteíž v saudu konioniíin

sedají aneb sedati budu, ten poet má býti vedle JKské M" vuole

vtší neb menší, jakž se JKské M'' zdáti bude piiniti neb ujíti,

a ti již mají býti radda královská.

6. Nalezli vuobec za právo: Což se kikuov pi

saudu zemském dotýe, aby z zadu v svtnici saudné žádných

kikuov nebylo. Pakli by kdo kdy kiel, má na zavoláno býti

jménem : //Nemluv tak velmi h jednán, druhé, až po tetí. A ki-

el-li by vždy pes to a mluvil, má do vže vzat býti, a má

den a noc sedti; pakli by nechtl do vže jíti, ale daj jednu

kopu grošuo eských purgkrabí hradu Pražského ; a purgkrabie

má tu býti a vokikovati, aby ndeli.

7. Nalezli vuobec za právo: Což se dotýe cizozem-

cuov, kteíž k korun nepislušejí, i ti, kteíž k korun eské

píslušejí, *) aby všickni ped saudem zemským eským jazykem

své pe vedli sami skrze se, neb kohož sob zjednati mohu.

8. Nalezli vuobec za právo: Ktož by koli do šrakóv

vstaupil, když páni saudí, ješto by nebyl zavolán aneb vedle strany

nevstaupil, ten každý aby jednu kopu grošuov eských dal purg-

krabí hradu Pražského.

9. Nalezli za právo páni na plném saudu všem
vuobec, a Petr z Michalovi c '

a, Petr ze Zvetic
panský potaz vynesli: Aby již více žádný král eský ne-

gleytoval, ani gleytovati mohl nižádného ped saudem zemským. **)

10. Najjasnjší kníže a pán, pan Vlaclislav,

z boží milosti král eský etc. se pány a vládykami na

plném saudu : Jakož Jeroným Šlik z Lažan pedstaupil ped saud

zemský a okázal list s majestátem slavné pamti Zikmunda

císae ímského, kterýž nkdy Kašparovi Šlikovi, jemu a bratím

*) Vtív: „i ti . . . písliišejí" 1. 1530 v nov byla pidúna.

**) Po slovo „zemským" beze všeho dlidia ješt se klade: „panským

saudem," ale stalo se to nedopatením, Jelikož ve zízení 1500 slovy

tmi Stí poíná nová vta, 1. 1530 vytržená. (Viz vyd. Palackého . 9.)

y/ /Wi>..'nvm
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jeho, svdí na obdarováiiie svobod jich, a zvhíšt což se saudii

dotyce; v kterémžto majestátu také tento kus znamenit jest

položen, takto slovo od slova: »Chcme také, a mocí císaská

ustanovujem, aby ty a bratí tvoji k žádnému ovšem saudu,

bud to saud náš dvorský, neb jiného kteréliožkoli, neb k zem-

skému obecnénui neb zvláštnínm, pohony tažen neb pipraven,

ani v tom saudu posúzen byl, ani býti mohl, pro kterúž by to

koli pi bylo. jediné ped osobu majestátu našeho, ped našimi

budiicími, králi a císai Kímskýnu, anebo-li to poruníky, kteíž by

na jich dvoích usazeni byli'< etc. Tu JM* královská se pány

a vládykami piln pováživše, shledali sú, že ta milost, což se

toho kusu saudu zemského dotyce, není dána než Kašparovi

a jeho bratím. Protož JM' i se pány pi všech obdarování v tom

listu položených je Šliky zuostavuje, kteréž by nebyly k ujm
a ke škod svobod a práv království eského, kteréž jsú starší

a prvnjší nežli jich obdarování. A ponvadž JM* královská,

ani JM'' pedkové, králové eští, té svobody jsú neužívali, ani

užívají, by k právu zemskénni státi nemli : že také též svobody

žádnému dáti jest JM* nemohl, ani mohu, proti ádu a svobodám

královstvie eského.

11. Nalezli vuobec za právo: Že ktož by kolivk po- |^f,

žádal pána z lavic neb vládyky k své pi, když se saudí, má
jemu dán býti; krom úedníkuov, kteíž v prvním nálezu vy-

mínni jsú, za ty prošeno nemá býti. Ale ten pán neb vládyka.

kterýž by byl vyprošen, povinen jest raditi; než vuoli má mlu-

viti, chce-li, neb nechati.

12. Nalezli vuobec za právo: Že žádný z pánuov

ani z vládyk z saudu zemského, když jest která poteba, mluviti

nemá, než pan sudí aneb komuž by pan sudí poruil. A k nálezu

též žádný vstávati nemá, než komu pan sudí káže.

13. Nalezli vuobec za právo páni a vládyky: Že

žádného, ktož se ped saudem zemským saudí, na pátely po-

dávati nemají, le by se cti dotýkalo. A toho každého mají na

pátely podávati, vyslyšíce pi, anebo po puohonu, vyrozumj íce,

že se cti dotýe, aneb le by se strany dol)rovoln svolily vo

kterú pi. Než na kterémž by kolivk saudu Kská M' sedti

Vf,
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ráil, že JM* to sám z své vuole hude moci uiniti a na pátely

podati o každú vc, krom té pe, která by se na pokutu krále

JM*' a zemskú vztahovala, a k vyslyšení a svdkuov okazování

že by pišla; ta od saudcí zemských netoliko aby na pátely

podávána byla, ale nemá stranám, aby se o to smlúvati mly,

dopuštna býti, než má ped se sauzena býti, le by JM' Kská

ráil to s saudcemi zemskými rozvážiti a k tomu své povolení dáti.

14. Nalezli za právo: Že žádný otázek nemá z saudu

zemského initi, než pan sudí aneb komu by poruil, a to má
uiniti s raddú i volí všech pánuov a vládyk z plného saudu;

pakli by se o tu otázku v saudu páni a vládyky dlili, tehdy

na kterú stranu jich viece bude, pi tom má zuostáno býti.

15. Nalezli v u o b e c za právo: Že žádný ústního sv-

domí dávati nemá ped saudem zemským; než, uin písahu,

má písa jeho svdomí zapsati a potom ísti, komuž by potebí

toho bylo ; le by se strany dobrovoln svolily, že to sv-

domí má pijato býti bez písahy a ústn seznáno. Než páni

úedníci a sudce zemští tak svditi mají, jakož nález o tom

od starodávna svdí.

16. Nalezli vuobec za právo: Syn nedílný otce svého

není povinen v saudu zemském žádnému odpovídati z ddictví otce

svého, i také ze všeho statku jiného, dokudž jest otec živ. A také

žádný otec z synových závad není povinen statkem svým za nho
platiti, dokudž jest otec živ.

17. Nalezli vuobec za právo: Ktož by se saudil koli

o ddiny, z nich jsa pohnán, a správcuom svým nedal úmluvy

vedle práva zemského od úadu zemského asn, prvé nežli by

druhé hojemství vyšlo pi phonné pi (než což se pidionv

k odporm dotýe. prvé než by hojemství prošlo) a potom ty

ddiny prosúdil, že jenui správce povinen není tch ddin spra-

vovati, le by správce jebo v zemi nebylo, a že by obyvatel

tohoto království nebyl, že tonui úmluvy potebí dáti nebude,

ale bez únduvy mohli by jeho v zemi této zastihnuti. Neml-li

by se kde pro nesprávu vésti, ješto by za to dosti bylo, bude

moci listem zatykacím pro tu nesprávu k nmu pistúpiti. A pakli
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by chtl jeho tím právem, pod kterým by sedl, hledti, toho

bude míti viioli. *) A ten, ktož ty ddiny prosaudí, nemuož se pro

nesprávu na svého správci neb na své správce vésti. Pakli by

jemu úmluvu dal tak, jak se nadpisuje, prvé nežli by, se saudil,

a správce že by jeho v tom nezastúpil, tehdy, by pak ty ddiny

prosaudil, muož se pro nesprávu vésti.

18. Nalezli vuobec za právo páni na plném
saudu: Omyl ve dekách jestli že by se stal beze lsti, že páni

Jich M^* a vládyky to budau moci napraviti na plném saudu.

19. Nalezli vuobec za právo: Kdy saud zemský

osazen bude, tak jakž svrchu psáno stojí, tehdy najvyšší písa

zemský s menšími úedníky má na kathede býti se dekami, s sv-

domím i se všemi potebami, ktož by co v nich zapsáno ml
k svému saudu a pi. A když by kto pi svau vedl, mají jemu

všecko darmo ísti. Než když by pe nevedl, chtl-li by sob co

kázati ísti, má od toho platiti jako jiní. A pan písa zemský

nemá z kathedry odcházeti, dokudž páni a vládyky saudu nevzdadí,

le by se opovdl panu sudínni
;
pro potebu slušnú, bude moci

odjíti s volí jeho, a to na ten spuosob, jakž jest úedníkóm

zemským a saudcuom zemským uloženo.

20. Nalezli za právo: Že komoraík najvyšší, sudí naj-

vyšší a písa najvyšší, když by mli v saudu zemském zapisováni

býti, když sedí, že mají pede všemi pány napsáni býti ; než v re-

lací pi dekách sami toliko komorník a sudí najvyšší ped jinými

všemi pány mají vpisováni býti. A purgkrabie Pražský má pi za-

hájení saudu i pi vpisování, když v saudu sedí, po zemském písai

státi. Než písa zemský nemá sedati se pány v lavicích v saudu.

než ten obyej vešken má zachovati, jakož o tom prvé napsáno

stojí. Než jiní páni a vládyky, kteíž v saudu zasedau, mají potom

poád napsáni býti.

21. Nalezli vuobec za právo: Ktož z ddictví po-

hnati chce, má tento ád zachovati. Že má do Prahy pijeti vedle

starodávního obyeje,^ má pijíti najmé osm nedlí ped su-

*) Kusy: „asn . . . hojemství prošlo/ pak „le by správce . . . bude

míti vuoli" 1. 1530 v nov byly pidány. (Pal. . 17.)



12 Zízení zemská 1530.

K
chýlili dny, aneb ped sv. Jeionymeiíi7a též ped nazajtí svaté

panny Barbory, a má jíti na dvuor najvyššího písae zemského,

tu kdež deky zemské jsú, kdež úedníci menší pi nich sedají.

A tu najde starostu komorniího, a bude od nho žádati trojího

puohonu, a záplat od tí puohonuov; a co od tch puohonuov

má dáti„^^o se dole píše, A záplat od tch puohonuov, jestli že

jest puohon^)ed nazajtí svaté panny Barbory, tehdy puovod

i pohnaný má tu na~ ten den nazajtí svaté panny Barbory, aneb

i'^ ^, nazajtí svatého Jeronýma, anebo o suchých dnech bud letniních

'neb postních, státi v pátek ráno na hrad Pražském k vyhlášení

phonu, v té svtnici, kdež král se pány a vládykami na saudu

(^V sedají. A tu dostoje puovod vjhUíšfixá^véhopuohon^^
''''' pohnaný, má spT)e7puovod. žalobu ve dcky^ vložiti u písae desk

zemských menších, prvé nežli jeho pe k sljšení pijde. A jestli že

jeho pe bude ped se vzata ty suché dni, má ekati až na jeho

pi zavolají. A když jeho pe pijde a na zavolají, má do šrakuov

s pátely vstúpiti a žalobu kázati eníku ísti. A obdrží-li pi,

ktož pohánie nebo po právu stáném, má po dvíi nedlí zase do

Prahy pijeti nebo poslati, nepostaupí-li mu tch ddin, které

jest vysaudil, má od starosty žádati komorníka na úmluvu, a sta-

rosta má tu úmluvu do registr zapsati, a komorníka na tu úmluvu

poslati, A nepostaupí-li mu po té úmluv, má zase do Prahy po

dvú nedlí pijeti anebo poslati na svém míst k úedníkuom ke

dekám, a má žádati zvodu; a úedníci mají jej listem po ko-

morníku v ty ddiny zvsti, A dále se tím poádem vésti má,

jakož o tom o zvodích níže položeno a zapsáno jest. A ten zvod

mají zapsati u desk, A nepostaupí-li mu tch ddin, které jest

vysaudil, po tom zvodu, má zase po dvú nedlí do Prahy pijeti

anebo poslati k úedníkem, a má žádati vobrannieho listu, a úed-

níci mají mu dáti a toho listu pamt u desk zapsati, kterého

dne ten list vyšel jest. A puovod, vezma ten vobranní list, má

s ním jíti k purgkrabí Pražskému, neb místo jeho držícímu,

a purgkrabie Pražský má s tiem vobranním listem na ty ddiny

poslati toho, ktož jest ty ddiny obdržel, a má v skutené držení

jej uvésti. Pakli by vždy tomu ddiny nebyly postaupeny po tom

obranním listu, ani po uvedení najvyššího purgkrabie, tehdy ten,

kdož jest postúpiti nechtl, odboj jest proti právu uinil. A na

takového najprvé najvyšší purgkrabie Pražský má svú mocí táhnuti

V liíiíj "l*^^*-^ v vw». UJ/n^ j[*T^^^ W^^>-
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a toho v skutené drženie uvésti. A byla-li by poteba toho, jak by

na takového právu odbojného dále mlo býti sazeno, tehdy na-

pí-ed ten neb ti, konuiž by to od krále JM" pána našeho nynj-

šího aneb budúcího porueno a rozkázáno bylo, s zámky krá-

lovskými, s msty, kláštery, s many sazeno a taženo býti má

skuten. A nebylo-li by na tom dosti, tehdy, byl-li by král JM'

v zemi, aby pány úedníky JM* ráil i všecknu zemi obeslati.

Pakli by krále v zemi nebylo, tehdy najvyšší purgkrabie má obe-

slati (pány) úedníky zemské i všecku zemi ; a páni úedníci

zemští a jiní páni zemští a rytístvo i všecka zem na takového má
sáhnuti, a statek jemu JM* královská vzíti má, což by jeho pes

spravedivost toho, konniž by se odboj stal, zuostalo, a mimo

pedešlé závady spravedlivé, bu rukojemství, anebo jiné jakéž-

koli si)ravedliv na tom statku byly. A ten statek má v krá-

lovství pojat býti, a on má z obce království eského Ijýti vy-

povdien jako zhúbce a rušitel práva, a žádný jeho fedrovati

a pechovávati nemá, pod pokutu svrchu dotenu. Než jestli že

by milost na králi JM" a na zemi pro takový úinek obdržal,

to se takovému nezavírá, že o to státi moci bude. A jakož jest

ten obyej byl nastal, že jsú se odporové listem obranním dáli,

a potom na to zízení uinno bylo, ktož by po obranním listu

nebyl v skutené držení vpuštn, že mohl a ml list obsélací

ped úad purgkrabství Pražského ke dvma nedluom vzíti na

toho, kdož jest po obranním listu nevpustil, aby se toho spravil,

ješto taková vc proti dobrému a starobylému poádku byla jest :

a protož aby takoví odporové minuli, a jich se více žádný ne-

dopauštl pod pokutu pepadení, jakž svrchu po listu obranním

a uvedení najvyššího purgkrabie Pražského jest doteno a po-

loženo.

22. Nalezli v u obec za právo: Že rozsudkové krále ^ .%^ Yt
JM" mezi stavy uinní, pedešlí i potomní, ti mají v své moc-

nosti zuostati a ped se jíti. A rozsudkové panští a vládytí,

pedešlí i potonmí, ti také ped se mají jíti a v své mocnosti

zuostati.

23. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kdo chtl "H^^^
ze škod z jaké summy pohnati, krom škod útratních a náklad-

ních, takový puohon, vezma jej od starosty komorniího, má po-
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hnanému konen od komorníka dodán býti najmén do dvú ne-

dlí ped suchými dny ped tím dnem, který by ten puohon

vyhlášen býti ml, anebo ped nazajtí svatého Jeronýma, též

i ped nazajtí svaté panny Barbory. A též i jiní puohonové aby

tak dodáváni byli, krom puohonu o ddictví, ktož by na koho

vzal, ten pi svém spuosobu, jakž jest o nm vymeno, zuo-

stati má.

24. Nalezli vuobec za právo: K svdomí muož po-

hnati kdy kto chce, co by jemu jediné mohli svdkové statiti

pijíti nebo pijeti k svdomí. A to úedníci mají rozvážiti,

bude-li moci statiti, a cedulí, eho na tom svdku žádá, má pi

puohonu tomu, ktož svdonn' dáti má, dodána býti. Než co se

dotýe, ktož by poteboval položení listuov, majestátuov, smluv,

ezaných cedulí, též i knh a práv mstckých, aneb i jakýchž-

koli vcí takových, ktož by koho z takové vci aneb které

jedné, aneb také i z listuov posélacích pohnati chtl: takový

puohon, od starosty komorniího vezma jej, má tomu, kohož

pohání, dv nedli naped dodán býti.

25. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by puovod ob-

držel pi vo kterú summu, a nebyla by mu ve dvú nedlech

dána od toho, na komž mu jest pisauzena, má pijeti k staro-

stovi komorniímu po dvú nedlí po rozsudku, anebo poslati na

svém míst, a žádati má na úmluvu. A bude mu dán komorník

na úmluvu. A jestli že mu po té úmluv ta summa ve dvú nedlí

nebude dána, tehdy pijeti anebo poslati k úedníkuom ke dskám

zemským má, a žádati, aby dáno mu bylo na zvod. I mají jemu

úedníci list zvodní dáti, a s tím listem má komorník od úadu
jeti. I bude-li chtíti ten, na kohož se zvod ztahuje, za zvod pi-

jíti aneb nepijíti, to aby témuž komorníkovi oznámil, a ko-

morník zase, vrát se k úadu, pijme-li za zvod, má relací ke

dekám uiniti a ten zvod zapsati. Pakli by nepijal, tehdy má
pi úadu oznámiti, že jest nepijal. A jeden z úedníkuo, kte-

rýmž zvodové náleží, má toho, ktož za zvod žádal, s komor-

níkem v ddiny ty, na kteréž se vede, zvsti, a vrát se k úadu
má ten zvod, uin relací, zapsati. A komorníku, kterýž by s tím

listen» zvodním jel, má jemu za jeho jízdu dáti to, což do toho

kraje za puohon se dává. Pakli by jemu po tom zvodu summa
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dána nebyla i s náklady, což k úadu naložil, tehdy má zase po

dvú nedlí pijeti neb poslati k starostovi, a má vzíti komor-

níka na panování. A jestli že by mu pak summa vždy dána ne-

byla, tebdy po tom panování po svatém Havle neb po svatém

Jií najprv píštím má po dvú nedlí pijeti aneb poslati, a ko-

morníka vzíti na tetí panování. A po tom tetím panování ne-

bude-li jemu ješt dáno, tehdy po kterém svatém Havle, aneb

po kterém svatém Jií trefí se to tetí panování, tehdy má hned

po svatém Havle aneb po svatém Jií po dvú nedlí pijeti zase

k úedníkuom, aneb poslati ke dskám a žádati, aby mu byli

listové obsélací dáni na odhádaní ; i budu jemu od místokomor-

níka takoví listové ke tyem nedleni dáni. A v tch tyech
nedlích, bude-li chtíti ten, na íž ddiny se právo vede, tomu

odhádaní, kteréž se státi má, odpor uiniti, má prvé, nežli by

místokomorník na ty ddiny, na kterýž den položeno jest, na

odhádaní vyjíti ml, k úadu purgkrabství Pražského pijeti aneb

s listem pod svau peetí poslati, a pijeda aneb pošle list, má
píiny zejména též i v listu pi úadu purgkrabství Pražského,

a též i ped místokomorníkem, pro odhadovati nechce (dáti

dopustiti), oznámiti. A najvyšší purgkrabie pražský, aneb místo

jeho držící, má obma stranám od toho oznámení ke dvma ne-

dlím den jmenovati, a konen v druhých dvú nedlích obma
stranám konec a místo uiniti. A pakli by ten, na kohož se

právo vede, tch píin anebo píiny, pro kteréž by odhadovati

nedal, ped úadem purgkrabství Pražského nepokázal, tehdy má
tomu, kdož právo na vede, pokuty tetí díl té summy jistinní,

pro kterúž se vede, propadnuti; a ta pokuta pepadená má
hned jemu pi té summ, pro niž se vede, odhádána býti. A také

jestli že by kto v tch tyech nedlech, tak jakž se svrchu

píše, nepijel aneb neposlal a neoznámil: tehdy místokomorník

má pedse na odhádaní puovodovi ke dni uloženému jeti a odhádaní

uiniti i se všemi náklady a útratami. A každý povinen jest po

takovém odhádaní puovoda v skutené držení tch ddin, niímž
se nezastírajíc, vpustiti, a lidé aby jemu hned lovenství sli-

bovali. A když bude v skutené držení vpuštn, má ješt po

dvú nedlích pijeti k komorniínni starostovi, a komorníka vzíti,

a poslední pánování uiniti. A po tom posledním panování již

jemu ty ddiny odhádané ddicky zuostati mají. Pakli by kto
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odhadovati nedal anebo po odhádaní v skutené držení nevpustil :

tehdy místokoniorník má na tch ddinách zaostati a odtud

neodjíždti, a k úadu purgkraliství Pražského poslati a oznámiti,

že jest odhádati nedal, aneb po odhádaní v skutené držení ne-

vpustil. Tehdy hned purgkrahie pražský, aneb místo jeho držící,

má jeti tam na ty ddiny, a mocí úadu svého v ten statek

odhádaný v skutené držení uvésti. A když tak uveden bude,

má pijeti ke dekám zemským, a panování poslední od starosty

komorniího vzíti. A tím panováním již jest na vrch práva do-

vedl. Pakli by vždy v skutené držení potom nebyl vpuštn,

tehdy má na tím vším spuosobem hned bez prodlévaní, tak

jako na odbojníka práva, a jakož o ddictví napsáno jest, sazeno

býti. Však toto jest znamenit vymínno. Jestliže by kto ne-

chtl práva vésti pro kteraukoli sunnnu a ped kterýmkoli saudem

pistiženu, aneb po práv stáném, tehdy bude moci od toho

saudu- (pi kterémž by mu se písudek stal anebo stáné právo

ml) list zatykai na toho vzíti. A takto má se v tom zachovati.

Od úadu desk zemských vzal-li by zatyka, ])u po nálezu anel)0

po práv stáném ped saudem zemským vtším neb menším,

tehdy má dáti od šedesáti kop gi"ošuo eských a níže pod to

od toho zatykae tidceti vosm grošuo eských; a což by výše

nad tch šedesáte kop grošuo eských bylo jakážkoli summa,

tehdy od každé kopy grošuo eských nad tch tidceti vosm

grošuo eských má dáno býti na ten zatyka puol groše eského,

a to až do pti kop grošuo eských. Než byla-li by nad to již

pak vtší summa, tehdy nad tch pt kop grošuo eských více

a výše za ten zatyka nemá bráno býti. A od toho zatykae ty

peníze mají úedníkuom menším picházeti, kterýmž zvodové

náležejí, a písai, kterýž ty zatykae píše, z té sunnny má jemu

dáno býti vosm grošuo eských. A od saudu komorního, hajt-

manského, purgkrabského z jakéžkoli summy, malé neb veliké,

tidceti grošuo eských, ktož by práva vésti nechtl. A ktož by

týmž zatykaem zatykoval podle práva, tomu každému má dáno

býti tidceti grošuo eských. A jestli že by pak ten, na kohož

zatyka vzat byl, maje njaký statek, v nm se pokrýval, a ten,

ktož jest zatyka na vzal, k nmu, proto že mu se v statku

svém pekrývá, pijíti neníohl, tehdy bude moci (a zdálo-li by

mu se) zase navrátiti se, a právo na statek jeho vésti.
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20. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto z e- ^^_

liož koli pohnal, a potom stáné právo inl. a po tom stáném Pl/í ^
'

právu by mlo právo puštno býti a zvod, a až by mlo odliá- \.

dá^no býti : tu sob mž penžitá pokutu položiti, jalíž kto chce. (jjtX!'

A jestli že by kto po tom puolionu ustál priivo, nemá jemu na

tu summu, kterúž sob pokutu penžitú položil, právo dopuštno

vedeno býti, než aby pí-ed úedníky menšími ode dne práva

stáného ve tyech nedlích stál a provedl, zac jest to stálo,

z eho jest pohnal, a tu což provede, aby jenni na tu sumnui

pr;ívo puštno bylo.\ÍTéž také ktož požene zejména z sunuiiy

penz, a právo by "ustál, ~ten každý má též po témž stáném

právu, tak jakož se svrchu píše. provozovati, a což provede na

schválení úedníkuov menších desk zemských, na tu sunnnu jeimi

právo puštno býti má. Pakli by kto svévoln i k pruovodu

nestál, tehdy proto pedse úedníci mají ten prvod slyšeti a jej

vážiti, i pisúditi puovodovi. A pohnaný, ponvadž by svévolné

nestál, byl-li hj pohnán z tisíce koj) grošuov, má pokuty pro-

l>adnúti tomu, ktož jest jej pohnal, sto kop grošuov eských.

A pakli by pohnal ze sta kop grošuov eských, tehda má dáti

deset kop grošv eských. A tak podlé velikosti a malosti

sumniy ta pokuta jdi na pohnaného, to jest, šedesátý díl. A tu

pokutu také mají úi-edníci i s summau provedenu na nm pi-

súditi. a k tomu škodami a náklady, což jich provede, povi-

novat bude.^ X ^ •»H'
* '••'«« V 1^0

',
h7 "-^ž ^*-/^'^ ^7'^^^

'

"^

27. Nalezli v u obec za právo: Jestli že by kto chtl

lepší spravedlnost nu'ti podlé práva k tm ddinám, kteréž se

odhádají, muož odpor vložiti i)roti odhádnní do dvú nedlí toliko

po odhádaní. Než ten odporu klásti nemuože, íž se ddiny od-

hádají, neb na kohož se nález stane ; než jiný muož. A po dvú

nedlí již žádný odporu klásti nenuiož. když panování i)ro odhá-

daní uiní.

28. Nalezli v u obec za právo: K tm uahoe psaným

všem puohonuom puovod i pohnaný mohu poruníky, každý k své ,

:

pi, na zisk i na ztrátu udlati^ stojíc prvé každý sám k vyhlá-

šení imohonu. Než prosaudí-li ten, kterýž by ]»oruil pi. bu
nestáním aneb prosúzením. nemá ten, ktož pi obdrží, k poru-

Zíízciií zemská l."i.'iO. o
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niku hledti, než pvod má liledti k tomu, ktož jest jeho

polmal. Než pohnaný vo škody k pvodoví hledti má, a ne

k poruníku.

29. Nalezli vuobec za právo: Ktož obešle z moci,

tu /ínají oba státi k té pi, a poruníkuov k ní nemohu dlati.

ííež nestál-lí by obeslaný, aneb že by odsúzen byl, má naíi

sazeno býti tím spuosobem jako na odbojníka o ddictví. A též

nestál-li by, kto z moci obešle, tehdy má obeslán býti od pánuov

a vládyk z plného saudu, aby stál a pokutu trpl vedle nálezu

konen nr, druhé suché dni. Pakli by nestál, aby na sazeno

bylo, jako kterýž by se právu protivil,

' 30. Nalezli vuobec za právo: Na tomto také ko-

nen na snnui obecním ode vší zem zuostáno a svoleno jest,

aby žádný z pánuov i z vládyk, kteí v saudu zemském sedají,

neb <v kterém koli saudu, v kterémž písahy mají,^o vyslyšení

stran o ty pe, o kteréž by ped týmž saudem initi mli, by

pak i ta pe do dalšího rozsudku odložena byla, nemá žádné

stran z tch stran, kteréž by prvé, v saudu sed, o jich pe
slyšal, rady ani kterélio nauení ke škod druhé stran dávati,

a to pod pokutami /uloženými
;
^akož o té pokut nález mezi

Vojíem a Jeníkem. ">
, _,

31. Nalezli vuobec za právo: Když by kolivk k saudu

pohnaný zavolán byl, nevohlásí-li se pohnaný a nevstaupí do šra-

kuov : tehdy proto pohnaný ten den, kterýž by na k saudu vo-

láno bylo, dokudž páni a vládyky v saudu sedí, nic tím neztratí,

jestli že se ohlásí k svému puohonu a pi, dokudž páni a vládyky

sedí. Než neohlásil-li by se ten den, prvé nežli by saud zdán

byl, tehdy na nm puovodovi právo stáné týž den dáno bude.

Než což se puovodu dotýe, na toho když by zavoláno bylo

k saudu, a on se tu neohlásil, tehdy jemu hned po takovém ne-

ohlášem' bude jeho puolion vymaz;ín ; neb puovod po hotov s po-

tebami svými býti má.

32. N a lezli vuobec z a ]) r á v o : Úedníci vtší zemští,

páni. ani \ l;í(l\ky. kt(>í pi kterém koli saudu sedají, nemají žád-
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ných vin a pokut vyprošovati, v kterémž by koli saiulu sedli,

ješto by ty viny a pokuty k tonui saudu píslušely, ani s žádným

o ty viny a pokuty s jakýmikoli výprosami si)olku míti.

33. Nalezli vuobec za právo: Také toto svoleno jest

na témž snému. Jestli že by se kdy pihodilo, a který lovk
aneb která strana, bud kterú kolivk vcí, s potebu svii ped saud /^.j'^
zemský pistaupil : tehdy, jestli že by který [énm] z pánuov z vládyk,

sedících v saudu zemském, s tau osobau aneb s tau stranau

v tom, o by se ped týmž saudem súditi ml, jaký spolek pí-

slušel, aneb co jemu v takové vci náleželo: tehdy takový,<pud

z úedníkuov vtšícly «eb z pánuov, neb z vladyk, nemá v saudu

zemském neb v kterémž koli saudu pi té pi sedti a súditi.

4*akli by kto, maje s kým jaký spolek a výprosu, i sedl v tom

saudu a nevstal, a tíiková .vc byla by na uvedena: tehdy ta-

kový každý vedle pokuty nadepsané trestán býti má. Než má
z saudu vstáti, a bude-li chtíti, množe s tau stranou státi i ra-

diti v takové jeho i své poteb, a po dokonání té pe zase

v saud zemský zasésti. A byla-li by která vina neb pokuta pi
kterém koli saudu králi JM" pisauzena, že té viny nebo pokuty

žádnému JM' dávati nemá, než sob zachovati, aneb s rad panskú

a vladycskú na obecné dobré obrátiti, anebo J]\P tu vinu neb

pokutu muož odpustiti, komu ráí.

34. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto koho
'

z náku cti pohnal, tu má hned puovod v puohon, z jakého

náku viniti chce, zejména slovo od slova jmenovati, aby po-

hrianý také vdl, k té pi potebami a svdky jak se má opa-

titi. Než tu mají oba státi k vyhlášení puohonu. Chce-li pohnaný

hojemství bráti, muož sob poruníka udlati, aby týž poruník

místo nho hojemství bral. A udlá-li pohnaný poruníka, má to

hned puovodovi oznámiti, chce-li on také poruníka udlati,

a jedno-li chce hojemství vzíti i oboje, že to bude moci také

týž puovod uiniti, a to hned po vyhlášení puohonu. Než k roz-

sudku tu mají puovod i pohnaný státi. Pakli by pohnaný nestál

k pi, tehdy má obeslán býti od úedníkuov menších, aby stál

ped pjíny Jich M" a vládykami na plném saudu, a pokutu trpl

vedle nálezu konen na druhé suché dni. Pakli by nestál, aby

2*
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na sazeno bylo, jako by se právu z])iotivil. A toto jest za náek
cti a býti má, a z takového náku, cti ])uolionové vydáváni býti

mají, a o jiný náek nic, který l)y se na est nevztalioval. nežli

z hanlivých slov.

A toto jest náek cti. Ktož by komu zrádce dával aneb ho

tím naekl, že cti nemá, ancl) že by nco zlého proti své cti

uinil, a také že by néco úkladné neb podvodn zlého uinil,

anel) že by nevyvedeny psanec byl ; anebo ktož by komu zjevn

z kurvy syny, falešníky anebo ])aukharty dával ; anebo ženskému

l)ohlaví kurvy; a též ktož ])y konni dával zjevné zlodje, a toho

eho nedovedl: tehdy má ten. ktož by takový nediivodný náek
uinil, tu ])rosl(U uiniti, jak jest prvé bylo, ktož by koho na cti

naekl a na nedovedl, a dv nedli u vži sedti. Než což se

pak mimo to hanlivých slov dotýe, o to se mají také, ktož bude

chtíti, pohánti, ím jest kto koho zJianl, a má to zejména do

puohonu vložiti, co sob za hanní pokládá, bud' k saudu zem-

skému neb komornímu. A jestli že to uvede na toho, kohož

jest i)ohnal, tehdy má ten puovod na poctivosti své od pánuov

Jich W' a vládyk na plném saudu zemském aneb na saudu ko-

morním opaten býti. A pokuty má puovodovi, nad škody útratní

a nákladní, dvadceti kop grošuov eských propadnuti. A k tomu

ten pohnaný má škody tomu puovodovi, což by jich koli podlé

práva provedl, pro ten puohon v zlat zai)latiti. Pakli by ten toho

odvedl, ktož jest pohnaný, že jest toho neuinil: tehdy puovod

má pohnanému škody týmž spuosobem. kteréž liy provedl, podlé

práva zaplatiti.

i\>^ \ / 35. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by pišla
*^- /písaha pro kterú kolivk pi, bud do káply aneb ped pány, tu

puovod i pohnaný má každý osobn k té písaze státi, a poru-

níkuov sob dlati nemohu. Ale al)y stál puovod u dveí u káply,

a nekráel do káply. Než má éci a prositi panno úedníkuov

vtších i menších za vstnpení. A pohnaný má státi také u dveí

a má s sebú oistníky dva míti, dobré urozené lidi a zachovalé,

aby dílní byli od otce i od svých bratí; a mají míti oistníci

na svobodných ddinách; a též má i)obnaný prositi za vstoui)ení

i s oistníky. A úedníci mají íci jenm: /.Jmenuj oistníky.'<

A když je bude jnienov;i(i. mnjí hned z;t]>sáni I)vti. a po jich
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prosb má jim iozká:^áiio býti: >/Vstiii)te oboje strany, i i)olnia-

ného Oistní('i.'< A když vstúpí, jestli že se v kaple nesmluví, tu

má naped puovod vedle práva pisíci. A když puovod pisáhne.

lice-li i)obnaný, za(r~puovod pisabá, jemu to dáti. muož do])e.

Pakli necbce dáti, tehdy má naped pobnaný pisabati vedle

práYa-—4t i)Otom za ním oistníci. A když pobnaný písabu pTo^ )Mx^
vede, a oistníci také budu pisabati: tebdy puovodovi nemá

pohnaný nic dáti. A když k písaze mají jíti, žádné brani u sebe.

ani na hlav nic nemají míti.

36. Nalezli vuobec za právo: Když se puobonové ^

vyhlašují, a na tom vyhlášení že zavolají na kterého pohnaného,

""nestojT-li k svénui právu, tím prvním voláním nic neztratí, než

puobonové mají se vysvditi až do konce. A když se puolionové

až do konce v_^vdí, tehdy má voláno býti po druhé, kteíž //',5'i

pohnaní nestojí k [trvnímu a k drubénui vybLíšení pi témž vy^- /

svdování puobonuov. Tehdy chvilku zanecháno bude; a potom

když páni úedníci vyšší rozkáží zavolati : ?/Prvé, druhé, tetí, stojí-li

ten nebo ti k svénm právu '?'< voblásí-li se tu na tetím vyhlášení,

tehdy nic neztratí. Než nestanau-li k tonm tetímu vyhlášení,

tehdy pi svú ztratí. A ten puovod má ekati toho stáného

práva, ai páni tch suchých dní všecky pe i s odpory odsaudí.
^*

Teprv káží zavolati úedníkuom, a kteí mají stáná práva, aby v.

vstupovali do šrankuov. A vstaui)í-li (a) puovod, jsa volán, do

šrakuov, dadí mu stáné právo, kteréž jest na vyhlášení puo-

bonuov obdržal. A nestane-li puovod : tehdy to právo stáné zdvi-

ženo bude, a on z své pe zase pože, chce-li. Pakli by tu

puovod nechtl ekati toho stáného práva, a poruil kouui na

jeho nnst, l)ude dáno jmívo stáné.

37. Nalezli vuobec za právo: Že každý z jedné

smlúvy, z jednoho kšaftu, z majestátu, z listu, z zápisu bude ""

moci z tch svrchu psaných vcí, z každé té vci jedním puo-

honem, pohnati; by pak v té smliiv, v kšafte, v majestátu, /W(ici,6

v zápisu neb v listu nmobo kusuov neb artikuluov bylo. že proto

jedním puohonem pohnati moci bude.

38. Nalezli vuobec za j) r á v o : Jestli že pohnaný stane, /^; «r.i
'

když na jeho ])i zavolají, hojemství nuiož vzíti do druhých
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suchých dní; a bude-li mu se zdáti, nuiož opt o tch suchých

dnech ješt druhé hojeniství vzíti. Než v tom se opatiti má.

z kterého ddictví jest pohnán, aby své správce obeslal, aby

jej zastúpili, a to obeslání aby, pijda k sterostovi, poslal k správ-

cuom komorníka na úmluvu. A zastupte jej správce neb neza-

stupte, má on pedse k tonui puohonu stávati a o tu pi se súditi.

Pakli nechce stávati pohnaný, nuiož poruníka k té pi udlati.

A jestliže by prosaudil, a právem z toho ddictví byl vyveden,

tehdy se bude moci na své správce vésti, tak jakž o tom svo-

lení o správ ukazuje. Pakli by k správci neposlal úmluvy,

a saudil by se sám: tehdy správce nebudu mu povinni toho

ddictví spraviti, by je pak prosaudil. A též jestli že by stáným

právem to ddictví prosaudil, nebudu jemu správce povinni tau

spravau.

39. Nalezli vuobec za právo: Též o každú jinú pi
^tož by byl pohnán, má se zachovati pi vyhlášení i)uohonuov,

aby stál. A když na jeho pi zavolají, též. A vezma dvoje ho-

jemství, víc mu žádného potom nedadí ; než již své pe bra, jakž

umíš, vedle práva.

40. Nalezli vuobec za právo: Obdrží-li puovod kterú

pi o ddictví anebo o sunnnu, nmož svú pi prodati aneb dáti

dekami, konuiž se jemu zdáti bude, a komu bude dáno neb jjro-

dáno, muož právo dovésti jako on sám, aneb poruníka udlati

k dovedení práva.

41. Nalezli vuobec za právo: Ustojí-li kto právo na

kom o ddictví, aneb sunnnu, aneb o jiný statek, to stáné právo

hned nuiož dáti, aneb prodati, aneb poruníka k dovedení

práva udlati dekami.

42. Nalezli vuobec za právo: Vobrání-li se pohnaný,

muož o ty škody útratní poruníka k pruovodum tch škod ud-
lati. Než pijde-li k pisežení, tu sám stuoj.

[|

* 43. N a 1 e z 1 i v u o b e c z a p r á v o : Jestli že jest kto, anebo

\ ^J^ že by kto svuoj statek potomn dekami zastavil, anebo na od-

i kaui)ení komu zapsal a výplatu by sob pozuostavil: tehdy,

pišel-li liy as té výplaty, anebo ekl by ten prvé peníze vzíti,
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nežli by rok výplat pisel, u nechtl by potom sunniiy vzíti

a statku postúpiti a zápisu propustiti, tehdy ten, ktož jest za-

stavil, má peníze u desk položiti, a od úedníkuov list vzíti, aby

byl ten obeslán, ktož statek drží, aby summu svú pijal. A ne-

uinil-li by toho po tom obeslání, tehdy ten, ktož vyplatiti chce,

má penz u desk nechati a má list obranní od úadu desk zem-

ských vzíti, a tím listem obranním má v ten statek úadem
najvyššího purgkrabie pražského uveden býti. Než jestli že by

ten duochoduov z tch lidí jemu podlé znní zástavy, což by bylo

duochoduo toho polauletí, pi výplat pišlé nebyl všech vybral,

že ten, ktož vyi)lacuje a listem obranním by se uvázal, má
jenni tch duochodv na svých lidech, kteréž jest v zástav

držal, hned dopomoci anebo sám dáti, a to konen od uvázaní

listem obranním ve tyech nedlích poád zbhlých. A ten

každý, ktož by bez obranního listu tak statku postúpiti nechtl

a nepostúpil, má tomu. ktož by jej listem obranním z toho vy-

vésti nmsil, všecky škody, náklady a útraty skrze to vzaté a pro to

vynaložené, což by jich ped úedníky pražskými pokázal a pro-

vedl, zase navrátiti od pruovodu ve dvau nedlích poád zbhlých.

44. Páni vuobec nalezli za právo a Vilém ze Zv-
etic panský potaz vynesl: Že každý, Jítož pohoní koho živíce .

nežli sám má, chce-li phon vésti ped se, iná zaruiti tím, ktož r^ H^^

by ml na svobodných ddinách anebo zápisných, do té summy, což y^ J

výš jest, nežli má; pakli by nezaruil, tehdy právo nemá jemu

dopomoženo býti. Le by ten byl zahuben od toho, kohož pohoní,

to má bez zaruení ped se jíti, anebo jestli že by konui ddictví
^ ^

jeho bylo odato, a vdovy, kteréž by z vna pohánly, též také

nemají urukovati. A ti, kteí k menšímu úadu pohánjí ze dva- .

dcíti hivei^ nemají urukovati. k^ {SVOl _X, a

45. Páni vuobec nalezli za právo a Voldich

z Hradce panský potaz vynesl: Jestli že by kto naekl druhého

chlapstvem a ekl mu >ychlape'<, a on se z toho vyvedl ped hof-'
^,

i,^

mistrem neb ped maršálkem, aneb a by se kto podvolil ped
purgkrabí pražského ádem, jakož zem za právo má : tehda, když

se vyvede, tu ihned ped hofmistrem, neb maršálkem, neb ped
purgkraljí pražským má.jenm éci: ž-Žes selhal«, a ten jemu to má
smleti. A což by na to naložil, vyvod se z tch škod, muož
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jeho pohnati ped pány aneb ped úedníky. Pakli by neml na

ddinách, tehdy hofmistr neb maršálek, nebo pingkiabie })iažský

má jej staviti, a jej držeti a vzeti, až se tomu dosti stane za

jeho škody vedle nálezu a rozlciízaní hofmistra neb maršálka

neb purgkrabé pražského,

46. N a 1 e z 1 i v u o b e c za právo: Puovod nestane-li k vy-

hlášení puohonu. bude nni puohon vymazán.

II.

O zdviženi phonuov a žaloby. . w-?

^V 47. Nalezli vuobee za právo: Nevloží-li žaloby prvé,

než jeho pe k slyšení pijde, tehdy mu ten puohon zdvižen bude.

^"^^ 48^ Nalezli v u o b e c za p r á v o : Ktož by z jiného ža-

loval, nežli by pohnal, ten i)uohon bude jenui zdvižen, jakož o tom

pi puohoních nmoho ve dekách znamenáno.

^ ^^^ 49. Nalezli vuobec za právo: Ktož by pohánl

C^ z jaké pe a ze škod jedním puohonem, a z tch škod že by

f-
z jeho statku nco užíváno bylo: ten puohon bude nm zdvižen.

;^<í^v 50. Nalezli vuobec za právo: Ktož by z dvojí n(>b

z trojí pí.<1vteréž by nebyly spolu spojené a sebe se ixedotýkabv
pohnal jedním puohonem: ten puohon také jemu bude zdvižen,

^"b ^. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto ped

kter^kolivk saud jinde pohnal a nevezma tam konce, ani do-

cekaje. al)y tam puohon jeho konec vzal. vo tu pi hnal by ped
saud zemský i ped jiný saud: také jenni ten puohon bude zdvižen.

52. Nalezli vuobec za právo: Ktož by mana z man-

ské yci ped který jiný saud pohonil, než i)ed manský, že nm
ten puohon bude zdvižen. Než z náku cti, z listovní vci, z toho

mají pohánni ])ýti jako jiní.

53. Nalezli vuobec za právo: Jvtož by z listovní vci

jinam ])()honik než ped najvyššího purgkral)í pražského, ten

))uohon bude j(Mnu zdvižen, a to toliko vo ty listy, kteréž s po-

kutami ležení pro pem'ze svdí.

X 4^ ^ /njG >tW.
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54. Nalezli viiobee /a právo: Jestli že by kto luie.šté-

iiíiia z vci uiiestské, kteréž pod šos píslušejí, k kterému kolivk

saiulu jinam pohonil, krom ped mstský saud, aby na žaloval :

ten puolion také jenui bude zdvižen, a^koflyJinL mi bez puo-

honu zaplatiti, což ped úedníky menšími provede na urité dni.

55. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto pohnal

jinae nežli jedním kmetem z pánuov z lavic najvyššího purg- ^^'

krabí pražského, najvyššího komorníka zemského, najvyššího su-

dího zemského: ten puohon také bude zdvižen. A ti úedníc i

mají hned puohony i)o kmetu pijímati.

56. Nalezli vuobec za právo: Najvyšší písa zemský

l)oliánín má býti jedním kmetenj^ lavicy^kteí v saudu zemském

sedají. Pakli by jina byl pohnán, tehdy puohon také bude<?</

zdvižen./A ti úedníci mají^Jined po kmetu puohony pijínuitL/

57. N a 1 e z 1 i v u o b e c za p r á v o : Také nahoe psaní úed-

níci najvyšší, jestli že by koho chtli, anebo jeden z nich pohnati

chtl z které vci, ješto by se desk dotýkala, mají najprvé toho,

kohož Ijy pohnati chtli, jednán ped saud zemský obeslati listem

od úedníkuov menších, a jemu ped saudem oznámiti, z eho

jeho viniti chtí; nechtl-li by jim odpovídati, teprv ho mají po- ^:rv /J

hnáti. Pakli by jina pohnali, nežli se nahoe píše, také jim má

ten puohon zd>ižen býti. Než z jiných vcí mají pohánti jako jiní.
'

58. Nalezli vuobec za právo: Ktež otec sám statek ^.
má, a dti má neoddlené, nemají dti podlé nho z toho statku j ''^'^^"^^

pohánni býti. Pakli by kto dti podlé otce z toho statku po-

hánl, ten puohon bude nui zdvižen. VC«S'^

59. Nalezli vuobec za právo: Jestliže by kto ím
\ i^^l-

dtem statek odkázal, by jej pak otec držal, nemá z nho po- I
'7

hanin býti, a byl-li by pohnán, tehdy ten puohon bude zdvižen. ! wy^
Le by dti let nemli, tehdy otec má pohnán býti a za dti

odpovídati. A též zase, jestli že by otec, nedrže toho statku, ani

(lti jeho, pohnal-li bj otec od dtí z toho statku, že mu ten

puohon bude zdvižen. Než mají všickni dti pohnati, kteíž léta

niají. Pakli by který nepohnal vedle nich, a léta maje, z toho,

což jest jim odkázáno, tehdy ten puolion bude jim zdvižen, le

^^^ld ^l'.liO^ IMl—^ I ,7.
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by kto pohnati nechtl. A též zase, jestli že by kto ích dtí po-

hnati chtl z statku, kterýž jest jim dán, z toho statku má také

všech pohnati, kteíž léta mají. Pakli by kterého z tch dtí

nepohnal, ješto by léta ml, ten puohon bude mu zdvižen.

60. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto otci

a dtem statek dal a odkázal vedle práva, tehdy má otec i se

všemi dtmi, kteíž léta mají, z toho statku pohánni býti.

Jestli že by je kto z toho viniti chtl, a nebyl-li by který po-

hnán z nich, kterýmž jest odkázáno, a'n léta má: ten puohon

také bude zdvižen, le by který svévoln pohnati nechtl. A též

zase, jestli že by z toho odkázaného statku otec a dti viniti

chtli, toho mají všickni, otec i dti, kteíž léta mají, pohánti
;

pakli by kteí nepohnali, ten puohon bude zdvižen.

61. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by synové po

otci zuostali, ti a takoví, kteíž léta mají, z otcových závad ja-

.(I Vl-kých koli mají všickni pohánni býti. Pakli by nebyl který z nich

^ pohnán, tehdy ten puohon bude zdvižen, le by kto pohnati

nechtl. A též zase z otcových spravedlností všickni synové po

nm zuostali, kteíž léta mají, všickni pohánti mají. Pakli by

které nepohnal, tehdy ten puohon bude zdvižen.

u

i\

\^

t-

62. Nalezli vuobec za právo: Vo strýcích nedílných

anebo o dalších páteléch, kteíž by sebe dílní nebyli, má se

též zachovati jako pi nahoe psaných bratí pi puohonech, kteíž

pohánti mají, i kteíž by pohánni byli. A ktož by tak nepohnal,

anebo pohnán nebyl, ten puohon bude jemu zdvižen tak, jakož

se nahoe píše.

63. Nalezli vuobec za právo: Brati, kteíž by sebe

byli nedílní po otci (byli) zuostali a potom že by se rozdlili:

tehdy z tch závad, kteréž by v svém nedílu zavadili, a potom

jsúce dílní, proto z té závady ped dílem mají všickni pohánni

býti. Pakli by který nebyl pohnán, tehdy ten puohon bude zdvižen.

A též jestli že by jim kto co v nedílu povinen byl, by se pak

rozdlili, mají z toho všickni pohánti. Pakli by který nepohnal,

tehdy jim ten puohon bude zdvižen. Le by ta spravedlnost jemu

se na dílu dostala, a jiní bratí že by svii spravedlnost jemu

zapsali, tehdy bude ten z ní jeden pohánti moci.
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Též dcery, jestliže by po otci bez zízení otcova zstaly,

a bratí by nebylo: tehdy pi závadách statku otce svého, i pi

závadách svých, kteréž by v nedílu uinily, mají se tak zacho-

vati, jako se pi nahoe psaných bratích píše. Jest-li pak, ze by

kto z svého dílu pohnati nechtl svévolné, tehdy jiní mohu

z svých díluov pohnati. Aneb jestli že byJítei*ého v zemi nebylo,

tehdy ti, kteíž jsú v zemi, budu moci z svých díluov pohánti

bez nho.

64. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by který syn

oddlen od otce byl, ten z toho statku má sám pohanin býti,

co by sám tím dílem toliko zavadil na tom. Než byl-li by otec

z toho pohanin, co by syn zavadil, ten puohon bude zdvižen.

Než zavadil-li by prvé co otec na tom dílu, nežli by syna od-

dlil, zdluže se, tehdy z toho dluhu otec má pohanin býti. A syn

byl-li by pohanin z závady takové otce svého, ten puohon bude

zdvižen. A byl-íi by ten dluh na otci pisázen, a nedostalo se

co toho dluhu pedešlého na otcové statku : tehdy ten, ktož jest

vysaudil, nuiož se vésti i na ten statek, kterýmž jest syna oddlil.

65. Nalezli vuobec za právo: O spolenících, bu
jich málo nebo nnioho, mají všickni pohánni býti, kteíž léta

mají. Pakli by který nebyl pohnán, ten puohon bude jenui zdvižen.

A též zase mají všickni pohánti. Jestli že by který nepohnal,

tehdy jim ten puohon bude zdvižen, le by svévoln který ne-

chtl pohnati, jakož se nahoe píše.

66. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kteí ro- ij[. c

dové byli neb jsú v království, ješto mezi sebau mají zízení

uinná, nebo potom nu'ti budu s povolením královským, vedle

kterýchžto zízení jedna osoba že by byl zprávce statku a zboží ^P^
toho rodu: tehdy takového každý, ktož by zprávcí statku byl,

nuiože samého pohnati, a on bude povinen odpovídati a práv

býti sáin od sebe i od jiných bratí a strýcuov svých rodu svého.

A též_také chtl-li by ten, ktož zprávce statku jest, koho po-

hnati, že to uiniti bude moci a sám pohnati vo kterúž kolivk

potebu téhož rodu.

67. Nalezli v u o b e c z a p r á v o : Kolika kolivk by statek
,, ^

odkázán podlé práva byl: tehdy, jestli že by kto chtl pohánti -z==-

f>
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Z závad toho jakýchž koli, Ivtož jest odkázal, že každý z svého

(líhl množe pohánti, anel) vsickni spolu. A jich také iiniož jed-

noho nel) dvn, neb kolik jich jest, jakž se komu zdáti bude, le

by který svévoln pohnati nechtl, tak jakož se nahoe píše.

68. Nalezli vuobec za právo: Bylo-li by více otcov-

ských poruníkuov než jeden, tehdy mají všickni z vcí sirotích

pohánti ; pakli by který nepohnal, bude jim ten puohon zdvižen.

A též zase, chtl-li by kto jich pro sirotí statek pohánti, má

všech porunílvuov pohnati. Pakli by který nebyl pohnán, tehdy

jim ten puohon bude zdvižen.

69. Nalezli vuobec za právo: Poruníci, kteíž by

po nápadu byli, ješto sirotkuom statek urukují, anebo králem

poruníci daní, ti mají všickni pro sirotí statek pohánti; ixikli

by který nepohnal, bude jim ten puohon zdvižen. A též zase

všickni poruníci mají pro sirotí statek pohánni býti
;
pakli by

který nebyl pohnán, tehdy jim ten puohon bude zdvižen. Pakli

by který pohnati nechtl, má poruenství zbaven býti, a jiní

ped se aby pohánli.

70. Nalezli vuobec za právo: Kto by chtl kterého

conventu pohnati, má pohnati oppata neb probošta, a všeho con-

ventu. A jestli že by kto jina jich pohnal, tehdy ten phon bude

zdvižen. A též vo abbatyšech, mají naped v puohonu jmenovány

Itýti, a i)Otoni vo conventu. A jestliže by tak nel)yli pohnáni,

tehdy ten puohon bude zdvižen. A též zase nahoe psaní con-

ventové pohánti mají týmiž slovy, jakož sami pohánni bývají.

Pakli 1)y jina pohánli, tehdy jim ten puohon bude zdvižen.

Než k vyhlášení puohonu a k pi stání, aneb k vedení, má státi

z toho conventu starší, a má nn'ti mocný list od conventuy i i)0

puohonu má sám ten starší pijeti, (^nuiož i jménem svého con-

ventu pohnati,'^kroni niajestátuov a zápisuov královských ; z tch

pohánti nemohu, než má to pi svolení prvním zuostaveno l)ýti.

71

.

Nalezli vuobec za právo: Kto má kterého msta
pohnati, má v puohonu postaviti, že >^pohání purgkmistra a kon-

.šeluov i vší oljce.-x Jestli že jina ])Ožene, tehdy nui ten puohon

4- Pé. l-^A^AA
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zdvižen bude. A též zase, Ivdy by kteié msto polmati chtlo, iu;i

v piiohonu státi x-od puvgkmistra i od konseluov, i ode vší obce.'<

A když l)y jiná pohnali, bude jim ten puolion zdvižen. Než

k vzetí puohonu a k vyhlášem' puohomi, anel)0 k pi|t;tní a k ve-

dení má od sebe msto poslati dva s mocným listem, jednoho

z veliké rady a druhého z staršícli o])ecních, a v tom listu má
státi: »od purkmistra a konseluov i ode vší obce. že dávají jim

moc na zisk i na ztrátu. '< A což ti s tím listem vysaudí, toho

msto užive, a což prosaudí. msto zapla./^ též z náku cti fl^}^
mají se zachovati, a mají toho užíti, a dvazlíebe vyslati též ^^ j^e i

s mocným listem k vyhlášení puohonu i k rozsudku, kohož by e^^

z náku cti pohnali, aneb je kto zase pohnaJf<ítem když by kto /c*).7:?.

pohnal pur.iikmistra a konšel všech toliko z náku cti. aneb oni
'

všickni koho, že též budu moci z sebe dva vyslati s mocným

listem k vyhlášení puohonu i k rozsudku. A což tm dvma na- /Vl^
lezeno bude, ti hned jíokutu naped vedle zízení zemského tr])te. ^
a jiní potom vedle téhož zízení zemského všickni.

72. Nalezli vuobec za právo: Kdož by s kým sndúvu

ml, a ten mu jí dosti neuinil, ješto by ta sndúva i na jich

budúcí svdila, a ten by toho na tom žádal, ktož by smlúvu

tu ml, aby nni ji ukázal, a ten l)y toho uiniti nechtl, a ten

nevda, jaká jest to smlúva, pohnal by toho z nezdržení smlúvy.

a jakž by se pak koli té smlúv dosti stalo : proto ten puohon

nebude na zmatek, a to z té píiny, že mu jest té smlúvy

ukázati nechtl ; než ten puohon má zdvižen býti. Než ten, ktož

jest ukázati nechtl, má tomu škody zaplatiti, komuž jest ji

ukázati nechtl, kteréž by utratil pro ten puohon.

73. Nalezli vuobec za právo: Ivcložjix se na pátely

poddal o kterú pi, a pátelé by toho nerozeznali, atoho ti s sebe

nesložili, a ten pohnal by i)es to z té pe : ten puohon má jemu

zdvižen býti, a pohnanému má škody zaplatiti, a zase ped smlúvce

té pe hledti. A byla-li by mocn pestána, a smlúvce že by

prodlévali konce udlati, nuiož jich strana z toho pohnati, a])y

jim konec vo to udlali. A jestliže by kto na se to mocn vzali,

a tonui dosti neuinili jedny i druhé suché dni, že strana nel)

strany k tetím suchým dnuom budu moci z toho tch sndúvcí

?i

11
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pohnati, kteréž se stran zdá. Pakli by ne])yla mocn pestcána,

a oni jim prodlévali toho konce jednáním uiniti: opovda se

smlúvcím, že toho déle ekati nechce, bude moci z té pe pohnati.

•V ./74. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto po

i^iK" které poteb královské z zem byl, anebo v zemi bud! na berni

Vv aneb které poteb jiné, a nemohl-li by, požena, k puohonu státi

K^y^ pro tu potebu královskú : nemá jemu puohon zdvižen býti. A též

mS zase, byl-li by od koho pohnán, a nemoh-li by k puohonu pro

potebu královskú neb zemskú státi : nemá na stane právo dáno

býti. A by pak na z nevdomí stáné prjívo dáno bylo, tehdy

zase má zdviženo býti.

Než pijeda ten s poselství královského anebo zemského,

., má o najprvních suchých dnech k puohonu státi, když páni

^
t\-' saudí. Pakli by nestál, sám sebau vinen bude, a bude na právo

puštno jako na jiného.

\\

\

^

75, Nalezli vuobec za právo: Ktož by ml pokutu

jakúž koli, s komorníkem uvázaní, anel) jakúžkoli jinú, a pohánl

o to, a podlé té pokut}' se neuvázal: tehdy ten puohon bude

nni zdvižen, jakož o tom pi ádu komorniím šíe stojí.

76.' Nalezli vuobec za právo: Jestli že by pro kterú

koli vc nahoe položenu puohon komu zdvižen bylr^tehdy hned

bez útoku vod zdání saudu ve tyech nedlích má list ze škod

vzíti, a list má ten dodán býti dv nedli ped tím dnem uri-

tým. Pakli by pohnaný z tch škod do druhých suchých dní

strany druhé nevinil : tehdy již potom více viniti z nich moci

nebude, a strana druhá muož svuoj puohon ped se vésti a pohá-

nti, bude-li mu se zdáti.

76.' Na lez li vuobec za právo: Yšickni nahoe psaní,

bud nedílní aneb dílní, spoleníci aneb poruníci, anebo ktož

^ kolivk zednal by sob tu milost na králi Jj\P' a na paních

a na vládykách z plného saudu, aby mohl poruníka aneb po-

runíky dekami udlati na zisk i na ztrátu, aby od nich i od

nho mohl pohánti a zase k puohonuom stávati, pi vésti,

sauditi se, vysauditi i prosauditi: než prosnudí-li co poruník

aneb ti poruníci. dekami udlaní, aneb nestáným piávem ztratí,
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má k toniii statku hledíno býti, kto jest je pomníky zdlal.

A též vysaudí-li co ti poriiníci, aneb právem ustojí, pohánjíc

od toho, od kohož jsii poruníci, má toho ten užiti, ktož jest

pomníky sdlal. Kdež o tom mnoho psáno stojí v pamtních

knihách, kdež král JM* a páni a vládyky na plném saudu tako-

vých milostí mnoho inili jsú.

in. If^^i- T

O zmatených puohonich. '^
^^^,7«' ^

v/ %
lly^áni na plném saudu vuobec nalezli za ,

práy-^a Jindich z Rožmberka a Zbynk Zajíc z Hažmburgka 4./^
panský potaz vynesli : Již po tento dnešní den, ktož na koho ^ ^-^"^

vloží útok, ten má tudíž hned jmenovati a napsáno má býti,

z eho chce pohnati, a jakž útok vloží, aby pedce dohnal ko- 7i^, ISVO (

nen do suchých dní najprv budúcích, a to vždy do každých /^ /i

suchých dní, komuž by se kdy koho pohnati udalo. Pakli by

nepohnal, tehdy deset kop grošuov tomu dáti má, proti komu
jest útok vložil, a bude-li ohledáno, ie by na zmatek a nepravé

pohnal : tehdy bud ten také dv nedli v vži v panské vazb
držán, a pohnanému jeho náklady navra, což by mohl pohnaný

písahu svú obdržeti, a nad to deset kop grošuo pohnanému daj

ve dv nedlí, anebo se s pohnaným vedle vuole jeho smluv.

A nebude-li se zdáti a chtíti pohnanému za náklady písahati,

to muože opustiti ; než toliko deset kop grošuov pedepsaných

bud jemu dáno. ;h5^)

1% Nalezli vuobec za právo: Ktož by kterú pi \, l^x

prosííudil saudem ped kterým kolivk saudem, a rozsudkem

rozsauzen byl, požene-li z ní po druhé, uiní ten puohon na

zmatek.

7». N a 1 e z 1 i vuobec za právo: Kdož z cizích vcí

nebo pe, nemaje k nim sám práva žádného a spravedlností, po-

žene, ten puohon uiní na zmatek. (/'-^í^/ 'lh''co -^-y.

80^ Nalez li vuobec za právo: Ktož by, maje smlúvu

o kteti koli vc, a o tom vda, i z té pe pohánl by pes tu
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(

smlúvu, a té smlúv že by se dosti stalo a dalo: tou i)uolion

lu-iní na zmatek. Ne/ nestalo-li l)y se snilúv dosti, muož po-

hnáno býti z nczdržení snflvy.

S^^l^alezli vuobec za právo: Ktož by ml stane

jrráw^pro kteiú pi, a zase z novu pi"0 túž -pi. Lual by, že jenui

ten puohon bude na zmatek. Než že se má zase k právu stá-

nému navrátiti, nerlal-li je letuom vedle práva projíti.

^2. N a, 1 e z ] i v u o b e c z a p r á v o : Ktož, maje stáné právo,

a jja tomu právu od rozsudku ti léta a osmnáítte nedlí i)ro-

"^•-^ jíti: jestliže ])y právo šlo, nemá jemu na n právo dáno býti

\ vésti. Pakli z té })e po druhé požene po projití let nalioe

'dotených, ten puohon na zmatek, (/-^^^^"j

83. Nalezli v u o b e c za p r ;i v o : Kdož l)y koho pohnal

I

j A^S^nezdržení smlúvy, a toho nejioložil v ixdionu i v žalob, v_e_m

^^ /ješT jemu té smlúvy nezdržal, a ze rení též že by nepoložil,

•em by jemu toho rení nezdržal, a právo ustál : že jemu to

ání práva nic plátno není a býti nemá.

84^ Nalezli v u o b e c za právo: Jestli že kto dá na se

l)rávo na vi-ch dovésti pro kterauž koli vc, a po tom dovedení

práva iní tomu odpoi-, a k tomu odporu požene: že ten odpor

i puohon jest na zmatek,

^"lij^V-^^So? Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto, jsa

iiemocen, i nkoho poslal, aby jeho nemoc opovdl, a byl-li

by ten zabit, ktož by o tu nemoc poshín byl: že ten, ktož jest

jej poslal, má za to zpraviti, že jest jej b.yl pro tu nemoc

poslal.

8C. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto koho

za nemocného kladl, a'n mu toho nei)oruil a také nenu)cen

nebyl: že takový jako kladník trestán má býti vedle in-vníbo

nálezu obecního. (
'^U, tHí^v)

^<Vr\ §7_ Nalezli vuobec za právo: Jestliže by kto byl

pohnán, a že by k puolionu ])ijeti nemohl, a to pro rozvodnní

vod, a že by na takovéiio dáno bylo prjívo stáné, že takové

pr;ívo stáné nemá tomu ke iškod býti. Ale však tak, aby to
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dostatené ten provedl ped pány a vládykaini, že jest z té

píiny pijeti nemohl, jakož se nahoe píše
;
pakli by neprovedl,

to právo stane jdi na toho ped se.

/•nj

8&^^alezli vuobec za právo: Jestliže by kto, jsa

pohnáíi, a v tom byl nemocen, a pro nemoc státi nemohl k vy-

Mášení puohonn: tu množ jej pítel jeho neb. služebník položiti < ^ (\

za nemocného, komuž poruí. A když a kto jej položí za ne- ''

mocného, hned to má pi puohonn zapsáno býti, a skrze úed-
níky tomu má povdíno býti, aby stál ten jistý, kto jej za ne-

mocného klade, i ten, koho klade za nemocného, v kaple všech

svatých. A stane-li ten osobn na ten den ped úedníky jme-

novaný, má nemoc zpraviti. Pakli nestane ten den, a bude ne-

mocen, množ jej opt též ktož koli za nemoc položiti v kaple

všech svatých, a tu opt má zapsáno býti. A_oijt úedníci po
^

druhé stranám rozkáží na jmenovitý den státi, jakož oni (biy "/

urité ina[í jmeiiovati, kteréž od staradávna dekami jsú poklá-, o^' -

dány. A po druhém stání, opt bude-li nemocen pohnaný, muož I' ^^e^

jej též ktož koli po tetí položiti za nemocného, a též se má
[

zapsati. A ty dni dva, kteráž se jmenují do káply jmenované,

p

jsú mezi suchými dny, pi kterýchž se puohon vyhlašuje, anaj-'

prvnjšími po nich. A tetí rok položený k nemoci písahy již

v pátek o tch suchých dnech najprv píštích, ajtu má státi

ten, ktož jest za nemocného položen, a nemoc zpraviti. .<^'akl

i

nestane, tehdy písa menších desk s komorníkem mají k.tomu

jeti, kohož za nemoc kladau. A pijedúc k nmu, seznají-li, že

ten jistý tak zetedln a znamenit jest nemocen nebyl, mají od

nho písahu za nemoc vedle práva pijíti. ""FaiETrBy" ten jistý
^

,.,.

nemocen byl, jsa zmoci pohnán, státi nemohl: tehdy bude moci
,

ped týmiž úedníky poruníka udlati k té pi, a prosaudil-li
^—-^

by~poruník, má on sám pohnaný pokutu na to uloženu trpti.
(

A umel-li by v tom pohnaný, telidy o tu pokutu k statku jeho

má hledíno býti. A ten každý za nemoc položený má písai

menších desk dáti pt kop grošuov eských, a ztravu tam i zase, / Chf
a fuoru. A z toho má komorníku dáti patnáct .urošuov eských^
Pakli na pohnaného k saudu zavolají, a kto jej za nemoc položí: -

tu se jmenuje hned, aby zpravil nemoc v pátek o suchých dnech <

najprv píštích pohnaný. A bude-li k menšímu úadu pohnán,

Zrizeui zemská 1530. g
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tehdy v stedu má nemoc zpraviti. Pakli by nemocen byl a po-

žádal toho, tehdy úedníci mají k nmu jeti. A úedníci, uhle-

dajíc, že jest nemocen, i muož tu ped nimi poruníky té pe
zdlati, kohož mu se zdáti bude k zisku i k ztrát. A úedníkuom

má dáti pt kop grošuo eských, fuoru i stravu.

89. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto který

f\ statek držal svuoj, a na nm byl puohonem zastižen, z ehož
'

_ '''^'^by koli pohnán byl, a prvé nežli by ta pe k rozsudku pišla,

a on by statek v tom prodal, a puovod obdržal by na nm roz-

sudkem neb právem stáným jakú summu: tehdy bude moci

právo vésti na ten statek, na kterémž jest pohnaného svým

puohonem zastihl, ('^^^-//vá^; „aL.. /c'o;>../ 16,'^.^
,
(>.^'_) «i^y

'\y!:
,y,„

90. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto zastavil

ddiny své anebo zboží dluhem, a'n mu na to spravedliv puojil

bez fortele dekami, a potom by nkto pro dluh pohánl toho,

ktož jest zastavil : tehdy ten, ktož jest na tom pi obdržal anebo

právo ustál, bude moci na to ddictví ped se právo vésti, až by

ml listy vzíti na odhádaní. A prvé, než by listy vzal, má tu

summu neb dluh ten dekami zapsaný u desk položili, a poloze

listem jej od úadu obeslati, aby peníze své bral, a hned také

má listy na odhádaní vzíti. A když se jemu odhádá, má jeho

v skutené držení pustiti tch ddin. Pakli by penz vzíti ne-

cht], a toho zboží postúpiti: tehdy toho, ktož peníze u desk

položil, cht vyplatiti, mají vobranním listem od úadu v to zboží

jej uvésti. A tento peníze své u desk vezmi, ktož zástavu má,

a zápis ten jemu ve deky vlož s zpravú, co by sám zavadil.

Též pi zástavách vnných má se zachovati každý. Pakli by na

to nic nepuojil, a to na provedeno bylo, že takové neupí-

mosti pomáhá, cht tudy jemu z dluhuov pomoci, že takový má
na lirdle trestán býti. A ten, ktož na tom zástavu má, nemá
odporu proti tomu vedení klásti ; než když by jemu u desk

summa položena byla, a byl od úadu obeslán, aby summu svú

vzal bez phonu.

91,^ J^a lezli vuobec za právo: Jestli že by koho puo-

hon doína nezastihl, a on z zem byl, že má obeslán býti od

..^ , toho, ktož na jeho statku sedí, k osmnácti nedlím, a to vždy
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k Šesti a k šesti, až po tikrát, aby k svému právu stál. Pakli

by se tch osmnácte nedlí trefilo ped kterými suchými dny

který týden více: tehdy on, kdy by na ty suché dni stál po

tchto osmnácti nedlích, když by páni saudili, že pro to své pe
neztratil by. Než nestál-li by tu po tch osmnácti nedlích pi
tch suchých dnech: tehdy svú pi ztratí, le by kde byl v^ obe-

hnání nebo na poli s pánem svým proti nepátelóm, a že by

beze lsti z toho pole od svého pána jeti nemohl, anebo že by

nkde byl, ješto by ten, ktož na jeho statku sedí, po poslech

seJeho doptati nemohl.

A jestli že by toho pohnaného ten který artykul nahoe
dotený zašel, pro to by své pe pro ten puohon neztratil. Než

který by koli kus nahoe jmenovaný pravil, že jest jemu ku

pekážce byl: že musí jej podlé práva provésti neb jej písahu

zpraviti, když pijde k svému puohonu.
( 9 '

tvw.-o^

O hanní. { ^'^ i'>^Ju^ ^í>-^^ ).

92. Nalezli v u o b e c za právo: Jestli že by kto komu
oznámil, »že jest tebe tento zhanl, toto o tob mluvila, že ten,

komuž by to tak praveno aneb psáno bylo, má k tomu, o komž

jest jemu praveno aneb psáno, poslati a na nm se toho do-

tázati, kdež jest jemu o nm toto (vyslov jemu to dostaten)

oznámeno, zná-li se k takové ei, že jest to mluvil o nm ili

nic ; že ten, k komuž by tak posláno bylo a dotázáno, má a po-

vinen bude hned svtlu odpov dáti tm posluom, že »jest tu

e mluvil anebo nemluvil." A jestli že by se k tomu seznal,

bude moci jeho z náku cti, jestli že jest naekl, podlé vymení
náku cti pohnati, anebo z hanlivých slov. Pakli by ukrytu a ne-

svtlú odpovd dal, to jest, že by ani dostaten seznal, že jest

to mluvil, ani dostaten a svtle tomu neodepel, že jest toho

nemluvil : tehdy ten bude moci toho, ktož by svtle a dostaten

tomu neodepel a neseznal se, z náku cti anebo z hanlivých

slov pohnati, a z toho náku vinn anebo z hanlivých slov býti

beze všech dalších svdkuov, tak jako by na a na to, že jest

to mluvil, nkoliko svdkuov ml.
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93. Nalezli v ii o b e c za p r á v o : Ktož by koho zhanél,

a ten jej zase zlianl, i požene-li ho z náku cti ten, ktož jest

prvé zhanín, nebude-li na ta lehkost uvedena: tehdy páni jeho

est opatí. Než tento jemu povinovat nebude pokutu napravo-

vati, ponvadž jest zase sám hanl, a své neviny hanním

bránil. A z té pe také se viniti nemají ze škod. A jestli že

by se pak oba dva nevinn hanním dotýkala, tehdy páni mají

je oba na jich cti opatiti, a podlé uznání a rozvážení mají je

pro takovú zbytenost i trestati; a pokutu ani škodami sob

povinni nebudu. Než ktož by koho zase nehanl, a toliko jediné

jemu odpíral, to jest, že by jemu ekl, že kiv a neprav mluví :

to za odhánní nemá poteno býti, když to pi saudu pokáze,

že tím, ímž jest naen, vinen není.

94. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto pí-

jemce vna byl, když se vno pevodí, a ten, ktož vno pevodí,

zjedná toho píjemce a že jemu slibuje, že nemá pro ten píjem

vna žádné škody vzíti, i uiní jemu zápis v menších dekách:

jestli že by pro ten píjem vna jakau škodu vzal, aby se

v statek s komorníkem uvázal toho, ktož zapisuje, a držal dotud,

dokudž by jemu zase všech škod nenavrátil.

95. Nalezli vuobec za právo: Prodá-li kto ddiny

manské, a klade je u dvorských desk, nemaje jemu ím tam

u dvorských desk spraviti, a uiní jemu zápis v menších dekách :

jestli že by byl z tch ddin právem vyveden, že se má na jeho

ddiné vésti tetinu výš, tak jakž tam správa ukazovati bude.

96. Nalezli vuobec za právo: Jestli že kto ddiny

zápisné prodá komu nebo zastaví dráže neb výš, než zápisové

neb majestátové ukazují, a ten, ktož kaupí a výš summu dá

nad zápisy, aby tu summu vdl kde naleznuti: je.stliže by k vý-

plat pišlo, tehdy ten, ktož summu vezme, zápis v menších

dekách uiní, že pi výplat jemu má dáti to, což výš nad zá-

pisy pijal. Pakli by nedal, tehdy a\jy se ten, ktož tu sumnui

jemu dal, s komorníkem se uvázal v ddiny zapisujícího, kteréž

má neb míti bude, a je držeti tak dlúho, dokudž by jemu zase

summv nenavrátil.
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97. N íi 1 e z 1 i v u o b e c za právo: Všecka dání krále

JM" neb jakéž koli milosti, od krále JM'' k duchovenství, k ko-

steluom, k oltáuom, k kaplanství, i k každému duchovenství

k obci : ty vci se do žádných desk bez relátora od JM*' krá-

lovské nekladau, i ni také ddinníkuom.

98. Nalezli vuobec za právo: Ktož koli chce do všech

desk co klásti, každý musí tu osobn sám ped úedníky býti,

a bez pítomnosti jeho nemá kladeno býti. Než komu se klade,

ten, nechce-li tu sám býti, množ koho chce poslati místo sebe,

aby na jeho míst zápis pijal. Než jestli že ten, ktož klade,

vezme recognicí u desk, však aby osobn byl ped úedníky, když

se recognicí píše, a když se napíše, má [se] jemu peísti a potom

jemu v moc má dána býti. A komuž ji dá, a kto s ní ke dekám

pijde, tehdy bude kladeno, jak ta recognicí ukazuje; jinak nic.

A tím spuosobem nuiož se do desk klásti bez pítomnosti toho,

ktož by ml zápis dlati ; a jinak nic. A ta recognicí nemá trvati

než do suchých dní po dání té recognicí najprv píštích, a to

dotud, dokudž páni tch suchých dní saudu nevzdadí ; a dále nic.

A chce-li potom jinú vzíti do druhých suchých dní, opt muože

to uiniti. A tak vždycky.

99. Nalezli vuobec za právo: Aby saud zemský

ped se beze všech pekážek šel a trval, a v tom neuchoval-li

by Pán Buoh krále JM*' bez ddicuov, by pak i ddicové byli :

pro to vždy saud zemský ped se jdi a trvaj. A mocí aby žádný

jeden na druhého nesahal, než právem aby živ byl, pod poku-

tami nálezuov starodávních.

V.

O puohonech.
100. Nalezli vuobec za právo: Ktož by s kým smiúvu

ml, a on mu jí nezdržal, a ten pro to nezdržení že by jej zhanl

na cti, a on by jej pohnal z toho hanní : tehdy bude do panské

kázn pro to hanní vzat, že jest právem živ nebyl, podlé prvního

svolení. A potom zdá-li mu se, uin panskému nálezu dosti,

muož potom zase z toho nedržení smlúvy pohnati.
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101. Nalezli vuobec za právo: Což se piiolionuov

z náku cti dotýe, ten každý vuoli tolio má pohnati bud ped
krále JM*, byl-li by JM* v zemi

;
pakli by JM*^ královské v zemi

nebylo, tehdy ped saud zemský. Než svdky o est toliko ped

krále JM* aby každý vedl, tak jako k saudu zemskému, s písahu.

A ktož by koli ped krále JM* z náku cti pohnal, ten se též

zachovati má, a v puohonu položiti a jmenovati, z jakého náku,

tak" jako pi saudu zemském.

(\^ 102. Nalezli vuobec za právo: Ze bratr starší muož

• CK^ sám pohánti i puohony pijímati, maje brati mladší, kteíž by

I let nemli.

kVj 103. Nalezli vuobec za právo: Což se puohonuov

t.^ z ddictví dotýe, aby trojí puohon byl a dvma komorníky,

V' ^ podlé práva starodávního. Než o jiné všecky vci aby jedním

\V* puohonem pohanino bylo.

v

VI.

o sirotcích.

V

|'\ jM)4. Nalezli vuobec za právo: Ze^covský poruník

má moc puohony pijímati, i sám pohánti, jako sám otec pro

sirotí vcí a závady, bud po dskách aneb kterak koli jina ty

závady shledány by byly, vyvážeti. A též poruník králem daný,

jestli že by pátel nebylo, aneb sirotkuom. Jestli že by statku

uruiti nechtli najbližší pátelé, tehdy ten poruník králem

daný sirotkuom, statek urue, má pro sirotí statek moc po-

hánti, a zase puohony pijímati, anebo ti, na kteréž by poru-

enství píbuzenstvím pipadlo, též mají moc pro sirotí statek

pohánti, i puohony pijímati. A ti, jestli že by co vysaudili, to

aby sirotkuom k ruce bylo. A též zase jestli že by co prosaudili,

že to k škod sirotkuom l)vti má. Než jestli že by co ti poruníci

nestáním ku právu ztratili, to sirotkuom ke škod býti nemá,

než poruník to statkem svým zapla. Též také, ktož urukují

sirotkuom statek vedle práva, ti také mají uruiti, na hotových

penzích, na klenotích, na svršcích, na nábytcích aby jim ne-
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ubývalo. A král JM*, neb páni z plného saudu, má poslati, kohož

ráí, aby ten statek i [s] svršky se všemi sepsán byl do registr,

a registra mají ke dekám dána býti pi tom asu, když se uru-

kuje. A nebyla-li by taková registra u desk položena, tehdy mu
nemají úedníci toho poruenství dopustiti zapsati. A sirotkuom

zase vydána býti mají, když poruník jim poet dlati bude.

A také když by který sirotek první z pacholíkuov k letuom

pišel, a léta jemu byla nalezena vedle práva: tehda ten, maje

léta a bude chtíti, aby jemu byl statek postúpen, a poet aby

jemu byl uinn, toho naped má žádati na porunících. A jestli že

by se k tomu poruníci nemli, bud statku postaupení aneb

potu uinní: tehdy ten sirotek ta léta mající má žádati úred-

níkuov menších desk zemských, aby list byl dán tm poruníkuom,

aby statku bylo tm sirotkuom postaupeno, poet aby udlali.

A v tom listu mají úedníci den jmenovati bud ku postúpení

aneb potu uinní na den jmenovaný. Tehdy ten sirotek za-

chovaj se vedle desk a uniení, a vezma komorníka, uvaž se

v statek poruníkuov, a potom v toho, ktož jest rukojm. A to

drž a užívaj tak dlúho, dokudž by se nestalo dosti které vci.

A když by se všemu dosti stalo, tehdy ten sirotek má dekami

dkovati, od sebe i od jiných bratí a sester, a poruník má
toho poruenství po tom dkování prázen býti. Než byly-li by

dveky majíce léta, a bratí by mli, ješto by let nemli : tehdy

poruník má ped se dvekami vládnuti, a od nich pohánti, až

do let najstaršího bratra. A byli-li by hotoví penízi toliko sami,

že ty u desk má oznámiti a uruiti, aby jich neubývalo; než

s královskú volí aneb, kdy by krále JM*' v zemi nebylo, s pánuov

Jich M" a vládyk, saudcí zemských volí aby jich pibývalo. Než
jestli že by tch svrchkuov a nábytkiiv bezelstn co zhynulo bud
ohnm, neb vodau, neb smrtí, neb jakž koli jina bezelstn se

pihodilo, že by to slušn provedeno býti mohlo, že to ke škod
poruníkuom býti nemá, ale sirotkuom. A ktož by koli chtl
v zpravování a poruenství dáním krále JM", anebo pány a vlá-

dykami na plném saudu zemském, anebo po píbuzenství kterých

sirotkuov, a statku jich vstúpiti a se uvázati : má najprvé takový

a všelijaký statek sirotí, na emž by ten koli byl, žádného ne-

vymujíce, sirotkuom dostaten podlé práva uruiti. A jinak

a bez toho nikterakž nemá v to zpravování vstúpiti, ani se
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V ten statek uvazovati. Takli by kto jiuá v to zpiavováiií vsel

a v ten statek se uvázal jakž koli, že král JM*, byl-li by JM* v zenn,

pakli by JM" v zemi nebylo, tehdy páni Jich M' a vládyky

z plného saudu zemského mají jej ped se obeslati, a ve to

jenui obrátiti ráí, to pi tom stuoj. A sirotek anebo ten, komuž

by od krále JM*^ anebo od pánuov Jich M*' a vládyk, saudcí

zemských poruenství dáno bylo, bude moci k tomu a k tako-

vému, i k jeho statku o všecky škody, a jestli že se týmž si-

rotkuom jaké daly a staly, hledti, tak a tím vším spuosobem,

jako by byl statkem svým sirotkuom tm jich statek uruil.

A také což by koli Kr. M* anebo bez i)ítonmosti J. Kr. M'* páni

a saudce zemští poznali, že by se kterým sirotkuom ke škod
a k ujm od kohož koli a jakž koli co dalo proti spravedlnosti :

že Jich M* toho moc míti mají a povinni budu to napraviti, pokudž

se Jich M*®™ za najspravedlivji zdáti bude k dobrénui sirotímu.

A jestli že by krále JM*' anebo pánuov a vládyk v saudu zemském

na ten as, když by kto statek sirotkuom uruiti chtl a uruil,

nebylo: tehdy úedníci pražští menší desk zemských mají hned

komorníka od úadu desk zemských s tím, ktož urukuje, vy-

slati na ten a do toho statku sirotího, tak aby ten komorník,

vezma sob dva sausedy z stavu panského neb rytíského, kte-

rýmž by bylo od úedníkuov psáno, tomu statku sirotímu

blízko písedící , toho v ten statek uvedli , a tu aby hned

v pítomnosti tch dobrých lidí saused a toho komorníka ten

statek tak, jakž se naped píše, byl sepsán v registra. A ta

registra aby ten komorník ke dekám zemským pinesl a dal.

A ta registra sirotku, když let dojde, v moc jeho dána býti

mají, tak jako se nahoe píše. A tomu komorníku má dáno

býti od toho tolik, což sic od puohonu do toho kraje dáno

bývá, a ztravú a obrokem má také opaten býti od toho,

ktož by ml v ten statek uveden býti. A úedníci mají tomu

komorníku zprávu sepsánu dáti, kterak se má v tom a pi tom

zachovati.

>.'\>^^ 105. Nalezli vuobec za právo: Že každá osoba du-

'\^ fchóvního ádu má odpovídati ped králem JM" a ped saudem

^^ zemským. A jestli že by sob list zjednal, a v nm by svdila

^ kletba, a on by se listem tím zastíral, že ho súditi nemají: ten
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list jemu iieiná nic pláten býti, než má odpoviedati, což by se

svtských vcí dotýkalo,

106. Nalezli viiobec za právo: Jestli že by se kto

komu zapsal listem pro kterú vc, jestli že by ho kto chtl právem

viniti z té vci, za kterauž mu se jest zapsal: tehdy ten, byl-li

by pohnán pro tu vc, na kterúž zápis má, má toho obeslati

od toho právtr, pi-ed kteréž jest pohnán, aby jej v tom zastúpil

podlé zapsání svého. A nezastúpil-li by po tom obeslání, by pak

ten prosaudil, ktož jest pohnán : tehdy nuiož k tonm hledti,

ktož se jest jemu zapsal. Než jestli že by se saudil, toho neobešle,

ktož jest mu se zapsal, prosaudil-li ]>y, nebude jeho moci viniti.

107. Nalezli v u o b e c z a p r á v o : Jestli že by kto v nn'rné

zemi a pokojné, a'no práva jdau, vzn na svuoj zámek pijal

bez povolein' královského neb zemského, a tu jej šacovati dal,

a to jestli že by ten vze byl z koruny eské, anebo z zemí,

kteréž k korun eské píslušejí: tehdy ten, ktož jest šacován,

bude moci k tonui hledti a pohnati, na ímž jest zámku aneb

tvrzi šacován, a to ped králem neb ped právem, a že on bude

jemu i)0vinen ten šacuk i se všemi škodami navrátiti ten, ktož

jest jej u sebe šacovati dal.

108. Nalezli vuobec za právo: Kdy by svdily deky

otci a jeho synu spolu na které zboží, a toho zboží že by král

kázal pro neposlušenství otce dobyti : a syn let že by neml,

a potom pijda k letuom, a pohnal by k svým dekám, má pi
svých dekách zachován býti, ponvadž jest otci té svévolnosti

nepomáhal a let neml.

109. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by která

vdova koho upomínala, že jest jí za vno rukojmí, a jej z toho

pohánla, a on by ji toho slibu odpíral, že jí za to vno neslíbil»

aneb že se v tom nepamatnje, by jí slíbil, a ona toho žádným
svdomím neprovedla, a ten také že by žádným svdomím toho

neodvedl : má za to zpraviti vedle práva pohnaný.

110. Nalezli vuobec za právo: Ktož by jakú smlúvu

ml, a ten, kohož by se smlúva dotýkala, žádal by ji vidti»

a ten by mu jí neukázal, ktož by ji ml, a ten nevda, co v ní
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stojí, nco uinil proti té smlúv, a ten, ktož by snilúvu ml,
pohnal lio z té pokuty, kteráž by v té smlúv byla: že jemu

tau pokutau povinen nebude, a tomu pohnanému škody zaplatiti

nuisí. Než potom, když mu tu smlúvu ukáže, mají sob ji držeti.

VIL

O komorním ádu a platuov komorních.

111. Nalezli vuobec za právo: Pro tyto a na tyto

vci se urukuje, když se má s komorníkem podlé zápisu uvázati.

Najprvé když kto má dekami který zápis s komorníkem uvázaní,

a ten proto urukuje, že práv vede, pod padesáte kop grošuov

eských, že jinde se nemá uvázati, než pokud mu ten zápis

ukazuje. Pakli by se jinde uvázal anebo více než ten zápis uka-

zuje, tehdy tch padesáte kop grošuov eských propadne, a zase

svého zápisu bude moci držeti. A po druhé urue, bude se moci

vésti, pokudž jeho zápis ukazuje, nedá-li zemským letuom projíti.

112. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto list

ml, ješto by nui na které zboží s komorníkem uvázaní svd-

ilo, má též uruiti, že práv vede, pod padesát kop grošuov,

aby ho na víc ani jinde, než jakž list ukazuje, nevedl. Pakli by

na více aneb jinde vedl, tehdy propadne padesát kop grošuov,

a potom drž se listu svého. A zdá-li nui se, urue po druhé,

vésti se tu, kdež jeho list ukazuje. Než ten list má sob prvé

ve deky vložiti, nežli by komorníka vedl.

113. Nalezli vuobec za právo: Komuž by zápis

svdil dekami, s komorníkem braní pro plat komorní, na kterém

zboží : jestli že by s komorníkem bráti chtl, má uruiti, že práv

bére, pod padesáte koi) gi'Ošuov eských, aby na jiném, ani na

více, než jeho zápis svdil, nebral. Pakli by na více bral, anebo

jinde, než jeho zápis ukazuje, propadne padesáte kop grošuov.

A dada je, zdá-li mu se po druhé bráti, urue též pod padesáte

kop, nedada letuom i)rojíti. Též ml-li by list, že by mu svdil

na které zboží braní s komorníkem pro plat, má též uruiti

všemi obyeji, a tolikrát, jakož se nahoe píše. A povede-li jej
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na zmatek, propadne padesáte kop grošuo. Než ten list také

má prvé vložen ve deky býti. A kolikrát by koli kdo kolivk

vésti chtl pro nahoe psané vci a vyruil, vedl-li by jej na

zmatek, aneb bral-li by s ním na zmatek kolikrát kolivk: to-

likrát najvyššímu komorníku po padesáti kopách groších eských

propadne. A pro tu pokutu nahoe dotenu má se s komorníkem

uvázati najvyšší komorník v statek toho rukojmí, kterýž za to

slibuje, že práv vede. A ten rukojm má míti na svobodných

ddinách. A pro ty nahoe psané vci se urukuje, a pro jiné

žádné, když se komorník vede.

114. Nalezli vuobec za právo: Ktož by ml který

zápis dekami anebo listem, a ten list ve deky vložen byl d-
dicky, aneb dluhem s komorníkem uvázaní, a neuvázal-li by se

od toho asu, kdy by moc zápisu k uvázaní pišla, ve tech letech

a v osmnácti nedlích: tehdy to ddictví aneb ten dluh promlí.

Le by toho ddictví a statku v držení byl zemská léta bez ná-

roka, tehdy toho užíti má. A jsa jeho v držení bez komorníka

zemská léta, není jemu potebí se uvazovati s komorníkem praž-

ským. A jestli že by po tch promlených letech chtl komorníka

vésti na uvázaní toho zboží neb dluhu, že nni nemá komorník

již vydán býti, ponvadž jest léta promlal. Než jestli že by on,

vezma komorníka, chtl se uvázati, a'no práva jdú, a oni se jemu

uvázati nedali : tehdy on má pijeti a u desk oznámiti, že není

vpuštn v držení, ve se uvazoval. Tehdy má jemu od úadu desk

zemských obranní list vydán býti, a purgkrabie najvyšší pražský

mocí úadu svého má jej v skutené držení uvésti. A tu jestli že

by nepustil v držení, odboj uiní, a Kr. M* má na sáhnuti jako

na odbojníka. A nedal-li by mu se uvázati, a'no práva nejdau, že

tím let nepromlí. A byla-li by válka, že promlení let žád-

nému ke škod býti nemá.

115. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by komu
svdil který zápis, nápad aneb dluh s komorníkem uvázaní,

anebo jakýkoli zápis, ješto by s komorníkem uvázaní svdil:
tehdy ten nebo ti, ktož by se bez komorníka uvázali, a potom
že by dali ten statek komu prodávati, aneb zapisovati chtli,

mají najprv ten zápis sob kázati ped úedníky ísti, a oni jemu
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nemají dále od nho toho statku žádnému zapisovati, le by se

prvé s komorníkem uvázali, aneb za uvázaní ped týmiž úed-

níky pijali a po právu šli, a od toho zaplatili. Le by toho

statku zemská léta bez nároku v pokojném držení byl, tehdy jej

bude moci dále jinému zapisovati,

116. Nalezli vuobec za právo: Ktož by ml plat

komorní na kterýchž koli ddinách s braní s komorníkem na

týchž ddinách pro aurok: jestli že by nedal auroka pi svatém

Jií neb pi svatém Havle, tehdy ten muož s komorníkem bráti

pro nedání úroka toho na tch ddinách, jakž zapiš ukazuje.

Pakli nebée pro úrok svato-jiský, až svatý Havel mine, aneb

též zase, již není jemu povinovat dáti zadržalého úroka. A ten,

ktož, maje pokutu, a vedle ní se nezachoval, sám sebau vinen

bude. Než stojí-li pro zadržalé úrok}, aby mohl bráti, aneb že,

pijdauce ke dekám, že zápis památnými knihami uiní, že jemu

má ekati až do druhého úroku, a to ekání ke škod býti

nemá: tehdy muož bráno býti tím spuosobeni. pro zadržalé úroky.

A také jestli že by deky byly zavíny, aneb komorníci byli staveni

pro takové úroky, že potom z tch zadržalých úrokuov muož

pohánti, a puohon ten nebude zmatený. A potom ped se aby

se držel své pokuty pro úrok svuoj, jakož zápis ukazuje. Pakli

kdo, cht s komorníkem bráti pro svuoj úrok, i nemá co : tehdy

hned komorník má panování udlati na tch ddinách, na kte-

rýchž plat komorní vedle zápisu ukazuje, a potom právo má
ped se vésti až k odhádaní, tím spuosobem, jakož prvé naped

psáno stojí, krom zvodu, když práva jdau, a má se odhádati

tetinu výš, a k tomu zadržalé úroky, a to zadržalé od té chvíle,

odkud pone panovati. Pakli kto má plat komorní zápisem bez-

právý, tomu se nemá odhádati tetinu výš, než s náklady toliko.

Pakli by ktož kolivk ml braní s komorníkem pro úrok ko-

morní, a neužíval-li by pokuty své za ti léta a za vosmnácte

nedlí, a'no komorníci na braní neb uvázaní od úadu desk zem-

ských vydávají se, aneb a'no práva jdau: že ten každý svuoj

úrok, i zadržalé, prondí, A když by kto pro které úroky komuž

koli dobytek podlé zápisu svého pobral a zajal s komorníkem,

a ten, komuž týž dobytek jakž koli zajat, jeho nevyruil: tehdy

týž dobytek má hnán býti k úadu zeinskénni k starostovi ko-
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raorniíími. A tu týž doliytek má držán býti za ti dni, a po

tetím dni mají olieslány býti ty osoby písežné, kteréž na to

písahy mají, a jsú vždycky v Praze zde. Jest-li dobytek zajat,

voli, krávy neb který koli dobytek, tehdy jsú na to písežní

ezníci. Pakli jsú kon zajati, tehdy jsú na to písežní koníi.

A ti tak obeslaní mají ten dobytek odhádati puovodovi podlé

jich písahy, dokudž by summa úroka, pro kterauž jest bral.

i s náklady, i s útratami pro to vzatými, spravedliv pišla. A což

by po témž odhádaní dobytka zajatého zuostalo, má tomu, komuž

jest zajat, zase navrácen býti. A pi tom odhadování má býti

místokomorník a písa menších desk a starosta komornií.

Pakli by ten, komuž jest dobytek zajat, v tch tech dnech až

do poledne tetího dne, k úadu pijda, tu summu, pro kterúž

jest bráno s náklady i s útratami, i to, což jest týmž dobytkem

protraveno, položil, a prvé než by se týž dobytek odhádal : tehdy,

to tak poloze úplné, dobytek svuoj zajatý muož zase vzíti, a tomu

nižádný odpírati nemuož, ani brániti. A ten, ktož jest právo

vedl, pijíti to má bez odporuosti,

<^estli že by pak kto svévoln na ddinách svých bráti a za-

jímati nedal a právu odboj uinil: tehdy tu hned komorník na

to braní od úadu vyslaný má toho odbojníka pohnati najprvé

od krále JM*^ i ode všech úedníkuov vtších i menších, i od

najvyššího purgkrabie pražského ; a den k stání k tomu puohonu

jemu týž komorník, kdy a kde státi by ml, bude jmenovati.

A ten puohon má býti od každého z desíti hiven stíbra. A k ta-

kovému má se zachováno býti, jakož o tom nález ukazuješNebo
jestli že by komu mlo bráno býti komorníkem, bud na íchž
koli ddinách, ješto by zápis dekami zemskými uinný na ty

ddiny nesvdil: pro to ten, íž ddiny jsú, nemá brániti bráti

ani odboje právu initi, ale má dobytek zajatý vyruiti dobrým
lovkem, aneb jiným lovkem, kterýž by ml na svobodných

ddinách. A tu summu, pro kterúž jest bráno, má položiti pi
úadu zemském i s náklady a útratami, a odpor tomu braní uiniti

a vložiti, a k nmu pohnati, a k saudu pistúpiti a to provésti, že

jest puovod na jeho ddinách bráti neml. A jestli že to provede,

že jest na jeho ddinách bráti neml: tehdy ten, ktož jest zma-
ten bral, má tomu škody i všecky náklady nahraditi a zaplatiti,

i ten základ, v emž jest dobytek vyruen, dáti bez odpornosti.
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117. N a 1 e z 1 i V 11 b e c z a p r á v o : Jestli že by komu zápis

který zjevn svdil, že množ pro zadržalé úroky bráti : ten toho

vzíti má podle zápisu svého.

118. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto ml
plat komorní, a pro ten že by jemu s komorníkem braní svd-

ilo, i byl-li by ten plat na dvojím zboží, aneb na dvau všech,

aneb na víc, a že nemá najednom bráti, než na všem, což mu
zápis ukazuje: pakli by na jednom zboží bral pro všecek plat,

musí tomu zase navrátiti, co jest pro cizí díly na jeho zboží

bral, i se všemi škodami. Než pro to na jiných dílech drž se

své pokuty.

119. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by kto ml
jakýž koli zápis s komorníkem s vymínkau, aneb s výmínkami :

tch výmínek užiti má.

120. Nalezli vuobec za právo: Jesth že by dvma
neb tem svdil zápis s komorníkem uvázaní, a jestli že by se

jeden nebo více uvázali: ti svého uvázaní požiti mají, nedadúce

letuom projíti. Pakli by se z nich který neuvázal, a'n mu zápis

svdí, a dal by tem letuom a vosmnácti nedleni projíti, a'no

práva jdau, a komorníka vzíti by mohl : tehdy své právo pro-

mlí, a tm to ostane, ktož jsú se uvázali v to a to drží.

121. Nalezli vuobec za právo: Ktož by na sob
listem na svém statku aneb na svém zboží zavázal plat komorní,

a že by v listu stálo s komorníkem braní: tehdy, dokudž ten

list ve deky nevejde, že nemá jemu komorník vydán býti na

braní. A jestli že by toho listu nevložil ve deky ve tech letech

a v osmnácti nedlích od datum listu toho, a moha ke dekám:

tehdy ten list se promlí.

122. Nalezli vuobec za právo: Kdež by na dvojím

statku neb na víc byl zapsán plat komorní, a z tch jeden dal

by na svém dílu anebo zboží ten plat všecken odhíídati, a od-

poru by tomu neuinil: sám by sob zmatek uinil, a ten by

všecek plat na jeho dílu zuostal.



D XI—XIV (117—126). 47

Vin.

Tuto se znamenává,

co se bére k úadu desk zemských

bu od uvázaní s komorníkem, od braní pro úroky a platy, od

úmluv a panování, od vohledání škod, ran, míst, k odporuom,

i od jiných vcí, jakož o tom o všem níže zejména položeno

jest. A to všecko starosta komornií zpraviti má. To u nho
záplat, již on dále to dliti a zpraviti má, a to placeno má

býti na eský groš.

123. Když se kdo s komorníkem chce uvázati

bu v íž koli ddiny podlé zápisu svého, má dáti od toho uvá-

zaní k úadu i od komorníka puol druhé kopy a šest grošuov.

Z toho starosta komornií bére sob dva groše, na komorníka

patnáct grošuov, a vostatek úedníci jiní, jakož o tom každý

z nich v svém sepsání, kto co bére, zejména napsal jest. A týž

komorník má to uvázaní zapsati, relací uin, kdy a který den

to uvázaní jest uinil. A témuž komorníku má ztrava dána býti
^

sem i tam do Prahy, a piioyoda_má_((^^ sám jetii.K""^

124. K d y ž k d o bére s k o m o r n í k e m pro úroky a platy,

má dáti sto a šest gTOŠuov. Z toho bére sob starosta dva groše,

komorníku patnáct grošuov, ajmcholku purgkrabovému hradu,_|i**^'*^

pražského, kterýž pi tom braní má také býti podle práva staro-

dávního, trnácte grošuov. A vostatek úedníci svrchu psaní

a komorníku i pacholku purgkrabovu ztravu tam i sem puovod

dáti má, a též puovoda, nechce-li sám jeti.

125. Když kto koho p o h á n í zde v^Starém anebo v No- ^(yUs- - ^

vém Mst, od každého na komorníky pt grošuov, od vložení ve

deky puohonu jeden groš, od vysvdení jeden groš, a od útoku t

sob starosta dva groše. PaMLjest4iuohQiL z;fi_škM^ ieMy:J^^

vayšejityi gToše; ty dává místokomorníku dva groše, a místo-'

sudímu dva groše.

126. Když kdo pohání v^kaujimském, v vltavském j;"^ ,

a v klatovském, boleslavském, litomicském krajích, má dáti •
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na komorníka patnáct ^lošiiov, od vložení puolionu ve deky jeden

groš, od vysvdení jeden groš, od útoku dva groše. Jestli že jest

puohon ze škod, tehdy výš tyi gi'Oše úedníkiiom svrchu psaným.

127. Když kto pohání do hradeckého a chrudimského

kraje, na komorníky dvamezcítma grošuov, od vložení puohonu

jeden groš, od útoku dva gToše, od vysvdení jeden groš. Škod

tyi groše úedníkuom svrchu psaným.

128. Když kdo pohání do plzeského kraje, na komor-

níky ptmezcítma grošuov, od vložení puohonu jeden groš, od

vysvdení jeden groš, od útoku dva groše. Škod tyi groše

úedníkuom svrchu psaným.

129. Když kto pohání do bechynského kraje a do

práchenského, na komorníky tyrmezcítnia grošuov, od vysvdení

puohonu jeden gTOš, od vložení puohonu ve deky jeden groš,

od útoku dva gTOŠe. Škod tyi groše.

130. Když pohání probošt, anebo opat i všecken

convent, bud z kteréhož koli kláštera, kohož koli, aneb purkmistr

a konšelé i všecka obec z kteréhož koli msta, bud kohož koli,

aneb ktož koli jiný jich zase : dávají jednu kopu grošuov, z toho

se dává od vložení puohonu ve deky, od vysvdení téhož puo-

honu, i škod úedníkuom, a vostatek komorníkuom a témuž

starostovi.

131. Když kto komorníka v e z m e k veejóm od dvor-

ských desk, starosta bére na komorníka patnáct grošuov a sob

dva groše.

132. Když kto komu pijme za uvázaní, jako by

se s komorníkem uvázaní stalo, tu starosta bére patnáct grošuo,

a více nic.

133. Když kdo koho pože e k odporu, aneb vezma

na úmluvu, na vohledání ran, míst, zkázy stavení, na panování

aneb na jiné rozliné vci: tu bére týž starosta jedenmezcítma

grošuov, a z toho dává komorníku patnáct grošuov, a od relací

tyi groše, a sob bére dva groše. Než na kteréž by koli škod

volik^dání veden l)yl komorník, tu má starosta komornií dáti
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místokomoriiíku a iiiístosiidímu po dvau groších, a to do všech

kiajuov, bud l)h'zko neb daleko, jednostajné.

134. Když se komu od hádaní státi má, béc sta-

rosta komorníkuom patnácte grošuov, a sob nic.

135. Item když se kdo uváže s komorníkem v d-
diny, aneb že nkomu s týmž komorníkem bére na ddinách

l)ro úroky, ty starosta bére trnácté právo, a to slov jus qualuor-

decimum. A když potom pijde druhé jus quatuordecimum, to bére

písa menších desk zemských. A tak vždy jednomu jedno, a dru-

hému druhé. A když se zvod dje, starosta bére na komorníky

patnácte grošuov.

136. Když kdo škody komorníkem obvozuje a je

vohledati dá, bére starosta ptmezcítma grošuov eských. Ko-

morníku dává patnáct grošuov, od relací tyi groše, sob dva

groše eská a úedníkuom svrchu psaným tyi groše. J^>^
^137. Nalezli vuobec za právo: Kdož by kdy koli po-

hánti chtl z ddictví, ten každý bude moci, pijda k starostovi

komorniímu, pi kterýchžkoli suchých dnech po vysvdení puo-

honuov útok aneb puohon vložiti k budúcím aneb pišlým su-

chým dnuom. A ten má s starost komornií[m] puovodovi v re-

gistra svá, v kteráž jiné puohony zapisuje, zapsati a vložiti z tch

ddin, z kterýchž týž puovod pohánti chce, bud pi kterýchž

koli suchých dnech, a den znamenati a zapsati, který jest ten

útok uinil. A na ten puohon má dva komorníky vydati vedle

nálezu panského, na to vuobec za právo uinného. A má na-

uení dáti témuž puovodovi, který den podlé práva a kde by

ml státi k vysvdování téhož puohonu. Také týž úedník má

zvdti na témž puovodovi, kde a v kterém míst ml by na-

lezen býti ten, ktož se pohání. A tu má komorníky nadepsané
^

poslati k nmu a k veejuom jeho, a jemu mají pítomn puohon
j

dáti, jeho podlé práva poženauc a oznámíc, od' koho jeho po-

hánjí a 7j eho, i den jemu jmenujíc, který by aylíde k tomu

puohonu státi ml, jakož o tom o všem týž starosta komornií

bez omylu v témž puohonu týmž komorníkuom vydaným (sic) slovo

od slova napsati má. Pakli by doma nalezen nebyl ten, ktož

se pohání, tehdy mají tíž komorníci ten puohon oznámiti man-
Zízení zemská, ló30. A

^
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želce jeho, neb úedníku jeho, aneb eledínu jeho vjtxchž ve-

ejích. Pakli by i tch nebylo, ale v též vsi rychtái, konšeluoni

i nkterému z obecních. Pakli by i tch nebylo, tehdy mají zna-

mení v týchž veejích vzíti vedle jich obyeje, a odtud najbliž-

šímu z vládyk písedícímu, aneb v mst též najbhžším odtud

purgkmistm a ukterénui konšelu oznámiti, že jsau tonm phonu
podle práva dosti uinili. A pakli by pi kterých suchých dnech,

jakož o tom níže v zízení, toho útoku aneb puohonu nevložil :

tehda bude moci, pijeda k úadu, tak na devt nedlí ten puohon

a útok uiniti a dokonati, jakož obyej jest. Pakli by ten, ktož

se pohání, chtl za všecky ti puohony pijíti, pro polehení

a umenšení práce a jízd komorníkuov: to bude moci bez škody

uiniti. A pakli by kdo chtl pohnati z moci, ze škod, z náku
cti aneb z kterých koli vcí 'jiných pi týchž suchých dnech

k budúcím suchým dnuom: tu také pi tom asu Ijude moci

uiniti. A ktož by nechtl, tehdy se muož zachovati na devt

nedlí, anebo najmén na tyi ze škod, a z jiného na dv, jakož

naped v zízení položeno jest. Pi tom také pohánní tíž ko-

morníci toho puohonu, i jiného, podlé práva v den nedlský initi

a pohánti nemají. Le by to tíž komorníci na tom, ktož se po-

hání, obdržeti mohli, že by ten puohon od nich dobrovoln a bez

pohoršení práva v den nedlský pijal, to býti muož. A také tíž

komorníci, když by pohánti mli, nemají pi sob braní míti,

než toliko huolku, jakož obyej jest od staradávna. A každý ko-

morník má pi sob zemskú peet míti ; a kohož pohání, jestli že

by se na peet otázal a ekl, aby mu ji ukázal, má jemu ji

komorník ukázati. A když se komorníci z puohonu vrátí, tehdy

starosta komornií má registra^ v které iniohony zapisuje, dáti

písai_meiiších.l]lJe^^^ a týž písa má každý puohon ve

deky puohonní vepsati. A potom když pi vyhlašování puohonuov

eník zemský má phony vyhlašovati, a starosta komornií má

je eníku sepsati, a starosta má s registry svými pi ixm státi,

a eník má zavolati: >>Stojí-li puovod i pohnaný (jmenuje je

jménem) k svénm právu?-? A ohlásí-li se oba dva, hned má jiný

|)iiulion vyhlašovati. Pakli puovod sám toliko nestojí, tehdy hned

ten puolion vymaží a petrhnau, a pohnanému povdí, že jest

toho i)U()honu prázen. Pakli oba nestojí, tehdy též ten puohon

l»etrhiiú a vymaží. A písa menších desk má znamenati ve dekách
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piiolioiiných nad puohonem, že puovod nestojí. Pakli ol)a nestojí,

telidy má nade dvma znamenati. Pakli by pohnaný nestál tehdáž,

když eník pi vyhlášení puohomi na zavolá: tehdy starosta

komornicí má znamenati jméno jeho, ktož nestojí, a puohony

ped se jiné vyhlašovati. A když dokoná všecky puohon.y, tehdy

navrátí se zase na toho pohnaného, kterýž prvé nestál, i zavolá

na, jmenuje jeho jménem: x/Stojí-li k svému právu, prvé, druhé,

aby se vohlásil'<. Vohlásí-li se, nic neztratí, než má ped se k saudii

státi. Pakli se nevohlásí, tehdy má chvilku zanecháno býti volání,

a po té chvilce rozkáží úedníci eníku zemskému, aby zavolal

po tetí. A tu ihned zavolá opt, a jmenuje jménem toho i>o-

hnaného, kterýž k prvnímu ani k druhému volání nestál: »Stojí-li

k svému právu prvé, druhé, tetí, ohlas se !'< Ohlásí-li se hned,

jakž dokoná volání eník, nic neztratí. Pakli se neohlásí, má
toho znamenati starosta komornií. A když páni chtí saud vzdáti,

má to právo stáné zapsati písa menších desk zemských; jali

a kterým spuosobem, to jest výše také zapsáno, i to, což má
puovod po stáném právu initi.

IX.

Tento spuosob a ád,

který se pi dekách zachovává vedle uptání a pamti úedníkuov,

a zvlášt tch, kteíž pi dekách od dávních let jsau, sepsán

jest. Kterýžto ád a spuosob desk dole psaný od pánuov a ry-

tístva za právo vuobec nalezen jest.

138. Item. Když jeden druhému prodá ddictví
své a smlúvu mezi sebú o ten trh uiní, a v té sndauv že by

stálo, že »jemu to ddictví spraviti má, jakož zem za právo má,'<

a výmnky v té smlauv nebude o správu; a ten, ktož by to

ddictví prodal, že by již neml víc na svobodných ddinách,

a ten, ktož by kaupil ddictví jeho, chtl, aby jemu správci

podlé sebe postavil aneb jej spravau opatil : že ten, ktož prodá,

a v smlv tak stojí : »jakož zem za právo má,'< aby nm spravil.

A toto zem za právo má, že má spraviti, ímž má neb míti

4*

K^iii/*^.



52 Zízeni zemská 1530.

bude, tetinu výš. A ten od nho pijíti tím spuosobem správu

má, ponvadž jest se pi snilúv spravú neopatil, znaje, že na

ddinách více nemá. Pakli by ml na svobodných ddinách, tehdy

se množ vésti na ty ddiny pro nesprávu tetinu výše. A ten,

ktož spravuje, jestli že by pak ty ddiny prodal po té správ,

tehdy ten prodaj té správ k škod není. A též pikaupí-li co

kde ddin kterých, aneb že by jemu odkudž koli pišly, že též

tomu jsú ve správ jako i první, ponvadž spravuje, »ímž má

neb míti bude''<. A to každý vdti má, v emž aneb v které

summ se ty ddiny komu zapíší trhem, že do té summy má

se odhádati s tetinu na túž summu pišlu výš, a dále nic, jakž

sob kdo káže ten trh vložiti.

139. Jestliže by kdo spravoval tímto spuoso-

bem, že spravuje ddinami svými, a zejména je jmenuje, a potom

ddinami svými, kteréž má neb míti bude: tu se má naped

vésti každý na ty ddiny, kteréž se ve správ zejména jmenuje,

a což by se na tch ddinách nedostalo, tehdy teprv má se

vésti na jiné ddiny jeho, kteréž jest ml, když jest prodával,

aneb kteréž by tehdáž ml.

Tetí správa, ktož komu spravuje ddinami svými, a je

zejména jmenuje, že se na ty toliko ten vésti má, komuž tak

spravuje, a dále nic. A v které se koli správ jmenuje: »jakož

zem za právo má.''< ta jest každá s tetinu výš.

140. Jiná správa jest, že jeden druhému spravuje do

summy té toliko bez tetiny výš, která sunnna se zapíše ve

dekách. Ten, komu se tak spra^ije, nemuož se vésti s tetinu

výš, než do té summy toliko, kteráž ve dekách stojí. A tchto

správ nahoe psaných žádný penzi ssauti nemuože.

141. Jestli že by kto komu prodal ddictví své

a též že by jemu spravoval, »jakož zem za právo má'<; jest-li

pak, že by kto sáhl na ty ddiny, kteréž jest prodal vnným
právem aneb pro dluh: tehdy ten, komuž se spravuje, má právo

vésti ped se tetinu výše. Pakli nemá správci, ten dále nu"iž tu

nesprávu vnnú penzy tmi ssauti. jak mnoho neb málo vna
neb dluhu jest.
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1-12. Jestli že kto komu ddiny zastaví trhem se

správou, ten mj toho vuoli, ktož zase je vyplacuje, propuštníin-li

chce pijíti i trhem se správau. A bude -li chtíti trhem se

správau pijíti, tehdy ten, od koho ty ddiny vyplácí, nemá jemu

než svú závadu spraviti, a dále nic.

143. Jestli že jeden druhému ddin svých za zdra-

vého života neb po snnti své postaupí zápisem, a v tom zápisu

že tak clausule stojí, že »jeinu jich postupuje tak a v témž plném

práv, jakož jemu deky od toho (napíše jej ve dekách jménem,

kto jest ty ddiny prodával) plnji svdí« : tehdy ta správa, kteráž

svdí tomu, ktož zápisem postupuje, všecka tak platná jest, jako

tomu, ktož ten zápis zapisuje, a pijde-li nespráva. nemá se na

toho ddiny pro nesprávu vésti, ktož zápisem postupuje, ale tú

prvnjší spravú, ktož ty ddiny tomu zapisujícímu spravuje, má

se vésti tetinu výš.

144. Pídavek vna. Ktož pidává manželce své vna.

bu summy penz aneb svrchkuov aneb nábytkuov, a ten pí-

davek jestli že jest po vnu kladený: to se také v trhové deky

zapisuje.

145. Vna všecka, pívod vn, rozdílové, dkování

z poruenství, poruníkuov zdlání, smny dání králi JM" bu Ui^^^- o"

z manství k ddictví: ty všecky vci zapisují se v trhové deky.

14tí. Item jestli že by kdo komu prodal plat ko-

morní na kterém zboží beze vší výmínky, a ten že by mu spra-

voval, a jestli že by tomu, ktož jest jej kaupil, sazeno bylo na

ten plat jakým právem: tehdy on pi té správ má se zachovati

jako jiní pi svých ddiných správách o ddictví.

147. Jestli že by kto prodal plat komorní na svém

ddictví, a ten že by spravoval, a pro nedání úroku kteréhož

koli že by bylo s komorníkem braní na týchž ddinách; a kdož

jest ten plat komorní prodal, pozuostavil by sob výplatu v též

summ, jakož deky téhož trhu svdí; a pihodilo-li by se, že

by ten, ktož plat kaupil, z nho byl vyveden jakýmžkoli právem :

tehdy má správy své užiti jako o jiné ddictví, zachovaje se pi

úmluv k svému správci. A jestli že by kupující chtl se vésti
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pro nespravil na svého správce pro vyvedení z toho platu právem :

tehdy prodávající nniož jej taii sumniau ssauti, za jest prodal,

dada jemu úroky zadržalé toho platu, i náklady, kteréž by pro

ten plat vzal, a on, prodávající, jemu dále spravau nebude po-

vinen, co se toho trhu dotyce.

148. Jestli že by kdo chtl právo dluhu svého
ve deky klásti se spravú, též v trhové deky má vloženo býti.

A stojí-li správa, že spravuje tak, »jakž zem za právo má,-? tehdy

se muož vésti pro nesprávu tetinu výš. Pakli zápis toho trhu

svdí do té summy, tehdy se má pi znní zápisu svého za-

chovati. Než taková správa se nmož ssauti summau, pokudž

zápis ukazuje, i s náklady, nedá-li práva na vrch dovésti.

149. Ktož by komu statek prodal bez zprávy,

a strana druhá chtla pijíti, též v trhové deky má kladeno býti.

X.

Tito zápisové bez správy zapisuji se v vtšich

dekách zápisných:

V^ 150. Jestli že jest kto komu který dluh dlužen byl

nad sto kop grošuo eských, a v tom dluhu že by jenui chtl

statku svého díl })0stúpiti bez správy, a oboje strana se smluvila :

že to muž v vtší deky zapsati ten zápis.

151. Kdo chce ddictví své zapsati po smrti své

»s nn'stem«, výš než nad sto kop grošuov eských, jestli že by

umel bez ddicuov: tehdy ten, komuž se zapíše, stojí-li s ko-

morníkem uvázaní, má se k ddictví uvázati s komorníkem v ty

ddiny. A když se uváže tak s komorníkem, tehdy jeum v té

sunnn ddicky zstati má. A dále se má podlé výmnek, a
budú-li které v témž zápisu postaveny, zachovati. A též >/bez nn'sta«,

jestli že by kto zapsal konui, a umel bez ddicuov: tehdy mu
to ddicky m;i zuostati, a dále se též zachovaj vedle vynn'nek

v tom zápisu postavených.



E VII-X (U8-157),. 55

152. Kdož by na statku svém zapsal dluli výš než

sto kop grošiio eských, a z toho dkihu že by nil plat komorní

dávati.

Jestli že by kto chtl' právo své k emuž kolivk dluhem

zapsati, v summ výš nad sto kop grošuo eských.

153. Kteráž by koli paní mla vno výš než sto

kop grošuov eských, jinde ho nemá zapisovati než v vtších

dekách zápisných.

XI.

Tito zápisové do menšich desk se vpisuji:

154. Kdo chce ddictví své zapsati ve stu kopách

groších eských a níže, »s místem'< neb >^bez místa'<: to má v men-

ších dekách zapsati. A též také ktož by zapisoval, a umel bez

ddice, že tomu to ddicky zuostane.

155. Jestli že kto rukojmí jest za koho v listu,

a ten, za koho jest rukojmí, zápis uiní, že jej má vyvaditi z tolio

rukojemství; pakli by nevyvadil, tehdy pokuta s komorníkem

v statek jeho uvázaní. Jestli že ta výminka stojí : »kterýž má neb

nn'ti bude,« tehdy, by pak ten statek prodal, ten prodaj tomu zá-

pisu ke škod není.

156. Kto by chtl dluh komu zapsati sto kop gro-

šuov eských, aneb níže pod sto kop grošuov, a v tom dluhu

že by chtl zapsati a postúpiti statku svého bez správy, bud

ddicky neb zástavau a s výplatau.

157. Toto jest za právo: Ktož se chce pro nesprávu

vésti, jestli že stojí správa v trhu tmito slovy, že ojeden dru-

hému spravuje, ímž má neb míti bude«c : již ten, kdož tak spra-

vuje, zavadí ddiny všecky, kteréž má tehdáž neb potom míti

bude. By j)c3k_ které prodal po též si)ráv, tehda té správ pedešlé

ten prodaj ke škod není, ale ped se ty ddiny prodané ve správ
jsau. A sáhne-li kto na ty ddiny právem, desíti kop grošuov

platu roního více nebo mén, takto se má pro nesprávu vésti:

Najprvé má pijíti k úadu desk zemských, a tu úedníkuo má
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Žádati, aby mu ten tili tli, kterak jemu správa ukazuje tím

trhem, a slyše, má žátlati úedníkv aby mu dali unluvu. Tehdy

úedníci mají k sob zavolati_zprávci komorniího, a ten má tu

únduvu do registr svých znamenati, a hned má komorníka na

úmluvu poslati k tomu, ktož ty ddiny, kteréž ve správ jsau,

drží. A potom od toho dne, který den lam komorník bude. dávaje

úmluvu a po dvú nedlí má ten jistý ke dekám zemským pijíti,

ktož poal pro nesprávu vésti, a má žádati úedníkuo, aby jemu

list na zvod byl dán. Pakli sám nepijede, ale nmože místo sebe

jiného pu_oyodajiosLati_rpztmniého. A když na ten zvod požádá,

má jenni býti jmenováno od úedníkuov, co má býti na ten zvod

dáno od každého kraje. A kraj poítá se jeden v Praze, a druhý

hned za Prah který jest, a tetí za tím druhým v kterau koli

stranu; a více krajuov nemá poítáno býti od Prahy. A tak do

prvního kraje, to jest do pražského, pijde se dáti na zvod

sedmdesát a pt grošuov eských
;
jedenmezcítma grošuov eských

na komorníka, písae a starostu. Do druhého puol tetí kopy

grošuov eských ; na komorníka, písae a starostu jedenmezcítma

grošuov. A do tetího puol tvrtý kopy grošuov eských, a na

komorníka, písae a starostu. A tak se to dlí o tch jeden-

mezcítma grošuov: Na komorníka se bráti má patnáct gTOŠuov

eských, od relací toho zvodu má dáno býti tyi groše eské,

a zprávci komorniímu dva groše eská. A tmto tem úed-

níkuom toliko písluší zvodové: místokomorníku. nu'stosudímu

a místopísai. A komorník s tím listem zvodním na ty ddiny

jeti má, a pijme-li za zvod držitel tch ddin, má relací ke

dekám zemským komorník uiniti a zvod ten zapsati. A ne-

píjme-li za zvod, má to ped úadem oznámiti, a jeden z úed-

níkuov menších má s puovodem na ty ddiny tam jeti. A když

pijedau k tm ddinám, na kterýchž se zvod státi má, má ten,

ktož vede, aneb puovod jeho ukázati a jmenovati ty ddiny,

kteréž ve si)ráv jsau. A by jich i)ak mnohem více bylo, nežli by

ta správa ukazovala, proto to ke škod nic není, když tak spra-

vuje, >^kdež má neb míti bude.'< A tu úedník s komorníkem udlá

, zvod tetinu výš. Atím zvodem puovod tch ddin v držení ne-

pijde, a ten, na koho se vede, proti právu neuiní, že v držení

nepustí. Tehdy puovod od tolio dne, který den se stane zvod

po dvú nedlí, panování má udlati. A jestli že se to panování
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staiíe ped svatým Jiím, tehdy po tom svatém Jií po dvau

nedlí panování uiniti má. A potom po svatém Havle, po témž

svatém Jií pišlém, po dvú nedlech opt panování uiniti má.

A po tom panování po dvú nedlech pvod má k úadu pijeti,

aneb nkoho poslati má, a listuo žádati má na odhádaní. A to

odhádaní žádnénm nepíleží než místokomorníku samému. Pakli

by místokomorníka nebylo, tehdy komuž najvyšší komorník roz-

káže dvma jeti, nn'stopísai aneb písai menších desk zemských,

a jeden z nich aby jel s místosudím. Tehdy na žádost puovoda

má místokomorník listy dáti na odhádaní ddin jeho, aby byl

na ten den ráno ped sluncem s pátely. A více listy svými místo-

komorník obešle sausedy a dobré lidi, kteí najblíže k tm d-
dinám pisedí. A ten, kohož obešle, má pijeti, niímž se nevy-

ndúvaje, pod pepadením desíti hiven stíbra místokomorníku.

A když tam místokomorník pijede, odhádaní má uiniti mocí

úadu svého s komorníkem tím, kteréhož s sebú míti bude.

A místopísa má s ním sám jeti aneb poslati také nkoho. A to

odhádaní má býti ráno, když slunce vyjde, aneb do poledne, ale

po poledni nic, a to odhádaní má se uiniti tetinu výš. A to

odhádaní sepsané, když domuov místokomorník pijede, tehdy má
relací uiniti, aby to, což jest odhádal, tak v cele ve deky trhové

vloženo bylo ku pravému ddictví; krom ddin zápisných; ty se

odhadují vedle nálezu obecního tomu, ktož jest právo vedl.

A tetina slov toto : »na ti kopy tvrtá'<. A tak na deset kop

grošuov pijde tetiny výše ti kopy grošuov a dvadcet grošuov,

a tak pijde pro deset kop s tetinu tináct kop a dvadceti

grošuov. A když se to odhádaní stane, od toho dne odhádaní má
udlati po dvau nedlech panování, a tu již na vrch práva dovede.

158. Nalezli v u o b e c za právo: Ktož konui co kšaftem

dává a odkazuje: od každé osoby, komuž jse co v tom kšaftu

dává, tyi groše eské nn'stopísai, a též v zápisu od každé

osoby, konui se co dává, po tyech groších. Než když by se

kšaftem aneb zápisem co dalo a odkázalo osob duchovní neb

mstu, od každé osoby jednu kopu grošuov eských. A když se

list mocný královský do desk klade, má se dáti nn'stopísai jedna

kopa grošuov eských. A též také i od listu kšaftovm'ho ténuiž

místopísai má dáno býti jedna kopa grošuov eských.
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159. Nalezli vuobec za právo: Když které msto
iiel) convent odpor emu dlá dekami, od toho jedna kopa gro-

šuov dána býti má. Než když která jedna osoba emu odpírá

proti mstu nel) cnnventu, od toho tyi groše eské.

160. Nalezli vuobec za právo: Když msto které

neb convent iní poruníka proti jedné osob, od toho poru-

enství jedna kopa grošuov eských. Pakli jedna osoba iní po-

runíka proti mstu neb conventu, od toho tyi groše eské.

161. Nalezli vuobec za právo: Což se [dotyce]

vaypisuov z desk zemských, dokudž jsú deky zemské pospolu

na hrad pražském, a úedníci tu pi nich sedají, totižto staré

i nové : že od vaypisu každého má dáno býti tohko tyidceti tyi
groše eské, a ode tení tyi groše, od jednch jako od druhých.

162. Nalezli vuobec za p r á v o : Že ped saud zemský

menší nuiož pohnati z dluhu z kteréž koli vci až do sta kop

grošuov eských, bez spob^pium^^ krom listovní vci, kteréž

purgkrabie hradu pražského súditi má. A též pro nevydání lidí

a eledí zbhlých, bez sx'ohU^^iovoda, každý ze dvadcíti hiven

stíbra bude moci pohnati. A puovod, kterýž o lidi a eled po-

hání, i také jiní, kteí z dluhuov pohánjí, všickni k vyhlášení

puohonuov mají osobn státi. A potom, po vyhlášení puohonuov,

Inidú moci strany poruníky dekami zdlati, tak jako pi saudu

zemském vtším. A ti puohonové vyhlašovati se mají v stedu

na suché dni, v stedu po letnicích, a nazajtí svatého Jeronýma,

a nazajtí svaté panny Barbory. I také na ty dni úedníci menší

súditi mají ty dva dni poád.

yí^'Á. Nalezli vuobec za právo: Ze škod útratních

nemají se ped saud zemský, ani ped úedníky menší po roz-

sudku panském anebo po stáném právu pohánti. Než ten, ktož

by pi obdržal, má to hned úedníkuom menším jmenovati, z jaké

chce smumy ze škod viniti. A oni, úedníci, mají takovú sunnnu

v registra zapsati, a toho, na komž jest pe obdržená, anebo

právo ustálé, mají ho listem obeslati po komorníku, a tu sumnui

v listu oznámiti, aby stál ped nimi na ty urité dni, kteréž od

staradávna jsú k pruovoduom škod i)okládáni, a to tito: po su-

chých dnech postních steda^ i)0 provodní nedli, po sucliych
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dnech letniiiýcli ten deij^ po svaté Markét, po iiazajtí svatého

Jeronýma ten clen^ po svatém Linhartu, a po nazajtí svaté panny

Barbory, ten den po svatém Fabiánu. Á již po tento as aby

se tak zachovali, a k tm asuom aby ze škod tratních obsíhili

listy, a též aby listy bral každý o ty škody, nedada suchým dnuom

projíti najprvnjším. Pakli by listu z tch svrchu psaných škod

nevzal kdo do svrchu psaného asu: tehdy z nich více pes ten

as nebude moci obsélati, a úedníci tu mají hned o škody

útratní a o náklad}', kteréž pro tu pi vzal, vedle pruovodu konec

uiniti. A což by neprovedl podlé práva, pi písaze má se za-

chovati. Pakli by ten, jsa obeslán, a nestál, aneb poruník jeho,

bud dekami zapsaný anebo mocný, list pod peetí pohnaného

maje na se uinný, tak jak se níže píše, se na jeho míst ne-

ohlásil, aneb k tm škodám provozování nestál: mají na právo

stalé pro tu summu dáti a po stáném právu právo pustiti. A, též

ktož by v komoe pi obdržal anebo právo ustál, anebo u menšího

úadu, i také u dvorského : mají týmž spuosobem hledti o škody

útratní, tak jako se nahoe píše. A jestli že by pak puovod k tm
škodám ped úedníky nestál, tehdy má ty škody ztratiti. Než

byl-li by nemocen, bud puovod neb obeslaný, mají nemoc zpra-

viti podlé práva.

J64. Nalezli v u obec za právo: Ktož by koho ze

škoci útratních a nákladních chtl obeslati, ten bude moci bud

dekami nebo listem pod svau peetí poruníka k vzetí obeslání

i k provozování škod udlati. A též také obeslaný k bránní

týchž škod bude moci též bu dekami nebo listem pod svau

peetí poruníka uiniti, a oboje strany »na zisk i na ztrátu«

doložíc.

ljS5. Nalezli vu obec z a právo: Aby žádný k svdomí
svdleíio nepohánl prvé, než k té pi požene jistee; krom ko-

morník, ten má každému, když by žádal, bu k vohlecíání škod,

ran, nn'st, gruntuov, tak jakž od staradávna bývalo, vydán býti.

Pakli kto požene prvé k svdomí než k té pi, aby puovod ten

pohnanénui dal deset kop grošuov eských, a tch deset kop

grošuov eských daj pohnanému ve dvau nedlích od vysvdení
puohonu, a k tonui i škody, což by jich provedl ped úedníky

menšími, podlé svolení o škodách; než s takovým pi tom opa-
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trení[ni| : Jestliže by piiovod i pohnaný z nkterých vcí do jistého

asu z hodné píiny pohánti nemohl, ježto by nui se jakúž

koli vcí dotýkalo, a ten neb ti, bojíce se. aby mu na svdcích

potom nco nesešlo, a chtl by sob svdky k tomu saudu, budí

ped krále JM* aneb ped jiný (sic), ped kterýmiž by initi ml,
pipraviti, bud osobné vedle práva, aby nni seznali po puohonu,

neb bez puohonu : že to bude moci uiniti, aneb také listem pod

peetí té osoby, ktož by jemu svdectví dával. A ta osoba má
piprositi dvau z pánuov neb z rytístva dobrých zachovalých

osol), a to bud že by je po puohonu arieb bez puohonu ml
dáti, a puovod i pohnaný to bude moci uiniti, však s takovau

vymínkau: když by ta pe pišla prvé, než by svdci zemeli,

aneb že by se o to phon stal, tehda má ty svdky puovod i po-

hnaný z novu vésti, vrát jim první svdomí, bylo-li by listovní.

Pakli by bylo pi tom úadu, kdež má pi, tehda mají to sv-

domí kázati jjob peísti, a bylo-li by pod písahu závazku,

tehdy mají z i novu písahu podlé práva uiniti na to první sv-
domí. Pakli ír\^ svdlvové zemeli prvé, než by pe k saudu pišla,

tehdy to svdomí tak zízené má pijato býti.

166. Nalezli v u o b e c za právo: Že bratr starší mlad-

šímu aby utratiti nemohl pes závady otce svého, než do svého

dílu. Pakli by pes to utrácel, tehda strayci neb pátelé téhož

sirotka neb sirotkuov let nemajících mají na krále JM' aneb

na saud zemský to vznésti, a král JM* aneb saud zemský mají

téhož sirotka neb sirotky spravedliv opatiti, tak aby jenm

nebo jim žáchiá kivda se nedala. A jestliže by mladší, dojda

k letuoni, aby nemohl utratiti bez vuole bratra staršího; pakli

by se pes to vzdlužil, aby se na svuoj díl vzdlužil. A také

starší bratr žádnými závadami bratru statku zavaditi nemuož.

Pakli by zavadil, aby žádné moci nemlo. A jestli že by kde d-
veky sirotci byli, a bratí anebo pátelé jacíž koli je zle opa-

trovali a chovali, též také budau moci ony samy, aneb ktož koli

z pátel jejich, na krále JM* aneb na saud zemský to vznésti,

a král JM' aneb saud zemský, pokudž se Jich M**"* za slušné

a za spravedlivé zdáti bufle, mají je opatiti.

167. Nalezli vuobec za právo: Jestliže by bratr

jnladší, maje léta spravedlivá a pirozená, chtl díl vzíti od bratra



E XV-F II (166-167). 61

V statku jejich spoleního, má jíti k úedníkm pražským menším

(lesk zemských a žádati za list, aby mu dán byl k bratru jeho

aneb k bratím, že ho žádá, aby mu díl dal ve dvanácti nedlích

poád zbhlých. A nebude-li nni v tom asu díl dán, jsa tak na-

pomenut listem od úadu, tehda hned úedníci mají jemu dáti

list obranní, a tím listem ve všecken statek bratra aneb brati

jeho se uvázati a jej držeti dotud a tak dlúho, dokudž by jenui

díl spravedlivý dán nebyl. Než jestli že by ten bratr anebo bralií

statku nemli na ddinách, než na listech aneb na hotových pe-

nzích,^ h}!-!! by listem nahoe doteným od úadu na[)onienut,

aby díl dal tak, jakž se svrchu píše. a on pes to nedal neb

nedali: má na n neb na list zatykai vzat býti a jej zatknuti.

A tak v tom zatykai má státi a držán býti, jakož i v jinýcli

zatykaích za právo jest, dotud, dokudž by jemu dílu spraved-

livého nedal. Též také strayci nedílní aneb jacíž koli spoleníí

tím vším spuosobem se k sobe zachovati mají, jak se svrchu píše.

Než když by on, starší bratr, cedule dílí položil, tehdy bratr

mladší hned ve tyech nedlech poád zbhlých od dání jemu

cedulí má jednu ceduli, co sob za díl vyvolí, vzíti, a jiné cedule

anebo ceduli staršímu bratru vrátiti bez odpornosti a dalších

odtahuov, a statku jiného, krom toho, co by sob za díl vzal.

také hned postúpiti. Pakli by toho neuinil, tehdy starší bratr

bude moci také listem obranním v ten se ve všecken statek

uvázati, tak jakž jest to, kterak se naped píše, bratr mladší

mohl uiniti, krom toho, co sob ten mladší bratr, kterémuž

•díl náleží, podlé cedulí dílích vyvolí. Než jestli že by o cedule

dílí byla jaká ruoznice mezi bratími, že by nepoádné l)ylý:

tehdy o to beze všeho puohonu mají ped saudem zemským,
když najprv páni Jich M' a vládyky na saudu zemském sedau.

státi, a což jim v tom Jich M' rozkázati ráí, tak se k sob
zachovati mají.

Což se pak staršího bratra, chtl-li by se od mladších od-

dliti, dotýe: tehdy má také cedule dílí klásti, a oni mladší

bratí anebo bratr mají je pijíti, a díly bráti tím vším spuo-

sobem, a tak se k sob, jako kdy by mladší od staršího bratra

díly míti chtli, i pod tmi pokutami listem obranním v statek

uvázaní, zachovati mají. A jestli že by cedule dílí již podlé

práva rozebrali, a ponvadž za právo jest, že každý rozdíl má
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býti dekami anebo listy stvrzený, i neelitl-li by který z bratruov

anebo z strýcuov, aneb jakých koli spoleníkuov, kteíž se dh',

toho rozdílu dekami anebo listy ztvrditi : tebdy jej k tomu bude

moci pipraviti listem oliranním a v díl jelio se uvázati. A pakli

by neml než na penzích, tehdy listem zatykacím tím spuo-

sobem, jako kdy by dílu dáti nechtl, k nmu se má zachovati.

168. Nalezli vuobec za právo: Což se bratí, strý-

cuov nedílných aneb jakýchž koli spoleníkuov dotýe, bud léta

mající neb let nemající, a chtí-li o pohánti, a také i práva

vésti, mají všickni zejména jmenováni býti. Ale toliko ode dvau

osob se má platiti. Též také, chtl-li by jicli kto pohánti aneb

/^ právo na n vésti, má je zejména též jmenovati, a k aduom
toliko, jako by na dv osob vedl, má placeno býti. Než když

by jednoho pohnal aneb na jechioho právo vedl, aby toliko od

jednoho zaplatil.

169. Item. Což se panského a rytíského i mst-

ského stavu dotýe, jestli že by kik zšel neb dáno bylo vdti,

že by koho zranili, aneb zabili, aneb jali, aneb jakaužkoli škodu

laupežem neb vohnm uinili, neb jakž kolivk, a kto z pan-

ského aneb z rytíského aneb mstského stavv nehonil neb

honiti svým nekáz.vl svévoln: tehdy má ten obeslán býti ped
saud zemský listem od úadu, a tu aby sauzen byl vedle píiny

provinní na hrdle neb na statku.

Pakli by který z panského, rytíského nebo mstského stavu,

nel) lidí duchovních svým poddaným nedal aneb zapovdl, aby

nelionili, nebo sám, maje honiti, a nehonil, aneb ktož koli je

fedroval: ten také aby obeslán byl ped saud zemský, a bude-li

na to uvedeno, aby na hrdle trestán byl. A taková naped psaná

^ obsílání mají býti ku pátku suchých dní, a k nazajtí svatého

Jeronýma, a k nazajtí svaté panny Barbory, a má pedkem po

první pi aneb konen po druhé pi puohonné jako o mord

slyšána býti. Také jestli že by kto pravil, že jest vznm, aneb

. by i vznm nebyl, a nepítelem se tohoto království uinil: ta-

kový est ztratiti má, a na takového každého bude neb budu

moci každý sáhnauti jako na jiného zhaubce a psance, a v ty

ve všecky pokuty, jakž prvé zízeno a svoleno jest, upadnauti.

A ktož by pak k lidem jezdil aneb k sedlákuom do vsi, dávaje
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jim výstrahu, aby nehonili nepátel aneb zhaubcí zemských, prav,

jestli že by honili, že vypáleni biulan, aneb jakými koli pohruož-

kami: ten nebo takový, bu vze neb nevzen, má est i hrdlo

ztratiti/jakožto zhúbce zemský a ledrovník nepátel toho hrá-

lo vsj^vi.

170. Item. Jakož v království tomto mnozí nesi)uo-

sobové a neádové od výtržných lidí povstávají skrze odpovd-

níky a nepátely buto zemské, aneb stavuov, i také osob, kteíž

svého pruochodu by míti nemohli, kdyby tajných a pikrytých

fedrování v království tomto nemívali, ale aby takovým zlým

pekaženo býti mohlo: takto o tom se svolujem, kdež o tom

prvé zízeno bylo. Jestliže by kto eho takového, což by se

kolivk na jaký neslušný neád ztahovalo, proti králi JM" a zemi

se dopustil, že taková pokuta pro jeho provinní na JM* krá-

lovskú pipadá, a že JM* na ol)ecné dobré zemské díl toho

obrátiti ml. Ale ponvadž mimo osobu krále JM" žádný k ta-

kovým lidem pro pokuty jest nehledl a nepistúpal, a skrze to

i pokuty míjely, a vaystupkové svuoj pruochod že jsú mívali:

a protož, ktož by z obyvateluov království tohoto na JM*' krá-

lovské takovú pokutu uprositi sob mohl, a JM* královská ráil

ji jenui aneb komu dáti, aby také též poku+v mohl dobývati,

a na komž by se právem a saudem nalezla, aby jí mohl podlé

JM" královské dání užiti; neb k dání takových pokut povobjjem,

aby JM* ml je moc dávati.

171. Item. Jestliže by kto z kterého koli stavu,

i take^ z lidí sedlských, kterého služebníka k té poteb zemské

zízeného sml ím na jeho poctivosti dotýkati a jeho tajn nebo

zjevn lehkými slovy ondúvati, jako by taková jeho služba pro

obecní dobrý ád od nho uinna jmla Ijýti k újm jeho i)0-

ctivosti: tehdy ten každý, ktož by sml dotýkati, má upadnuti

v tu pokutu, kteráž o tom v svolení zemském uložena i také

týmž svolením zapsána jest.

172. Item. Jakož pedešlé zízení to v sob za-

vírá, že žádný psanec nevyvedeny podlé zízení zemského a kterýž

by ohe v zemi pustil zjevn,- práva užiti nemá; ale že se piliází,

že psanci nevyvedeni, utíkajíce se ku právu, jeho užívají a týmž
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právem na jiných dobrých zachovalých svého dobývají: a protož

po tento den vedle téhož pedešlého zízení o psancích aneb

žháích všickni stavové aby se zachovali a tímto spuosobem.

Jestli že by který, jsa psancem aneb žháem, a z toho se nevy-

vedl, jakž zízení a svolení obecné zemské ukazuje : aby proti

žádnému žádného práva v žádné své vci užiti nemohl, ani ten,

ktož by zjevn zemi hubil; a statek jeho, jestli že by který právem

sob zíditi chtl, aby jemu ve deky zemské kladeno ani jinác

zapisováno nebylo. A jestli že by koho z eho viniti chtl a eho

právem dosáhnuti, aby jemu puohonové ani obeslání od žád-

ného saudu a úadu vydáváni nebyli. A takový každý psanec

nevyvedeny anebo žhá aby byl skrze hajtmana neb hajtmany,

byl-li by v tomto království, aneb skrze najvyššího purgkrabí

pražského hajtmanuom po všech krajích, i jiným všem vuobec

vyhlášen a ke dekám zemským oznámen, aby úedníci menší

takovému žádnému pístupu a svobody ke dekám zemským ani

ku právu nedopauštli. A skrze to aby takový lovk ode všech

lidí byl vyobcován, a jeho aby se všickni dobí varovali, ani

mezi sebú místa mu dávali, tak jakž od starodávna bývalo.

A zd;ílo-li by se komu dobrému, že takový zjevný a vyhlášený

psanec nevyvedeny anebo žhá ím jemu byl povinen, aby na

nho svú mocí sáhnauti a na nm svého dobývati mohl.

173. Item. Toto také o psancích jest piinno.

Jestliže by na koho bylo vyznáno od kterého zloince, což by

se obecního neádu zemského a zjevného všech zlého dotýkalo:

aby žádný takový naený a psanec nemohl žádné tajné smlúvy

s kým kolivk, což by se toho naení od zloincuov dotýkalo,

initi. Než aby takový každý na schválení saudu zemského z toho

se vyvedl a nevinu svú ukázal, tak aby známo bylo všem, že

ten jistý naený, jda po své poctivosti, ádn a vedle práva

pede všemi jest ji ukázal, aby také ode všech zjevn za dobrého

jmín býti mohl. Pakli by toho ten naený a psanec od zlo-

incuov neuinil, tehdy taková smlúva tajná jemu užitená aby

nebyla, ani moci míti nemá. Než takovému každému všickni

jíodlé nahoe doteného zstání aby se zachovali.

174. Item. Ponvadž nepátelé a z hubce zemští

na gruntích zemských najvíce svých fedrufikuov docházejí.
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A protož aby jim i jich pomocníkuom v tom bylo pekaženo,

na tomto jest ziiostáno, aby všickni panského, rytíského stavu,

též i Pražané, i jiná msta, i lidé duchovní své statky zemské,

kteréž koli mají, i všecky své poddané osedlé i neosedlé lidi

zídili, aby na gruntích jich žádných stanovišt lidem neznámým

a zvlášt vyhlášeným nepáteluom zemským a jich pomocníkuom

a povaleuom nedávali; a lidé sedlští, ani jiní všech stavuov

poddaní do svého obydlé a do krem takových nepijímali, ani

jim jídlem a potravu, ani niimž jiným neposluhovali, ani také

na pole aneb do lesuov zjevn ani tajn nenosili, ani jina jakžkoli

nefedrovali. Pak-li by na kterého z lidí poddaných sedlských to

bylo shledáno, a ten, komuž by se od nepátel škoda stala, toho

na jeho pánu žádal, aby se jím ujistil a ped hajtmany toho

kraje postavil, aby to každý byl povinen uiniti. A to ujištní

má jemu do jeho domu asn oznámiti. Pak-li by se neujistil,

a lovka svého ped hajtmany nepostavil, aby tomu, od kohož,

jest žádán, padesáte kop grošuo eských propadl, a jest-li že by

nad to více o k nmu právem hledti chtl, toho aby vuoli ml.

Což se pak té pokuty propadené pro nepostavení lovka

poddaného a pro píiny nahoe dotené dotýe, ta dobývána ma

býti tímto spuosobem, že mají hajtmané toho kraje uiniti relací

ke dekám zemským. A po té relací tak uinné má a bude moci

ten, ktož jest pokutu obdržal, právo vésti a dovésti na statek

jeho, aneb též i list zatykai vzíti na toho, ktož jest pokutu

propadl, ja1{0 po právu stáném.

175. Item. Také sme se o to svolili všickní tí sta-

vové: Kdyby se to pihodilo, aby dobrý zachovalý lovk z kterého

koli stavu dotekl eí nkteré osoby, že jest se nezachoval, jako

na dobrého sluší, v tch píinách, ješto by se tklo fedrování zlo-

incuov a loupežníkuov a takových zlých lidí; a ten naený z ta-

kového náku nechtl se podlé práva vyvoditi, než toliko bitvu že

by se chtl tomu, ktož ho naekl, z toho práv uiniti a bitvu oi-

stiti ; že by pak jemu líto té bitv povolil : by pak vyhrál neb

prohrál, ten naený tím své cti neoistí, a purgkrabic pražský

najvyšší nemá takové bitv dvoru propustiti a té bitvy dopustiti,

ani žádný jiný v tomto království, le by on prvé z takového

náku se oistil.

Zízeni zeúiská IG.ÍO. K
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Pak-li by ten a takový, iiemolia dvoru krále JM" dojíti,

jako jiní dobí a zachovalí docházejí, i mstil se toho jinde bitvu

na tom, kdož by jej v takové vci naekl: že ten a takový každý

má za nešlechetného a zlého lovka od každého držán býti, po-

nvadž jest se na své poctivosti tu a v tom míst nevyvedl a ne-

oistil, kdež dobrému náleží.

176. Item. Také sme se na tomto svolili: Aby
žádný po dnešní den ze všech stavuov na žádném míst a

v žádné píin pí nepátelských l)udto odpovdníkuov aneb

jiných zhúbcí zemských, tch všech, kteíž se právem a ádem
nespravují, nevelebil, nelíil a niímž nezastával zjevn ani tajn,

tak jakž starodávní na to zízení zemské uinno jest. A jestli

že by kto v tom uznán a shledán byl, a z toho že by se nevy-

mil a nev3^vedl: že ten každý má rok u vži sedti. Než pedešlé

vci mají zachovány býti podle prvnjšího svolení. A jestli že by

kto kterého koli stavu které koli lidi rozpakoval honním neb

ímž koli. urozené, mstské, neb služebníky, aneb sedlské lidi,

a bylo to na dostaten uvedeno: má na hrdle trestán býti.

177. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by se od koho

kdež kolivk nepátelé a zhaubce zemští, aneb jejich pomocníci

pechovávali a u koho bývali; a on, súc obeslán, i nestál, aneb

stojíc se nevyvedl: k tomu každému i k jeho statku aneb na

jeho statek, též i na jeho hrdlo hajtmané i každý sáhnuti a hledti

všelikterak, kterak kolivk, bez ujmy své poctivosti muože.

Neb to každý slušn a spravedliv bude moci uiniti, i s pocti-

vostí, ponvadž takový fedrovník a pechovava nemá žádného

práva jakožto zjevný psanec a v tom skuten poznaly užiti

podlé pedešlého zemského zízení.

178. Item. Ktož by chtl takového fedrovníkaa
odpovdníka aneb zhaubce zemského z toho viniti, a na ten as
že by saud zemský držán nebyl: tehdy hajtmané neb hajtman,

byl-li by v tomto království, aneb najvyšší purgkrabie pražský,

má aneb bude moci pány .Jich M^* a vládyky, saudce zemské,

aby se na hrad pražský sjeli na den jmenovitý, a též téhož

fedrovníka, odpovdníka aneb zhaubci zcnnského obeslati, aby

ped pány Jicli M'"'' na den jmenovaný stál, a což bude jemu
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nalezeno tmi pány a vládykami saudii zemského, kteíž se na

ty asy sjedan, pi tom má býti zuostáno. Pakli by nestál, tehdy

má k nmu hledíno býti jako k zhaubci zemskému, jak se svrchu

píše. Než co se sedlákuov dotýe, ta vc ped se zuostati má

pi prvním svolení zemském, jakož o tom také naped psáno

jest. Též i o povaleích. Než jestli že by ten, ktož by vinil, na

toho, kohož by vinil, nic nedovedl: proto žádné pokuty nésti nemá.

179. I tem. Jestli že by se pak kdy to pihodilo,

že by se která osoba kterého koli stavu eho takového, což by do-

l)rému ádu obecnému i poctivosti neslaužilo, dopustila; a takový,

jsa v domnní aneb v podezení, od žádného naen nebyl, ani

z toho obeslán: tehdy páni Jich M* saudu zemského pro dobrý

ád a spravedlnost mají takového rozkázati obeslati, aby se ped
saudem zemským postavil a z toho se donmní, podezení a na-

ení vymil na schválení saudu zemského. Pakli by kdo nestál

aneb stoje z toho se nevymil, aby páni saudce Jich M' k ta-

kovému každému, tak jakž nyní zuostáno i prvé zízením zem-

ským stvrzeno jest, zachovati se ráili.

xn.

Item hajtmané nebo hajtman království eského,

kteréž by a neb kteréhož by Jeho M* královská ustanoviti ráil

podlé starobylého poádku, toto na práci míti mají.

180. Item. Pedkem a prvotn raddy též hajtman

nebo hajtmané mají míti osob šest z stavu panského a rytí-

ského, lidí k tomu hodných, s tmi aby se mohl aneb mohli

raditi, saudy držeti o ty vci, kteréž k úadu hajtmanskénui

píslušejí aneb píslušeti budau, a též raddy aby pítomné byly,

tu aby je hajtman nebo hajtmané ku potebám tm vždycky

míti mohli. A tyto artikule nížepsané mají na práci míti a je

opatrovati a o to peovati, které jsau vci potebné tohoto krá-

lovství, ty což k sauduom zemským a úaduom zemským nená-

ležejí a vymeny nejsau. A ten hajtman neb hajtmané najvíc

bytem svým na lirad jiražském l)ýti mají neb má. aby jeho neb
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je lidé k své poteb tu nacházeti mohli. Pakli by, jsauc dva od

Jeho M*' královské usazeni, anebo více, jeden po poteb jaké

odjel: tehdy druhý, aneb kteíž by více byli, vždy má na hrad
pražském na míst jiného neb jiných zuostati. Pakli by Jeho

i\P* královská jednoho hajtmana posaditi ráil, a ten že by kde

odjeti chtl : tehdy má na míst svém z stavu panského neb ry-

tíského jedné osob z rad tch k nmu pidaných poruiti ; však

pro to pi znamenitých potebách má vždy sám bývati.

181

.

1 1 e m. Týž h a j tm a n neb h a j t m a n é mají zvláštní

pilnost a péi míti o všecky vci neádné, a mimo ád a právo

vaytržné, jakožto o odpovdnících, o jich fedrovnících, mordéích

a falešnících, a jiných všelijakých lidech neádných a zemi škod-

livých, aneb tch, kteíž by pohržky inili, i všech jiných k tomu

podobných, aby takové vci petrhovali a pruochodu takovým

vcem nedali. A na takového každého neádného a toho, kterýž

by jinae než právem chtl živ býti, aneb svou vuoli na kom
provozovati, opustiv ád a právo, a to skuten bylo shledáno a

poznáno : aby sáhl neb sáhli, a k nmu se tak zachovali, jak by

toho potebu poznali.

Než jestli že by na koho co neádného pravili, což by

ješt v skutku a v pravd nebylo shledáno: toho mají hajtman

neb hajtmané království eského obeslati, oznámíce jemu to,

což jest na nho praveno, aby ped saudem zemským, když naj-

prvé držán bude, stál a dostál a té se vci zpravil. A ten také

aby stál, kdož jest o nm tu zprávu dával. A vyslyšíce to páni

Jich M^* a vládyky na saudu zemském: ve to obrátiti ráiti

budau, rozvážíc to spravedliv, tak se strany povinny budau za-

chovávati. A budau-li chtíti strany jaké svdky sob vésti ped
týž saud zemský, toho budau míti vuoli. A o takovú vc má býti

slyšení v pondlí po suchých dnech, aneb po nazajtí svatého

Jeronýma, a též po nazajtí svaté panny Barbory, když saud

zemský držán bývá. A které vci hajtmanuom neb hajtmanu

budu náležeti k rozeznání k takovým pem a vcem : budau moci

sob strany svdky vésti tím poádem, jako ped saud komorní.

182. Item. Kteréž by poteby v krajích se od

hajtmanuov nel) hajtmana, co jim náleží, na hajtmana neb hajt-

many v království eském vznesli : to oni opatrvati mají. A jestli
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že by který úad ml k toiiiii pomáhati, mají jeho k tomu na-

pomenutí a obeslati.

183. 1 1 e m. H a j t m a n é v krajích aby byli hnedky usta-

noveni, a k hajtmanu neb hajtmanuom království eského aby zení

mli a jich poslauchali. A obyvatelé každého kraje aby se k hajt-

manuom obojím poslušn zachovávali vedle zízení zemského.

A v tch vcech a potebách aby jim radni a pomocní byli.

A ktož budau za hajtmany z krajuov zvoleni, z toho se vyta-

hovati nemají, podlé zízení zemského, než bez odporu podniknuti.

Krom tch, kteíž by toho roku byli, ti nemají druhý rok bez

vuole své potahaváni býti.

184. Item. Jestli že by kdo jeden druhému lidi

u vazb svévoln bez viny a hodné píiny držal: tehdy ti aneb

ten, íž by lidé byli, má to na hajtmany v krajích vznésti, a oni

tu vc mají rozvážiti, tak aby jeden druhému svévoln škody

aneb protivenství neinil. A hajtman neb hajtmané toho kraje,

hned jak by na vzneseno bylo, mají beze všech odtahuov ta-

kovau vc opatiti. Pakli by kdo, jsa od hajtmanuov aneb hajt-

niana v kraji obeslán a napomenut, aby ty lidi z vzení na ten

spuosob, jakž jemu od hajtmanuov nebo hajtmana bude oznámeno,

propustil aneb ped hajtmany neb hajtmanem postavil ; a pes to

napomenutí u vazb tu osobu aneb osoby, o kteréž by jemu

bylo od hajtmanuov aneb hajtmana oznámeno, aneb jakž koli

v své moci drže umoil, neb umoiti dopustil, aneb o hrdlo pi-

praviti dal, aneb na zdraví jej zkazil: tehdy ten, ktož by tak

lovka umoil, anebo o hrdlo pipraviti dal, povinen bude tomu

pánu, íž lovk ten byl, sto kop grošuov eských dáti hned ve

tyech nedlech poád zbhlých. Pakli by nedal, tehdy na .tako-

vého má zatykai list od úadu najvyššího hajtmanství anebo

hajtmanuov království eského vydán býti, a proto ped saudem

zemským, kterýž by najprv držán ml býti, má státi. A ve to

to páni Jich M* obrátiti ráí, to pi tom stuoj. A aby tomu dosti

uinil, má zavázán býti ctí a vrau od hajtmanuov toho kraje.

Pálili by kdo, lovka v vazb drže, ped hajtmany ho, jsúci

obeslán, nepostavil a na zdraví že by jemu uškodil: tehdy má tomu
lovku padesáte kop grošuov eských též hned ve tyech ne-

dlech poád zbhlých dáti. Pakli by nedal, má se k nmu pán
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toho lovka tím pohideiii vším, jak se svrchu píše, zachovati.

Pakli by vždy pes to svévoln jej v vazb držal, by mu pak

nic na zdraví neuškodil: tehdy mu pokutu svrchu dotenau pa-

desáte kop gTOšuov eských dáti povinen jest. A nedal-li by a

dopustil se zatení: tehdy pro takovau svau vuoli má ješt trestán

býti podlé uvážení a zdání hajtmana neb hajtmanuov království •

eského.

185. Také jestli že by se komu zdálo, že by mu
od hajtmana aneb od hajtmanuov v kraji kterém se co ublížilo,

aneb z eho vystoupeno bylo : to má vznésti na hajtmana neb na

hajtmany království eského, a oni tu vc vyslyšeti mají a v tom

se k stranám spravedliv zachovati.

186. Item. Jestli že by kto králi JM*' neb zemi,

neb osob, aneb kterénm mstu odpovdl : to hajtman neb hajt-

mané mají do krajuov hned oznámiti, aby se k takovému od-

povdníku podlé zízení zemského zachovali. A k tonui mají na

to mysliti a tch cest hledati, pokudž najvýš budu moci, aby

takovau válku a odpovd! petrhli, a mají na špehy nakládati na

náklad krále JM", aby mohl takový odpovdník neb odpovdníci

dosaženi býti.

XIII.

O mordech.

187. Nalezli vuobec za právo, což se morduov,

kteíž se v tomto království djí, mezi osobami z stavuov dotýe.

Jestli že by kdo koho zamordoval a pi skutku byl pistižen,

ten každý má dostaten býti ujištn a na hrad pražský v moc

hajtmanuom neb hajtmana krále JM" království eského má dán

býti. Pakli by se kdy treíilo, že by hajtmanuov neb hajtmana

nebylo, tehdy má v moc najvyššího purgkrabie pražského dán

býti. Než byla-li by ta osoba bucTto stavu panského neb rytí-

ského dobe zachovalá a prvé nepodezelá, a o takovém zacho-

vání tomu neb tm, na ímž by se gruntu ten mord stal, vdomé
bylo: tehdy takový má ctí a vrau zavázán býti, aby se ped
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nadepsanými hajtniaiiy nebo-li to piirgkra])í pražským, ode dne

závazku svého ve dvaii nedlí poád sbhlých, postavil. Než

byla-li by ta osoba podezelá, a kteráž by takovými vcmi vuokol

šla: k tomu se má zachováno býti tak, jako svrchu psáno stojí.

A kdož by byl v moc naped psaných hajtmanuov neb hajtmana

aneb purgkrabie pražského dodán: tehdy, obešlíc nkteré z rad:>^

krále JM" z stavu panskcJio a rytíského, mají tea mord, který J/^
sé stal, i tu osobu, která jest ten mord uinila, rozvážiti. A jestli

^
že by uznali, že jest osoba víry hodná, mají jej na závazek cti

a víry dáti, aby se na najprvnjším saudu zemském pod týmž

závazkem postavil, stál a dostál, a stran, kteráž by na žalobu

inila, z toho mordu práv byl. A úedníci a saudce zemští mají

tu pi hned po druhé pi puohonné slyšeti. A bude-li se ten na

prtah volati, že by nkterých svdkuov poteboval, cht svau

nevinu pokázati : tehdy to naped psaní úedníci a saudce zemští

mají rozvážiti, má-li se jenni slušn na prosbu jeho odtah uiniti.

A jestli že by uznáno bylo, že se jenni má odtah státi, tehda

mají osobu jeho i také píinu mordu rozvážiti, má-li se jemu

na est a víru viti, ili u vazb dodržán býti. A pi druhém

saudu úedníci a saudce zemští mají bez dalšího odtahu tu pi
slyšeti a spravedlivý rozsudek a konec uiniti. Jestli že by se

pak trefilo, že by ten mordé pi skutku nebyl pistižen, než že

by od toho utekl : tehdy má honn býti a k šturmu po nm má
zvonno býti. A kdež by kolivk byl postižen, má býti vzat a

dodán naped psaným hajtmanuom aneb hajtmanu neb purgkrabí

pražskému na hrad pražský. A takovému již od nich nemá na

ten závazek cti a víry veno býti pro ten mord. Jestli pak že

by takový mordé k komu na zámek, na tvrz, do msta, msteka,
aneb na ní obydlé pijel, a on, vda o tom mordu, že jest jej

uinil, a moha jej vzíti, jeho nevzal a jim se neujistil: má od toho

zamordovaného pátel aneb od kohož koli z toho neujištní

listem od úadu desk zemských ped saud zemský obeslán býti

a odpoviedati, pro jest se jím neujistil. A neodvede-li toho a se

neoistí dostaten, že jest se jím (moha ujistiti) neujistil : tehdy

ve to král JM' s saudci zemskými na saudu zemském (a nebylo-li

by krále JjM*^' v zemi, ale saudce zemští) obrátiti ráí, to pi tom
stuoj. A jestli že by toho mordée dosáhl, a prvé nežli by se na

nho samého rozsudek konený stal, a toho mordée postavil: tehdy
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má toho odpovídání pro to iieiijišténí ped saiidem piázeu býti.

A pihodilo-li by se, že by ten mordé stavu panského neb rytí-

ského na svuoj zámek anebo tvrz ujel neb ušel: má obeslán

býti listem ped saud zemský najprvé tehdáž píští, aby ped
pány a vládykami, saudci zemskými, stál a dostál, a ktož by jeho

z toho mordu vinil, práv byl. Pakli by nestál, aby na hrdlo jeho

i na statek sazeno bylo, tak aby ddicuom toho zabitého, a ne-

bylo-li by ddicuov, tehdy píteli neb páteluom najbližším tetí

díl statku jeho dopomožen a dán byl, a dva díly ty aby zuostaly.

A ml-li by ten mordé ddice, mají zuostati ty dva díly pi jeho

ddicích, a nebylo-li by ddicuov, tehdy pi najbližším píteli toho

mordée, podlé obdarování krále Vladislava slavné pamti o ná-

padích uinného, pipadnauti má. Však tak, že všecky dluhy a

závady spravedlivé, kteíž by se našli, má neb mají a povinni

budau ze všech tí díluov toho statku zaplatiti a vydati vedle

pedešlého zízení. Než toto se znamenit vymuje. Pokuty,

kteréž JM*' královské od staradávna i také zízeními zemskými

vymené spravedliv náležejí, tímto svolením spravedlivosti Jeho

královské M*' ke škod nic býti nemá, než pi tom pi všem

JM* královská, což J^P' o pokutách od staradávna náleží i také

zízeními zemskými vymeno jest, zuostavovati se ráí.

Což se pak otce, synuov a bratí dotýe, jestli že by jedni

k druhým pijeli: taková pokuta na ty se nevztahuje, když by

se jeden druhým neujistil; než déle jeho u sebe trpti nemá

jednoho dne, než hned potom má nui z obydlé svého pry kázati

a více ho nefedrovati. Než jestli že by ho potom déle fedroval,

aneb kdyby potom k nénni pijel, jím se neujistil : tehdy v tauž

pokutu upadne jako jiný ten, ktož by, vda o tom a moha se

mordéem ujistiti, se neujistil, tak jakž naped psaný artikul

o tom šíe ukazuje.

188. Na toto sme se také všickni ti stavové,

což se pi tom artikuli o mordu na stav mstský vztahuje, svolili.

Jestli že by se kdy pihodilo, a osoba stavu mstského, osedlý

mštnín zachovalý, osobu stavu panského neb rytíského zamor-

dovala na kterýchž koli' gruntích ven z msta: takový každý

má vzat a ujištn býti od toho, ktož by ho jal, aby na svém

práv mstském ku právu stál a dostál, a tu sauzen o hrdlo byl.



F XV-GII (188—189). 73

A jestli že by ten mordé byl pistižen pi skutku na práv

svém: tehdy má se jím na tom práv ujištno býti, tak aby ku

právu byl dodržán. A stran má saud na témž práv býti osazen

a konený konec rozsudkem spravedlivým o hrdlo téhož mordée

ve tech msících poád sbhlých má býti uinn. A byla-li by

kde pokuta penžitá na kterém práv mstském, nemá ji ten

mordé užiti proti panskému stavu a rytískému osob neb oso-

bám. Než jestli by se vina našla na témž mordéi, aby tu po-

kutu trpl a na hrdle trestán byl. Také se toto pi tom vym-
uje, jestli že osoba stavu mstského osobu stavu panského

neb rytíského zamordovala, a pi tom skutku nebyla postižena,

ani potonni dosažena býti nemohla, a v tom na své právo

ušla: tehdy na svém práv, tak jak se svrchu píše, má svuoj

konec vzíti.

A což se ujištní osoby stavu mstského dotýe, tak se

stav mstský pi tom pi všem zachovati má, jak stavové panský

a rytíský se v tom zachovati mají.

189. Nalezli vuob ec za právo: Jestli že by osoba která,

bud! z panského neb rytíského stavu, aneb osoba mstská a

vosedlá zamordovala komu lovka sedlskéko; pak na íchž by

gruntech ten mord se stal a ten mordé pi skutku byl postižen :

tehda pán tch gruntuov, byl-li by lovk jeho zamordován, bude

nn'ti toho vuoli takového mordée z panského neb z rytíského

stavu cti a vrau zavázati, aby ped saudem zemským, kterýž

najprvé držán bude stál a dostál, a z toho mordu aby práv byl.

Pakli by byl ten mordé osoba osedlá stavu mstského: tehda

taymž spuosobem má ujištn býti, aby ped saudem mstským
na tom práv, k kterémuž by píslušel, stál a dostál, a z toho

mordu aby práv byl. Pakli by na ích gruntech cizího lovka
zabil, a toho pána, íž by gruntové byli, pán aneb pátelé toho

zamordovaného za ujištní žádal: tehdy každý tím spuosobem

povinen se jím bude ujistiti, jak se svrchu píše. Jestli že by

pak takový mordé nebyl pi skutku postižen, aneb že by, uiniv

ten mord, od toho ušel neb ujel: na takového má list obsélací

od úadu desk zemských vydán býti, tak aby ped saudem zem-

ským najprv píštím stál a dostál, a tomu, ktož by jej z toho_

mordu vinnil, aby práv byl. A páni a víádyky, saudce zemští,
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mají tu pi o ten mord slyšeti a jí konec uiniti na ty asy bez

oíltahuov, tak jakž jest o tom i o jiných mordech zízeno a za-

psáno. Pakli by se dotýkalo osoby mstské osedlé, tehda má od

téhož práva, k kterémuž by píslušal, na tauž osobu list obsélací

vzat býti, tak aby ped týmž právem ve tyech nedlech poád
zbhlých stál a dostál, a tonui, ktož by jej z toho mordu vinil,

í^^by^PLáv^byl. A oni té pi mají konec uiniti konen od ob-
slání ve tech msících i)oád zbhlých. Pakli by se ped tím

obesláním ukrýval a statku pozemského neml: tehdy takovým

každým, kdež by koli pistižen byl a toho na nj žádáno bylo,

má se ujištno býti, tak aby k ténniž právu stál a dostál. Jestli

že by pak ten, ktož by z mordu vinn byl, toho neodvedl do-

staten, že jest takový mord bezelstn, z hodných píin a brán
se násilí svému, uiniti nuisil: takový každý má dáti pánu toho

zamordovaného puoldruhého sta kop gTOŠuov eských. A z té

sunnny pán toho zamordovaného má a povinen bude dáti dtem
neb manželce jeho dva díly té summy svrchu psané, a sob te-

tího nechati. Pakli by dtí neb manželky neml, tehdy najbližším

jeho páteluom, kteíž by byli na gruntích téhož pána, má po-

lovici té pokuty dáno býti. Pakli by u sebe tu summu zdržoval

a jí dáti naped psaným dtem, manželce a páteluom nechtl,

tak jakž se svrchu píše: tehda tudy již jsau tíž lidé svobodni,

a budau moci sob za pána. kohož chtí, vzíti. A ten pán o tu

i o jinau kterú koli spravedlnost tm lidem náležitau bude moci

hledti a jí dobývati právem jim k ruce. Než jestli že by

zúmysln, nemajíc naped psané spravedlivé píiny, tíž lidé aneb

lovk se pána svého ddiného zhostil, a jiného sob za pána

vzal: tehdy bude moci ten pán, íž jsau lidé aneb lovk, o n
právem pistiipiti k tomu, ktož by je chtl u sebe zdržovati, tak

jakž zízení zemské o nevydání lidí v sob šíe zavírá a ukazuje.

Pakli by se pi tom mordu jaká nešlechetnost našla, tehda

saudce zemští mají to rozvážiti. A uznali-li by spravedliv pi
tom mordu jakau nešlechetnost, pro kterauž by hoden byl hrdlo

ztratiti: budau moci a mají na jeho hrdlo rozsudek uiniti.

A jestli že by pak ta osoba, kteráž by mord uinila, z pan-

ského neb z rytíského stavu vosedlá nebyla, a.ped listem ob-

sélacím se pokrývala, tak že by se ho s týmž listem dojíti ne-

mohlo: tehda má na takového od úadu desk zemských list za-
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tykací vydán býti. A kdež by s týmž listem postižen byl, má se
|

jmTlíííždý a povinen jest podlé téhož listu zatykacího ujistiti. >

Než což se pak lidí sedlskýcb, kdež sami jedni druhé mor-

dují, dotyce, takto jsme se všickni ti stavové svolili. íž by

lovk konui lovka zamordoval, má a povinen jest pán toho

mordée sám z sebe to uiniti, a tím lovkem svým, mordéem,

pezvdl-li by o tom mordu a mohl by k tomu svému lovku

I)ijíti, budto na jeho gruntu aneb na cizích gruntích jeho se

doptati : má se tím mordéem, lovkem svým, dostaten ujistiti.

A též má uiniti, nevdl-li by o tom mordu, když by o to byl

od toho, komuž by lovk byl zamordován, požádán. A na takového

mordée od každého puštno právo býti má bez fortele, neml-li

by ten mordé žádné spravedlivé a slušné výmluvy. Pakli by se

volal, cht svou nevinu ukázati, a toho by se hodná píina

uznala: má jenm práva dopíno býti toho, k kterémuž písluší,"

tu kdež by ádné právo bylo na toho pána zboží. Pakli by svého

toho práva neml, pi kterémž by popravy užívati mohl: tehdy

takový má dán býti v najbližší místo k tomu právu, kdež se

popravy užiti bude moci. Než na kterémž by míst ádného

užívání popravy nebylo, tu popravy nemají vtahovány býti, le

by král JM* komu to vysaditi ráil. A pokázal-li by a odvedl to,

že jest ten mord uinil, brán se násilí svému, a uiniti musil:

má toho užiti. Pakli by ten mordé utekl a práva se pokrýval,

pán jeho jím by se neujistil a pi tom tak, jakž se svrchu píše,

nezachoval: tehdy každý bude moci toho mordée jíti a vzíti, a

zvlášt pán toho zabitého, a vezma téhož mordée, na jeho hrdle

bude jej moci trestati. Pakli by ten bud stavu panského, rytí-

ského, neb mstského, íž koli ten lovk mordé byl by, nechtl

se jím, moha neb vda o nm, kde jest, a zvláš byl-li by na jeho

gruntích, ujistiti, aneb práva na pustiti a dopomoci, tak jak se

svrchu píše: tehdy má a muož o to ped hajtmana neb hajt-

man> kiiíle J^l" království eského od toho pána, kqnuilovk

zamordován jest, obeslán býti, aby toho mordée lovka svého

pošIávíT." Pakli by jeho nepostavil, má puovodovi sto kop grošuov

eských propadnauti. A tch sto kop grošuov muož na nm do-

býváno býti listem zatykacím jako jiného dluhu pisauzeného,

jestli že by té sunnny dotené puovodovi ve dvou nedlech od

té pe vykonání poád zbhlých nepoložil. A proto ped se k tomu



76 Zízeni zemská 1530.

mordéi má hledíno býti, tak jakž se v tomto artikuli o lidech

sedlských vypisuje.

190. Item. Což se listuo mocných dávání od mst
ke všem sauduom zízeným tohoto království eského dotýe, to

se pi prvnjším zízení zemském zuostavuje, aby se i)i tom

všecka msta tohoto království eského, tak jakž též zízení

zemské prvnjší ukazuje, zachovala, ponvadž jest to zetedln

vysvtleno, kterak se pi tom zachovati mají. A chtjí-li kteí

z týchž mst vaypisy téhož zízení zemského prvnjšího míti, že

se každému takový vaypis téhož zízení zemského dáti má od

desk zemských.

XIV.

Oenicich.
191. Item, co se ení kuo aneb tch, kteíž od lidí

z penz anebo z njakých spolkuo mluví, dotýe. Ponvadž v tom

lidé mnozí obtížnost mli a mají, že v takových vcech, od kohož

pe vedou, velikých svých užitkuov, i s obtížením sirotkuov a

vdov hledají, a tím nkteí v krátkých letech dosti znamenitých

statkuov jsú nabyli: i aby taková vc mohla slušn opatena

býti, a zvlášt vdovy a sirotci: takto se v tom všickni vuobec

opatrují, a to aby na potomní asy držáno a zachováno bylo, co

se naped jmenovaných tch lidí, jako od jiných pe vedau, dotýe.

192. Item. K t o ž z tch lidí, kteíž od jiných pe vedu

a službu od nich aneb jorgelt mají, to se pi tom zuostavuje,

aby takové služby a jorgelty bráti mohli, kterak kto s kým

smlauvu o to má aneb potom ml by na penžité a jmenovité

summ. Než spolkuov ani žádných dílnov o pe žádný ten jor-

geltník míti s žádným, od koho by pi vedl anebo vésti ml,

nemá, budto od tch, od kterýchž mají jorgelt, nebo od jiných,

od kterýchž nemají. A také eník s eníkem anebo jorgeltník

s jorgeltníkem jeden s druhým nemají žádného srozumní nu'ti

o to, jestli že by jedna strana proti druhé pi obdržela, aby se
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O jakau siimmii nebo peníze spolovati anebo dliti mli, totižto

takto, obdrž kterýž kolivk z nich pi, aby oni se o to mli
dliti nebo spolek míti, aby jeden eník jako druhý mli v tom

míti užitek. Neb jestli že by se který z nich toho dopustil, obdrž

ktož koli obdrž pi, aby oni eníci toho mli spolen v mále

nebo v mnoze užívati; neb by to vc byla zetedlná, že taková

vc nešlechetná a že by nemohli ti eníci spravedliv pi vésti

a o n povinnau péi míti, když by pi obdržel kto z tch anebo

prosaudil to ten, íž by pe byla, a eníci toho mli spolen
užíti; neb eníkuom na tom by nic nesešlo, když by, íž jest

pe, v}^saudili neb prosaudili, aby oni eníci, jak by se koli trefilo,

aby z toho užitek spolen v mále nebo v mnoze mli. A protož,

kterýž by se z tch eníkuov anebo kteí toho dopustili, mají

na hrdlech trestáni býti.

193. Item. Jestli že by pak který z tch eníkuov
aneb jorgeltníkuov í pi vyzvdl, a on se jemu toho dovil,

í by pe byla, a ten eník nebo jorgeltník potom proti tomu

s odporní! stranu stál anebo jí radil, a to se skuten a slušn

na pokázalo: takový každý též má na hrdle trestán býti.

194. Item. Také co se dotýe tch eníkuo,
kteí od lidí pe vedu, budto ti, ješto jorgelty mají anebo nemají,

a od koho pi že by na se vzali an^bo vzal, od kohož by jor-

geltu neml : tehdy, byla-li by pe o sto kop grošuov eských, a

on to vysaudil, tehdy tomu eníku, který by tu pi vyvedl a

obdržal, má býti od toho, íž 15}^ pe byla, nechtl-li by mén
vzíti, puol tetí kopy grošuo eských dáti, více od toho nebera.

A tak od každého sta kop grošuo eských až do tisíce kop

grošuo eských, po puol tetí kop grošuo eských aby bráno

bylo. A byla-li by pe o vtší summu, nežli do tisíce kop gTošuo

eských, již mimo to výše, íž jest pe, od toho dáti svému e-
níku -nemá pod žádnau formu, ani skrze žádného. Než chtl-li

by kto komu dáti jakau poctu, jako se to trefuje, njakau zv-
inu nebo ptáky, mírn poslati a dáti, aneb nkterú rybu, aneb

njakou poctu také mírnau a to zídka: to se žádnému nezavírá.

Než spolkuov o žádnau pi s tím, íž jest pe, žádný eník míti

nemá. Pakli by se kto mimo toto svolení a zízení jinae za-

choval a to pestúpil, má ten eník z toho trestán býti, tak
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jakž by jemu na saudii zemském nalezeno bylo. Než ktož chce

z dobrého pátelství od koho pi vésti, toho se každému peje.

Anobrž kteíž by od chudých vdov a sirotkuov, nežádajíce za to

daruov, to uinili upímn, takovau vc k sob pijali pro dobré

tch vdov a sirotkuov: to se každénm, ktož by ten byl, schvaluje.

Než což se purgkrabského saudu dotyce, od toho nemá se tak

mnoho bráti, jako od jiných sauduov, jak se svrchu píše. A to

proto, ponvadž více tch pibývá, že se k peetem piznávají,

nežli odpory jaké mezi sebau drží. Než ktož by ped saudy zí-

zenými pi vedl o náek cti nebo o hrdlo : od té každé pe muože

dáno býti až do desíti kop grošuov eských tomu, ktož by pi
který eník vyvedl. Než který by vyvésti nemohl, tehdy za jeho

práci aby jemu bylo dáno až do pti kop grošuov eských.

A ktož by pych obdržal, tehdy tonni eníku aby bylo dáno puol

koi)y gTošuov eských.

195. I tem. Také eníci i jiní, kteí ped saudy

mluví, všicku poctivost a uctivost ped saudem zemským i ped
jinými saudy tohoto království zachovati mají; a mimo potebu

pe více zbyten aby nemluvili, ani jedni druhých dotýkali, ani

k hnvu z úmysla zbuzovali. Pakli by se kto toho dopustil a

z toho vystaupil: ve by to tomu každému, ktož by se toho do-

pustil, mlo obráceno býti, to bud! pi rozvážení saudu zemského

aneb tch saudcí, pi kterémž by se ta vc saudu tohoto krá-

lovství zbhla.

196. Item. Jakož nkdy eníci mnoho na se pí
berau u nkolika sauduov: i v tom a se tak opatrují, pro jeden

saud aby u druhého nic neobmeškali. Nel) žádný saud tohoto

království není povinen na n ekati, a z povinnosti nemá.

A protož, jestli že l)y koho v tom obmeškali, to by jejich vina

byla. A chtl-li by kto o to k kterému z nich hledti podlé

práva, kohož l)y se ta vc dotýkala : to se žádnému z tch, íž by

v tom pi týž eník obmeškal, nezavírá.

197. Nalezli vuobec za právo: Ktož koli o jakau

pi, ješto se cti a hrdla nedotýe, koho požene a dožene, a k té

pi také svdkuov, bud koho samého anebo pro postavení toho,

kterýž by statku na zemi neml, neb poddaného jeho, anebo pro
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položení listuoY, majestátiLOX aneb_j,ajvýcliž 1ío1[ jm^^

k svdomí: tehdy pvo každého svdka, kteréhož požeiie, anebo

pro^Jiter^JiU)^- jinfcsÉCL_jiaii^ moci v phonu
péiiežít summu položiti pro nesvdení, aneb pro nepostavení,

anebo pro nepoložení ehož koli k svdomí. A nebude-lí svdek

ten po puohonu a duohonii svditi, aneb nebyl-li by od pána

jeho k svdomí postaven, ani také ped týmž sandem, cht toho

njakan píinu hodnú (j)ro kterauž jest nesvdil, aneb svd-

kuov nepostavil, aneb eho nepoložil) oznámiti, nestane: tehdy

páni saudce mají na tom, ktož by se tak nezachoval, pro tu

summu v puohonu k svdonn' dotenu právo stane dáti. A pakli v-

by stál a píinu oznámil, by jemu pak pány saudcemi nalezeno

bylo, aby svdil, pro to tau sunnnau a pokután povhien nebude,

než svditi povinen bude. A také najdau-li, že svditi povinen

nebude, tehdy toho bude prázden. Než což se svdkuov o est^
a o hrdlo dotýe, to aby zuostalo pi prvním zízení. A ktož hy
nepodobnu a nesmírnú summu v puohonu, kterýmž koho k sv-

domí pohnal by, položil, proti tomu, o by pe hlavní byla: ve
to páni saudce obrátí, to pi tom stuoj. Avšak proto aby lidem

chudým obecním, z msteek nádenníkuom, lidem robotným,

kteí se svýma rukama a robotau svau živí budto v mstech

královských, panských, neb rytíských a též v duchovních

(krom emeslníkuov a obchodníkuov, tm se od míle platiti

nemá): kdož by tch svrchu dotených lidí k svdomí pote-

boval, má najprv každému od míle dva groše eská dáti. A ty

peníze má, ktož potebuje lidí k svdomí, bud jich mnoho aneb

jednoho, u starosty komorniího položiti. A starosta komorníí
má ty peníze lidem, kteíž by svcíciti pišli, dáti. A pi jiných

"

saudech a úadech, k kterýmž se lidé k svdomí pohánjí, též se
jí

každý za^ovaj, a pi úadu tom, ktož by ty phony k svdomí '<

vydával, peníze polož ; a nepoložil-li by, tehdy aby mu ani puohon

vydán nebyl. ^-'-'-^..«...«^,...,^...^^

A'íeíi pán aneb úedník jeho má tm lidem aneb jednomu

pod svau peetí aneb sekretem ceduli, kolik jest mil až na to

místo, k kterémuž ho koli saudu k svdomí poteboval by (že

jest tolik mil) dáti. A ehož by pi kterémž koli úadu tomu

aneb tm svdkuom z úplná nedoložil, že mu nemá aneb nemají

svditi, le ty peníze z úplná ten den, kdyby svditi mli, po-
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loží a jim v moc jich dá. A když by se již svdkové pi úad
na hrad pražském, aneb pi kterémž koli saudu a úadu po-

stavili ten den ráno, k kterémuž by byli pohnáni a dohnáni aneb

právem pipraveni: že jim má tu hned oznámeno býti, co svditi

mají. A hned ten, ktož by je pohnal, aneb nkto jiný, komuž by

to od nho porueno bylo, má je sob písai dáti zapsati. A pakli

by jich do poledne toho dne (le by as k zapsání tch svdkuov
postatiti nemohl) nedal zapsati, moha to uiniti, a jím že by to

sešlo: tehdy tíž lidé budau moci odjíti, a to, což jim dáno jest

od míle, sob schovati, a také, jakž by jim ten den oznámeno

bylo, mají hned svditi.

198. Což se pak dotyce mst aneb osob stavu
mstského. Jestli že by které msto neb osoba mstská k svým

súdóm potebovala k svdomí osobu stavu panského neb rytí-

tíského, aneb jich lidí, a toho na nm asn požádal listem pod

peetí toho msta, aby jemu svdomí dal, anebo lovka nel)o

lidi své k svdomí postavil: že ten každý stavu panského neb

rytískéhp má a povinen bude jemu svdomí dáti aneb lidi své

k tomu pipraviti, aby svdili. Pakli by toho neuinil neb ne-

uinili osoby stavu panského neb rytíského: tehdy páni JM' a

vládyky, saudce zemští, mají hned na najprvnjší saud zemský,

když by to na n zneseno a na toho žalováno bylo, ktož jest

svditi anebo lidí svých k svdomí postaviti nechtl, beze všeho

dalšího puohonu rozkázati obeslati, a jemu na tom, ktož se jest

tak z stavu panského a rytíského nezachoval, té pokuty a summy,

kterauž by sob v témž listu slušn podlé povahy pe položil, do-

pomoci osobám mstským ; le by toho ped pány Jich M" a vlá-

dykami na plném saudu zemském aneb pi kterémž koli saudu

tu hned píinu slušnú a spravedlivú oznámil, že jest toho po-

vinen nebyl. Též také potebovala-li ])y osoby stavu panského a

rytíského, aneb od osob svých lidí, jakého svdomí k jich sauduom

od msta neb mšan a obyvateluov v mst, i lidí jich: též se

k nim zachovati mají, a lidem, tak jak se svrchu píše, od míle

s obau stran platiti mají. Však má toho požádati asn listem

na purgkmistru a konšelech téhož msta, aby sauseda neb oby-

vatele toho msta, též i lidi své, k tomu jjidržali, aby jemu ta-

kové svdonu' dal, anebo lidi k svdonn' postavil, že oni purgk-
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luistr a konšelé mají a povinni l)ndii jemu tu osobu anebo oby-

vatele z msta k tonui pidržeti, aby jemu, ehož by na nm
poteboval, svdomí dal, anebo lidé jeho též.

Pakli by toho ta osoba aneb obyvatel z msta neuinil,

tehdy purgkmistr a konšelé mají hned, když by to na n vzne-

seno a na toho, ktož jest svditi anebo lidí svých k svdomí

postaviti nechtl, žalováno bylo, beze všeho odtahu rozkázati

obeslati, a jemu na tom, ktož se jest tak nezachoval, té pokuty

a summy, kterúž by sob v svém listu slušn podlé povahy pe
položil, dopomoci osobám stavu panského a rytíského, le by to

ped týmiž purgkmistrem a konšely tu píinu slušnú a spra-

vedlivá oznámil, že jest toho uiniti povinen nebyl.

199. Což se pak m a j e s t a t u o v, smluv, listu, ezaných

cedulí, též i knih a práv mstských, aneb jakýchž koli vcí ta-

kových dotýe, ktož by koho z takových vcí, aneb které jedné,

aneb také z listuov posélacích pohnal: ponvadž pro nepoložení

k svdomí pokuta položena též muož býti jako pro svdky, ten

každý má hned v puohonu jmenovati, kterého artikule aneb

kolika k které koli takové vci výš dotené k svému svdomí
potebuje, a s kým ji má, a ped který saud, má ji oznámiti.

Pakli ])y nepoložil a neoznámil, není mu povinen klásti. A po-

ložil-li by v puohonu a oznámil, mají každý, bud stavu panského

[neb] rytíského, ten artikul neb artikule slovo od slova, tak jakž

potebuje, pod svau peetí vidimus dáti a položiti. A z stavu mst-
ského, bud z mst královských, panských, rytíských i duchovních,

pod^peetí toho msta vidimus tch artikuluov anebo jednoho

též povinni budu dáti a položiti, a jeden každý též i z mst,
vezma neb vezmauc to na svau víru a duši, že jest ten artikul

aneb artikulové tak slovo od slova práv napsán a vydán. Pakli

by toho, ehož žádá, v tom majestátu aneb v které koli jiné vci ]

nebylo: tehda pod týmž závazkem v svém listu pod peetí, že

toho, ehož žádá aneb žádají, není, má oznámiti.

200. Což se svdomí lidí obecný c h, robo t n ý c h,\ (^ [

sedlských dotýe, takto se napravuje. Ktož by je v kterém mst,
bu(f krále JM", panském neb rytíském, tak jakž o tom prvé l/*

svoleno jest, vésti k svdomí chtl, proti tomu komuž by je vedl :

má tomu oznámiti najmén na týden ped tím, kdy je vésti chce
Zízení zemská lj3u. /?
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místo jemu jmemije, chce-li pi tom býti aiiel) koho na svém

míst poslati, že toho vuoh má. Pakli by ten, proti komu/ ty

svdky vedl, tu nebyl, ani žádného na svém míst neposlal:

tehda má ten so]) pi'ed se svdky zéditi podlé spuosobu výše

psaného, A oni svdkové mají svditi, že ho jsú v i)ravd té

vci vdomi.

201. Což se eledi zbhlé do týe, ktož by je z stavu

panského, rytíského neb mstského za sebú zdržoval a vydati

tomu, ktož by o n k nmu poslal, jich nechtl: to se pi prvním

zízení a pokutách na to uložených o nevydání lidí a eledi

zuostavuje.

202. Než což se do týe té eledi, kteráž by od

sedláka k sedláku, anebo od lidí poplatných pry utekla: ktož

by koli o tom z týchž na hoe psaných lidí vdl, nemá ho

v službu ani k sob pijímati pod pokutau propadením jedné

kopy grošuov eských. Pakli by nevda pijal, a bylo k nmu
poshíno, aby se jím ujistil a jemu jej vydal, a on jeho ihned

vydati nechtl : tehdy má pokuty dv kop grošuov eských pro-

padnouti tomu, íž by to eledín byl. A té pokuty bude jemu

l)Ovinen pán toho, íž ten lovk jest, obojí podlé provinní do-

pomoci konen ve dvau nedlech poád zbhlých, anebo toho

lovka svého, kterýž jest tu pokutu propadl, v též pokut jemu

tak jako dlužníka vydati. Pakli by toho neuinil, tehdy té pokuty

má právem stavním dobývati.

Však tento poád pi tom zachován býti má od panského,

rytíského i od mstského stavuov, že mají lidem svým pod-

daným listy pod peetí dávati, kterýmž chtjí dopustiti, aby

mohli z iiruntuov jich jíti a u lidí služby hledti. A to takové,

že »jest povolení téhož pána, rytíského lovka aneb msta,

íž by lovk byl, al)y ten mohl slaužiti a to do roka pohid

zbhlého'<. A ktož by takového listu neml, ten nemá pijat

býti v službu od žádného z panského, rytíského neb mstského

stavuov. Neb by známé bylo, že takový jest nco uinil, vo
slušn má býti v podezení.

203. Na tomto sme se svolili všickni ti sta-

vové, což se povaleuov a zahalev dotýe. Ponvadž známe,

že skrze n a takovú jich svobodu nino/í neádové a škoda
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V tomto království skuten se nachází: a protož, kdež by takoví

koli pezvdni l)yli, mají a mohau od každého z stavuov vy-

zdvihováni býti. A pod kterýmž pánem a na ímž koli zboží

aneb v mst by pezvdni byli, a kto, chtjíc na n sáhnouti,

moci by s n neml : tehda bude moci tomu každému pánu aneb

mstu, íž by grunty byly, voznámiti, aby mu v tom raden a

pomoen byl, že chce na n na tu chvíli sáhnauti. A tu že má

ten každý sám býti aneb na míst svém poslati, a toho jistý as

jmenovati, kdy l)y k tomu vyzdvihování býti aneb vyslati chtl.

Tehda ten každý bude povinen se tak zachovati, a takovau vc
v tajnosti majíc, pod žádným vymyšleným spuosobem tm po-

valenou! žádné výstrahy ani návští nemá dávati, skrze kteréž

by se oni odtud vykrásti mli. Jestli že pak ten pán aneb msto, na

íchž by gruntích byli, jsa napomenut k tomu, pomoen býti nechtl

aneb že by je chtl zastávati aneb je vystíhati : tehda ten každý

má v pokutu tomu, od kohož by napomenut byl aneb komuž

takovau vc zbraoval, upadnauti v deset kop grošuov eských,

a ty mu povinen bude dáti od napomenutí ve dvau nedlech

poád zbhlých. A též, nebylo-li by kde tu v oblízce pána, a od

koho bylo dáno vdti úedníkuom jeho, aneb rychtái a konšeluom,

a oni se tak nezachovali : v túž pokutu upadnau jako pán jejich.

Pakli by té pokuty jemu nedal, tehda bude moci každého

z té pokuty vobeslati ped saud hajtmanský.

203. Co se pak tch povaleuo, kteí by vzati byli,

dotýe: ti mají dáni l)ýti v moc toho, ktož by se jich doptal a

pvodem byl aneb ktož by je pobral. Má je sob zuostaviti tak

a na takový spuosob, chtli-li by prázdni býti toho vzení, aby

byli povinni dáti dv kop grošuov eských každá osoba. Pakli

by té summy nedali: tehdy ten, ktož by je u vzení ml, bude

je moci do roka v služb bez záplaty užívati, opatíce jej ztravau

i jinými pote])ami, tak jakž na eledína písluší. Pakli by ten

je ml, ktož by díla nepoteboval: tehda je bude moci jinému,

komuž by se zdálo, odbyti aneb dáti. A ten, ktož by jej sob
daného aneb odbytého ml, bude ho moci tím vším spuosobem,

jako on sám, k své poteb užiti. Jestli že by pak týž povale

od koho utekl, a ku pánu svénui aneb jinde pišel, a on se ho

(\o\)t}\\ : tehdy l)udp moci i)ro nj k tomu pánu. u kohož by byl

6*
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poslati. A jestli že by mu jeho vydati nechtl: tehda bude jej

moci o to tím vším spuosobem viniti, jako o nevydání lovka
anel) eledína. Než kdy by tomu, ktož by u vzení je ml, toho

roku doslaužili aneb doslaužil: tehda povinen jest toho žádného

déle nedržeti. Pakli by držeti chtl, tehdy pán, rytíský lovk
aneb msto pro takového každého k tomu poslati má, aby mu
jej vydal. A nechtl-li l)y jemu ho vydati : tehdy týž bude ho moci

pohnati, jako o nevydání lovka svého.

204. Toto také svoleno jest, aby v každém kraji

vždy ve dvú msících, aneb jakž by se na poti-eb uznalo, bylo

vysláno na zhúbce zemské a povalee, a to na nkolikero, do

msteek, vesnic, krem, aneb kdež by se jich nadali. A to páni

hajtmané krajští nu'ti mají na své práci. A když by koli as
uznali, neb jich úedníci: tehda tajn mají oznámiti osobám,

kterým se zdá, stavu panskému, rytískému aneb do msta krále

Jeho M'', v která místa sami vyslati chtí, a každému oznámiti

též, v který kaut a stranu mají vyslati, aby se sami nepotkali

a neshledali. A Pražané též mají initi a vysílati, majíc sroz-

umní s hajtmany aneb s hajtmanem kraje kauimského aneb

také slánského, i)onvadž ti dva kraje Praze pisedí. A jestli že

by v kterém kraji kto v tom hajtmanuov poslauchati nechtl a

k nim se zachovati, jakož se svrchu píše: mají to vznésti na

krále JM*, pakli by krále JM*' v tomto království nebylo, tehdy

na pány hajtmany krále JM*' a tohoto království, a ve to král

Jeho M' neb páni hajtmané obrátí, pi tom se každý zachovati

má. A král JM* má ])oruiti a i)UOVody zéditi poet slušný, aby

v mst byli tu, kdež by se JM*' královské zdálo za dobré. A kdež

by se uznala poteba bud skrze špehy aneb jina: ti puovodové

mají se tam olnfititi. A do kteréhož koli kraje aneb míst sjedau

a i)ožádají i)omoci na stavu ])anském, rytíském, osob neb osobách,

též na mstech krále JM": má každý slušný poet s nimi vypraviti

na pomoc. A v tom se tmi i)uovody zpraviti mají stavové panský,

rytíský i mstský, bud osobami svými aneb služebníky neb i)od-

danými lidmi svými, tak jakož o tom první zízení a svolení

zemská všemi tmi stavy vuobec svolena a nalezena jsau.

A toto zízení o eledech a ])ovaleí(ii má trvati od tchto

suchých dní letniních až do roka i)oád zbhlého na zkušení.
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Jakož nález obecni,

za krále Vladislava JM" slavné pamti všemi tmi stavy uinný,

v tato slova v zízení zemském napsán byl.

205. Nalezli v

u

obec za právo: Což se výplat zboží

zápisných a duchovních dotyce, bu na království neb ducho-

venství, o tom takto zuostáno a konen na snmu obecním ode

všech zavíno, tak totižto: Ktož by kolivk na které zboží vý-

platu od krále JM*' ml, že ten má držitele toho zboží listem od

úadu menšího ke dni úternínm pi každých suchých dnech a svatém

Jeronýmu, když saud zemský drží se, obeslati. A ten každý, jsa

listem obeslán od úadu, má na plném saudu ped pány s svými

listy a spravedlnostmi, kteréž na to zboží má, státi a rozsudek

o to panský trpti bez odpornosti.

A ten, ktož by takovú výplatu na druhém míti chtl, má
naped výplatu svú ukázati, a potom teprv ten, ktož statek drží,

má také spravedlnost svú, kterúž by na to ml, ped pány uká-

zati. Pakli by nestál ten, ktož by listem byl od úadu obeslán,

aby svú summu (na tom statku zapsánu) vzal, niímž se neza-

stíraje žádnými životy. Pakli by ten, ktož by list od úadu vzal

a druhého obeslal ped pány, žádné výplaty sob píslušející

neukázal: tehdy má stran druhé ty škody, což by pro takovau

jízdu do Prahy jeda vzal, na schválení úedníkuov menších dáti.

Než jestli že by král JM* neb který konvent aneb které du-

chovní osoby obeslali které držitele zboží, k tomu duchovenství

pislušející(ch), a bylo by to rozeznáno, že ty osoby duchovní

výplaty by neobdržely: tehdy pro to ty osoby duchovní ne-

budau stran druhé škodami povinni. A úedníci menší ka-

ždému listy takové vydávati mají, a ty listy poád znamenati

tak a vedle toho, jakž kto prvé od nich listu požádá, aby talí

lidé k slyšení picházeli; ktož prvé list vezme a obešle, (aby)

prvé slyšán byl. Než jestli že by JM* král nynjší neb budúcí

v zemi byl: tehdy o ty výplaty ped JM' Královskau, nynjším

i budúcími králi eskými, sauzeno býti má. Než toto jest pi
tom znamenit vymínno, že všichni duchovní stavové každého

mají zachovati podlé zápisuov a majestátuov jednoho každého,

ješto je mají, bud od císauov i od králuov, i od krále JM'' pána
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našeho, aneb napotom od budúcích kiáluov eských míti budau.

Každý zuosta pi tom, pokudž zápis jeho od JM" ukazuje aneb

napotom ukazovati od budúcích krahiov eských budu, bud na

životy neb na summy; každý podlé znní svého zápisu zuostati

má. A tato vc státi má do JM*' vuole a dalšího rozkázaní
;
po-

nvadž to saud a vc JM"jest, kdež JIVF rozkáže, tu má držán

býti. A protož toto zízení o výplatách svrchu psané a prvé

uinné, má mocné a stálé a od každého zachováno a držáno býti.

Než jakož jest králuom eským Jich M'^"^ výmínka a moc
pozuostavena, ponvadž to saud a vc JM" Královské jest : kdež

Jeho M' rozkáže, tu má držán býti. A protož na tauž výmínku

téhož zízení obecního Jeho M* královská z moci své královské

takto o tom editi a ustanoviti ráí, aby lidé spšnji k svým

spravedlivostem, což se takových výplat dotýe, mimo pedešlý

spuosob picházeti mohli. Ktož by kolivk z naped psaných

výijlat vobeslati koho chtl, že to bude moci uiniti, bud ped saud

zemský, aneb ped saud komorní aneb ped Jeho M* Královská,

ráil-li by býti v zemi. A takové obeslání má vzato býti a tomu

dodáno, kohož by z té výplaty viniti chtl, tyi nedle od téhož

saudu, ped kterýž by obeslání vzíti chtl, prvé než by ten saud

pišel. Jestli že by pak král JM* koho obeslati ráil z jakého

kolivk statku zástavného, bud na království aneb na ducho-

venství: to Jeho M* Královská bude moci uiniti bud ped saud

zemský, aneb komorní, aneb ped rady své, když by JM* v zemi

býti ráil, kteíž by k naped psaným sauduom písahu uinili.

A též má takové obeslání tyi nedle naped tomu, kohož by

obselati ráil, dodáno býti, než by ten saud pišel. Než takové

JM" Královské obeslání nemá v žádný poádek zapsáno býti, a té

pi má se konen, kohož by JM* Královská obeslati ráil, tím

saudem, od kteréhož by to obeslání vyšlo, rozsudkem konec státi,

díve nežli by se ten saud vzdal. Než jestli že by páni saudce

na témž saudu poznali toho hodnú píinu : tehdy budau moci té

pe do druhého saudu odložiti. A ped týmž druhým saudem

mají hned té pi konec uiniti, žádných odtahuov dalších tonui

neiníc. Však pro to též tato vc státi má do JM*' vuole a

dalšího rozkázaní, ponvadž to saud a vc JM" jest; kdež JM'

rozkáže v království eském pi tch svrchu psaných saudích,

tu má držán býti.
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206. Nalezli vuobec zu právo: Což se zboží a gruntuov

krále JM" tlotýe, kterýchž ráí býti v držení nyní, aneb potomn
býti ráí, že se tíž gruntové tímto nálezem a zízením s my-

slivostí všelijaká všem i každému jednomu zapovídají. A jestli

že by pes toto zízení kto koli z stavuov na Jeho M^' Královské

grunty chodil aneb jezdil s jakau kolivk myslivostí, aneb slu-

žebníky své vysílal: takový každý má propadnuti do komory

krále JM'' sto kop grošuov eských. Pakli by í služebníci jeli

bez vdomí a povolení pána svého : kteíž by byli stavu panského,

rytíského aneb mstského, takoví tauž pokutu mají propadnauti.

A z takové pokuty bude moci obeslati hajtman, kterýž by zprávcí

týchž gruntuov JM" Královské byl, na kterýchž by se ta my-

slivost stala. Než což se lidí sedlských dotýe a ádu lehkého,

jestli že by byli na gruntech JM^ Královské s jakau myslivostí

pistiženi, s tmi JAP Královská aneb hajtman JM'' nmože uiniti a

je trestati, tak aby mu na zdraví uškozeno nebylo, jakž kolivk

JM" Královské vuole bude. Pakli by na gruntích pistiženi s ta-

kovau myslivostí nebyli, a na kterého lovka, í by kolivk byl,

to se pokázalo, že jest s myslivostí na gruntech JM" byl a ji pro-

vozoval : má JM*' Královské hajtmanu v moc vydán býti od toho

pána, íž by to lovk byl. Jestli že by pak pán toho lovka
jakau vaymluvu míti chtl, nechtíce toho lovka vydati : tehda

hajtman krále JM" bude moci téhož pána obeslati, aby jej ped
hajtmany toho kraje, v kterémž by JM" Královské zboží aneb

gruntové leželi, postavil, a tíž hajtmané mají o to bez odtahuov

spravedlivý konec uiniti. A jestli že by kdo jaké ádné výsady

na myslivosti pedešlé od králuov Jich JVP' mli a jich užívali,

že ti toho podlé tch vaysad svých užiti mají. Také od sedlákuov,

ani od žádného z lidí, aby jam na zv velikú i malú žádných

na pomezích a pi pomezích a lesích nmeckých i jinde dláno

nebylo, a ty které jsau sdlané, aby zametány a zadlány byly

pod pokután ptmezcítma kop grošuov eských králi JM" do

komory propadení.

207. I tem. Což se pak všech obyvatelné v krá-
lovství eského dotýe o myslivosti, všickni mezi sebau zuostali

jsau, aby jeden druhému s myslivostí žádnau žádný nejezdil, ne-

chodil, ani služebníkuov vysílal na grunty cizí od kvtné nedle až
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do svatého Jiljí. A to z té píiny, aby jedni druhým v vobih' škody

neinili, ješto mnohé skrze to mezi liíhni, a zvlášt od lidí obec-

ních, nesnáze- i mordy picházejí. A ktož by koli jezdil neb chodil

na ích gruntech s jakú myslivostí do svrchu psaného asu

z panského, rytíského neb mstského stavu: tehdy bude moci

ten každý, íž jsau grunty, toho každého z desíti kop grošuov

eských pohnati ped saud zemský menší aneb komorní. A pakli

by z lidí sedlských aneb od msta kterého obyvatel byl, ješto

by vosedlý v mst nebyl: ten má a množ od toho pána tch
gruntuov, na íchž jest gruntích myslivost vedl, vzat býti, a po-

vinen dáti bude dv kop grošuov eských tomu, na íchž jest

gruntích postižen. A nechtl-li by dáti aneb že by nemohl : tehdy

tyi nedle v vazb slušné bez uškození na jeho zdraví má
sedti. A k tomu, což by u nho bylo nalezeno, ím by myslivost

provozoval, to jemu pobráno býti má. Než chodil-li by kdo aneb

jezdil z vuole pána svého, o to bude moci každý k tonui pánu

o deset kop grušuov eských hledti tím spuosobem, jak se svrchu

píše. Než na svých gruntích každý, ktož chce, nuiož myslivost

vésti, v tom se jemu tímto zízením cesta nezavírá. Než zízení

pedešlé o zapovdí myslivosti, to pi tom v své moci zuostati

má. Než jestli že by kto po svém traudu jezdil neb chodil a

štval po jakéž koli zvi, a ptactvo hubil s jestábem aneb kra-

hujci honiec, a to jemu na grunty cizí zabhlo, a on že by zatím

z nevdomí na í grunty vjel neb vsel, a b}'! proto z pokuty

nadepsané obvinn : to bude moci, jest-li panského neb rytíského

stavu aneb též mštnín osedlý, vezma to k své víe a na své

svdomí, že jest to z té píiny uinil, zpraviti, a tudy pokuty

nadepsané trpti a nésti nemá. Pakli by ádu sedlského byl,

ten má také písahu, tak jakž za obyej a ád toho jest, zpraviti.

A tento artikul má státi dotud, dokudž bychme se o to

jinak všickni ti stavové nesvolili.

208. Item. Jakož smlúva mezi stavy panským,
rytíským a mstským uinna jest, z kterýchž vcí lidé mstští

ped saudy zemské nemají poháníni býti, kteížto artikulové

jsau v zízení zemském zejména postaveni: o ty artikule sta-

rosta koniornií na lidi mstské nemá puohonuov vydávati. Kte-

réžto artikule starosta koniornií má z zízení zemského vypsané
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míti. Než jestli že by se co trefilo pípadného, aneb že by na

voniyhi bylo, zeniská-li ili mstská vc jest, a na takové vci

že by piiolionové vyšli a pi vyhlašování tch i)honno že by

se ta osoba mstská nebo osoby ohlásili, pravíce, že by Ai puo-

honové nebo pnohon proti smlúv mezi stavy uinné byly o vci

nistské'< : tehdy saiidce zemští, prvé nežli by ten saud do dru-

hého saudu odložen byl, déle tím neodtahujíc, mají mezi stra-

nami to rozvážiti a konec mezi nimi uiniti, k kterénni by saudu

náležely. A týmž spuosobem u saudu komorního i u saudu liajt-

manského má se, jakž se na hoe píše, zachováno býti.

209. Item. Což se židv do týe, jakož kradené

vci pijímají. Ktož by kolivk kterau svau vc jemu ukradenu

v židech optal u kteréhož koli žida: že ten žid nebo-li židé hned

beze všeho úplatku zase navracovati mají beze vší odpornosti.

A také židé toliko na základy aby puojovali; ale na listy a na

registra nic. Neb potom skrze to se zmatkové djí znamenití.

A kterýž by koli žid na kterau kradenau vc puojil, a ten,

komuž ukradeno jest, kterau škodu skrze to vzal: že ten žid

jemu tu škodu napraviti má beze vší odpornosti, aneb toho zlo-

dje jemu oznámiti má také beze vší odpornosti. Pakli by toho

žid neuinil, tehdy ten, komuž ukradeno jest, k hrdlu i k statku

bude moci hledti k tomu židu. A v mstech královských, pan-

ských, rytíských, v mstekách, ani ve všech židuom aby žád-

ných zápisuov v registra, v kanceláích pražských, ani jinde, ani

v knihy mstské zapisovati, ani nikterak jinak nedopauštli

pod žádným vymyšleným spuosobem. Chtli-li by kteí z židuov

koho neb kterú osobu, bu z panského, rytíského, mstského
z stavuov i z sedlákuov, v jaké zápisy uvozovati: pakli by se

který žid toho dopustil, aby tu sunnnu, na kterauž by kto zápis

udlal, králi Jeho M" do komory propadl. A purgkmistr a kon-

šelé, na kterémž by se práv a v kterém mst nebo msteku
kdy taková vc pihodila, a který žid o zlodjskú a kradenu vc
naíkán od koho byl : aby konec o tauž vc kradenau týž purgk-

mistr a konšelé ve tyech nedlech poád zbhlých spravedlivý

uinili.

210. Item. Purgkrabie hradu pražského, když
jede na dopomožení práva bud po listu obranním aneb s místo-
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komorníkem k odhádaní statku íhož koli, ktož by se toho do-

pustil: od té jízdy má jemu dáno l)ýti pt kop grošuov eských,

a ztrava též sem i tam dána jemu i obrok na koné má býti.

211. I tem. Což se pedešlých vcí do týe, ty se

mají tak vykonati i o bern pedešlé, jakž jest prvé svoleno a

za právo bylo ustanoveno. Než kteréž by vci nastaly po suchých

dnech letniních, když se tchto práv napravení vuobec vyhlásí:

tehdy již podlé tohoto práva napravení mají se jedni k (h-uhým

vespolek zachovati. A která by se mla bern neb pomoc budaucí

dáti ve dvau letech od svatého Jií minulého: ta se má tak

vykonati, jakž o tom bude zuostáno a svoleno.

Ponvadž ješt vostatek práva, co ješt napraveno není, má
se napraviti: a to se má na ten as napraviti, když zase (na) na-

pravování práv zasedán, ktož jsau k tomu voleni, aneb jiní od

krále JM'' od zem aneb budau. A ponvadž ješt se j<íst všech

práv nemohlo napraviti pro krátkost asu a pi"0 odjezd krále

JM": tehdy ti, ktož jsau prvé na obecním snmu od krále JM*'

a od stavuo voleni, mají se zase, aby se všecka práva, pokudž

by se toho poteba poznala, napravila, což ješt napraveno není,

na hrad pražský sjeti, když od Jj\P' Královské obesláni budau,

a na tom sedti, a k tonui se s pilností piiniti, aby se to

k místu a k konci pivedlo, což se ješt práva napraviti má.



(SMLUVA 8VAT0-VACLAVSKA..)

1. Ve j 111 c 11 o svaté a nerozdílné Trojice, a iii e n.

Léta 0(1 narození Syna Božího tisícího ptistélio sedm-

náctého na snéniu obecním, kteiýž jest držáii na hrad praž-

ském pi asu svatého Vácshiva

stav panský a rytíský království eského s jedné, a Pra-

žané i všecken stav mstský téhož království eského s strany

druhé, o ty všecky ruoznice a nesnáze i o všeliká záští, kteráž

jsú obapoln mezi týmiž stavy, což se ku právuom zemským stávání

dotýe, od dávních asuov až do chvíle této k nemalému zastínní

naped králi JM*' i tohoto království i všeho obecného dobrého stály

a trvaly: zdaru Boha všemohúcího, pátelským jednáním a s celu

i dokonalil k sob obojích stran duovrností, sami mezi sebú,

jakožto jeden jazyk eský, tíž stavové všickni ti svrchu jme-

novaného království eského smluvili jsú se a srovnali, jakž tuto

dekami zemskými zapsáno a svrženo stojí. A takto nalezli vuobec

za právo:

2. Item, Osoba mstská osedlá, neb obyvatel mstský,

i jiný každý lovk panského a rytíského stavu, kterýž duom
v mst pod právem mstským a pod šos má, s tmito vcmi
ku právu a saudu mstskému a pod šos slušejí, tak jakož se

tuto podpisuje, a ped právem mstským vinni i sauzeni býti

mají. Item z domu v mst, kterýž svobodný není. Item, což

v tom domu má v mst jakéhož koli statku movitého, ješto pod
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ŠOS písluší. Item o dluhy všecky, krom listovních dluhuov, kteíž

by listové s pokutami byli s ležením a rukojmmi, aneb pod

peetmi, neb peetí na svdomí, kteíž moc listu hlavního mají

a v sob zavírají. Item o smliivy, když by mštnín s mšt-
nínem initi ml, ti se hledati mají právem svým, což by se vcí

zemských nedotýkalo, než toliko samých šosovních; neb jich panský

a rytíský stavové v to nepotahují. Než což by s panskými neb

rytískými osobami aneb s lidmi jejich smlúvali, ješto by se zem-

ských vcí a ne šosovních dotýkalo : ta vc zuosta pi zemském

práv jako i prvé. Pakli by se kto mimo práva zemská ve jiného

dobrovoln podvolil, ten bude povinen podlé svého podvolení tak

se zachovati. Než jestli že by mštnín s pánem neb rytíským

lovkem aneb s lidmi jejich jakau sndúvu udlal, bud! o obilé

aneb o trávy na lukách, na jeden rok aneb jakž by smiúva byla.

zvlášt s sedlákem s volí pána jeho: jestli že by ten mštnín
tomu dosti neuinil, má jej viniti na mstském práv, a sedláka

ped pánem. Než jestli že by pán jeho k tomu povolení nedal,

tomu bude moci odepíti.

2. 1 1 e m. Což j s e osoby panské aneb rytíské
do týe, kteráž by v mst pod šosem duom mla: že má a

povinen bude ten všecko z toho domu trpti s tím mstem, v kte-

rémž takový duom sob kaupil. Krom jestli že by jeho chtli

na který úad mstský vsaditi, toho bude nn'ti každý vuoli

z panského a rytíského stavuov, kteíž by živností a obchoduov

mstských nevedli, to k sob pijíti nebo nechati. A také chtl-li

by jej kto z toho domu aneb z eho, ješto by to, což by kaupil,

k mstu pod šos slušelo, viniti : má tu na tom práv z toho práv

býti. Než kterýž by pán neb rytíský lovk ml v svém dom
hospodáe, tehdy ten hospodá na jeho míst to initi a pod-

niknuti má.

4. Item. O všecky grunty, kteíž se knihami mst-

skými pod šos a pod právo mstské zapisují, ješto od staradávna

ku právu mstskému spravedliv píslušejí pod šos, totižto o d-
diny, lauky, vinice, štpnice, zahrady, o chmelnice, šafranice,

eky, potoky, hory, lesy, ostrovy, rybníky, luhy, kteíž by pod

šos píslušeli, tak jakož se na hoe píše, a ješto by se sprave-

dliv pokázati mohlo, že pod šos píslušejí.
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5. Item. O všecky svrchky, kteíž pod šos a právo

mstské píshišejí, krom což by páni a rytíští lidé svých vécí

a svrcbkuov v mst a v doinícli mli.

6. Item. O píhody mstské, bud to pi osob aneb

pi statcích mstských, jakožto z krádeže aneb z laupeže, ktož

by koho viniti chtl, po vyznání kterého zloince anebo bez vy-

znání, niaje na njaký duovod: z toho má každý vinn býti na

práv svém. Jestli že by pak kto z stavu panského aneb rytí-

ského jakau škodu na osob nebo statku komu uinil anebo

pohržky inil, a na duovod dostatený ml, a že by v zemi

statku neml a osedlý nel)yl: aby ten, komuž by se škoda stala

na osob neb na statku, anel) konuiž by na svém míst poruil,

mohl toho žádati, tu kdež by jej pistihl, aby byl ctí a vrau

zavázán, aby stál a dostál ped saudem zemským, kterýž by

naji)rv od toho asu na hrad pražském držán byl. Krom zjev-

ných a vyhlášených zhilbcí zemských a osob podezelých : k tm
aby se zachovalo podlé zízení zemského prvního; neb jim na

slib nemá veno býti. Než ktož by koli v zlodjství aneb v skutku

zlém byl polapen, ten bez saudu bud trestán od toho, ktož by

jej polapil, tak jakž o tom prvé zízení zemské ukazuje.

Než což se vyznání dotýe od zloincuov na kohož kolivk,

ta vc na této míe státi má. Jestli že by který zloinec na

koho z panského neb rytíského stavu osobu vyznal, a on, o tom

vda a cht po své poctivosti státi, žádal, aby na hrad pražský

byl ten zlodj vydán: tehdy aby se to na královský groš podlé

zízení zemského stalo, a ten zloinec aby na hrad pražský tím

spuosobem dodán byl. A které by msto na hrad pražský tako-

vého zlodje vydalo, bude-li chtíti, muož vyslati to msto dv
osob písežné, kteréž by se jim líbily, z stavu mstského, aby

pi takovém trápení byli, i také pi tom, kd}ž by konec bráti

ml, aby oni k nmu nduviti mohli, což by jim poteba kázala.

A též bud z stavu panského neb rytíského osoba, kteráž

by na hrad pražský kterého zloince vydala, bude tu moci sám

býti anebo dva dobrá lovky, aby pi tom byli, vyslati. A také

jestli že by se pihodilo, a který zloinec v mst trápen býti

ml, a která osoba bu z panského neb rytíského stavu, když

by jich neb lidí jejich poteba toho ukazovala, žádala, pi tom
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také býti má, aneb na niísté svém dva dobrá lovk.y vyslala:

tehdy ten jistý z stavu panskélio neb rytískeMio, aneb kohož by

tak poslal na svém miste, mají k tomu puštni býti. Také ktož

by koho zamordoval, každý z hlavy bu vinen na svém práv,

tak jakž nález císae Kaila, dekami zemskými zapsaný, ukazuje.

7. Item o láni. Mštnín mštnína o to na svém

práv viniti.

8. Item. Z hanl -li by pak pána neb rytíského

lovka anebo že by ho na poctivosti jeho dotekl mštnín neb

obyvatel mstský : aby to pán ten neb rytíský lovk skrze osol)u

svil, aneb skrze posly, aneb psaním svým purgkmistru a kon-

šeluom v tom mst oznámil. A ])ude-li se ten mštnín neb msta
obyvatel, kterékož koli stavu, ped purgkmistrem a konšely

k tomu znáti a toho vésti nebude chtíti: aby tu nápravu tomu

pánu neb rytískému lovku na svém práv jemu samému, aneb

kohož by na svém míst poslal, uinil. Pakli by seznal a vésti

chtl, tehdy aby saud mstský k sob toho nepijímal, ale s sebe

složil. A ten pán neb rytíský lovk, kterýž by po své pocti-

vosti jíti chtl, bude moci mštnína neb obyvatele ped krále

JM*, když by v zemi byl, aneb ped saud zemský z toho pohnati.

Jestli že by pak pel ten mštnín aneb msta obyvatel, a ten

pán neb rytíský lovk na tom dosti míti nechtl: tehdy aby

to na toho mštnína neb obyvatele msta dvma svdky hod-

nými, aneb chce-li kto více, provedl, že jest to mluvil. A tch
svdkuov, kterýchž by k tomu ten, kohož by se dotýkalo, pote-

boval, nebude potebí pohánti ; než ktož by toho na nich žádal,

mnjí jemu to svdomí a povinni budu, kterak jsú toho v pravd

svdomí, každý z nich listem oteveným dáti ane])0 osobn ped
purkmistrem a konšely bez písahy seznati. A vedle pruovodu

mštnín anel) obyvatel mstský bude povinen jemu tu nái)ravu

pi saudu zemském na suché dni najprv píští uiniti i pokutu

trpti. Pakli by ten pán neb rytíský lovk od toho mštnína

anebo obyvatele mstského ped tím právem nápravu pijíti chtl:

toho bude míti vuoli. A k té náprav nechtl-li by sám pán neb

rytíský lovk pijíti, ale na svém míst s mocí bude moci po-

slati, a v náprav má jméno toho, kohož by se to hanní dotýkalo,

jmenovati. Jestli že by pak ten mštnín anel) obyvatel mstský
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tm na hoe jmenovaným svédkuom odpíral: tehdy strany mají

o to i)ed saudem zemským státi ty snché dni najprv i)i-íští, ten

liondlí po týchž snchých dnech. anel)0 po svatém Jeronýme, a

té/ i ])o svaté Barhoe najprv píští ten pondh'. A svdky ty

aneho jiné, kterýchž by potel)Ovali, s obú stran bmhi moci vésti,

a což by tn nalezeno bylo, podniknuti. A takové stání má býti

l)ez pnohonn. A páni saudce zemští mají o to mezi stranami na

týž den svrchu jmenovaný, po najprvní pi to slyšíce, konec

uiniti tak a tím spuosobem i vším poádem, jako po puohonu.

(Jo se pak pokuty trestání dotýe, má ten mštnín neb obyvatel

mstský trestán býti od purgkmistra a konšeluov téhož msta,

z kteréhož l)y byl, takovým trestáním, jako na hrad pražském.

9. Item. Což se pak láni o dluhy a peníze do-

t ý e, ta vc stuoj podlé zízení zemského. Jestli že by pak kto

u koho co vyvil a na as urený nezaplatil, z kteréhož koli

stavu, a k takovému kto se znal, jsa napomenut jednu, druhé

v slušném asu : množ se k nmu tmi slovy domlúvati, že //jemu

tonui dosti neuinil na ten as, což jemu ekl'<. Než když zaplatí,

to jelio poctivosti nemá nic škoditi. Pakli by který pán aneb ry-

tíský lovk, vdluže se u emeslníkuov a jiných v mst ob-

chodníkuov všelikterakých, záplatau by prodléval: tehdy aby na

liajtmany aneb na hajtmana toho kraje to vzneseno bylo.

A jestli že by po tom vznesení ten pán neb rytíský lovk
toho dluhu ve dvú nedlech poád zbhlých nezaplatil, a k nnm
se znal: tehdy aby jeho vci vitel mohl obstaviti, a to až do

pti kop grošuov eských a níže pod to. Pakli by pel, tehdy

aby to na ped hajtmany neb hajtmanem toho kraje, kdež pi-

sedí, provedl. A po pruovodu ve dvau nedlích poád zbhlých

aby ten dluh zaplatil, pod pokutu na hoe položenu. Též z mst,

msteek, ze vsí panských a rytíských lidí, dluhuov dobývati

mají. A což se jiných stavukuov vuobec krom tchto dotýe,

ti zuostate na tom, jakž od staradávna bývalo.

10. Item o svení. Ktož by kolivk co mštnínu neb

msta ol)yvateli svil aneb schovati dal, ten mštnín i ol)yvatel

aby z toho na svém práv každému práv byl, což se svrškuov

jakýchž koli dotýe, krom majestátuov a listuov na peníze a

gruntuov svobodných, manských neb zápisných. Pakli by mst-



96 Smlúva svatováclavská.

nínii jakýž kolivék klenot od stíbra, zlata, perel, na hotových

penzích aneb šatství jakéniž koli sven byl: má týž vinen býti

ped purgkmistrem a radaii téhož msta, a oni jenui ve tech

msících poád zbhlých konec o to niniti mají. Pakli by ne-

uinili, tehdy aby tu osobu ml vuoli k zemskému neb komornímu

sauduom pohnati, kterýž,*) jsa napomenut, vrátiti by nechtl: le
by která strana bezelstn svdkuov míti nemohla, podlé práva

jdúc v tom asu.

11. 1 1 e m. Což se s 1 i b u o d o t ý

e

, aby to pi purg-

krabském úadu zuostalo, to což k tomu saudu písluší. A jiní

slibové zuostate pi tom práv, k kterémuž právu kto i»ísluší,

tak jakž se od staradávna zachovávalo.

12. Item. O eled v mst což mštnín s mšt-
nínem neb s obyvatelem v mst, kteréhož kolivk stavu, initi

má: z toho se hlete právem mstským, kteráž by eled v tch
domicil šosovních byla. Než o eled, kteráž by z gruntuov zem-

ských svobodných zbhla, to stuoj pi prvním zízení zemském.

13. 1 1 e m. O viny m s t s k é v m st, proti komuž by

mstský lovk co provinil. Krom králi JM'i provinní a vcí

zemských anel) pokut: ti zuostate pi práv aneb pi úadu

pana i)odkomoího, a také pi výsadách mst pražských i jiných

mst, kterýchž jsú od staradiívna užívali, kterémuž co náleží, tak

jakž od staradávna bývalo.

14. Item. O kšaftích, kdež by se gruntuov a vcí zem-

ských nedotýkalo.

Item o nápady, což by se také zemských gruntuov a vcí

nedotýkalo, nežli toliko šosovních vcí samých, le by kdo nad

to výše jaké výsady od staradávna mli a jich užívali.

15. Item. O svády mstské. Svadil-li by se mštnín
s mštnínem, o to pi práv mstském sebe hlete. Pakli by se

svadili pán neb rytíský lovk v mst sami mezi sebau: to

zuosta pi práv a zízení zemském, tak jakož o tom prvé zí-

zeno jest. A taková vc aby skuten skrze pány a vládyky

saudu zemského trestáním byla napi'avcna. Pakli by i):ín aneb

rytíský lovk svadil se s mštnínem: tehdy, bude-li chtíti pán

*) ,,kterýž" vztíiliuje se k „osob".
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aneb rytíský -lovk méštonína viniti, aby ho vinil ped právem

mstským. A té/ jestli že by také mštnín pána neb rytíiského

lovka viniti chtl, aby ho vinil ped sandem zemským neb ko-

morním. Krom což se hnnní (h)tý(>, to /uostnfi pi tom. jakž

nai)ed psiíno stojí.

16. Itein. Pe inil- li by který mštnín neb

obyvatel mstský na grnntích zemských tím skntkem, ktei'ýž l)y

k rozvažování a sanzení saudnom zemským spravedliv náležel :

taková vc zuostafi pi saudech zemských. A o tento toliko samy

artikul se svolili na témž snmu, aby toliko, tak jakž v sob zní,

odložen byl, bez ujmy jedné každé strnny spravedlnosti, nž do

šesti let najprvé poád zbhlých.

17. Item. Jestli že by ktož kol ivk z panskélio

neb ryt í s k é h o s t a v u ktei au rndu msta ktei'ého koli

samu viniti chtl z eho takového, ješto by vc mstská byla

a sauduom mstským náležela. Tu dotkne-li se mst pražských,

má radu pedešlu ped nov rad viniti, tak jakož práva a

zízení krále JM*' uinné ukazuje, a od staradávna toho v užívání

Ityli. Bude-li se pak jiných mst též o ty vci naped položené

dotýkati, to zuosta pi úadu pana podkomoího ádn pišlého

a pi výsadách jednoho každého msta, jakož jest od staradávna

liývalo, a toho v užívání jsau. Pakli by se dotýkalo osob neb

osoby stavu panského neb rytíského, aneb jich lidí, anebo jakýchž

kolivk vcí, ješto k sauduom zemským píslušejí: o takové vci

budau moci poháníni býti k sauduom zemským, tak jakž jest od

staradávna l)ývalo, totiž purgkmistr, konšelé i všecka obec.

18. Item. Ktož by z panského neb rytíského
stavu chtl purgkmistra a radu i všecku obec z eho viniti,

ješto by se vci gruntovní a zemské a saud zemských dvor-

ského a purgkrabského nedotýkalo: tehdy aby ten, ktož by viniti

chtl, poslal do msta toho aneb psal list pod svau peetí purgk-

nnstru a rad téhož msta, x-jest-li k tomu vuole vší obce, co by

se jemu stalo«. Tu týž purgkmistr a konšelé i všecka obec mají

odpovd dáti do dvau nedlí poád zbhlých, zná-li se k tomu

obec ili nic. Tehdy ten, ktož by chtl viniti, má na krále JM'

íakovau vc vznésti, a ped JM*' Královské osobau zde v zemi,

když by v zemi býti ráil, viniti má, a král JM^ má, jim o to

Zízení zomská l.j.SO. 7
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konec ve tech msících po tom vznešení poád zbhlých uiniti.

Pakli l)y JM' Královská v tom jmenovaném asu jim o to konce

a místa neudlal: tehdy ten, kohož by se ta vc dotýkala, bude

jich moci o to ped saud zemský polinati. A jestli že by kvííle

JM" v zemi nebylo, tehdy tž bude moci o to beze všeho pro-

stedku ped saudy zemské je pohánti.

19. Jiné pak všeckny vci, mimo tyto položené
a tmto podobné nižší a menší uístské, ty též mají sauzeny

býti na práv mstském, a z nich mšané a obyvatelé mstští

nemají jinam poháníni býti. Též také jiné všecky vci nižší a

menší zemské mají pi zemských saudích zuostati, což k kterénui

saudu písluší.

20. Item. Což se trhu o v do týe, ti mají býti svo-

bodni v mstech i v mstekách, tak aby každý svobodn bez

útisku kupovati i i)rodávati mohl.

21. Item. O kteréž kolivk mstské vci páni a

rytístvo mli by ped saudem zemským initi: tehdy na svém

míst každý bude moci s listem mocným poslati.

22. Nalezli vuobec za právo: Což se svdomí do-

tyce ke všem sauduom zemským, též i k pur^krabskému. aby

každý pán i rytíský lovk svdomí k týmž sauduom zemským

dáti mohl a dal listem zaveným pod peetí svau. A ktož by

toho svdomí poteboval, aby to dostaten tomu pánu neb ry-

tískénm lovku i)n puohonu na ceduli, jakého svdoim' na nm
žádá, sepsané dali. A v tom listu aby tak stálo, >že to bére na

svau víru a na svau duši, že jest v pravd tak, což tu svdí«.

A to o každú vc takové listovní svdomí bude moci dáti. Jestli

že by pak kto chtl svdomí dáti pi dekách aneb pi re^istích

purgkrabských nel) komorních, tak jakž by ml listem dáti, to

bude moci uiniti. Krom když by se cti, hrdla a gruntuov, když

by o to puohon byl neb obeslání, aneb z tch tí jedné vci

dotýkalo: tu l^aždý povinen bude osol)n státi a svdomí dáti

pi úad desk zemských, tak jakž o tom prvé zí/ení zemské

ukazují.

23. Item. Konšelé v mstech královských, kteíž

písežní jsau, též budau moci listem zaveným pod peetí mstskú
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svdomí (iávati, vezmaiíce to, což vyznávají na tu písahn, kterauž

jsú Pánu lUdui a lajíli JjNI*' k úadu konšolskéniu uinili. Též

kromájteh tri na hoe psaných kusuov, cti, hrdhi a gruntuov; tu

budau povinni osobn stávati podU' i)rvního zízení zeniskélio.

24. Iteni. Což se pak jiných osedlých mstských
lidí dotýe, takto se v tom všecka, bud msta královská .

krále JM'', panská neb rytíská, zachovati mají: že v každém '|/

mst mají míti písae mstského, lovka dobrého, na své cti

dobe zachovalého, kterýž zvláštní písahu na to uiniti niií

»naped Pánu Bohu. všem svatým, králi Jeho M", pánuom JM'''"'

ajánuom rytístvu, Pražanuom a všem mstuom i obyvateluom

království eského, že kteráž svdomí k sauduom zemskýn.i od

mšan toho msta pijímati bude, že v tom tajnost zachová

pod tauž pokután jako pi saudu zemském''<. A to svdomí takto

pijímati m;í. Ktož by kolivk v mst osedlý byl, tomu vydati

má písahu túž jako pi saudu zemském, kterauž oni, stojíc a

zdvihnauc dva prsty, uiniti mají. Jiným pak v mst neosedlým,

a kteíž jsau prvé v mst sausedé nebyli, má vydati i)ísahu.

kterauž oni též jako pi saudu zemském, kleíce a položíce dva

prsty na kíži, uiniti mají. A kd3'ž ten písa taková svdomí

pijímati bude, mají pi tom dva z konšeluov toho msta l)ýti,

kdež by takové svdomí dáno býti mlo.

A též také ten, ktož by svdomí toho poteboval, bude > I

moci s sebú míti dv aneb ti osoby z stavu panského aneb ry- /

t irského, tak aby ty osoby na hoe dotené všecky, kteréž by

tak pi tom byli, to vidli a svdomí toiio byli, že se takové

svdomí ádn pijímá. A když se tak od písae písežného spíše

to svdomí: tehdy to svdomí má se zapeetiti hned mstskú

peetí, žádnému ohledati nedadúc, pod tauž písahu a tch

pánuov neb dol)rých lidí pítomných peetí jednu nebo dvma,

a hned má dáno býti tomu. ktož toho k té poteb potebuje.

A od takových svdkuov zapsání písai mstskému má dáno

býti po dvau groších eských. A jestli že by pak kdo z panuov

noh z rytístva pi tom svdomí sám býti nechtl, tehdy bude

moci na svém míst k tonui podlé naped doteného spuosobu

s listem mocným poslati. A pakli by kto z stavil svrchu psaných

toho všeho chtl doviti písai toho msta pi pítomnosti tch

G*
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(Ivau z konšcliiov: toho bude míti každý viioli. A takové svdomí
též bude moci peetí mstská zapeetíuo býti.

Pakli by který pán neb rytíský lovk potebovali jakého

I svdomí z toho msta, s kterýmž by mstem ve pi byl, kteréhož

by proti témuž mstu potebovali; jestli že by toho svdomí
nechtl dáti jich písai mstskému psáti a v tom sob nco
obtžoval: tehdy l)ude moci písae z jiného msta královského,

panského neb rytíského, kterýž by na to písahu ml, vzíti a

tomu sob i)odlé naped psaného spuosobu ty svdky d;íti za-

psati. A jestli že by pak chtl písae, kteíž svdomí u desk

l)íší, k tomu vzíti: toho též každý bude vuoli míti, dadic tomu

písai to dvoje právo, což se kterénui komorníku od úadu desk

do toho kraje dává. A k tomu od svdka zapsání po tyech
groších eských jemu saménui, ktož by takové svdky psal.

A žádný pán, rytíský lovk, ani msto, když by od svých

"^X lidíj)oddaných, a msto neb mštnín, odl^ých spoTusauseduoTáiieb

I
obyvateluov toho msta, svdomí potebovali, nemá sob takového

svdomí písai toho msta svého dáti zapisovati; než má jiného

písae y^íti, buto od desk neb z msta královského aneb pan-

ského neb rytíského, a tak to svdomí v pítomnosti dvau neb

tí osob z stavu panského neb rytíského spuosobiti. Však jtroto

pi takové vci ten poád se zachovati má. Ktož by svdomí

jakého v týchž dotených mstech potel)Oval, má to purgmistru

a rad toho msta puohonem po komorníku od úadu desk zem-

ských oznámiti, že potebuje svdomí osoby jedné nebo více, a

jakého od nich svdomí potebuje. A oni mají toho anebo ty

k tomu pijníiviti, aby jemu svdomí dali, spuosobem nahoe

psaným ; krom cti, hrdla a gruntuov. A od toho puohonu na

msto aby tolikéž dáno bylo, jakž od staradávna bývalo. A jestli

že by pak ti svdkové bez puohonu svditi chtli, to budau moci

dobe uiniti. A od každé osoby, kteréž by k tonui svdomí pote-

boval, má dáno býti od obsílání po jednom groši eském,

j/ Též také poteboval-li by ktož koli svdonn' od lidí sedl-

Í7l ^ skýcli aneb z msteek, bu krále JM'\ panských, rytíských,

) »^ aneb k mstu kterému píslušejících, i také od lidí duchovních

osol), z msteek i ze vsí kterýchž koli: ten má toho i)ána,

rytíského lovka, msto neb duchovního lovka i)ohnati, aby

osoby, kteréž v tém puhomi zejména postaví, k tomu i)ipravil
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neb pipravili, aby jemu svdili, co jim o tom vdomo jest, spuo-

sobem naped psaným. X \m témž puolionu má položiti, jakého

svdomí žádá. Krom cti, India a gruntuov, jakž se svrclui píše :

o to osedlí mšané budau povinni osobn ped úadem desk

zemských stávati a svdomí dávati, písahu iníce jako od staro-

dávna bývalo pi dekách zemských, stojíc, zdvihniic dva prsty.

Než což se iievosedlých lidí dotýe. ti také o est, lirdlo a i^runty

ped úadem desk zemských písahy kleíc initi mají, jakož

prvé zachováváno bylo.

Také což svdomí od purgkmistra a rady písežné, v kterémž j» j

kolivk mst dotýe, poteboval-li by jich kto spolen k jakému

svdomí, a na nich toho žádal, aby nui- vyznali, ješto by ta vc
ped nimi v rad zjevn se dala krom saudu: tu mají spolen

listem svým, tak jakž asto doteno, svdomí dávati. Než do-

týkalo-li by se kterých osob zvláštních rozdíln: ti mají svdomí

dávati každý zvláš, jakž i)rvé položeno. Jest-li pak, že by ten,

Ivtož by k svdomí potebován byl, od purgkmistra a konšel, aneb

od kterého pána neb rytíského lovka, též od osoby duchovní,

aneb od úedníka krále JM*', aneb kterého z svrchu psaných

stavuov nebyl k tomu pipraven, aby svdomí dal spuosobem na

hoe psaným: tehdy ktož jest takového svdomí poteboval, jestli

že by který z tch asto dotených stavuov, aneb purgkmistr

a konšelé to obmeškali, a takového neb takových k svdomí nepi-

pravili, bude moci jich o to pohnati, o to k nim podlé zízení

zemského hledti. Pakli by se purgkmistrem a konšely aneb

osobau tau z dotených stavuov pi tom nic neobmeškalo, a toho

bezelstnost kto pokáza! : tehdy jim to k škod býti nemá. /s

A cožse mst zavených panských a rytíských i duchovních ^ '

lidí dotýe: též písae míti mají v každém mst, a. též pi tom

pi všem se tak v svdomí dávaní všelikterakým obyejem, jako

jiná královská msta, zachovati mají.

25. I tem. Což se svdomí dotýe, kteréž by stav

panský a rytíský stavu instskénni dávati ml: to jim listovní

zavené pod svými peetmi k jich sauduom, kd3'ž by toho po-

tebovali a toho na nich žádali, dávati mají pod týmiž pokutami,

jakž oni stavu panskému a rytískému jsau povinni dávati, s tmito

výmínkami. Jestli že by který z stavu panského aneb rytíského
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dal svdomí osobí instskélio stavu, a skrze takové svdomí byl

iiaréen od toho. proti komuž by svdomí dával: tehdy, pi ktormž

by se to saudu neb mstu pihodilo, purgkmistr a konšelé toho

práva mají tomu pánu neb rytískému lovku, a hned zejména

tu osobu, oznámiti, >/že jest svdomí jeho nareno'<. Tehdy ten pán

neb rytíský lovk bude moci o náek svdomí svého viniti tu

osobu ped saudem zemským tím spuosobem, jakž zízení zemské

o náek cti ukazuje.

26. 1 1 e m. Což se piva vaení d o t ý e, ta vc mezi

stavy panským a rytíským a stavem mstským jest odložena až

do šesti let od nynjšího asu poád zbhlých, a to bez ujmy

každé strany vší a všeliké spravedlnosti. Též také všecky zapo-

vdí a pokuty pro to, aby k mstuom a trhuom jich vezeno nebylo,

minuti mají, kteréž jsú se více z nelibosti, nežli z jaké poteby

až do tchto asuov daly. Což se pak lidí obecních sedlských

dotýe pi piva na prodaj vaení, to stuoj pi nálezu krále Jiího

slavné pamti.

27. Item. Nepátelé kteíž jsau aneb by ješt byli,

budto z stavu kterého aneb osoby které: ti a takoví mají býti

a jsau všech nás tí stavuov nerozdíln nepátelé, a k tm a

k takovým všickni ti stavové máme a povinni jsme i slibujem

se zachovati, tak jakž o tom zízení pedešlé ukazuje.

28. Item. Nalezli vuobec za právo: Jestli že by pak

kterýmž koli nepáteluom zemským, bu to stavu kterého neb osoby,

glejtové dáni byli : aby v tom glejtu žádnému takovému, ani jich

pomocníkuoni žádný koní nedával, neprodával, ani nesmoval,

ani puojoval, ani zbroje, ani braní všelijaké, též ani penz, a

pod žádným vymyšleným obyejem jich jinak nijakž nefcdroval,

— le jídlem neb pitím, bu za peníze neb darmo, toho vuoli každý

mj, — než jiným niímž ani radou, pod pokutu cti hrdla ztracení

a to po dnešní den.

29. Item. Což se stáných práv dotýe ped vy-

mazáním té sndúvy prvé mezi stavy uinné : taková stáná

práva mají pi rozsudku slavné pamti krále JM" zuostati a pi
snme najprvé píštím a budúcím v to se má vzhlédnuti a na

míst postaviti podlé toho rozsudku krále JM" osobami, k tomu

ze všech tí stavuo volenými a vyln-anými.
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30. 1 1 e m. Což se p r á v a d o t ý e, bucT to i)i pouhou ídi

tak, jakž jest tauto sniluvú nyní smluveno a zaviíuo, aneb pi
práva vedení : to bu všem osobáui, i jedné každé osob svobodné

kteréhož koli stavu jednostajn, tak alw jedna každá osoba, z kte-

réhož koli stavu, pekážky v tom nemla; než aby tu svol)odu

mla pohánti, z ehož písluší, podlé této smliivy nynjší, i také

právo vésti a dovésti, tak jakž od staradávna bývalo.

31. Item z tch ze všech zápisíi postranních,
kteíž jsú v tchto ruoznicích mezi stavy a stavem uinni,

všickni ti stavové i také stav každý se propauštjí. Než pi
zápisích obecních, dskami uinných k obhajování a dopomáhání

práva, státi mají všickni ti stavové, tak jakž jsú se spolen
dskami zemskými zapsali a zavázali i také piznali.

Tito podlé krále JM*' z stavuov panského a rytíského pi

tchto práv napravování léta Božího tisícího ptistého tidcátého

v stedu ped sv. Tiburcím sedli a ped JM*'' Kskú osobn

k relací se piznali:

Naped Najjasnjší kníže a pán, pán Ferdinand z Boží

milosti Uherský, eský etc. král, infant v Hi spaný, arcikníže

Rakúský a margkrabie Moravský JjNP'.

Jan z Wartmberka a na Zveticích, najvyšší pnrgkrabie

pražský
;

Jaroslav starší z Šelmbergka a z Kosti, najvyšší komorník

království eského;

Zdislav Bergka z Dub a z Lipého, na Zákupí, najvyšší sudí

království eského
;

Vojtch z Pernštayna a na Pardubicích, najvyšší hofmistr

království eského
;

Adam z Hradce a na Hradci, najvyšší kanclé království

eského
;

Václav Bezdružicský z Kolovrat a na Kosátkách, najvyšší

sudí dvorský království eského a purgkrabie vyšehradský;

Zdenk Lev z Rožmitála a z Blatné atd.
;

Kundrát z Krajku a na Mladém Boleslavi
;
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Vilém Šviliovský z Ryžnibergka a na Klenovém, purgkrabie

karlnštaynský a hofmistr dvoru krále JM*';

Betislav Šviliovský z Kyžmbergka a na Rábí;

Jan purghrabie z Donína,

Albrecht Šlik z Holaye, hrab z Pasaunu na Lokti, naj-

vyšší kamermaystr království eského;

Šebestyan z Waytniille a na Chonuitov;

Albrecht z Kuttnštayna a na Ronšperce;

Jiík Popel z liObkovic a na Bílin;

Jan Ranpovský z Raupova a na Raupov
;

Radslav Bekovský z Šebíova a na Libchov, najvyšší

písa království eského;

Wolíárth Plangknar z Kynšperku, podkomoí království

eského
;

Jan Bechyn z Lažan a na Pieín, purgkrabie Karnštýnský
;

Mikuláš Vanura z Rehnic a na Krust;

Jan Dobenský z Dobenic;

Drslav ernín z Chudenic;

Jan Ješek z Srojetic na Srojeticích;

Jan Bore ze Lhoty, prokurátor krále JM";

Pavel Cholticský z Újezda na Cíiolticích;

Jaroslav z Vesovic na Brozanech.

Václav Robmhapp z Suchéma (sic) na Pacov.

A Pražané všech mst Pražských i na míst jiných mst

království eského k relací se též piznali.
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Zízení o runicích léta tisícího ptistého XXIIII.

Pedmluva tištuélio exempláe.

Knnice jest bntu velmi ukrutná a tak nekesanská i neniužská)

více ke zlému než k dobrómu; neb se jimi mnolio ncstatecných a neroz-

šafných mordv (i tm, ktož se s nimi obírají) piházi. A protož jest

dobe a chvalitebn v tomto království té stelby zlé užívání zapovdíno.

A ponvadž pak mnozí lidé, neznajíce, jak runic užívati neb neužívati

mají, v pokuty penžité, v vzení i hrdla ztracení vpadají: i aby se každý

vdl ím spraviti a pokut na to uložených vystíci, jest vc spravedlivá

a povinná lidem o tom zízení vdti. Nebo právo zatajené jest lidem

osidlo skryté. Protož, jakž jest o tom na tento as ode všech tí stavuv

naízeno, tuto jest to k vaystraze každému vytištno.

Což se runic dotýe, takto jest o tom svoleno a za právo

nalezeno :

1. Ponvadž se to skuten shledává, že mnozí lidé ze všech

tí stavv mnohé škody na hrdlech i jinak jsú sob inívali, a

jedni ped druhými v mnohých nebezpenostech ped takovú

braní jsú bývali, a zvlášt dobí ped zlými, vaytržnými a pode-

zelými lidmi : a pro ty a takové i jiné všecky a rozliné píiny,

majíce i zvláštní o tom od JKM" poruení, všickni ti stavové

i osoby z stavv pi tomto napravování práv toto jsme zídili,

že svtští i duchovní nemají s nimi choditi ani jezditi, s dlú-

haymi ani s krátkaymi, ani kterakž jich užívati, než tak, jak

se v tomto svolení šíe zavírá a ukazuje, všickni ve spolek se

zachovati mají. A to po tento as, jmenovit do dne sv. Havla

najprv píštího. A v tom asu má se do kraj voznámiti knížetem

JM" *) tak i tím poádem, jak se píjezd k snmu obecnému

*) Míní se tu Karel kníže z Miinsterberka, jenž tehda byl nejvyšším

hejtmanem zemským.
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oljsílá, aneb jak by se JM*' Kuížecí v tom za najlepší vc zdálo

a vidlo, a to po mstech, mstekách královských, jtanských,

rytíských všudy má provolati, aby lidé všickiii vid)ec, o tom

vdúc, vdli se v tom jak zpraviti a zachovati.

2. Jestli že by pak se kto tak nezachoval, a po té za-

povdí a oznáme-ní více s runicemi jakýmiž kolivk kto hned

po ten den sv. Havla, tak jakž se svrchu píše, chodil neb jezdil,

a v tom na kterémž koli míst usvden a postižen byl, bu
stavu panského, rytíského neb mstského, kteíž by v mstech
královských lidé osedlí byli: ten každý má tomu. ktož jej s ní

vidl, sto kop grošiiv eských propadnuti, když ])y na to ped
knížetem J}.P' jakožto najvyšším hajtmanem krále J^I" a tohoto

království provedl.

3. A takového každého na žádost pvoda JMt Knížecí listem

hned od voznámení pvodová ke dvma nedluom má obeslati.

A každý bude povinen státi aneb na míst svém s listem mocným

místo sebe pod svú peetí (tak jako k saudu komornímu) bude

moci poslati. Pakli by nestál nebo na míst svém neposlal, má
na právo stáné dáno býti. Než žádal-li by ten obeslaný ho-

jemství, jestli že by kníže JM* to uznati s radau ráil, má jemu

za tyi nedle dáno býti hojemství.

4. A ktož by takovú pi ped JM'' Knížecí obdržal, mž
toho ze škod útratních ped úedníky pražskými menšími desk

zemských (tak jakž svolení zemské ukazuje) viniti.

5. A po nálezu JM*' aneb po stáném právu mž každý po

práv jíti, tak jakž od jiných se saudv zachovává. Též i o listech

zatykaích.

6. Jestli že by pak král Jx\F na tom míst ráil koho jiného

na asy budúcí za hajtmana nn'ti : tehdy týmž vším spsobem má
ta vc tak zachována býti. Pakli I)y na který as žádného hajtmana

v tomto království na tom míst nebylo od krále J]\P': tehda,

konuiž by JM* Královská na nn'st svém poruiti ráil, ten aby

takové saudy o též lunice držeti i konati mohl.

7. Item. Také pi tom toto dostaveno: Jestli že by který

pán nebo rytíský lovk, též také i msta, nebo kíož koli z mést

jel neb cestau šel, a služebník jeho který s runicí s volí a
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vdomíni jeho neb jich, jeda nebo jda, s ní postižen byl: tehdy

o tu pokutu k tomu pánu neb rytískénni lovku, též i k mstu

aneb k mstskému lovku od toho, ktož by jeho [neb jich]

služebníka postihl, bude moci, ponvadž by s ním neb s nimi

na cest byl aneb kdež koli pi nm neb pi nich, hledíno býti.

Jestli že by pak bez vdomí a vle pána svého služebníci stavuv

svrchu dotených s runicemi postiženi byli: tehdy k tomu a

k tm služebníkuom a jich osobám o pokutu výš jmenovánu má

hledíno býti. Pakli by služebník ten byl z lidí obecních, a bez

vle pána svého a vdomí s runicí jel : tehdy pán jeho, nechce-li

za té pokuty výše psané dáti, má a jest povinen toho služebníka

takového tomu, ktož jej pistihl, vydati. Jestli že by pak se

pihodilo a služebník ten podlé pána svého, jsa z jiné zem, byl

s runicí postižen, a byl stavu panského, rytíského neb mst-

ského : jestli že by bez vuole pána svého s runicí byl postižen

má ho pán jeho slibem zavázati, aby se v moc toho, od kohož

jest postižen, postavil.

8. Toto pi tom vymínno jest. Jestli že by se to skuten
shledalo na osob stavu panského, rytíského nebo mstského,

že by statku svého za tu svrchu dotenu pokutu neml, a žádný

ji za dáti nechtl: tehdy má vzat býti do vzení a pl léta

tam sedti, a. puštn nemá býti bez vle pvodový prvé toho

pl léta, le by se s pvodem umluvil.

9. Item. Pihodilo-li by se kdy, že by kterého pána, rytí-

ského lovka neb mstského poddaný lovk, bu také pí-

stavný, s runicí byl postižen, nechtl-li by pán jeho zafi pokuty

tomu, od kohož by postižen byl, dáti : tehdy má jej pánu toho,

ktož by jej s runicí postihl, vydati. A ten pán má toho s runicí

postiženého vzením dostaten a slušn opatiti, aby do asu
polúletí poád zbhlého v též vazb držán byl, aneb se s p-
vodem v tom asu o pokutu umluviti, však tak, aby zúmysln

zdraví ani hrdlu jeho uškozeno nebylo. A po vyjití toho polúletí

má toho lovka, pro runici vazbau trestaného, pánu jeho

v moc pustiti a vydati na takový spsob, že pán jeho má jej

na rukojm dostatené pod základ slušný vzíti, aby se všelijak

v skutku i v ei ku pánu, kterýž jeho u vzení držal, i ke

všem jeho poddaným, také i k tomu, ktož jest jej s tau runici
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postihl a k vzení aneb ku pokut i)i'ipravi]. pokojn zachoval.

Pakli by ho pán jeho na takové dostatené rukojm (jakž se

svrchu píše) vzíti nechtl: tehda má týž lovk pi prvním

vzení zstaven býti.

10. Item. Což se pak lidí obecních, sedlských, v vesnicích

osedlých i neosedlých, i také v mstech neosedlých a v mstekách,

emeslníkv i všeliké povahy lidí služebných, eledi aneb jakž

koli obecních, dotýe: též s runicemi jezditi, choditi, ani jich

nikterakž užívati nemají v nižádném míst. Pakli by který neb

kto byl s ní postižen aneb usvden : takového každého, ktož by

ho postihl a nalezl s ní jíti, mž jej hned vzíti. Pakli by ho vzíti

nechtl aiiel) nemohl, znal-li l)y jej, koho za pána má, má k jeho

plínu poslati, bmL osedlý neb služtíbiiý ^ajieb ja^^^^ by koli jeho

b}^l, aneb na jeho gruntu zastižen: má žádati, aby se jím ujistil,

a jemu aby ten pokuty deset kop grosuvTéskychdáL Pakli by

jich neml, a ten pán za dáti nechtl: tehdy má mu jej, bu
jeho nebo íž koli jiný, vydati. Jestli že by pak nevydal, ani

pokuty dal, ten a takový každý má padesát kop grošv eských

l)ropadnúti pvodoví, a mž z nich tím spsobem, jak se svrchu

píše, hledti a viniti.

A tento artikul o lid obecní vztahuje se na všecky ti

stavy. A též i v mstech neb v mstekách královských, pan-

ských i rytíských tak se zachovati mají, jak se svrchu píše:

toliko že má posláno l)ýti k purgkmistru a konšeluom o vydání

takových lidí, což se pokuty dotýe.

ísež jestli že by jeho neznal, kto by s runicí šel nebo jel,

aneb jakž koli ji pi sob ml : nechtl-li by mu ji vzíti a s nj
nemohl býti, tehdy má po nm pokik uiniti, tak aby se jeho

zmocniti mohl a jej vzíti. A vezma jej, má se k nmu o túž

pokutu (jakož svrchu o tom napsáno jest) zachovati. Pakli by

kto, bud z stavu panského, rytíského neb mstského, bud z lidí

všech obecních, slyše pokik, nehonil aneb honiti nedal: tehda

k tomu kai^dému o túž a takovú pokutu podlé jednoho každého

povahy (jakož o pokutách svrchu se píše) bude moci jakožto

k tomu, ktož by s runicí šel neb jel, hledíno býti.

11. Item. Jestli že by kto k komu z runice, bud jda neb

jeda s ní na cest aneb na kterémž koli míst sniil, a zapálil
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a z ní vystelil aneb nevystelil, biicTto že by se i chybil, aneb

koho z ní postelil: bud z i>ansk(''lio, rytíského nel) mstského

stavu i sedlského, aneb jakéž koli povahy lovk, ten a takový

každý, ktož by se toho dopustil, ponvadž by se to zetíNllnc

našlo, že by ho chtl z té runice o jeho bezhrdlé pipraviti,

aby hrdlo bez milosti ztratil, a ten hned aby vzat byl a dán tu.

kdež by najbližší po])rava byla. aby pro takový skulídv svuoj

konec vzal.

12. Item. Ktož by po této zapovdí kohož koli z runice

jakž koli zabil a zamordoval: k tonui každému a takovému podlé

spsobu a povahy všech lidí ze všech stavv a vedle starobylého

práva, o mord uinného, má hledíno býti.

13. Item. Jakož všickni ze tí stavv na tom se svolili,

Idož by koho uhlédal, a'n s runicí jde neb jede, jakož výš

o tom (jak se k konui v tom zachovati mají) doteno jest; než

jestli že by poddaní neb služebníci ádu obecního uhlédali aneb

uhlédal koho: tehda má to vznésti na pána svého aneb pány.

A o takovú pokutu každý pán jeho toho, ktož by s runicí šel

aneb jel, bude moci viniti.

14. Toto jest pi tom znamenit vyniínno, že runice

všelijaké každý pán a rytíský lovk i msta mohau jnu'ti na

zámcích, tvrzech, mstech, v mstekách i ve všech svých pro

obranu. A také mají jich k tomu užívati, jestli že by pokik

sšel, honiti nepátel zemských i jakýchž koli zhilbcí, aneb také

že by i bez pokiku který pán, rytíský lovk nebo msto chtli

kde na zloince, zhúbce a lúpežníky vyslali, neb kto sám svú

osobu za nimi jel aneb šel. K takovým potebám mohii jich

užiti. Však aby takoví poslaní list jmli pod peetí od svého pána

anel) úedníka, a též od msta. A jakž by koli ta poteba mimda

bud zhaubcí honní aneb na zloince vyslání, hned zase v místa

svá runice schovány a i)oloženy býti mají.

-s<s^g;ie-í-
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.(Císlíi vztalmjí se arfikulrmi, ne ke sfránkám.)

Aflventní sand niá držán býfi na zajtH

sv. panny Barbory. 4.

Bratí nedílní kdyl)y se rozdlili,

z tch závad, co bj- v nedíhi za-

vadili, pro takové závady mají

všickni poháuíui ])ýti. G3.

Bratr starší množ sám pohánti,

i pnohony pijímati. 104.

Bratr starší mladšímu neutrácej, a

mladší též, dojda let, nemá utrá-

ceti bez vuole bratra staršího. 166.

Bratr mladší, maje léta spravedlivá,

chce-li díl míti od staršího, má
list od úadu desk zemských ke

dvanácti nedlím vzíti, aby jemu

díl dán byl. 167.

Bratr starší chtl- li by se od mlad-

šího oddliti , má cedule dílí

klásti. 167.

Bratí, kolikž by koli bylo, a chtli

koho o pohánti neb právo vésti,

nemají toliko než ode dvú platiti.

168.

Bráti pro úrok dekami zap?aný kto

chce, má pod padesáte kop f^ro-

šuov uruiti. 113.

Bráti každý má pro úrok a komorní

l)lat po svatém Jií anebo po sva-

tém Havle; pakli by ten cas pro-

pustil, již potom bráti nemuož. 1 16.

Bráti kto chce pro úrok a nemá
co, má komorník panování uinifi.

116.

Bráti ktož by nedal a právu odboj

uinil, má hned ten odbojník po-

hn:in býti od krále i ode všech

úedníkuov najvyšších i menších.

116.

Bráti nemá brániti žádný, ani od-

boje initi, když by na jeho d-
dinách br;iti chtli, l)y pak zápis

na ty ddiny nesvdil. 116.

1'ráti nemá na jednom, ktož má zápis

na dvojím nebo na trojím. 118.

Bráti pro zadržalé úroky každý muož

podlé zápisu svého. 116.

Bráti nemuož, komuž by brání listem

svdilo, dokudž listu ve deky ne-

vloží. 121.

Bée-li kto pro platy a úroky s ko-

morníkem, co od toho k úadu
dáti má. 124.

Chlapstvcm ktož by koho naekl, a

on se z toho vyvedl ped hofmi-

strem, maršálkem nebo ped purg-

krabí pražským, má íci tonni, žes

selhal. 45.

Cizozemci mluvte esky pcfl saudem

zemským. 7.
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ísti deky, svdomí etc. úedníci

menší pi saudu zemskóm každému

darmo, ktož se saudi, mají. 19.

o eled zbhlii ktož by k komu po-

slal a on mu ji zdržoval, má mu
ji vydati. 201.

eled, kteráž by od sedláka k se-

dláku pry utekla, nemá ji v službu

pijíti. 202.

Dání krále JMti nebo jakéž koli mi-

losti k zadusí, obci, též ddinní-

kuom nekladau se ve deky bez

zvláštního relátora od JMti; .též

i ddinníkm. 97.

Deky zemské, když jsú pospolu na

hrad pražském, co od vaj^pisno a

odetení se z nich dává. Ifil.

do Desk ž;ídný nemuož nic bez osob-

ného piznání u desk klásti ; než

ktož chce bez pítomnosti klásti,-

piznaj se prvé a vezmi recognicí.

98.

z Ddictví nkterého, kto bj' pohnán

byl, a ml-li by zprávcc, nesu se

bez nich, než daj jim na úmluvu

vedle práva po komorníku od desk

zemských. 17.

z Ddictví kto chce pohnati, jak se

pi tom raá zachovati a dvma,
komorníky má pohnati. 21. 137.

Dílu kdyby bratr bratra d;Ui nechtl,

má obeslán býti listem od úadu
ke dvanácti nedlóm. 167.

Dílu neehtli-li by bu bratí neb

strýci komu dskami stvrditi, roze-

bravše dílí cedule, mají k tomu

listem obranním aneb zatykacím

pipraveni býti. 107.

Dílní bratí, strayci nebo spoleníci

kdyby nebyli, kdyby kolio pohnali,

nemají než od dvau osob platiti. 167.

Dtem nkterým kto bj' odkázal sta-

tek, by jej pak otec držal, nemá
z nho pohanin býti

;
pakliby byl

pohnán, ten puohon bude zdvižen;

le by dti let nemli, tu otec

rauož pohnán býti. 59.

Dti z statku jim odkázaného máji

všickni pohánti, kteíž by léta

mli, a též, ktož by jich pohnati

chtl, má všech pohnati. 59.

Dtí, jim a otci jich z statku odká-

zaného, všech i otce jich máš po-

hnati. A též z tak odkázaného

statku otec se všemi dtmi niíi

pohanin býti. 59.

Dobjtck zajatý pro nedílní úroka

má hn/in býti k úadu desk zem-

ských, a tu má za ti dni držán

býti; a potom tetí den nebudc-li

vyruen, má odhádán býti. 116.

Ducho\ní osoba každá má ped krá-

lem a ped saudem zemským od-

povídati, listem kleteím se neza-

stíraje o svtské vci. 105.

Fedrovníei ped kým mají vinni

býti. 187.

íilejtovati nemuož král žádného j)ed

saudem zemským, panským sau-

dem. 9.

Ilajtmané neb hajtman, psance nevj'-

vedené a ty, kteí by v zemi ohe
pustili, mají ke dekám oznámiti,

aby jim pístup ke dekám (i;in

nebyl. 172.

Hajtmané pro pokuta propadenú,

lovka nepostavení, mají relací

ke dcám uiniti, a po té relací

právo pro tu pokutu propadenau

vésti. 174.

Ilajtmané neb hajtman pro fedrov-

ník}', odpovdníky aneb zhaubce

zemské budau moci saudce zem-

ské na hrad pražský ke dni jme-

novanénni obeslati. 178.

Ilajtmané krajští v každém kraji

vždy ve dvú msících, aneb jakž

by uznali, mají do krem na po-

valec a na zhaubce zemské vy-

sílati. 204.
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Iliijtinau krúlc JMti u.i zámcícli, íž
Iiy lovk po myslivosti na gruntu

krále JMti, s jakau koli myslivosti

chodil, a ten pán, íž hy lovk
byl, neclitl toho lovka vjnlnti

hnde moci i)ána toho lovka ped
li:ijtui;iny krajské obeslati. 206.

Hajtmané neb hajtman, mají míti

osob šest z stavu panského a ly-

íiského, lidí k tomu hodných, a

s tmi sand mají držeti, a což

dole v tch artikulích, kteréž tu

poád napsány stojí, to na práci

míti mají. 180—186.

Hanti jeden druhého pro nezdržení

sralúvy nemá, než puohonem a

právem hledti. 100.

o Hanní, ktož by koho zhanl, když

by k komu posláno bylo, povinen

jest svtlil odpov dáti. 92.

Hanl-li by kdo koho, a on jej zase

zhanl. 93.

Hanl-li by kto aneb koho dotýkal,

ješto by se tklo fedrování zlo-

incuov a laupežníkuov, a ten se

nechtl z toho vyvoditi než bitvu,

nemá té bitv dvoru propuštno

býti. 175.

Hofmistr zemský najvyšší v saudu

zemském sedí po pánu z Kožui-

bergka. 1.

Hofmistr najvyšší má samici jiného

do saudu komorního s raddau

vsaditi. 5.

Hoímistr zemský saudí také vo chlap -

ství. 45.

Hojeinství dvoje muož sob pohnaný

vzíti. 38.

Honiti zlodje a mordée všickni

mají páni, zemane, mšfané, se-

dláci, a ktož by nehonil z stavuov

ze všech i z duchovních , aneb

svým honiti nedal neb zapovdl,

má obeslán býti ped saud zem-

ský. 16Í).

Honním ktož by které koli lidi

z vyšších stavuov i z nižších roz-

pakoval, a to na bylo uvedeno,

ni;i na hrdle trestán býti. 176.

Jorgeltj' eníci bráti mají. 192.

Jus (piatiiordecimum co jest, a jak

se mají pi tom, komuž náleží, za-

chovati. 135.

Kláštera kto chce pohnati, má opata

neb probošta pohnati, a též aba-

tyší a jeptišek. 70.

Kláštei z majestátuov a z zájjisuov

pohánti nemají. 70.

Král JMt nj'njší, nel» bu(b'icí krá-

lové eští, první místo má a drží

v saudu zemském. 1.

Král JMt o saudu mezi pány a vkv-

djkami zíditi ráil. 2.

Kr;U JMt koho relátora iní ke dekám,

a jak se relací initi má. 3.

Král na vci ol)ecní rclátoruov ne-

iní. 3.

Král poet sandcí v saudu kf)morním

mu(jž rozkázati zéditi vedlé JMti

vnole. 5.

Král nemá žádného glejtovati ped
saudem zemským. 9.

Kr;il stran v saudu zemském množ

])odati na pátely. 13.

Král pokuty sob pisaiizené žád-

nému nedá. 33.

Kr;il milost iní pi puohonu a saudu.

76.

Klál kázal-li by pro neposlušenstvi

otce v jeho zboží dobývati, a syn

té svévolnosti že by nepomáhal,

a pohnal by podlé svých desk,

má toho užiti. 108.

Kšaftem kto komu co dáv;i anebo

zápisem osob svtské, duchovní

neb mstu, co od toho má (hVváno

býti. 158.

Kieti v saudné svtnici, kd} ž páni

saudí žádný nemá pod pokután. 6.
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Krajuov víc se nepoítá nežli ti,

jeden v Praze, a dniliý lined z;i

Praliau, a tetí za tím drnhýni. 157.

Komorní plat kto by na ddictví

svém prodal a vayplatj^ sobe ne-

chal, a ten že l)y spravovnl, byl-li

by knpnjíeí jakž koli z toho \y-

veden a že by proto sáhl na pro-

dávajícího, množ ten plat ssauti

snnimau. 146.

Komorní plat se i)roml'. IKí.

Komorní plat kto by ml listem,

neuvede-li sob toho listu do desk,

nemá jemu komorník vydiln býti.

121.

Komorník když pohání, p(»et zem-

skau každý má pi sob míti. 137.

Komorník najvyšší zemský sedí

v saudu zemském, králi po levé

stran. 1.

Komorník od deskvyd;lváse na»brani,

na uvázaní a na jiné poteby pr;lva

zemského. 111.

Komorník najvyšší pro svú pokutu

má se uvázati s komorníkem v d-
dictví toho rukojm, kterýž za to

slibuje. 113.

Komorníci nemají v nedli žádného

pohánti, le by kto dobrovoln

chtl puohon pijíti. 137.

Komorník od úadu tomu, ktož sta-

tek ruknje sirotkuom, má d;in

býti 137.

Léta zemská v válku se nepromlí.

114.

List zatykai má elán býti tomu, ktož

ho požádá, od kteréhož koli úadu.

25.

z listovni vci ktož by jinam pohnal

než ped saud purg-krabský, bude

mu puohon zdvižen. 53.

List kletcí žádného duchovního ne-

muož z saudu zemského strhnuti.

105.

Zízení zemská l.WO.

Listem zápis maje o koli, že by

ml zastúpen býti, má svého zá-

stupci obeslati, byl-li by z toho

vyveden, aby jej zastúpil. 106.

List komu by svdil na uvázaní

nebo na brání. 112.

List obranní dává se : ktož by po

zvodu, ddictví saudem obdržev,

v drženi vpuštn nebyl. 43.

List obranní d;ívá se : ktož bj', maje

výplatu na statku a peníze u desk

na tu výpl:itu, tomu, ktož mu jest

puojil, položil a on jich pijíti

nechtl. 104.

List obranní dává se sirotkuom na

poruníky, kteíž statek urukují,

po uvázaní s komorníkem. 104.

List obranní po uvázaní s komor-

níkem po zápisu má vydán býti.

114
List obranní dává se: ktož by za-

stavil dluhem anebo zápisem d-
diny své, a potom by z toho dluhu

pohánl, a obdržal by anebo právo

ustál, má právo vésti. 88.

List ktož by ml, ješto by mu na

které zboží s komorníkem uvá-

zaní svdilo, má uruiti. 112.

List obranní dává se, když bratr

nedílný anebo strayc též nedílný

bratru neb strayci dílu dáti nechce.

167.

List obranní dávii se: když by ce-

dule dílí, biuV brati neb strýci

aneb jacíž koli spolenici mezi

sebau (je) rozberau, dílu sob
dekami stvrditi nechtli. 167.

List zatykai dává se tm, když by

toliko statek na listech aneb na

hotových penzích byl, a bu to

bratí, strayci aneb jacíž koli spo-

leníci dílu z takového statku jedni

druhým dáti anebo dekami, roz-

berúce cedule dílí, stvrditi ne-

chtli. 167.
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List obsélaci z dihi ke dvanácti ne-

dluom bratím, strýcuom aneb

jakýmž koli spolenikuom má dán

býti. 167.

Mana z manské vci jinam než ped
saud manský nepohánj, jinak ten

puolion bude zdvižan. 52.

Manství ktož prodává a nemá k správ

vice ddin manských, uiní jemu

zápis u desk zemských. 95.

Mštnína z mstské vci podšosní

ktož by jinam pohnal, než ped
saud mstský, zdvihnau mu puo-

hon. 116.

Msta kto chce pohnati, má purgk-

mistra, konšeluov i vší obce po-

hnati. 71.

Msta kterak pohánjí z náku cti. 7 1

.

Msta pi listech mocných k saudiiom

pi prvnjším zízení se zuosta

vují, a chtjí-li vaypisy prvnjšíiio

zízení míti, má jim od desk dáno

býti. 190.

Msto když emu odpor dlá anebo

poruníka, co od toho mají dá-

vati. 159.

Mocí, kdy by král bez ddicuov umel,

žádný jeden na druhého nesahaj,

než právem bu živ, pod poku-

tami nalezuov starodávních. 99.

o Mordech :

zamordoval-li by kdo koho a pi
skutku byl pistižen, má ujišln

býti a na hrad pražský v moc

hajtmanuom neb purgkrabí naj-

vyššímu pražskému v moc má dán

býti. 187.

zamordovala-li by osoba mstská
koho z stavu panského neb rytí-

ského, má vzat býti a ujištn, aby

na svém právu mstském stál a

dostál, a tu sauzen o hrdlo byl. 188.

zanioidoval-li by kto z stavu pan-

ského neb rytíského i mstského

komu lovka sedlského, má od

pána tch gruntuov, íž by lovk
byl a kdež by pi skutku postižen

byl, ctl^a vrau zavázán býti, aby

ped saudem zemským stál. 189.

zamordoval-li by který lovk komu
lovka, jak se má k nmu zacho-

váno býti. 189.

Mordé utekl-li by a práva se po-

krýval, a pán Jeho jím by se (jsa

lovk ten mordé sedlský) ne-

ujistil, jak se zachováno k nmu
má býti. 187.

Mordé z stavu panského neb rytí-

ského, ušel-li by na svuoj zámek

anebo na tvrz, ^uá—cbeslán býti

listem ped saud zemský. 187.

Mordé z stavu panského neb ry-

tíského, kterýž by osedlý nebyl

a ped listem obsélacím se pokrý-

val, má od úadu desk zemských

list zatykai na vydán býti. 189.

Mluviti mají ped saudem zemským
cizozemci esky. 7.

Mluviti v saudu zemském z pánuov

ani z vládyk ž;ldný nemá, než sudí

naj vyšší, aneb komuž by on po-

ruil. 12.

Myslivostí na gmintích krále JMti

žádný z lidí ze všech stavuov ne-

provozuj pod pokutami na to ulo-

ženými. 206.

Myslivosti po cizích gruntech od

kvtné nedle až do svatého Jiljí

lu^provozuj, ani služebníkuov vy-

silaj pod pokután na to uloženan.

207.

k Nálezu nemá žádný z pánuov ani

z vládyk státi, než komuž sudí

káže. 12.

Na špehy na náklad kralo JMti má
nakládáno býti. 186.

Nílpadníci mají všickni nebo jeden

z nich pohánti z svého dílu. 67.
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Nápad svdil-li bj' aneb zápis a

dhili s komorníkem nvjizaiií, má

se uvázati a jinak tolio statku ne-

muož ve deky zapisovati. 115.

z Náku cti ktož požene, k vylilá-

šení puolionuov, máji oba státi

osobn a polinaný množ tu hned

porunika udlati ; než k nálezu

oba státi mají o.sobn, a každý má

v svém puohonu, z jakého náku
viní, doložiti, a co jest za náek
cti. 34.

z Náku cti nuiož pohnati, kto chce

ped krále i do saudu zemského.

101.

Nemocen jsa, poslal li b}- koho, aby

jej za nemocna i)oložil, a ten byl

zabit na cesté. 85.

za Nemocna kto by koho kladl, :i'n

mu toho neporuil, t;d;ový ji'.st

ddadník. 8G.

pro Nemoc kto by státi nemohl na

svdení puolionuov, množ jej za

nemocna položiti, komuž koli po-

ruí. 88.

Nmci mluvte esky ped saudem

zemským. 7.

Nepátelé a zhaubcc zemští, kteíž

se na «gruntech zemských pecho-

vávají a fedrují, jak má jim i jich

pomocníkuom pekaženo býti. 174.

Obeslati mánajvyšši purgkrabie praž-

ský úedníky zemské i všecku zemi

pro odboj. 21.

Obešle z moci, i nestál by, má býti

od pánuov a ^•l;ldyk z saudu zem-

ského obeslán, uby stál a pokutu

trpl. 29.

Obeslati mají úedníci, ktož by, z ná-

ku cti jsa pohnán, nestál, aby na

saudu zemském ped piíny JMmi
a vládykami stál a pokutu trpl.

34.

Obeslán má býti koho by puohon

nezastihl doma k vosnínaéTi ne-

dlím. 91.

Obeslán má býti od pánuov z plného

saudu zemského, ktož by se si-

rotknom mimo uruení jim staikn

v statek jich uvazoval. 104.

Obeslání listem ze škod útriitnícli

a nákladních od úadu má vydá-

váno býti, ktož požádá. 163.

Obeslání listem od úadu desk zem-

ských ke dvanácti nedluoni z dílu.

167.

Obeslání ped saud zemský vtší,

má býti listem od úadu, ktož by

ze všech tí stavuov i z duchov-

ních, a'n nkoho zabili, zranili, jali,

aneb lúpežem neb ohnm škodu

uinili, nehonil, aneb svým své-

voln honiti nekázal, aneb takové

edroval. 169.

Obeslati hajtmané neb purgkrabie

pražský saudce zemské k uritému

dni pro íedrovníky, odpovdníky

aneb zhaubce zemské mají. 178.

Obeslán má býti od saudcí zemských,

ktož by v jakém naeni a pode-

zení byl, aby se ped saudem

zemským z toho vymil. 179.

Obeslati mají hajtmané toho na kohož

by nco neádného i^raveno bjlo,

aby pe^d saudem zemským stál.

181.

Obeslán má býti pro mord od úadu
desk zemských ped saud zemský

ten, ktož by mordée k sob do

obydlé, vda, že jest ten mord

uinil, pijal, moha se jím ujistiti,

neujistil. 187.

Obeslán má býti mordé ten, kterýž

by na svuoj zámek nebo tvrz ujel

neb ušel, listem od úadu ped
saud zemskv. 187.

-lAJ
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I Obeslán m;í býti mordé od úadu
1 desk listem, ucbyl-li by pi mordu
1 postižen, ušel-li bj' neb ujel, ped
\ saud zemský, který bj' komu lo-

\ veka zabil. 189.

pbe.slána má býti osoba mstská
listem pro mord ped právo mst-

/ ské. 188.

Oistnici mají býti dobi, urozeni a

zachovalí lidé, všech dilní a svo-

bodné ddiny majíce. 35.

Odl)oj j)rávu ktož uiní, jak má na
sazeno býti. 21.

Odboj iní, ktož uvazujícího se s ko-

morníkem po listu obranním v <lr-

žení nevpusti. 114.

Odboj iní, ktož zajímati nedá, a proto

puohon má vzat býti. 126.

Odhádaní ddictví pro snmmu ustánú

neb pisauzenú. 25.

Odhádaní místokomorníku samému
toliko náleží, anebo komuž naj-

vyšsí komorník rozkáže. 157.

Odpor po odhádaní muož vložen býti

do dvau nedlí. 27.

Odporu, když dv nedle ode dne

odhádaní vejdan a panování se

stane, žádný klásti nemuože. 27.

Odpor ktož vloží, dada na se právo

na vrch dovésti, a k tomu odporu

požene, ten odpor i puohon jest

na zmatek. 84.

Odpor msto, konvent když emu
dlá, co se od toho dává. 159.

Odpor osoba jedna když konventu

neb mstu iní, co se od toho také

dává. 159.

Odpovdníkiiov aneb zhaubcí zem-

skýcli, kteíž by se právem a á-

dem nezpravovali, žádný jich pí
neveleb, ncli, ani v niemž neza-

stává). 176.

o Odpovdnících hajtmané péi míti

mají. 181.

Odsauzen jsa jednán , nepohánj

z toho po druhé ped ž:idný saud
;

poženeš-li, na zmatek požcneš. 78.

Osobn má se každý u desk piznati,

ktož chce co do desk klásti; pakli

nechce sám pi tom býti, vezmi

reeognicí, jinak list. 98.

Omyl ve dekách jestli že bj^ se stal

bezelstn, mohu jej páni napraviti

na saudu. 18.

Otázek z saudu zemského žádný

initi nemá než pan sudí. 14.

Otec z synových závad není povinen

statkem svým za platiti. 16.

Otec který by sám statek držal a

ml dti neoddlené, nemají ti

dti podlé otce z toho statku po-

Ininni býti. 58.

Otec držal-li by statek dtem odká-

zaný, nemá z nho pohanin býti.

59.

Otci a dtem byl-li by statek od-

kázán, má otce i dti z toho statku

pohnati. 60.

z Otcovských závad synové došlí

let všickni poháníni býti mají. 61.

Otci svdily-li bj' deky a synu spolu,

pro neposhišenství otcovo proti

králi syn nemuož statku ztratiti.

108.

Páni k saudu zemskému mají se

všickni sjíždti
5

pakli by který

nepijel, má toho sudímu zemskému

píinu listem pod i)eetí svú ozná-

miti, pro jest nepijel. 5.

Pána z lavic nebo vládyky puovod

i pohnaný když by požádal, mají

mu dáti. II.

Páni když v saudu zemském sedí,

kterak mají zapisováni býti. 20.

Páni a rytístvo v saudu komorním

též se zapisovati mají, jako pi
saudu zemském. 5.

Plat komorní listem kto by na sob
zavázal. 121.
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I^liit komorní byl-li by ii.a dvojim

statku neb na víc zapsán, nemá
(láti všoho platu na jeflnoni statku

odliádati, neb by sob udlal zma-

tek. 122.

Plat komorní prodal-li bj^ kto bez

výmínky a jej spravoval, sáhne-li

kto na ten plat kupujícímu, za-

chovaj se k svému správci vedle

práva. 147.

Právo vésti, obdržel-li by kto summu,

kterak máš, toho najdeš zprávu 25.

Právo vésti po stáném právu, jak se

pi tom zachovati máš, zprávu

vezmeš. 25.

Právo vésti pro nesprávu kto chce,

kterak se má v tom zachovati, to

najdeš. 157.

Práv zemských napravováni odlo-

ženo na snm obecní aneb od

krále JMti ktož by k tomu z sta-

vuov voleni byli, aby se k témuž

napravování náhrad pražský sjeli.

Posl. lánek (str. 90).

Píjemce za vno ml-li by zápis

podpuorí dekami, nebude-li vy-

vržen a co dáti svého musí, jak

se má zachovati. 94.

na Pátely od saudu zemského kme-

tové podávati nemají žádného,

krom kdy by se cti dotýkalo. 13.

na Pátely kto by se podal o kterau

vc, a ti toho z sebe nesložili, a

ten by pes to pohnal, ten puo-

hon bude zdvižen. 73.

Písa zemský naj vyšší, nemá v saudu

zemském sedati, než na katede

mezi úedníky býti a doluov ne-

choditi, le by se panu sudímu

opovdl. 20.

Písa najvyšší jak má ve deky zem-

ské, když se saudci zemští zapi-

sují, zapsán býti. 20.

Písa zemský najvyšší, má kmetem
z lavic z vládyk pohnán býti. 56.

Písahati ktož ma v kaple, každý

osobn státi má, a stoje pede
dvemi, má se opovdti a za

vstaupení žádati. 35.

Puolion z ddictví má býti truoj a

dvma komorníky pohnáno. 21.

103. 137.

Pohnati z každé vci, krom ze

škod, muož každý na dv nedle

ped suchými dny. 23.

Puohon v kterém asu má dodán

býti. 23.

Pohnati k svdomí množ, kdy kdo

chce, co byjedno svdkové k svd-
ení pijeti neb pijíti mohli. 24.

Požene-li kto z ehož koli a právo

stáné míti bude, jak se dále pi
tom zachovati má. 26.

Pohnaný když k saudu zavolán bude,

nevohlásí-li se a nevstaupí do šra-

kuov, proto ten den nic neztratí;

než neohlásil-li by ten den, když

páni z saudu vstanau, bude na
právo stáné dáno. 31.

Puohon z náku cti, v tom puohonu

má každý položiti, z jakého náku
zejména viniti chce. 34.

Pohnaný nestane-li na vyhlášení

puohonuov, dokudž tetí na vo-

láno nebude, nic neztratí; než ne-

stane-li po tetí, když naií zavolají,

pi svau ztratí. 36.

Pohnati jedním puohonem z jedné

smlúvy, kšaftu, listu a majestátu

etc. 37.

Požene-li kto z více, než sám má,

chce-li puohon ped se vésti, má
zaruiti. 44.

Pohnal-li by kto ped který saud, a

tu konce nedoekaje, jinam by po-

hnal, bude mu ten puohon zdvi-

žen. 51.



118 Reííistruiii.

Pohn;il-li by kto z pe i ze škod

jedním puohonem , ten puolion

bude mu zdvižen. 49.

Požene-li kto z dvojí neb trojí vci

jedním puohonem , ten puohon

bude zdvižen. 50.

Pohnanému nedadí víc než dvoje

hojemsts'í. 38.

Požene-li Icto z cizích vcí, k nim

práva sám nemaje, puohon na zma-

tek. 79.

Puohon na strýce nedílné. 62.

Puolion na mnichy a na jeptišky. 70.

Puohon komuž zdvilmau, množ bez

útol<u list ze škod vzíti. 76.

Puohonem zastižený statek obdrží li

puovod na pohnaném, by pak ten

statek prodán byl, muož se na
puovod vésti. 89.

Pohnán kto by bjd a v zemi nebji,

má obeslán býti k osmnácti ne-

dhioni. 91.

Puolion z náku cti muož býti ped
krále i ped pány. 101.

Puohony bratr starší muož pijímati

i sám pohánti. 102.

Puohon ped saud zemský menší

(z eho) má býti. 162.

od Puohonuov do každého kraje co

se dávati má. 126—129.
Pokut žádných úedníci ani saudce

vyprošovati nemají. 32.

Pokutu svú maje, nepohánj, než

drž se jí. 75.

Pokutu jakauž koli s komorníkem

uvázaní ml by a pohánl by, puo-

hon bude zdvižen. 75.

Pokuta na krále JMt pipadá, ktož

by se ehož kolivk, ješto by na

njaký neslušný neád se vztaho-

valo, proti králi JMti a zemi do-

pustil. 170.

Pokuta, na hrdle trestán aby byl,

ktož by lidi všech stavuo (honním)

neb ímž koli jiným rozpakoval,

aneb odpovdníky a zliaubce zem-

ské zastával. 176.

Pokuta: Na statek toho, kt(jž by ne-

pátele a zhúbce zemské aneb jich

pomocníky pechovávali i na hrdlo

jeho má sazeno býti. 177.

Pokuta, kto by komu lovka své-

voln v vazb umoil, sto kop
grošuov eských tomu pánu, íž
lovk ten byl dáti. 184.

Pokuta, ktož by lovka ped hajt-

many nepostavil a jemu by na

zdraví nco uškodil , deset kop

grošuov tomu lovku dáti. 184.

Pokuta: Mordé kdy by po obeslání

nestál k saudu, má na jeho statek

i na hrdlo sazeno býti, a ddicuom
aneb páteluom zabitého tetí díl

statku jeho aby dopomožen a dán

byl. 187.

Pokuty, kteréž JMti od starodávna

náležejí, ke škodé tímto svolením

JKMti býti nemá. 187.

Pokuta: Otec, syn, bratí fedrovali-li

by koho z píbuzných pátel mimo
uloženau vc, ješto by mord uinil,

v tauž pokutu jako mordé upadne.

187.

Pokuty penžité mštnín o mord,

na svém práv bjdali by, nemá
ji proti stavuom vyšším užiti, než

má na hrdle trestán býti. 188.

Pokuta pro lovka sedlského za-

mordovaného: Má dáno býti pánu

jeho puol druhého sta kop gro-

šuov, a jak se pi té pokut pán

k dtem toho zamordovaného za-

chovati má 189.

Pokuta pro nepostavení ped hajt-

many po obeslání, tomu pánu, íž
lovk ximordován jest, jedno sto

kop grošuov eských. 189.

Pokuta o enících, kteíž by v e-
ovíiní spolek mli, abj' trestáni

byli na hrdle. 192.
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Pokuta o enících a jorgeltnících,

vyzvdl-li by pi od strany jedné,

a potom s dnihau stál, trestání

na hrdle. 193.

Pokuta: Když by k sedláku eled

od sedláka pry utekla a jeden

proti druhému že by toho eledína

pijal, jednu kopu grošuo eských

propadne, a neujistil-li by se jím,

když by k nmu posláno bylo,

propadne dv kop grošuov e-
ských. 202.

Pokuta: Ktož by povalee zastával,

jsa k tomu napomenut, aby jich

pomoen byl vyzdvihovati, a ne-

chtl-li by, daj deset kop grošuov

eských tomu od kohož jest na-

pomenut. 203.

Pokuta: Ktož by jámy na zv ve-

likú dlal, propadne králi JMti do

komory ptmezcítma kop grošuov

eských. 206.

Pokuta: Židé kradené véci když by

k sob pijímali vda, a neoznámil,

má k jeho hrdlu i k statku sa-

zeno býti, a uvedl-li by koho z kte-

réhož koli stavu v jaké zápisy,

má tu strnímu, na kterúž kto zápis

udlal, králi propadnuti. 209.

Povalei od každého mají vj^zdvi-

hováni býti. 202.

Povalei, kteíž by vzati byli, mají

pi pvivodovi, kterýž by se jich

doptal zuostaveni, a pokuty dv
kopgrošuovpuovodovi dáti, anebo

jich v služb do roka užívati. 203.

Povale utekl-li by od koho, maje

se za pokutu vydlávati k pánu

svému aneb jinde, má vydán býti

tomu ktož prou pošle. 203.

Povalei když by roku doslaužili,

nemají držáni býti. 203.

Poruní ci otcovští mají všickni z vcí
sirotích pohánti. 68.

Porunici po nápadu, ješto statek

urukují, anebo králem daní, mají

všickni pro sirotí statek poháníni

býti i pohánti. 69.

Porunik otcovský má moc puohony

pijímati, i sám pohánti pro sirotí

vci. 104.

Poruníkuov, ktož obešle z moci,

nemuož udlati. 29.

Poruníky k puohonuom puovod

i pohnaný k své pi mohau ud-
lati na zisk i na ztrátu. 28.

Poruníky o škody útratní rauož

udlati. 42.

Poruníky k provozování škod útrat-

ních muož udlati každý , bu
dekami neb listem pod svau pe-

etí. 163.

Potaz panský a vládycký, mají dva

z pámiov a jeden z vládyk vy-

nášeti. 2.

Poteby královské nebo zemské,

berné nebo z zem ven jízda

puovoda i pohnaného od zdvižení

puohonu i od práva stáného vy-

mlúvají. 74.

Puovod obdrží-li pi o summu, ne-

bude -li mu ve dvú nedlí dána,

jak se má v tom zachovati. 25.

Puovod se všemi potebami má
ksaudu Botov býtrT^

Puovod nestane-Ii k vyhlášení puo-

honuov, bude mu puohon vyma-

zán. 46.

Puovod i pohnaný, nemohli-Ii by z n-
kterých vcí a z píin hodných

pohánti a báli by se, aby jim na

svdcích nesešlo, budau moci

svdky sob vésti a pipraviti. 165.

Purgkrabie pražský v saudu zem-

ském sedá u noh krále JMti. 1.

Purgkrabie pražský, když se páni,

v saudu kteí sedí, zapisují, za-

psán bývá po zemském písai. 20.
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I*nrg'kr;ibio i)i';ižský jedním kiiietein

z píuuiov z hivic má býti ])ohiián.

55.

Psanci nevyvedeni práva užiti ne-

mají. 172.

Psanec, co by se obecního neádu
zemského tklo, nemá žádné tnjné

smhivy s nižádným initi, než má
se z toho prvé ped saudem vy-

vésti. 173.

Purgkrabí bradu pražského když

jede na dopomožení práva po listu

obranním, co mu má dáno býti.

210.

Pedešlé vci mají se vykonati pe-
dešlým s\olením jakž za právo

ustanoveno bylo. 211.

Rení: Ktož ze rení požene a ne-

položí toho v puohonu, v em se

jest reni dosti nestalo, a o ne-

zdržení smlúvy též. 83.

Rodové, kteí mezi sebú zízeni

niiijí s povolením královským, má
jeden z nich, kterýž zpravuje, po-

hánti i puohony pijímati. 66.

Rozudkové krále JMti, panšti i vlá-

dišti mají v své mocnosti zuo-

stati. 22.

Rukojmí za vno upomínala-li by

která vdova puohonem, a ten tomu

odpíral. 109.

Rukojmí ktož jest za koho a zápis

mu uiní, že jej má vyvaditi pod

uvázáním v statek; by pak ten

statek prodal, nic to neškodí jeho

zápisu. 155.

o enících:
o enicích jak jest napraveno. 191.

enici jorgelty bráti mohii. 192.

eník s eníkem jeden s druhým

žádného srozumní o vc saudnú

míti nemají. 192.

eník, vyzvdá od nkoho pi jeho,

a potom (kdy b}) proti nmu s druh
stranil stál, jaká na to pokuta. 193.

eníci co mají od které vci od

eováni bráti. 194.

enicí, pi kterémž koli saudu mluví,

mají ped týmž saudem poctivost

a uctivost zachovati. 195.

enici pí k sauduom na se bráti

mnoho nemají. 196.

do Srankuov žádný necho všeten,
když ])áni saudí, pod pokutu kopy
grošuov propadení purgkrabí hradu

pražského. 8.

Statek ktož by nkolika odkázal,

tehdy ti zápisnici všickni z závad

toho zapisujícího mají pohánti.

67.

Starosta komornií nemá na mšany
k saudu zemskému, ješto by se

mstské vci dotýkalo, puohonuov

vydávati. 208.

Starosta komornií co ode všech

vci na komorníky k úadu bére.

136.

Stáné právo když kto obdrží o koli

na kom, mviož je hned dáti neb

prodati komuž chce. 41.

Stáné právo ml-li by kto pro jakauž

koli summu obdrženau, má tu sum-

muped úedníky provozovati. 26.

Stáné právo pro poteby královské

nebo zemské zdvíhá se. 74.

Stáné právo ktož má, a pes to znovu

pohání, zmatek jest. 81.

Stáné právo promlí, když letuom

dá projíti od rozsudku. 82.

Stáné právo pro rozvodnní vod, po-

hnaný kdyby pijeti nemohl, bývá

zdviženo. 87.

Smlúvy nepoloží-li v puohonu, v em
jemu není zdržána. 83.

Strýci nedílní jak se pi puohonech

zachovati mají. 62.

Sedláci na gruntích krále JMti s my-

slivostí žádnau nechote pod po-

kutami na to uloženými. 201).
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Sodláci po myslivosti na cizicli gnui-

tccli biidú-li pistiženi, ni;ijí vzati

býti a pokutu dáti. 207.

Scdláci ani žádný z lidí Jam na zv
velikú i malú nedlajte pod po

kutu. 20G.

Sedláka sml-li by kto jeho na jeho

poctivosti pro honní zloincuov

naíkati, jaká na to pokuta. 171.

Svdomí listního ped saudeni zem-

ským nemá dávati žádný. 15.

k Svdomí innož pohnati kdy kto

chce, co by jedno svdci statiti

pijíti neb pijeti mohli. 24.

k Svdomí svdkuov nepohánj prvé,

než k pi pohnal by. 165.

k Svdomí ktož by koho pohnal,

množ sob v tom puohonu pen-
žiti! pokutu položiti. 197.

Svdkuom jako lidem chudým co

má od míle placeno býti. 197.

k Svdomí osoba mstská potebo-

vala-li by osoby z stavu panského

neb rytíského, aneb lidí jich, jak

se má v tom zachovati, najdeš

198. A tu též zase, potebovala-li

by osoby mstské osoba z stavu

panského neb rytíského.

k Svdomí majestáty, smlauvy, listy,

ezané cedule, knihy a práva mst-
ská, ktož bj' co z toho poteboval,

požena, má mu kladeno býti. 199.

k Svdomí lidé obecní robotní sedl-

atí, jak a kdo mají pipravováni

a v které místo býti. 200.

Syn otce svého nedílní není povinen

v saudu zemském žádnému odpo-

vdati. 16.

Synové z otcových závad, let došlí,

všickni poháuíni býti mají. 61.

Syn otce dílný sám z toho statku

má pohanin býti. 64.

Sirotci, statek majíce a poruníky,

když z nich první k letuom pijde,

eho na porunících žádati má.

104.

Sirotek pro umenšení statku nebo

pro potu neuinní, muož se uvá-

zati v statek poruníka i rukojm
jeho. 104.

Sirotku, kdj'ž let duojde, mají rej^i-

stra od desk zerask}'eh, kteniž jsú

o statku jeho sepsána a pi dekách

položena, v moc jeho dána býti.

104.

o Škody iitratní komuž puolion zdvili-

nau, muož z nich listem obeslati.

76.

o Škody útratni muož poruníka

k pruovodu tch škod udlati,

než k písaze sám státi má. 42.

ze Škod iitratních muož k ureným
dnuom obeslati nedada suchým

projíti. 163.

k Škodám provozování muož poru-

níka dekami i listem i obesláním

k vzetí udlati. 163.

Spolek kterýž by koli saudce neb

úedník ml ve pi, aneb že by

mu tu co náleželo, nemá v saudu

sedti. 33.

Spolek píslušel-li by kterému saudcl

s tím, ktož by se o jakau vc
saudil, nemá ten saudce v saudu

sedti. 33.

Spoleníci mají všickni pohánti let

došlí a zase také mají pohánni

býti. 65.

Saudu zemského osazení. 2.

Saud adventní má držán býti na

zajtí svaté panny Barbory. 4.

Saudce zemští mají se k sanduom

sjíždti, a z saudu bez odpuštní

pana sudího odcházeti nemají. 5.

Saudce z saudu komorního, nebude

moci odiDuštni vzíti než po roce. 5.

z Saudu zemského žádnými obda-

darováními císaskými, ani krá-



122 Registrum.

lovskými a žádnými svobodami

nižádný nemuož vyat býti, aby

k saudn zemskému nestál. 10.

Saudce zemští po vyslyšení stran

na saud nemají k té pi raditi

žádné stran. 30.

Saudce zemští v žádném saudu ne-

mají žádných vin a pokut vypro-

šovati. 32.

SaUd zemský má pedsejíti a trvati

beze všech pekážek, 99.

k Saudu zemskému menšímu množ

pohnati bez spolupnovoduov z dlu-

hu, z nevydání lidí. 162.

Saudce zemští, ktož by byl v do-

mnéní aneb v podezení, a nebyl

od žádného naen ani obeslán,

mají jej pro dobrý ád a sprave-

dlivost rozkázati obeslati. 179.

Služebníkv žádný s myslivostí na

cizí grunty nevysílají od livtné

nedle až do svatého Jiljí. 207.

Smlúvy ktož by nechtl ukázati a

byl by pohnán (a by puohon

zdvižen byl) z nezdržení smlúvy,

proto pohnaný má škody znplatiti.

72.

na Smlúvce ktož by se poddal, nemá

z toho pohánti, dokudž toho

smlúvce s sebe nesloží, le by tím

toho, na nich mocn pestávše, pro-

dlévali. 73.

Smlúvu maje, o koli požene-li pes
tu smlúvu, vda o ní, na zmatek

požene. 80.

Smlauvy z nezdržení požene-li kto,

a nepoloží-li v puohonu i v ža-

lob, v em se jemu nedrží, na

zmatek jest. 83.

Smlúvu maje jeden s druhým a ten,

by mu jí nezdržel a on jej proto

zhanl. 100.

Smlauvu ktož by s kým jakau ml,

a ten, kohož by se smiúva dotý-

kala, a on mu ji ukázati nechtl

a pohnal by ho z pokuty v té

smlauv položené, nebude mu tau

pokutu povinen. 110.

Sralúva sváto václavská, mezi všemi

tmi stavy vuobec svolená a ui-

nná, jak se k sob všiekni za-

chovati mají. A jiné artikule v té

smiúv o všecky vci položené

poád sepsané najdeš, ješto o potu
tch artikuluov žádná zmínka není.

Str. 91-103.

Úmluvu daj správci, budeš-li pohnán

z toho ddictví, za kteréž správce

máš, a nesu se bez nich. 17.

Úedníci menši žádných relací od

krále JMti nemají na obecní vci
pijímati pod ztracením hrdla. 3.

Úedníci menší mají pi saudu zem-

ském se dekami s svdomím na

katede býti. 19.

Úedníci najvyšší všiekni, kohož by

který z nich pohnati chtl, co by

se dosk dotýkalo, mají jej prvé

listem od úadu obeslati. 57.

Útok ktož vloží, má ihned jmenovati,

z eho chce pohnati, do najprv-

njších suchých dní. 77.

Uvázati kto se chce s komorníkem,

má uruiti, že práv vede. 111.

Uvázání s komorníkem ktož má
dekami neb listem ve deky vlože-

ným, a n(Hiváže se a dá letuom

projíti, ten zápis i list se promlí.

114.

Uvázaní komu by svdilo s komor-

níkem, a ten by toho vsel v držení

bez komorníka, nemuož toho pro-

dati ani ve deky zapisovati. 115.

od Uvázání s komorníkem a od braní

co se dává. 123.

Yzn, když práva jdau, kto by na

svuoj zámek pijal bez králov-

ského nebo zemského povolení a

jej šacovati dal. 107.



Síuulec— Zhíiiibco. 123

Vyinínck v zápisu jakýchž koli každý

užiti IHii. llí).

Výplaty ktož uiá na statku na od-

kaupeni, má suinmu svú pijíti, a

podlé desk se zapsání zachovati

má. 43.

Výplata byla-li by na zboží zápis-

ných, a duchovních a též i na krá-

lovství neb duchovenství, jak se

v tom každý zachovati má. 205.

Vna pídavek manželce v které se

deky zapisuje. 144.

Vna všecka v trhové deky se za-

pisují. 145.

Ziijem pro úrok má hnán býti k úadu
desk zemských, a zájem kterak se

odhaduje. 116.

Žaloby nevloží-li sob prvé, než pe
k slyšení pijde, puohon mu zdvih-

nau. 47.

Žaloval-li by kto z jiného, než by

pohnal, puohon bude zdvižen. 48.

Zápisné ddiny ktož by komu pro-

dal neb zastavil výš, než zápisové

aneb majestátové ukazují, má pro

tu summu výš zapsánu zápis dekami

udlati, že pi v,ýplat mu dána

bude. 96.

Zápis svdil-li by dvma neb tem
s komorníkuom uvázaní. 120.

Zápis komu by svdil dluhem nad

sto kop grošuov kde se zapisuje.

150.

Zápis stojí-li komu „s místem" po

smrti zapisujícího, muož se v to

uvázati s komorníkem ddisky.
151.

Zápis na stutku kto by ml, a ml
dávati plat komorní. 152.

Zápis pro vno do kterých desk se

zapisuje. 153.

Zápisové pod sto kop grošuov e-
ských „s místem" i „bez místa"

do desk menších se zapisují. 154.

Zapíše- li kto po smrti své ddiny

anebo za zdravého života, a clau-

sule tak stojí, že mu jich postu-

puje v témž plném práv, jakož

dckj" svdí, tehdy ta správa, kte-

rauž má ten, ktož zapisuje, všecka

platná jest. 143.

o Zástavách hlednj kde jsau výplaty,

tu najdeš všecky coty (sic ; citáty ?)

Zastaví- li kto komu ddiny se sprá-

vau, muož je pijíti bu postú-

pením aneb trhem. 142.

Zatyka, ktož by práva vésti nechtl,

má vydáván býti, a jak se pi tom

zachovati má. 25.

na Zmatek ktož požene, jaká na to

pokuta najdeš. 78— 84.

Zprávce když zpravuje, maje na svo-

bodných ddinách, muož se ku-

pující na ty ddiny vésti; by pak

je prodal, to nic neškodí. 138.

Zprávce zpravuje-li ddinami svými

zejména a potom ddinami, kteréž

má neb míti bude, má naped na

ty ddiny, kteréž zejména jme-

nuje vésti, a potom na jiné kte-

réž má. 139.

Zprávce zpravuje-li toliko do summy
bez tetiny, nemuož se vésti s te-

tinu, než do té summy toliko. 140.

Zprávce jestli že by komu prodada

ddictví, zpravoval a kto na ty

ddiny vnným právem sáhl : tehdy

kupující muož právo vésti pedse

tetinu výš, a tu zprávu muož

ssauti penzi. 141.

Zpravuje-li kto komu právo dluhu

svého, jakž zem za právo má,

muož se vésti pro nezprávu te-

tinu bez zprávy; ktož by komu
statek prodal, muož jej pijíti,

chce li. 148.

Zhaubce zemské ktož by pechová-

val. 177.
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Zhaubcí zemských v žádné píin,
ani odpovdníkuov, pí jich no-

veleb, neli n niíinž nezastúvaj.

176.

Zahalei od každého mají vyzdvi-

hováni býti. 203.

Židé nemají na listy ani na registra

puojovati, ani kradených vcí

k sob pijímati, ani žádného z sta-

vuov a z lidí v žádné zápisy uvo-

zovati nemají. 206.

Zvody tetí toliko iedníkuom u dcsk

zemských náležejí, totiž, místo

komorníku, místo sudímu a místo

písai. 157.

od Zvoduov co se dává do kterého

kraje. 157.

Zvozovati má komorník listem. 157.

XVytifftcurt a í>oFonána gf» tato Prútra a

35ý5cnii Scmfú w ©tarcm micftk Piwy-

fcm, po PowýfTcnij «. 7\iylc

íléta pánc Cifýcýl^o, pctiftcl^o, tní>cátcl)o:

Opravy
(p o d 1 e pepisu v m s t. a r ch i v u).

Str. 4 . 11 z dola ti: O saudu. Ve

„ 44 „ 7 z hora „ a braní s kom.

„ 44 „ 8-0 „ „ zápisem bez správy

„ 67 „ 11 „ „ teyž liajtraan.



Porovnáni zízeni zemských z 1. 1500 a 1530.

Slio(l;i mezi zízeiiíiii zomským /, 1. IOO a If);}!) (losahujc jen po

. 157; 00 (láleji následuje, ovšem se rozchází. Ale i shoda pední ásti

nesmí se bráti doslovn. Nalézají se nejen ve stjiisaci z 1. 1530 asté

opravy nebo vj^telejší rení, ale nejeden lánek úplné se shledává pe-
pracován, ledacos vypnštno a opt pidáno. Uvažovati a oceovati zmny
tyto jest úkolem vdeckého rozboru; zde postaí, aby se ukázalo, které

lánky z 1. 1500 se kryjí ustanoveními, do vydání 1. 1530 pijatými. ísla

zízení 1500 jsou ta, kterých užil Palacký ve vydání svém v V. dílu

„Archivu eského" (v Pr. 18()2); ísla zízení 15.30 ovšem ta, ježto se

v nynjším vydání k vli snadnjšímu pehledu položila. Zkratek zm. znaí,

že lánek ten v podstat své zmnn; zlcr. že jest zkrácen; rozs. že jest

rozšíen; jí«. že položen jiný text. Znaménkem „
— " rozumí se, že lánku

toho není.

L. 1500 L. 1530.

1 1

2 2 {zkr. a rozš. Viz tam pozn.)

3 4 [zrn.)

•'"> 5 {jiii.)

Ú G

7 7

8 8

9 9 {zkr.)

10 10

11 11

12 12

13 13 (rozš. od ,,krom té pe atd.")

14 14

15 15

16 16

17 17 (roz.š. Viz tam pozn.)

18 18

19 19 {rozš. od „le by se atd.")

20 20

21 21 {rozš. a zm. od „A na takového najprvé

najv. purgkrabie atd.").

22 23 {rozš. od „takový phon, vezma jej atd.").

23 24 {rozš. od „A to úednici mají rozv. atd.").

. 24 . 22

25 25 (rozš. a zm. od „A mají jemu úedníci

list zvodní dáti atd.")

26 26 {rozš. od „Též také ktož požene z summy
penz atd.")
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L. 1500 L. 1530.

27 —
28 27 [sh:)

29 28

30 •
. . 29

31 30

— 31

32 33

33 32

34 34 {zm. celkem a rozšíen).

35 —
36 35

37 30 {zkr. od „A jestli že pohnaný stane atd. ")

_ 37

38 -
— 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43 {zm. od „a má list obianni od iiíadu desk

zemských vzíti atd.").

44 44

45 45

4tí 4tí

47 47

48 48 ijiii.)

49 49

50 —
51 50

52 51

53 52

54 53

55 54

56 55

57 56

58 57

59 58

tíO 59

tíl tíO

62 tíl — 66

63 (52

64 64

65 63

6tí 65
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L. 1500 L. 1530.

67 67

68 68

69 Gí)

70 70

71 :i 72 71

73 72

74 73

75 74

76 —
77 75

78 76 a;

79 76 h)

80 77
'

81 78

82 79 (ti odstavce z 1. 1500 vypuštny).

83 80

84 81

85 82 (tyi odstavce z 1. 1500 vypuštny).

86 83 (druhý odstavec z 1. 1500 vypuštn).

87 84

88 85

89 86

90 87

91 88 {zrn.)

92 89 (zkr.)

93 90

94 91

95 92 {z)ii.)

96 94

97 95

98 96

99 97

100 98

101 99

102 100
- 101

103 93

104 102

105 a) 103

105 h) 104 {rozš. od „A ktož by koli chtl u zpra-

vování a poruenství atd.").

106 105

107 106

108 ........ 107
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L. 1500 L. 1530.

109 KlH

110 109

111 110

n-2 111

113 llá

114 113

115 ll-I

ik; iió

117 IKÍ

118 117

119 118

120 119

1:^1 121

122 120

123 122

124 Úvod; „Tuto se znamon.ivii atú.^'^ na srr. 107).

12;") 123

120 124

127 125, 12(;, 127, 128 a 129

128 130

129 131

130 132

131 133

132 134

133 a 134 135

135 13G

13(J 137

137 138

138 a 139 138

140 . .

.' 140

141 141

142 142

143 .....'.. . 143

144 144

145 145

14(5 146

147 147

148 148

,149 149

. 150 . 150

151
".

151, 152 a 153

152 154, 155 a 15(5

153 157

l^S IÍ3
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PEDMLUVA.
Všem tmicim pozdravem.

A. 1.

Kdož jest ítal a te historie, ten každý snadn

rozumti množe, co jest právo, a pro kterú píinu, a od koho

ustanoveno. Že od žádného jiného, než vrchné a pedkem od

Boha Všemohaucího, kterýž stvoiv na poátku svta lovka,

to pi nm zídil, co by sob nechtl, aby toho jinému neinil.

A to jest bylo pirozené právo. Potom vydal právo psané skrze

Mojžíše proroka služebníka svého, kdež z toho obojího práva,

pirozeného i psaného, lidé maudí a zvLíšt vrchnosti brali

jsau jako z studnice hluboké a práva ustanovovali, jiní podlé

povahy krajin, a jiní podlé poteby uznalé, jak k emu který

lid v které krajin nachýlen byl. Neb Asyrští, Kaldejští, Perští a

Médští, jakž Starý Zákon i nmohé historie o tom vysvdují, mli
jsau svá zízená práva a ustanovení, ta jedna každá krajina

podlé obyeje svélio. llekové a ímané také mli práva svá.

Potom jiné krajiny mnohé. Však nejvíce taková práva císaové

ímští a králové mnozí i jiné vrchnosti (jakž také ímské historie

i jiné ukazují) svau pilností a bedlivostí jsau ustanovovali z pí-

iny té, aby poddaní jich v pokoji, v ádu, svornosti a v lásce pod

jich spravováním l)ydleti mohli. Neb kdež pokoj, ád, svornost

a láska jest, v tom každém království a v každé krajin z malých

vcí nmohé rostau, k užitku vrchnostem i poddaným jich ; a kdež

toho není, tu všecko zlé v tom království a v té krajin pochází,

nébrž i v zkázu pichází a munlio doln-ého padá a v nic se

9*
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obrací. Jakož toho tím Pán a Spasitel náš Kristus Ježíš v eech
svých (o emž svatí evangelistov píší) potvrzovati ráí, ka:
Všeliké království samo v sob rozdlené zpustne a dm na dm
padne, totiž že zkaženo na vrch bude. Jakož pak i tchto ny-

njších asuov, tohoto našeho vku, netoliko se to mohlo spatiti,

ale tém v ruce bráti, že v nniohých krajinách jsauce mezi

sebau rozdlení, a nemajíce zení k ádu a právu a nechtíce mezi

sebau pokoje, svornosti a lásky míti a držeti, v nic tém obráceni

jsau. A protož Nejjasnjší kníže a pán, pán Ferdinand, ímský,

uherský, eský etc. král etc. cht v tomto království eském rád

pokoj, ád, svornost a lásku mezi poddanými svými vidti: tím

jsa hnut, jakož nkdy císaové ímští a jiní králové a vrchnosti

jsau inívali, tak i JM* královská na to bedlivau svau péi vy-

naložiti, a aby mohl budaucn tento eský národ v pokoji, v ádu,

v svornosti a v lásce zdržeti, to pedsevzíti jest ráil : Kdež jsau

Práva a Zízení Zemská tohoto království v nem nedostatek

mla a v nem nápravy potebovala, že jest to vše ráil JKM*

k náprav a k vysvtlení pivésti. A jakau pi tom péi, bedlivost

a pilnost míti jest JKM* ráil, z pedmluvy této níže položené

každý (kdož ísti bude) tomu dostatenji vyrozumí.

Mn pak jako tomu, kterýž jsem pi takovém Práv a Zízení

Zemských spisování a korigování nemalau práci ml, jakau za to

JM* královská milost initi ráí, z tohoto obdarování mn od

JM" královské daného a tuto vtištného (kdož ísti bude), tomu

také každý bude moci vyrozumti. Pán Buoh ra dáti k obecnému

dobrému a všem k prospchu. Amen.

Voldrich Humpolec z Prostiboie a na Lochovicíoh,

místopísa království eského.



A. 2.

My Ferdinand z Boží milosti, ímský, nhevský,

eský etc. král, infant v Hispanii, arcikníže rakanské, mark-

hrab moravský, lucembnrské a slezské kníže a lužický mark-

hrab etc. Oznamujem tímto listem všem, že jest nás ponížen

prosil slovutný Voldich z Prostiboe a na Lochovicích, místo-

písa království eskélio, vrný náš milý, abychom vzhlédnauce na

jeho slnžby a práci, kterauž jest pi korigování a napravování

Práv a Zízení Zemských ml, toho jemu milostiv dopustiti a píti

ráili, aby táž Práva a Zízení Zemská sob k ruce tisknauti

i prodávati do jistých let (tomu a tm, komuž by se jemu vidlo

a zdálo) dáti, a s kýmž by se koli o tištní týchž Práv a Zízení

Zemských snésti a smluviti mohl, aby žádný na nho jiný takových

Práv a Zízení Zemských mimo vuoli jeho netiskl a neprodával.

K jehožto ponížené prosb naklonni jsauce a vzhlédše na

jeho pilnost a práci, kterauž jest pi tom korigování a napra-

vování tch Práv a Zízení Zemských, z poruení našeho, knížete

a všech tí stavuov království našeho eského ml, k tomu jsme

milostiv svoliti ráili a tímto listem svolujem a toho dopauštti

ráíme, aby nadepsaný Voldich z Prostiboe ta Práva a Zízení

Zemská tak námi a tmi osobami od stavuov volenými a k tomu

vydanými zkorigovaná a napravovaná, mohl a moc ml dáti voln

a svobodn tisknauti a prodávati zde v království našem eském
neb kde by se jemu koli vidlo a zdálo. A to tm a tomu,

s kýmž by se koli o to snesl a smluvil, beze vší pekážky všech

lidí, a to až do desíti let, od datum listu tohoto poád zbhlých.

A do vyjití tch desíti let, aby žádný jiný, pod nižádným vymy-

šleným spuosobem, mimo vli nadepsaného Voldicha z Prostiboe,

tch Práv a Zízení Zemských v království našem eském, v mark-

hrabství moravském, v knížetství slezském a v markhrabství lu-
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žickéiii netiskl a neprodával, ani tisknauti a prodávati sml, a to

pod pokutali padesáte kop grošuov pražských eských propadení,

polovici do komory naší královské a polovici nadepsanému Vol-

dichovi z Prostiboe. A k tomu, aby tomu každému, kdo by ta

Zízení jiný tiskl aneb prodával, mimo vuoli a vdomí nade-

psaného Voldicha z Prostiboe, což by jich kde se pi kom
našlo, aby je pobrati dáti mohl, kolikrátž by se kdo toho kdy

dopustil. Pakli by týž Voldich z Prostiboe díve nadepsaných

desíti let vyjití smrtí z tohoto svta sešel, komuž by právo své

v tomto našem listu jemu dané a zapsané poruil a dal, chcem*

aby ten toho každý jako on sám užil a užiti mohl.

Protož pikazujem všem vuobec i jednonni každénui z pod-

daných našich v království eském, v markhrabství moravském,

v knížetství slezském a v markhrabství lužickém, abyste pi
tomto našem obdarování a milosti nadepsaného Voldicha z Pro-

stiboe do vyjití svrchu psaných desíti let zachovali a jemu v to

nevkraovali , nižádným obyejem (a se chcete pokuty nade-

psané i nemilosti naší královské uvarovati). Tomu na svdomí

pee naši královskú k listu tomuto jsme pitisknuti rozkázali.

Dán na Hrad našem pražském v sobotu po svatém Diviši. Léta

Božího tisícího ptistého tyidcátého devátého. A království

našich ímského devatenáctého, a jiných timezcítmého.

Ferdinandus. Henricus burgrauius Misnensis

S. K. Boheiniae Cancellarius.

A. 3.

Ve jméno Boží a Trojicesvaté nerozdílné
Amen. Nejjasnjší kníže a pán, pán Ferdinand ímský, uherský^

eský, dalmatský, charvatský etc. král, infant v Hispanii, arci-

kníže rakauské, markhrab moravský, lucemburské a slezské

kníže a lužický markhrab etc. Jakožto král eský, maje bedlivau

a ustavinau péi o poddaných svých, obyvatelích království e-
ského, aby ke cti a k chvále Pánu Bohu Všemohoucímu v dobrém

ádu a právu stáli, ráil jest brzo s poátku JM" kralování to

pedse vzíti a Práva a Zízení Zemská doteného království e-
ského na díle spolu s stavem panským a rytíským, a což tu

stavu mstskénni náleželo, napraviti ; ale že z mnohých a hodných
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píin taková práva, kteráž se jedny s druhými potýkala a ne-

srovnávala, nad ímž lidé nemalau tžkost mli a nesli, až po-

savad jsau se napraviti nemohla; i jsa JM* královská na snmích
obecních pedešlých i také na tomto nedávno minulém, kterýž

na Hrad pražském léta tisícího ptistého tyidcátého devátého

ve tvrtek po svaté Školastice pi pítomnosti JM" královské

držán byl, od knížete a všech tí stavv jmenovaného království

eského, aby taková Zízení a Práva Zemská k náprav, srovnání

a vykonání svému pišla, i)onížen a poddan prošen ; k jejichžto

poin'žené prosb JM' královská jsa milostiv naklonn a uzná-

vajíc také JM* královská toho hodné, slušné, spravedlivé i po-

božné píiny a poteby býti, aby každý, tak chudý jako bohatý,

beze všeho omylu uml a vdl se (co za Zízení a Práva

Zemská jsau) spraviti a vedle toho tak a nejinak se držeti a

chovati: ráil jest JjVP královská s pomocí Boží, knížetem a

tmi osobami od stavuov k JM" královské snmem volenými a

pidanými, na takovém Zízení a Práv Zemských napravování

na Hrad pražském sedti a spolu s nimi se vší pilností a bedliv

vážiti, napravovati, srovnávati a v jedny knihy uvésti, a to všecko

což jest tak JM" královskau, knížetem a tmi osobami uváženo,

níipraveno a srovnáno, dáti vuobec v auterý po svatém Jeronýnui

všem stavuom asto psaného království eského peísti. Tak

jest-li že by se komu co vedle snmovního zuostání nelíbilo a

v kterém artikuli nápravy potebovalo, aby se k tomu každý

voln (jako na obecním snmu) pimlauvati a své zdání oznámiti

mohl. I ponvadž jest se po takovém dotených Zízení a Práv

Zemských viibec petení JM" královskau, knížetem a stavy jme-

novaného království eského, jisté jednomyslné a dokonalé snesení

a srovnání stalo: protož všickni ti artikulové v tchto knihách

vložení a vepsaní za zízení práva a nálezy obecní držáni a jmíni

ode všech bez perušení býti mají, aby se tím všickni (což tak

nalezli vuobec za právo) spravovali. A tyto knihy z zvláštního

poruení a rozkazu JM" královské, kterýž o tom uiniti ráil,

mají na pargamén slovo od slova napsány a u desk zemských

(jakž od starodávna bývalo) chovány, a mají také tištny i pro-

dávány býti.

Stalo se na Hrad pražském léta pán tisícího ptistého

tyidcátého devátého dne svrchu psaného.



Artikulové o dstojenství, mocnosti a saudu

JMKrálovské.

A. 4.

1 1 e 111. P e d k e m JM* královská ráí míti moc
a vrchnost, jakož jsau to pedešlí králové eští mívali, nad

tím nade vším, což k dobrému, užitenému JM" královské a JM"

ddicuov a všech obyvateluov tohoto království obecnému dobrému

jest, to íditi, puosobiti a spravovati potud, pokudž by áduom,

právm, svobodám, privilejím, zízením zemským na škodu a

ublížení nebylo.

A. 5.

Item. Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad
pražském léta 1547 v auterý ped svatým Bartolomjem, jest

toto zízeno : Což se snmuov pokládání a rozpisování dotýe,

tch se pi mocnosti a vuoli JM'' královské zuostavuje, jakž

prvé od starodávna bývalo a jakž pedešle o tom artikul v snmu,

kterýž byl držán léta 1545 v stedu po svatých Tech Králích

svolen jest. A také aby po dnešní den žádný z obyvateluov

království eského, žádných snmuov a sjezdv krajských obecních

bez povolení JM" královské, pod nižádnými vymyšlenými spuosoby

nepokládal a nepokládali, a to pod pokutau hrdla ztracení, na

kohož by se to pokázalo a provedlo.

A. 6.

Item. Též na témž snmu obecním, kterýž držán

byl na Hrad pražském léta v auterý ped svatým Bartolomjem,

což se úadv zemských rozdávání a osob do saudu zemského
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dosazování dotyce, na tomto jsme se stavové snesli: Ponvadž

jest to vždycky pedešle bývalo, že jest J^P královská s radou

úedníkuov a saudcí zemských úady zemské dávati a osoby do

saudii zemského, echy hodné, dosazovati ráil, toho se pi zízení

zemském a privilejích zuostavuje. A JM" královské v to vkra-

ováno a saháno býti nemá.

A. 7.

I tem. Též na témž snmu obecním, kterýž držán

byl na Hrad pražském léta 1547 v úterý ped svatým Bartolo-

mjem, jest zízeno: Jakož JM* královská mezi jinými artikuli

toho na stavy podati (aby to dskami zapsáno bylo) ráil, což se

saudu o hrdlo a o est dotýe, aby jeden každý toho vuoli ml,

z tch vcí ped osobu JM" královské, aneb ped saud zemský

obeslati neb pohnati.

I ponvadž prvé Zízení Zemské to v sob tak obsahuje a

zavírá: že z náku cti každý toho vli má ped JM* královskau

(když by v zemi býti ráil) obeslati neb pohnati, aneb ped saud

zemský, protož se toho pi témž zízení zemském (jakž v sob

obsahuje) zuostavuje.

A což se hrdla dotýe, ponvadž jest to za pedkuov JM*' krá-

lovské bývalo a za JM" královské také se dalo, že jsau mli vuoli,

jedni druhé z hlavy ped JM' královskau, aneb ped saud zemský

pohánti neb obsílati: v to se též také stavové JM'' královské

nevkládají, ale pi tom toho zuostavují, aby každý toho vuoli

ml ped JM* královskau, aneb ped saud zemský pohánti neb

obsílati. A JM* královská jako pán náš, aby s úedníky a saudcí

zemskými a raddami JM" královské z saudu komorního, kteréž by

JM* královská toho asu pi sob nn'ti aneb obeslati ráil z oby-

vateluov království eského, jako i pedkové JM'* tu pi vedle

poádku zízení zemského sauditi mohl. Než ráil-li by JM' krá-

lovská prvé ven z tohoto království odjeti a v království nebýti,

nežli by ta pe k slyšení a uvážení ped JM* pišla: aby ráil

JM* královská tu pi (a jest-li že by neráil JM* královská

k svému vlastnímu slyšení a vykonání toho sob pozstaviti)

ne jinam, než na saud zemský k vykonání a rozsauzení podati.

Ponvadž zízení zemské císaem Karlem uinné to v sob za-

vírá, že každý ne jinde než na svém práv o hlavu sauzen býti
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má, totižto zeiiienín na zeiuskéiu, man na manském a mštnín
na mstském práv Než jest-li že by se strany o mord smlnvili,

pokudž by se pokuty JM'' královské v Zízení Zemském vymené
nedotýkalo, toho J^I* královská pi tom zuostavovati ráí.

A. 8.

Item, Na témž snmu obecním, téhož léta a dne,

na tomto jsme se také stavové snesli: Aby žádných postranních

zápisuov a puntování od žádných osob z stavu neb z stavuov

v tomto království proti JM" královské, ddicuom, a budúcím

králuom eským, a proti ádu a právu se nedalo, nyní i na

budúcí vné asy. Pakli by se toho pes to kdožkoli dopustil

a na to shledáno a uvedeno bylo, an se v postranní zápisy

a puntování dává, ten aby hrdlo ztratil.

A. d.

Item, JM' královská na tomto jest se s stavem
panským, rytíským a mstským snésti a za zízení zemské

ustanoviti ráil: Ponvadž jest od starodávna v tomto království

více stavuov mimo stav panský, rytíský a mstský nebývalo

protož že ješt více stavuov mimo nahoe jmenované ti stavy

býti nemá, nyní i na budaucí asy. Však kníže Hendrich pán

z Plavná, ponvadž jest rodi tohoto království od starodávna,

dstojenství svého knížecího i s ddici svými, tolikéž místa

i titule, jako na kníže záleží, užiti má. ^'šak tudy aby stav

tvrtý v tomto království piinn nebyl.

O osazování saudu zemského vtšího.

A. 10.

Ve jméno Boží a Trojice Svaté nerozdílné amen.

Vladislav z boží milosti král eský, markhrab moravský, lucem-

burské a slezské kníže a lužický markhrab. Známo iníme

všem, tak budaucím jako nynjším, že znamenavše nkteré

ruoznice znamenité mezi pány a vládykami v království našem

vzniklé, kteréžto za pedkuov z dávné chvíle, i také za nás

k znamenité pekážce jednání obecného dobrého byly jsau, a
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potomn k zkáze a ke zlému království tomuto taková ne-

svornost pijíti by mohla — i majíce péi ustavinú o poddaných

našich, a chtíce rádi, aby takové nesvornosti v dobrou jednotu

uvedeny byly, kteréž by obecnému dobrému nyní i budúcn ne-

pekážely: s pomocí Boží a s povolením všech pánuov i také

vládyk království našeho eského, tyto artikule dole psané ku

pravému a k celému konci jsme pivedli, o kteréž na nás oboje

strany mocn jsau pestaly, a nyní i budaucn za se i za své

budaucí nám jsau pikli, že se tak podlé vymení tohoto našeho

beze všeho perušení zachovati mají.

Nejprve: Což se osazení saudu zemského dotýe a veyno-

suov panských a vládyckých nálezuov, to takto vypovídáme a na

vné asy za právo ustanovujem: Al)y vždycky, když by se koli-

vk nám, anebo budúcím našim, králuom eským, saud zemský

osaditi udalo, v takovém saudu aby byli naped posazeni úedníci,

kteíž z práva pi saudu zemském sedati mají, totižto nejvyšší

purkrab pražský, nejvyšší komorník a nejvyšší sudí království

eského, a k tomu dvanácte osob z panuov, mužuov k tomu

hodných a na cti zachovalých, a k tomu osm osob z vládyk, také

hodných a na cti zachovalých, kteíž by od nás, aneb od budúcích

našich k takovému saudu vybráni byli. A kdyby panský potaz

a vládycký vynášen býti ml: tehdy k vynášení potazu nejvyšší

sudí království eského, nynjší i budúcí, má kázati vstáti dvma
z pánuov a jednomu z vládyk. A tak ti ti spolu, kteíž povo-

láni budau, panský a vládycký potaz vynésti mají. Však to vždycky

dskami zemskými znamenit zapsáno býti má : Že tito dva z pánv,

a tento z vládyk panský a vládycký potaz vynesli, tak aby po

vné asy beze všeho omýlení znamenit rozdíl byl mezi stavem

panským a stavem vládyckým.

Což se pak dotýe saudu dvoru našeho u dvorských desk,

to také tak ustanovujem, aby spuosobem dole psaným osazován

byl, nyní i budaucn. A na tom saudu aby sedl na míst našem

nejvyšší sudí dvoru našeho po echách, pak k tomu páni, kteíž

k tomu jmenováni budau, podlé toho, a s nimi aby sedli tyi
z vládyk v témž saud. A když by panský a vládycký potaz vy-

nesen býti ml: tehdy sudí dvoru našeho nynjší i budúcí, má
rozkázati dvma z pánuov a jednomu z vládyk vstáti. A kterýmž

káže, ti mají panský a vládycký i)otaz vynésti ; a to také známe-
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nit dskami má zapsáno býti, že tito dva z panuov a tento

z vladyk panský a vládycký potaz vynesli, aby jeden každý bez

omeylení v svém stavu panském neb vládyckém oznámen byl.

Co se pak dotyce relací aneboližto posliiov ke dskám, to

také za právo nyní i po vné asy ustanovujem: Že konmž
kolivk relací my i budaucí naši, králové eští, poruíme, bud

z pánuov nebo z vládyk, když by byl radda naše písežná, ten

aby mohl poslem ke dskám býti zemským i také dvorským.

A relací od úedníkuov obojích desk od takového od nás posla-

ného má pijata býti beze vší odpornosti, což se vcí našich

dotýe nebo budiicích králv dotýkati bude. Však to také úed-
níci desk obojích s pilností opatrovati mají, kdož by kolivk relací

ke dskám udlal, byl-li by z stavu panského, aby to tak dskami

znamenali : //Posel ke dskám tento z pánv«
;
pakli by byl z stavu

vládyckého, aby bylo zapsáno: //Posel ke dskám tento z vládyk.«

A protož my Vladislav král znajíce, že tito prostedkové,

kteréž jsme my od dnešního dne po vné asy za právo usta-

novili, království našemu eskému nejsau k ujm, ani žádnému

k zlehení, stavu panskému ani také vládyckému, ale že mohau

nyní i budaucn k obecnému dobrému a k zachování lásky a

svornosti tonnito království slaužiti: tyto všecky vci svrchu

psané listem tímto našim utvrzujem a upevujem, a po vné
asy za právo ustanovujem; tak že strana žádná z pánuov ani

z vládyk v takovém spuosobu, pes toto naše zízení, na více

se táhnauti, ani také strana stran toho ujímati nyní ani po

vné asy nemá.

Kteréhožto ustanovení list jeden pod peetí naší dali jsme

pánm a druhý vládykám. A pro "Ntší pevnost s volí všech pánuov

a vládyk na obecním snnni království našeho, kázali jsme dskami

zapsati toto naše zjednání a ustanovení. Dán na Hrad pražském

v stedu po svatém ehoi, léta Božího tisícího tystého vosni-

desátého sedmého, království našich léta šestnáctého. Tento ma-

jestát vložen jest byl ve dsky z rozkázání nejjasnjšího knížete

a pána, pána Vladislava eského krále etc, s povolením pánuov

a vládyk království eského, všech jich s povolením a dobru volí.

Poslové ke dskám od krále JM" byli jsau Jindich z Hradce

nejvyšší komorník království eského. Puta z Ryžmbergka a

z Švihová nejvyšší sudí království eského, z pánv, a Jan z Eau-



Pávi a zízení zemská 1549. 141

pova nejvyšší písa království eského, a hofmistr dvoru krále

JM", z vládyk, vypravujíce nadepsané vci od jmenovaného pána

krále, k tomu jsauce zvlášt vysláni. Stalo se v stedu po svatém

ehoi.

A. 11.

Item, Na snmu obecním, léta etc. tisícího ptistého

tyicátého pátého, v pondlí po Nanebevzetí Panny Marie, jest

zízeno: Což se prokurátora JM*i královské (kteréhož by JM'

královská sob voliti ráil) v saudu sedání dotýe, i ponvadž se

to nachází, že jsau pedešlí prokurátorové v saudu sedávali:

tolikéž se pi tom zanechává, aby JM* královská s radau pro-

kurátora moc ml vsaditi, do kteréhož by se saudu JM" krá-

lovské zdálo a vidlo. Než jakž by se pi kterémkoli saudu (ješto

by on prokurátor v nm sedl) které pe okoli krále JM" do-

týkalo: pi té pi on prokurátor sedti nemá.

(Následuje obvaz síiudu zemského rytý ve dev.)

A. 12.

Item, Ferdinand z Boží milosti ímský, uher-

ský, eský etc. král, infant v Hyspanii, arcikníže rakauský

a markhrab moravský etc. jakožto král eský rozkázati ráil

ve dsky zemské zapsati a za právo ustanoviti, že všecky relací

krále JM" mají z kancelái krále JM'' eské, aneb z komory

JM" královské, též eské listovní pod peetí JM*' královské

a budúcích králv eských vycházeti, a ke dskám zemským

i dvorským dodávány býti, a jinae od úedníkuov vtších i

menších pijímány býti ke dskám nemají. A takové relací tak

ke dskám zemským podané a odeslané všecky má ingrossátor

vtších desk zemských do zvláštního kvaternu relací poádn
vpisovati.

A. la.

Item, Král JM* má sedti na duostojenství stolice

své v saudu zemském, a v noh JM" najvyšší purgkrab pražský,

a po pravé ruce královské kníže, které by v saudu zemském

sedalo, a podlé knížete pán z liožmbergka, který by také v saud

sedal, a podlé nho najvyšší hoffmistr zemský, a trefilo-li by
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se že by zemský maršálek v saiidii sedal, má sedti pod hoff-

mistrem zemským; a na levé stran královské má sedti naj-

vyšší komorník zemský, podlé nlio najvyšší sudí zemský a

potom najvyšší kanclé zemský, jakož o tom obecní nález králem

Vladislavem slavné pamti uinný a pod tímto Zízením vepsaný

to v sob šíe zavírá a ukazuje; a podlé nho najvyšší sudí

dvorský, a sedal-li by v saudu, a potom na obojí stran mají

páni po letech sedati roduov starých, a pod nimi páni roduov

nových sedati mají též po letech, tak jakž ád stavu panského

dskami zemskými zapsaný to v sob šíe drží a zavírá, a osm

z vládyk, kteíž sedají v tom saudu po každé stran po tyech^

a také po starších sedati mají. Než kdy by král JM* v saudu

nesedl, aneb ráil vstáti, aneb odjíti, tehdy purgkrab pražský

na míst JM'' sedti má.

A. 14.

Vladislav z Boží Milosti uherský, eský etc.

král a marghrab moravský etc: Prohledající k tomu, že jest

toho mezi jinými potebami znamenit potebí, aby páni a zvlášt

úedníci zemští, místa svá, kdež by který vedle úadu svého

sedati a která místa držeti ml, vdli, aby to vdúce lepší

svornost a jednota mezi nimi zstati a trvati mohla, a jedni nad

druhé aby se neteli, nyní i budaucn: i z té píiny JM* krá-

lovská s radau svau, takové o tom poízení mezi nimi ustano-

viti a ukázati jest ráil, kteréž se v nynjších i budúcích asích

vn držeti a zachovávati má beze všeho perušení. Najprvé

najvyšší purghrab pražský, ten má první místo držeti. Item

potom najvyšší hoffmistr království eského, potom najvyšší mar-

šálek království eského, potom najvyšší komorník království

eského, potom najvyšší sudí království eského, potom najvyšší

kanclé království eského.

A. 15.

Item, Což se pánuov z Rožmbergka do týe, ten

každý kdož by z nich vládaství nebo panství rodu z Rožmbergka

na sob ml, ten toliko má nade všemi úadníky zemskými sedati

a nn'sto své nH'ti, jiní všickni páni z Rožmbergka mají sedati

mezi jinými pány vedle let, krom kiu'žat, kteí v ecliácb jsou.
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A. 16.

I tem, Ponvadž osoba JM' královské v to zízení

o saudii komorním je nepotahuje, nýbrž zízením snmovním
mocnost JM" a spravedlnost pi témž saudu náležitá se vy-

hrazuje: protož kdož by koli ped JIVP' královské osobu obsílati

chtl neb chtli, když by král JM' v zemi býti ráil, ta obe-

slání sám osobaii svau slyšeti aneb komu jinému poruiti ráí,

toho se pi JM" královské mocnosti zuostavuje. Než jestli že

by taková obeslání v pítomnosti Jeho královské M*' k slyšení

nepišla aneb místa a konce nevzala: tehdy aby puovod z kan-

celái JM" královské obeslání svého hodnovrný vaypis ukázal,

a ten v registra saudu komorního vložen býti má. A saud ko-

morní po odjezdu JM*' královské aby té pi (a náležela-li by

tomu saudu) konec spravedlivý uinili. Pakli nic, aby ta pe
zase na JM' královská k slyšení a rozsudku odtažena a odlo-

žena byla.

A. 17.

Item, Rozsudkové krále JM' mezi stavy aneb osobami

uinní, pedešlí i potonmí, ti mají v své mocnosti zstati a ped
se jíti, a rozsudkové panští a vládytí, pedešlí i potomní, ti také

ped se mají jíti a v své mocnosti zuostati.

A. 18.

I I e m, P á n i a v 1 á d y k y z á d n é h o, kdož se ped saudem :

zemským saudí, na pátely podávati nemají, le by se cti do-

týkalo, a toho každého mají na pátely podávati vyslyšíce pi . /^f^

anebo po puohonu vyrozumj íce, že se cti dotýe, aneb le by ' '

se strany dobrovoln svolili vo kterú pi. Než na kterémž by

kolivk saudu královská M* sedti ráil, že JM* to sám z své

vuole bude moci uiniti a na pátely podati o každau vc,
^

krom té pe, která by se na pokutu JM" královské a zemskú ^vV J^
vztahovala a k vyslyšení a svdkuov okazování že by pišla, ta __^
od saudcí zemských netoliko aby na pátely podávána byla, ale

nemá stranám aby se o to smlauvati mly dopuštna býti, než

má pedse sauzena býti, le l)y JM' královská ráil to s saudci

zemskými rozvážiti a k tonui své povolení dáti.
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A. 19.

I tem, Žádný konvent nebo klášter, a všelijaké

duchovenství, který jest komora královská, nemuož bez povolení

královského nic od konventu ani od kláštera zastaviti, prodati,

dáti, ani smniti bez povolení královského. Pakli by co zastavil,

prodal, smnil nebo dal, že to žádné moci míti nemá. Pakli

by kdo k sob pijal, nuisí to králi darmo vrátiti aneb tomu,

komuž by to JM* královská dáti ráil.

A. 20.

Item, Král JM* jarmarky nebo trhy muož dáti

komuž ráí, a kolikžkoli v jednom roce. A bez JM*' královské

žádný nemuož sob jarmarkuov ani trhuov saditi. A také žádný

bez JM*' královské vuole mst hrazených znovu dlati, hrad ani

tvrzí nemuož. A také hraduov, mst, tvrzí bez JM" vuole žádný

boiti nemá a cla, mýta, tržné na zemi nebo po vodách vysaditi

sob nemuož bez zvláštní milosti a obdarování královského. A dal-li

by král JM* komu clo proti starým výsadám, a komu bylo ke

škod, právo se jemu nezavírá.

A. 21.

Item, Na snmu obecním léta 1545 v stedu po sva-

tých Tech králích jest zízeno: Co se listv mocných, kteréž

JM* královská vydávati ráí o poízení statkuov manských, dotýe,

to JM* královská v moci své zuostavovati ráí, komuž by ráil

v tom milost uiniti. Tolikéž což se frystukuov na hory dá-

vání dotýe.

A. 22.

Item. Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad
pražském léta 1545 v stedu po svatých Tech králích takto

jest zízeno: Což se knížecích lehen pijímání dotýe, tolikéž

i jiných ven z zem, ty aby JM* královská podlé starobylého

obyeje zde pi stolici (pro poctivost JM" královské stolice

a koruny eské) na Hrad pražském aneb v království eském
podávati ráil. Než jiná léna jakž Ji\P' královské pedkové jsou

inívali, v mocnosti se JM" zuostavuje.
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A. 23.

Item, Což se erbuov dávání do týe, ty JM' krá-

lovská dávati niuože komuž ráí, tak jako jest to prvé bylo, a

ti kteí sob erby vyprošují, aby se zachovali tak, jakž jich list

od krále JM" na to daný ukazuje. A v stavu svém i k stavu

svému aby se tak zachovali, jakž od starodávna bylo. A nemá
žádnému takovému psáno býti, nežli >>slovútnému panoši« až do

jeho smrti. A též ml-li by které dít, též tm dtem do te-

tího kolena nemá psáno býti »urozenému vládyce,« a ti staro-

dávním vládykám nemají rovni býti, a nejsú, a kteíž by v tetím

kolenu od obdarování a erbu jim daného nebyli, tm se jinak

nemá od žádných úaduov psáti, než >/slovútnénui panoši.« A kdož

by sob erb na JM" královské zjednal, nejsa svobodný, a pána

ddiného by ml, ten každý takovým obdarováním a erbem pána

svého ddiného zhoštn není a býti nemá a nemuože.

A. 24.

Item, Jakož v království tomto mnozí nezpuoso-

bové a neádové od výtržných lidí povstávají skrze odpovdníky

ajiepátely, buto zemské aneb štávuov i také osob, kteíž svého

pruochodu by míti nemohli, kdyby tajných a pikrytých fedrování

v tomto království nemívali, ale aby takovým zlým pekaženo

býti mohlo, takto o tom se svolujem: Kdež o tom prvé zízeno

jest, jestli že by kdo eho takového, což by se kolivk na jaký

kolivk neslušný neád vztahovalo, proti králi JM" ji^zemi se

dopustil, že taková pokuta pro jeho provinní na JM* královskau

pipadá, a že JM* na obecné dobré zemské díl toho obrátiti ml.

Ale ponvadž mimo osobu krále JM'' žádný k takovým lidem pro

pokuty jest nehledl a nepistaupal a skrze to i pokuty míjely

a vaystupkové svuoj pruochod že jsau mívali : a protož, kdož by

z obyvateluov království tohoto na JM" královské takovau po-

kutu sob vyprositi mohl a JM' královská ráil jí jemu neb

komu dáti, aby také též pokuty mohl dobývati, a na komž by

se právem a saudem nalezla, aby jí mohl podlé JM*' královské

dání užíti. Neb k dání takových pokut povolujem, aby JM* ml
je moc dávati.

Pnlva a zízení zemská 1549. 10
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O úadech zemských.

A. 25.

My Vladislav, z Boží m i 1 o s t i uherský, eský etc. král,

niarklirab moravský etc. Na snmu obecním, kterýž jest držán

na suché dni letnin léta Božího tisícího tystého devadesátého

sedmého, všeho království eského, takto jsme úady zemské

téhož království ziediti a rozdliti ráili. Kteíž úadové na vné
asy a budúcí pi kterých stavích zstati mají, a o to víc roz-

dlení a ruoznice na žádné asy aby nebyla.

A. 26.

I tem. Úadové stavu panského vuobec za právo

nalezení: Purkrabství pražské, hoífmistrství zemské, maršalství

zemské, komornictví zemské, súdství zemské, kancléství zemské

a súdství dvorské.

A. 27.

Item, Úadové stavu vládyckému vuobec za právo

nalezení spolu se pány : Purkrabství karlšteinské, kdež se koruna

a klenoti zemští chovají spolu se pány, aby byl jeden z pánuov

a druhý z vládyk, a ti spolu zámek Karlštein držeti a chovati

mají, a ti nám mají písahu uiniti i budúcím králuom eským
i vší korun a obci království eského podlé práva a obyeje

starodávního.

A. 28.

Item, Au adové stavu vládyckému toliko samému

nalezení vuobec za právo: Písaství zemské, podkomoství, pur-

krabství kraje hradeckého dávati máme i budúcí naši králové

eští, však s takovú výminkau: Což se podkomoství dotýe,

jestli že by kdo v Starém mst pražském z vládyk byl, toho my
i budaucí králové eští máme vuoli na ten úad vsaditi, kdyl)y

se nám na ten úad hodný býti zdál na podkomoství.

A. 29.

Item, C o z s e m i n c m e i s t r s t v í d o t ý e, to my i budúcí

králové eští v vli a v moci sob pozstavujeme a necháváme,
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Z tch tí staviiov totižto z panského, rytíského a mstského

stavu jej dáti, komuž by se nám zdálo a líbilo osob, a tu osobu

abychom mohli zmniti a jiného na to nn'sto vsaditi, když by se

nám líbilo i budúcím králuom eským.

A. 30.

1 1 e m. Což se m a r š a 1 s t v í ze m s k é h o dotýe, král

JM' ráil k tomu své povolení dáti : Neuchoval-li by Buoh snu"ti

bez ddicuov nynjšího maršálka, že ten úad má též a tak

zuostati v tom spuosobu bez ddictví, jalcožto svrchu psaní

úadové zemští. A jakož se páni Dubští hlásí a Jií a Viktorín

z Ronova, že by k tomu úadu spravedlnost míti mli, neuchoval-li

by Bh nynjšího maršálka smrti bez ddicuov, pišlo-li by k tomu,

a oni to dostaten okázali, že k tomu spravedlnost mají, což

jistého okáží, toho také podlé své spravedlnosti mají užiti.

A. 31.

Item, Aby žádný skrze se sám ani skrze jinau
osobu nesml prositi z pánuov ani z rytístva za žádný úad
zemský za živnosti které koli osoby, kterýž by úad zemský

držal z pánuov nebo z rytístva, cht sob nebo svým dtem
nebo komu jinému, dokudž ješt ty osoby živy jsau, kteréž ty

auady zemské drží. Pakli by kteí úadové zemští vyprošováni

byli jakýmž koli obyejem ped tímto svolením anebo že by

kdo na n majestáty ml neb jakauž koli jistotu nebo ddin,
že to žádné moci míti nemá proti tonni našemu svolení a zízení.

Nebo ti úadové mají býti svobodní a ten úad tak umrlého

aby král JM* s radau panskau a vládyckau dobrému cti zacho-

valénui pánu nebo rytískému lovku ráil dáti, kterémuž by

ten úad píležel a kterýž by se zemi hodil. A kdož by koli

pes toto svolení vyprosil úad po dnešní den a toho požiti chtl,

ten a takový aby est i hrdlo ztratil a statek jeho aby na krále

JM* pipadl. Pakli by pán který nebo vládyka drže úad zemský

jej vzdal dobrovoln, ten úad JM' královská s radau pánv a

vládyk, k kterémuž by stavu náležel, aby JM* dáti ráil podlé

svrchu psaného zuostání. A jmenovit za tyto úady nemá pro-

šeno býti :

10*
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Za

purgkrabství pražské

komornictví zemské

Za \ kaiicléství zemské

boffmistrství zemské

súdství zemské

písaství zemské

podkomoství

tito úadové jsau panští.

tito úadové jsau vládykám.

I
purgkrabství kraje bradeckébo

j

Purgkrabství karlštejnské, ten úad jest spolený, též za
nemá prošeno býti. Za maršalství zemské nemá prošeno býti

také. A dále o maršalství a odporu pánuov Dubských etc. a z Ro-

nova Kineckých položeno jest ve dskách.

A. 32.

Item, Což se panských roduov starých dotýe,
ti sedejte jedni nad druhými podlé let. Tento artikul byl jest

zízen v stedu po svaté Gedrut léta 1500 z rozkázání KM*'.

Poslové na to byli jsau od krále JAP*: Jindich z Hradce najvyšší

komorník království eského, Piitha z Ryžmbergka a z Švihová

najvyšší sudí království eského z pánuov, jsauce k tomu od

JM" královské zvlášt vyslaní.

A. 33.

Item, Což se dotýe tch osob, kteíž chtí za pány

odbývati bu njakými prvody nebo listy, kteréž jsau sob
zjednali a vyprosili, a takoví že od krále JM" ani od pánuov

pijati by nebyli: ti stavu a ádu panského neužívejte, dokudž

by nebyli od krále JM" a od pániiv pijati.

A. 34.

Item, Což se pánuov npvých dotýe, kdož by v to

vjíti chtl, ten toho hled na králi JM" a paních podlé obyeje

starodávního a podlé zízení stavu panského uinného a králem

JM*' potvrzeného.

A. 35.

Artik úlové, v em JM* královská nebo králová

eská moci míti neráí.
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A. 36.

I tem, JM* královská ráil jest se k tomu podvoliti

íi to dskami zemskými rozkázati zapsati, že jiemá_na žádnu

vc zemskú obecní žádných relátoruov initi. A by pak JM
komu to z raddy JM*^ poruiti ráil, nemá té relací k sob

žádný pijíti a úedníci desk té relací pijíti nemají. Pakli by

na tu relací pijali bud co vepsali obecního bez relátorúv na

to od zem z vobecního svolení vyslaných z pánuov a z vládyk,

a též že by vymazali co obecného bez relátoruov na to ode

vší zem vyslaných, tak jakž se na hoe píše: tehdy ti úedníci

mají hned beze vší milosti na hrdlech trestáni býti a ta relací

tak zapsaná nemá žádné moci míti. Než bude-li míti jaká relací

zemská obecní ke dskám k úedníkuom uinna býti, relátorové

na to býti mají pi pítomnosti všech úedníkuov desk pi

dskách, kteíž by toho asu tu byli, a páni úedníci zemští,

a z pánuov a z rytístva z každého stavu tyi osoby mají k nim

pidáni býti, a jina relací obecních poteb zemských pijímána

býti nemá, le by kterého úedníka zemského z tch tí tu nebylo.

A tolikéž stavové království tohoto na žádné vci královské a

JM'^ ddicuov se dotýkající žádných relátoruov initi, ani úedníci

desk na takové relací nic vpisovati ani vymazovati nemají, tím

vším zpuosobem, jakž výš doteno, pod pokutau nahoe položenau,

le by JM' královská k tomu skrze relací svau povolení dáti ráil.

A. 37.

Item, JM* královská ráil se jest k tomu podvohti,

kdež páni na plném saudu všem vbec nalezli a Petr z Micha-

lovic a Petr ze Zvíetic panský potaz vynesli, aby již více žádný

král eský neglejtoval ani glejtovati mohl nižádného ped saudem

zemským a panským saudem.

A. 38.

Najjasnjší kníže a pán, pán Vladislav, z Boží

milosti král eský etc. se pány a vládykami na plném saudu:

Jakož Jeroným Šlik z Holaje pedstaupil ped saud zemský

a vokázal list s majestátem slavné pamti Zigmunda císae

ímského, kterýž nkdy Kašparovi Šlikovi jemu a bratím jeho
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svdí na obdarování svobod jich a zvlášt což se saudu dotýe,

v kterémžto majestátu také tento kus znamenit jest položen

takto slovo od slova: »Chceme také a mocí císasku ustano-

vujem, aby ty a bratí tvoji k žádnému ovšem saudu, buto
saud náš dvorský neb jiného kteréhož koli, neb k zemskému obec-

nému neb zvláštnímu, phony tažen neb pipraven ani v tom

saudu posúzen byl, ani býti mohl, pro kterúž by to koli pi bylo,

jediné ped osobu Majestátu našeho, ped našimi budúcími králi

a císai ímskými aneboližto poruníky, kteíž by na jich dveích

usazeni byli etc.« Tu JM* královská se pány a vládykami piln

pováživše shledali jsau, že ta milost, což se toho kusu saudu

zemského dotýe, není dána než Kašparovi a jeho bratím-

Protož JM* i se pány pi všech obdarování v tom listu položených

je Šliky zstavuje, kteréž by nebyly k ujm a ke škod svobod

a práv království eského, kteréž jsau starší a prvnjší nežli

jich obdarování. A ponvadž JM* královská ani JM*' pedkové,

králové eští, té svobody jsau neužívali ani užívají, by k právu

zemskému státi nemli, že také též svobody žádnému dáti

J^I* královská nemohl ani mohau proti ádu a svobodám krá-

lovství eského.

A. 39.

1 1 e m. Jest -li že by kdo od panského kláštera
kterú ves nebo zboží kaupil bez povolení královského, že muož

toho kaupení a trhu užiti, ponvadž to není klášter královský,

když ten pán jako fundátor dá své povolení.

A. 40.

Item, Králová eská žádná pnní ani která ješt potom

bude, nemohly jsau vna svého pre dávati ani zapisovati ani

ješt nebudau moci. Než mají toho vna do své živnosti užívati

a po smrti každé má to zase k korun pipadnauti. A jestli že

by která to komu zapsala, nebo dala, nemá to dání ani zapsání

žádné moci míti.

B. 1.

Item, Z pánu o v ani z rytístva, aby žádný dvú

úadv zemských nemíval menších ani vtších.
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B. 2.

Iteiii, JM* královská ráil se jest k tonm podvoliti,

že JM' královská ani biulúcí králové eští nemají na zámky a

na úady zemské cizozemcv sázeti.

B. 3.

I tem, Což se manství a léna do týe, kteréž jest

vn a ne v zemi eské, tolio král JM* ani bndúcí králové eští

svoboditi ani prodávati ani toho nikterakž odcizovati nemají, bez

vnole vší zemé.

B. 4.

Item, JM* královská k žádným vojnám nutiti nemá

pánuov a rytístva zem eské mimo práva, svobody a ády
prvotní. Jakož králové eští prvotní zachovávali pány a rytístvo,

též JM* chce se zachovati a mimo to k žádným vojnám JM* ani

JM" budúcí, králové eští, nutiti nemají.

B. 5.

Item, Po dnešní den král JM* ani budúcí králové eští

na léna, kteráž k korun eské náležejí, nemají vydávati listuov

z kancelái nmecké, než z eské království eského, ani do tch
zemí, kteréž k korun eské píslušejí, ani do jiných zemí na

vné asy.

O voleni krále JM*'.

B. 6.

Item, Když by k o 1 i k tomu podlé p r i v i 1 e j í

tohoto království pišlo, totiž Zlaté bulle císae Karla

tvrtého, krále Vladislava majestátu a JM*' královské listu na

to stavuom daného, že by král eský volen býti ml, tehdy má
volen býti tak jakož od starodávna bylo, a to na Hrad praž-

ském. A když by volen byl a pijel, že najvyšší purgkrab

pražský nynjší i budúcí má slíbiti pánuom, rytístvu i vší obci

koruny eské, o kteréhož bychom se koli svolili, aby králem byl

a do zem pijel, aby mu zámek Hrad pražský bez odporu v moc
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jeho hned po volení krále postaupil. Pakli by kdo veytržek v zemi

uinil a jakau baurku anebo na zámky z té píiny pustil cht

nkomu k království dopomoci prvé nežli by král z obecné vuole

volen byl, tak jakž se nahoe píše, aby takový est, hrdlo i statek

ztratil a z zem vyhnán byl. A kdož by takového zastávati chtl

a jej fedroval, ten aby v tauž pokutu svrchu psanú upadl.

A hajtman Hradu pražského nynjší i budúcí má slíbiti purg-

krabi pražskému nynjšímu i budaucímu, po smrti krále JM*S

kdy by bez ddicuov umel, že k žádnému jinému s zámkem

zení míti nemá, dokudž by král eský volen nebyl, tak jakož

se na hoe píše, než k najvyššímu purgkrabí pražskému.

O písaze krále JM*'.

B 7.

Písaha, kterauž král Ludvík JM* slavné pamti
uiniti ráil, pánuom, rytístvu, vládykám, Pražanuom, m-
stuom i vší obci království eského, a to v pátek ped svatou

Žoíií léta 1522 na Hrad pražském v kostele svatého Víta:

B 8.

>.Písaháme Pánu Bohu, Matce Boží i všem svatým,

na tomto svatém tení, že pány, rytístvo a vládyky, i Pražany,

i jiná msta, i všecku obec království eského chceme a máme

pi jich ádích, právích, privilegiích, vaysadách, svobodách a spra-

vedlivostech i v starých dobrých chvalitebných obyejích zacho-

vati, a od království tohoto eského nic neodcizovati ani za-

stavovati, ale radji podlé možnosti naší rozšiovati a je roz-

množiti i všecko což k dobrému a poctivému tohoto království

eského jest, uiniti. Tak nám Pán Buoh pomáhaj i všichni svtí !«
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B. 9.

O obhajováni zem a práva.

B. 10.

1 1 e 111, C li t 1 - 1 i by kdo mocí v t r h n a u t i anebo

že by vtrhl do koruny eské, cht tudy království obdržeti,

proti tomu abychom sob všickni pomocni byli pod pokutau na-

hoe psanau.

B. 11.

1 1 e m. Na s n m u o b e c n í

m

, kterýž držán byl na Hrad
pražském léta etc. 1547, v auterý ped svatým Bartolomjem.

Jakož JM* královská pán náš najmilostivjší, na žádost stavv

snm obecní položiti a rozepsati a v nm nkteré artikule ped-

ložiti a toho žádati ráil, pro budaucí upokojení a uvarování

JM*' královskú a JM" ddici a stavy i jich potomky, nesnází,

aby ti artikulové na míst postaveni byli, tak aby JM* královská

vdti ráil, co a pokud z strany tch artikuluov JM" krá-

lovské a JM" ddicm bez ublížení práv a svobod našich náleží,

s tím milostivým doložením, že jest na tom nikdá JM* krá-

lovská býti neráil a neráí, aby nám stavm zízení zemská,

práva naše rušiti aneb svobodám našim ubližovati aneb tch

umenšovati ráil. Než pokudž by JM" královské co náleželo,

toho že by (jakž i spravedlivé jest) užiti ráil a v to aby se

JM" královské vkládáno nebylo, jakž JM" královské pedložení

a artikulové to v sob šíe obsahují a zavírají. A pedkem o ádu
a právu, aby to svuoj pruochod mlo, ráil se k tomu JM* krá-

lovská podati a to dskami rozkázati zapsati, na tento spsob:

>/Léta Božího 1547, v auterý u vigiljí svatého Bartolomje

apoštola Božího najjasnjší kníže a pán, pán Ferdinand ímský,

uherský, eský etc. král, infant v Hyspaní, arcikníže rakauské a

markhrab moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický

markhrab, naped s komorau svau, totiž s Pražany a s jinými

msty svými, s kláštery, many, zámky svými i se vší svau mocí

ráil jest piíci slovem svým královským za se a ddice JM*'

i budúcí krále eské, práva obhajovati a na takového každého

(kdož by k právm a k saudm stávati a rozsudkm panským
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dosti initi nechtl a piáva trpti) pomáhati, když by se na
vedlo; a tu jestli že by se kdo tomu zprotivil a králi JM" po-

máhati nechtl, bud z Pražan, z mst, z klášteruov nebo mauuov,

ti a takoví, aby est svau ztratili neb ztratil. A též jako prvé

zízeno a za právo ustanoveno jest, kdož by se koli právu zprotivil,

že má na nj najvyšší purgkrab pražský svau mocí táhnouti.

A potom najvyšší komorník, sudí, písa zemský a vedle nich

všecka zem tak, jakž se nahoe píše. Pakli by sám netáhl,

ale bude moci místo sebe poslati lovka hodného s svú možností.

A též byli-li by kteí v mstech panského neb rytíského stavu,

ješto nemají než na listech, též mají všickni podlé možností svých

táhnauti. A též msta což mají na zemi, aby také z toho vší

možností táhli, tak jako se nahoe píše. Pakli by kdo bud

z pánv neb z rytístva jsa obeslán pomáhati nechtl, tak jako

se nahoe píše, ten má svú est proti králi i zemi ztratiti,

A purgkrab najvyšší pražský s hajtmany toho kraje, v kterémž

by se mlo práva dopomoci a k tonui, kohož by k sob pijíti

mli, aby to rozvážili, kterak by se zem hnauti mla, a což by

k moci králi JM" a najvyššího purgkrabí dosti bylo. I na tomto

Jsme se stavové snesli, aby sob slíbili podlé JM" královské JM"

ddicv a budúcích králv eských a tohoto dskami zemskými

od JM'' královské zapsání proti tomu každému, kdož by se ádu
a právu protivil, pomáhati a jeho obhajovati do našeho najvyššího

pemožení pod pokutau výš doteuau.«

B. 12.

O neodcizováni zboži od království eského.

B. 13.

I tem. Což se privilegium císae Karla JM"

dotýe, kterýmž vtluje a pipojuje množství zámkv a zemí

do království eského; kdež pak král Jií jest smlauvu uinil

o nkteré zámky a msta s knížetem Ottú falckhrabí na Rayn,

a též také s knížaty míšeskými o mnohé zámky a msta
též smlauvy uinil, a JM* královská pán náš taktéž o též zámky,

jakož i král Jií s knížaty míšeskými smlauvy uiniti ráil,

s znamenitým potem pánuov a rytístva: již pak podlé tch
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smluv nahoe dotených o svi-chu i)saiié zámky a msta má tak

zachováno býti a pi tom zaostati. Než již po dnešní den král

JM' ráí na to list vydati, aby JM* ani budúcí králové eští

všech zemí, zámkuov a mst, kteíž od císae Karla JM" pipo-

jeni k korun a vtleni jsau, že nemají o n více smluv initi,

ani jich zapisovati, ani odcizovati, tak jakž císae Karla JM*'

listové na to ukazují. Než jestli že by se kdy trefilo, že by toho

jaká znamenitá poteba korun pišla, a že by o ty zem, zámky

a msta mlo jednáno býti, že nemá toho JM' i budúcí králové

eští jina jednati, než s volí a radau na obecném snmu,

a k emuž by tu ladili a svolili, tu JM* královská a budúcí

králové eští budau moci jednati, a jinak nic.

Tu pak páni a rytístvo na obecním snmu, takto se o to

svolili a za právo nalezli: Že žádný stav zvlášt a žádné osoby

ani osoba bez obecního snnm nemají králi JM'*, ani budúcím

králuom eským k odcizování nadepsaných zemí, mst, zámkuov

a panství raditi, než toliko na snmu obecném. A jestliže by se

kdy treíilo, že by kteí neb která osoba k tomu radila neb radili

bez obecního snmu, a v to krále JM*^ neb budúcí krále eské

uvedla nebo uvedli, k tm smluvám aby byli nadepsané zem,

zámky, msta odcizovány : že má k tomu nebo k nim každému

hledíno býti tak jako k rušiteli obecnílio dobrého. A pan kanclé

má registra královská všech králuov pehledati, a což najde

tch smluv a zápisuov, tak jakož se nahoe píše, má je v jedna

registra složiti a na Karlštajn položiti. A také král JM*, ani

budúcí králové eští na žádné manské zámky, msta, tvrze, ani

na jiné vci léna dávati nemají, než pod tau výminkau, aby se

saudili, jakž privilegium císae Karla JM" ukazuje.

B. 14.

Item, Na snmu obecním, kterýž držán byl na

Hrad pražském léta 1549 ve tvrtek po svaté Školastice, toto

jest zízeno: Kníže a stavové JM'^ královské za to prosí, po-

nvadž Karlštajn hrad JM" královské a zemský jest, na kterémž

koruna a privilegia a jiní klenotové k poctivosti JM" krá-

lovské a vší zem se chovají, aby JM* královská k tomu své

milostivé povolení dáti ráil. Ponvadž nkterá msteka i ves-

nice k témuž zámku náležející daleko ve tyech, v pti,
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V šesti mílech od zámku jsau; a pro tu nepíležitost a dalekost

malou platnost a pohodlí k tomu zámku nesau, a pro dalekost,

že se k nim asto pihlédati nenuiože, pustnau; a nkteré ves-

nice osob duchovních i svtských k tomu zámku mezi jinými

vesnicemi k zámku náležitými leží, a s nimi se v hromadu blízko

k zámku steykají; a JM* královská své nkteré vesnice týmž

osobám duchovním blíže píležící míti ráí: aby JM' královská

takových vesnic svých osobám, což by v jednostajném užitku

bylo, na emž by žádnému nic nesešlo, postúpiti, je smniti, za

ty kteréž tak blízko od zámku pileží, a na míst tch ony

kteréž tak daleko od zámku leží, aby prodati, a za n peníze

vyzdvihnauti ráil. Neb skrze takové smny témuž zámku Karl-

štajnu veliké pohodlí a platnost býti muože. Neb jina v témž

panství k nmu náležitým malé prostranství má, a tudy i mezi

tmi lidmi tak v hromadu sob písedícími mnohé rznice by

zastaveny a v lepší sausedství i svornost uvedeny by byly.

A JM'' královské ani žádnému jinému na užitcích tau mrau by

nic nesešlo, a tomu zámku na budúcí asy by se mnoho dobrého

stalo. A tolikéž i k jiným JM*^ královské zámkuom k království

píslušejícím, kteréž JM* královská držeti ráí neb i jiní drží,

aby pro pohodlí a dobré tch zámkuov za jiné vesnice v rov-

nosti v dúchodích se smovati a sfrajmariti mohli
,

jakož

i k svrchu oznámenému zámku Karlštajnu. I JM* královská

znajíc v tom dobré a užitené tch všech zámkuov i nemalé po-

hodlí býti, k tomu své milostivé povolení dávati ráí. Tolikéž

kníže a stavové JM" královské, a tm osobám, kteíž takové

zámky drží, aby takové smny initi ráil a mohli, dávají a aby

se to tak dalo, snášejí. A když by jaká smna se státi mla, aby

saud zemský v to nahlédl a to rozvážil, aby taková smna bez

škody JM** královské i zemské byla. A což by se tak smnilo,

to aby ve dsky zemské JM" královské, k tm neb k tomu zámku

a tolikéž tm osobám od JM" královské, s kterýmiž by se smna
stala, vloženo a zapsáno podlé poádku bylo.

B. 15.

Najjasnjší kníže a pán, pán Vladislav z Boží
milosti král eský etc. se pány a vládykami na plném

saudu s povolením a volí knížat i všech pánuov, a vládyk, a
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pražských i jiných mst, i vší obce království eského na obec-

ném snému všeho království, kterýž držán byl, královská M*

se pány a vládykami nahlédše pilné v starodávní zízení a

ustanovení, což se zámkuov, hraduov, i tvrzí v království eském
odcizování dotýe, kterak jest pod velikými pokutami zízeno

a utvrzeno, aby toho nebylo ; též i nyní JM* královská se

pány a vládykami na plném saudu vzhlédše na ío aby taková

vc škodná v této korun nevznikla k záhubám a k škodnému

roztržení nepišla: i nalezli a za právo ustanovili vuobec, aby

po dnešní den žádný z knížat, pánuov, vládyk kteréhož koli stavu,

bud duchovního neb svtského, svých hraduov, tvrzí, mst i všeli-

jakého zboží v království eském cizozemcuom, buto osobám

nízkým nebo vysokým, nižádným neprodávali, nezastavovali, a

nezapisovali, nepostupovali, ani smovali nižádným vymyšleným

obyejem, nic sob ku pomoci neberúce, buto svobodných,

manských neb zápisných, bez povolení JM" královské i potomních

králuov eských. A JM' královská i potomní JMt králové eští

neráí a nemají k takovým vcem nižádného povolení dávati,

bez vuole a rady zemské.

Pakli by kdo pes tento nález které hrady, tvrze, nebo

msta, anebo jiné všeliké zboží zastavil, prodal, dal, nebo smnil

cizozemcuom, jako svrchu doteno jest, ten aby ztratil svú est

a jmín byl jako psanec a zhaubce království eského, a z zem
vypovdín a žádným vymyšleným obyejem aby zase nebyl na-

vrácen ke cti, duchovním ani svtským právem. A ten každý cizo-

zemec kteréhož koli stavu, pes tento nález co by takového kaupil,

dáním pijal, anebo zástav, neb smnu, peníze své aby ztratil,

a zámek ten nebo zboží aby na la'álovu Milost spadlo nebo spadli,

jakož vayše o tom zapsáno stojí. A jestli že by se pak pihodilo,

a který obyvatel koruny chtl dáti, prodati, nebo poruiti svuoj

statek cizozemci s krále JM" volí a zemským povolením, tehdy

prvé nežli se v to uváže ten cizozemec, má naped ujistiti ío

dskami zemskými a listem pod peetí svau, ten ke dskám po-

ložíc, aby žádného jiného ddiného pána neml, nežli- krále e-
ského korunovaného, a ve všech povinnostech aby se srovnal

s obyvateli zem eské.

A když by se jinde vyprodal a zde v zemi usedl, tehdy

má, nebo mají králi JM" i vší zemi listem povinnost, jakž doteno,
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slíbiti, též jako i jiní obyvatelé v zemi, pod pokutami. Než dokudž

by té povinnosti nahoe dotené neuinil, nemají mu zámkové,

ani zboží, kteréž by v zemi kaupil, postaupeny býti. Než ech
kterýby koli co jinde v cizí zemi ml, má, nebo míti mohl, tomu

se cesta nezavírá, by toho užiti nemohl. To však znamenit se vy-

mieuje, že obyvatelé markhrabství moravského, knížectví slezského,

markhrabství lužického, horního i dolního, v kupování zámkuov,

tvrzí, ani vsí, kteíž jsau ddin a vn k království eskému
pipojeni a vtleni, ti se za cizozemce nepokládají. Jestliže by

který obyvatel z tch zemí svrchu psaných kterého koli zboží

a zámkv vedle práva zem eské došel: ten má králi eskému
nynjšímu i budúcímu z toho slib a povinnost uiniti, jakožto

obyvatelé jiní v království eském s takovým zbožím. A nemá

jemu toho statku a zboží kaupeného postaupeno býti, le by prvé

slib a povinnost králi JM" i vší zemi uinil, podlé zpuosobu

svrchu psaného, aby žádného jiného za pána ddiného neml,

nežli krále eského korunovaného, pod pokutami svrchu psanými.

B. 16.

My Vladislav z Boží milosti uherský, eský, dal-

mátský, charvátský etc. král, markhrab moravský, lucemburské

a slezské kníže, a lužický markhrab etc. Oznamujem listem

tímto všem, že jsauce prošeni a žádáni snažnými prosl)ami od

pánuov a rytístva, Pražan i jiných poslv z mst království

našeho eského, vrných našich milých, abychme pro zvelebení

a rozšíení a pro dobré koruny eské ráili je z takového

zavedení, v kteréžto království pišlo jest, vyvésti. Kdež my
znajíce takovú slušnú žádost a prosbu jich, a k tomu také

potebu i zašlost skrze pedky naše krále eské uvedenau, budto

skrze zástavy, pipisování sum, životuov dávání, zámkuov, mst
téhož království, zvláštní milostí naší k tomu jsauce hnuti, a to

opatiti chtíce, aby k napravení království to pijíti mohlo, a

zámkové svrchu psaní, msta, aneb jiná zboží s jich píslušen-

stvím k témuž království píslušející, kteréž nám nyní v rukau

a držení našem jsau, anebo potomn námi neb budiicími našimi,

králi eskými, k výplatám a k držení našemu pijdau: takto o tom

k prosbám svrchu psaných pánuov, rytístva, Pražan a posluov

od mst téhož království eského, s volí a s radau jejich ústa-
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novujem. Kteréžto ustanovení a zízení držáno býti má nepom-

šitedln od nás i od budiicích našich, králuov eskjTh. Najprvé:

Což jest koli komu pedky našimi anebo námi od království

eského k ddictví pry dáno, pi tom každý zuostaven býti,

a to držeti i toho požívati bude moci, bud zámky, msta, m-
steka nebo vesnice v království eském ležící a k ténuiž kiVi-

lovství píslušející. Než kdož pak koli které zámky, msta nebo

tvrze, vesnice anebo což koli jiného zápisy pedkuov našich

i od nás drží, ti všickni toho užiti mají, tak jakož ti zápisové

svdí a ukazují. Než po dnešní den nemáme více ani budúcí

naši, králové eští, nic od království zastavovati, ani ddicky dá-

vati, ani kterých sum pipisovati, anebo životuov pidávati bez

rady vší zem eské, ani zámkuov, kterýchž nyní v držení jsme

anebo potom budeme, nikterakž zapisovati, ani zavazovati ne-

máme žádnému. Než chtli-li bychom kdy, bud my nebo budúcí

naši, králové eští, které zámky, msta, msteka, anebo vesnice

pro potebu zemská zastaviti : to máme a moci budem uiniti

s radau a volí vší zem, a jina nic. Pakli bychom co pes to

zastavili, dali, nebo prodali, bez vuole a rady vší zem bud

my nebo budúcí naši, králové eští, to dání, prodání, zástava,

životuov zapsání, anebo sum pipisování žádné moci míti nemá
a nebude, nyní ani v budúcích asech. A kdož by pes toto svo-

lení a ustanovení naše k prosb a k žádosti svrchu psaných

vrných našich, po tento den jaké sob zápisy bud od nás aneb

od budúcích našich, králuov eských, zjednal a obdržal : ty my
všecky mocí naší královskú v echách a tímto ustanovením

moíme, kazíme a v nic obracujeme, tak že žádné moci ani

které pevnosti míti nemají a uebudau. Než chtli-li bychom vý-

platu dáti na ta zboží, kteráž jiní od království drží, tak a v té

sum jakž by jeho pedešlí zápisové svdili a ukazovali: takovú

výplatu dáti muožem a moci budem i s budúcími našimi, králi

eskými, z milosti naší, životuov na tom žádných ani sum nepi-

pisujíce. Což se pak manství dotýe, kteréž jsme my aneb ped-
kové naši, králové eští, pry dali ddicky v zemi eské : to dání

v své moci zuostati má. A což bychom napotom dáti chtli na

manství v echách, to dobe uiniti muožem a moci budem.

A tím vším obyejem, jakož se nahoe píše, chceme aby se od

nás i od budúcích našich, králuov eských, zachováno a držáno
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bylo v raarkhrabství moravském, v knížectví slezském, v mark-

hrabství lužickém, v Šestimstech, beze všeho perušení, nyní

i na buclúcí asy. Pikazujíc vtším i menším úedníkuom (lesk

zemských království eského, vrným našim milým, abyste tento

list náš pro budúcí pam, když k vám od nás pinesen bude,

ve dsky zemské vložiti a vepsati rozkázali, a toho jina neinili,

bez zmatku i všelijaké odpornosti. A také tento list po vložení

jeho ve dsky zemské, má mezi jinými listy a privilejimi na

Karlštajn schován a položen býti.

Tomu na svdomí majestát náš k listu tomuto pivsiti

jsme rozkázali. Dán v Prešpurce v auteiý po svatém Martinu

léta Božího tisícího tystého devadesátého devátého a království

našich uherského desátého, a eského dvacátého devátého,

Vladislaus rex manu propria subscripsit.

Tento majestát ve dsky zemské vložen jest byl z rozká-

kání najjasnjšího knížete a pána, pána Vladislava, uherského,

eského etc. krále etc. Poslové na to od JM*' byli jsau Jindich

z Hradce najvyšší komorník království eského, Puotha z Ryžm-

beigka a z Švihová najvyšší sudí království eského, z pánuov

jsauce k tomu zvlášt vysláni.

O víe pod jednau i oboji zpuosobau.

B. 17.

Item, Což se víry do týe pod obojí zpuosobau

a pod jednau, abychom se neutiskali, než spolu byli za jednoho

lovka jako dobí pátelé. Pakli by jaká ruoznice o koli,

o jaké knží vznikla, nebo o jiné vci, což se utiskuov víry

dotýe, aby to vzneseno bylo na krále JM', aneb na pány a

vládyky, na saudu zemském. A ten kdož by komu nátisk

uinil, aby ped JM" královskú, aneb saudem zemským bez puo-

honu stál. A tu JM* královská, aneb páni a vládyky tu vc aby

napravovali. A kdož by koli pro tu vc k rozkázání královskému,

aneb k saudu zemskému státi nechtl, na toho abychme sob

všickni pomocní byli. A strana strany a nehaní, a strana stran

ku potup nemaluj. Pakli by která strana malovati kázala ku
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potup druhé stran, iiiuož ji pohnati též jako o hanní. A který

by knz druh stranu hanl, a jest ped JM' královská, aneb

pány a vládykanii v saudu zemském postaven. A kterak s ním

král JjVP, aneb páni a vládyky ráí naložiti, to bud pri tom.

A král JM* ráil jeSt piíci obojí stran, je pi zvyklostech

a spravedlivostech jich zachovati, abychom my, potomci i budúcí

naši, i)i tomto zízení a zuostání i svolení zuostali a trvali,

nyní i asy budúcí.

B. 18.

Léta p á n t i s í c í h o p t i s t é h o dvanáctého,
v stedu po svatém Marku evangelistu, na obecném snnui stalo

se svolení mezi pány JM"", rytístvem a msty z strany tlo

Boží pod jednán zpuosobau pijímající s jedné, a mezi pány

JM"*', rytístvem, Pražany, horníky, mistry uení pražského a

msty království eského pijímající tlo a krev Boží pod obojím

zpuosobem s strany druhé. Jakož mezi sebau smlauvy pedešle

králem JM" uinné o všecky útisky víry a o hanní obojích

stran mají, kteíž jsau pod jednán i pod obojím zpuosobem

ve dsky zemské Památné vložené, jakož jsau se k tm smluvám

s obau stran páni JM*, rytístvo, Pražané, horníci i jiná msta
piznali, že je držeti a zachovati chtí, tak jakož ty smlauvy

a jich s obau stran k tm smluvám piznání dskami zemskými

Památnými zapsané šíe a plnji svdí, a podlé tch všech

smluv k sob se mají zachovati a chtí. Než jestli že jsau kteí

výstupkové od koho v tom asu pedešlém se staly až do dneš-

ního dne, ježto by skrze to nkdo mohl z pokuty vinn býti,

že sebe z té pokuty viniti ani naíkati nemají. Než jestli že

jsau knží kteí které koli strany z far vytištni od datum tch

smluv králem JM" uinných, aby zase ve tyech nedlích od

toho dne poád zbhlých do tch far, odkudž vytištni jsau,

vpuštni byli. Pakli by kdož koli toho neuinil, a zase nevpustil,

bude moci od auadu desk zemských listem obeslán býti. A kdož

by koli pijda k auadu svrchu psanému, a toho listu obsílacího

požádal, mají jemu jej dáti ; a to obeslání má býti nejmýn šest

' nedl ped suchými dny, nebo ped svatým Jeronýmem. A svdky

každá strana hnáti má jako k saudu zemskému. A to obeslání

má býti po kterýchž koli suchých dnech, a po nazejtí svatého

Práva a zíízmií zemská ll')49. i J-
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Jeronýma k pondlku najprvé píštímu, a tu mají na ten den

osoby z saudu zemského voliti, pod jednu zpuosobú dvanácte

osob, a pod obojí zpuosobau též dvanácte osob. Pakli by se

v saudu zemském které stran nedostalo tch dvanácti osob,

tehdy ta strana, kteréž by se toho potu nedostalo z saudu zem-

ského, bude moci z své strany jinými osobami doplniti, a je k tomu

saudu voliti. A ti kteí budau od které strany voleni, nebyli-li by

raddy královské a písahy nemli, tehdy mají k tomu saudu

písahu uiniti. A to obeslání mají v komoe královské JM" sau-

diti, a tu na ten as konec hned uiniti nerozjíždjíce se. A které

koli stran to bude pisauzeno, aby zase toho knze nebo jiného,

kteréž koli strany l)ude, vpustil, že tomu rozsudku má a povinen

bude dosti uiniti a vpustiti, a k tomu škody a náklady té stran,

kteráž by obdržela (což by jich podlé Zízení Zemského provedla)

zaplatiti. Pakli by tomu rozsudku ve tyech nedlích poád
zbhlých dosti neuinil, tehdy k takovému má hledíno býti podlé

smluv a pokut, kteréž o tom králem JM" uinny jsau, tak jakž

o tom též smlúvy ve dsky zemské Památné vložené ukazují.

A ty smlauvy králem JM" uinny a pány JM"', rytístvem, a

msty ve dsky zemské Památné vložené do uritých let mly
trvati, že ta léta tm smluvám vyjití nemají ke škod býti, ale

ty smlauvy mají od nás obojích stran vrn a práv držány

a zachovány býti na budúcí asy.

B. 19.

1 1 e m, Jestli že by administrátor který koli,

bud pod jednau zpuosobau neb pod obíma zpuosobama na tu

faru, která by byla pod jednau zpuosobau, nebo pod obíma,

anebo o kterauž by saud byl knze dáti nemohl: tehdy ta fara

má zavína býti a knz druhé strany nemá tam uvozován býti

dotud, dokudž by té strany knz tu uveden a dán nebyl. Než

lidé té fary budau-li sob moci knze, ti kteíž by toho pote-

bovali, na svuoj náklad zjednati, to budau moci uiniti.
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O písaze najvyššich úednikuov zemských

a jiných saudcí saiulv zemského, dvorského i komorního, i tndíž

hajtmana HracUi pražského a jiných úcdníkiiov krále JM*',

Písaha iiajvyššího purgkrahe pražského.

B. 20.

Item, Najv5^šší piirg krab pražský takto má naj-

prvé státi proti shinci východu tváí, a na hlav nemá nic

míti, než prostovlas má státi, a zdvihnauti dva prsty ))roti

východu slunce, a takto íkati po tom kdož mu písahu dává,

totižto místopísa království eského, aneb písa menších desk

zemských: »Pnsahám Pánu Bohu, všem svatým, najjasnjšímu

knížeti a pánu, pánu Ferdinandovi, ímskému, uherskému, e-

skému etc. králi etc. jakožto králi eskému, a JM" královské

ddicuom (anebo který by potom král byl), všem pánuom, ry-

tístvu i vší obci království eského, bohatému i chudému, v tomto

úad, k kterémuž jsem povolán, najvyššímu purgkrabství pi-až-

skérau, pravdu vésti a kivdu tupiti, a to ani pro píze ani

pro nepíze, ani pro kterú jinú vc. Tak mi Buoh pomáhaj

i všickni svtí !«

Písaha najvyššich úednikuov zemských i jiných úednikuov

B. 21.

Item, Najprvé mají státi proti slunci východu
tváí, a na hlav nemají nic míti, než prostovlasi mají státi,

a zdvihnauti dva prsty proti východu slunce, a takto íkati

mají po tom kdož jim písahu dává, totižto místopísa království

eského, aneb písa menších desk zemských! >^Písahám Pánu

Bohu, všem svatým, najjasnjšímu knížeti a pánu, pánu Ferdi-

nandovi ímskému, uherskému, eskému etc. králi etc. jakožto

králi eskému, všem pánm, rytístvu i vší obci království e-
ského, bohatému i chudému, v tomto úad, k kterémuž jsem

povolán, najvyššímu hoflfmistrství zemskému království eského,

pravdu vésti a kivdu tupiti, tajnost všecku v radách zachovati,

a to ani pi-o píze, ani pro nepíze, ani pro kterú jinú vc.

Tak mi Buoh pomáhaj i všickni svtí !«

11-
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A v táž slova písahu initi mají uajvyšší komorník, naj-

vyšší sudí, najvyšší kanclé, najvyšší sudí dvorský, najvyšší písa

království eského, podkomoí, purgkrab kraje hradeckého, mar-

šálek dvoru krále JM*\ prokurátor krále JM", hoíTmistr dvoru

krále JM", hajtman krále JM^^ nmeckých léhen, a najvyšší minc-

meistr království eského, všickni týmiž slovy písahati mají,

jediné jménem každý úad svj jmenuje.

Písaha pánuov a vládyk do saudu zemského.

B. 22.

»Pí sahám Pánu Bohu, všem svatým, najjasnj-

šímu knížeti a pánu, pánu Ferdinandovi, ímskému, uherskému,

eskému etc. králi etc. jakožto králi eskému (anebo který by

potom král byl), všem pánuom a vládykám království eského,

i vší obci téhož království, chudému i bohatému, v tomto saudu

zemském, k kterémuž jsem povolán, pravdu vésti a kivdu

tupiti, a všecku tajnost v radách zachovati, a to ani pro píze
ani pro nepíze, ani pro kterú jinú véc. Tak mi Buoh pomáhaj

a všickni svtí ! «

Písaha pánuov a vládyk do saudu dvorského a komorního a do

rady JM' královské.

B. 23.

»Pí sahám Pánu Bohu, všem svatým, najjasnj-

šímu knížeti a pánu, pánu Ferdinandovi, ímskému, uherskému,

eskému etc. králi etc. jakožto králi eskénm (anebo kterýž

by potom byl), všem pánuom a vládykám, i vší obci království

eského, naped JM" královské rady a tajnosti zachovati k obec-

nému dobrému, vrn a práv raditi, a v týchž radách a v saudech

dvorském i komorním piavdu vésti a kivdu tupiti, a to ani pro

l)íze, ani pro nepíze, ani pio ktcrau jinau vc. Tak mi Pán

Buoh pomahaj i všickni svtí !«

Písaha hajtmana Hradu pražského.

B. 24.

»Písahám Pánu Bohu, všem svatým, najjasnjšíuui

knížeti a pánu, i)ánu Ferdinandovi, ímskému, uherskému a
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eskému etc. králi etc. jakožto králi eskému a JM*" k)-álovské

ddicm, všem pánm a vládykám, i vší obci království eského,

v tomto úadu, k kterémuž jsem povolán, totiž k hajtmanství

Hradu pražského vrné a práv se chovati chci, týž Hrad pražský

vrn a práv opatrovati, JM" královskau v tom se spravovati.

A dopustil-liby Pán Buoh smrt na JM* kiálovskú bez ddicuov

(ehož Pane Bože ostíci ra), tehdy že se s týmž Hradem praž-

ským, žádným jiným nemám spravovati a k žádnému jinému

zení míti, nežli k najvyššímu purgkrabí pražskému. Tak mi Buoh

pomáhaj i všickni svtí !'<

O písaze purgkrabí Karlštajnských a jich úadu.

B. 25.

>>Pí saháme Pánu Bohu, všem svatým, najjasnjšímu

knížeti a pánu, pánu Ferdinandovi, ímskému, uherskému, e-
skému etc. králi etc. jakožto králi eskému a JM*' ddicuom
ádn od JM*^ pošlým, a všem pánuom a rytístvu, zemanuom

i vší obci království eského, že s tím zámkem Karlštajnem,

s korunou, i se všemi svobodami a klenoty zemskými, kterýžto

zámek s tmi všemi svrchu dotenými vcmi nám jakožto purg-

krabím Karlstajnským od krále JM*', od pánuov, rytístva i vší

obce království eského sven jest: že toho zámku s korunau

i se všemi tmi vcmi svrchu dotenými vrn a piln chovati

máme a práv s tím se vším uiniti králi JM" i JM" ddicuom
i vší zemi. Pakli by Pán Bh na krále JM^* Pána našeho milo-

stivého, smrt dopustiti ráil, že by JM* bez ddicuov umel:

tehdy zámku Karlštajnu nemáme žádnému postupovati ani ko-

runy vydávati. Než kdyby se páni, rytístvo i všecka obec krá-

lovství eského z jednostajné vuole o krále svolili a jej sku-

ten volili a sob za pána vzali, tak jakž od starodávna bylo

podlé obyeje, práva a svobody království eského: tehdy hned

a neprvé máme a slibujem korunu beze vší odpornosti pánm a

rytístvu i vší obci vydati, nic sob v tom ku pomoci neberúce,

což by lidským rozumem mohlo vymyšleno býti. A po korunování,

když bychom koli napomenuti byli, máme také králi budúcímu

Karlštajnu v moc postupiti. Pakli bychom se tak nezachovali
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(ehož Pane Bože m ostíci), bucT na visem nebo na díle, to

seznáváme, že bychom to proti své cti udlali a est, hrdlo

i statek abychom ztratili a k tomu abychom vn nebyli na-

wáceni. Tak nám Buoh pomáhaj i všickni svtí !«

B 26.

1 1 e m, Což se z p u o s o b u hradu K a r 1 š t a j n a a ko-

runy, kteráž na nm jest, i jiných klenotuov a privilejí zem-

ských dotýe, to tak a pi tom stj jakž dskami zapsáno a

utvrzeno bylo. A aby na budúcí asy nesnáze a ruoznice o to

nebývaly, takto jest o tom zuostáno a zavíno, jakž i pedešle

bývalo: Najprvé aby pán držel a opatroval hrad Karlštajn se

všemi jeho duochody a píslušnostmi, dokudž jest živ a písahu

a slib aby uinil druhénui purgkrabí Karlštajnskému z rytístva,

tak a tím obyejem, jakož dole psáno stojí. Pakli by ten zámek

Karlštajn s korunau, s jinými klenoty za držení toho pána ztracen

byl a nezachoval se tak, jakž ve dskách, ten pán toliko hy
ctí svil i pokutami dskami zapsanými, a druhému to purgkrabi

z rytístva k žádné škod cti jeho býti nemá. Jestli že by pak

když koli jsauce oba dva spolu na zámku Karlštajn, zámek

anebo korunu ztratili, ti oba dva na své cti hyiíte podlé za-

psání desk.

B. 27.

I tem, Když purgkrabím nynjším i budúcím Karl-

štajn postaupen bude, že všecky vci, kteréž na nm jsau,

jakožto koruna, privilegia všecka a svobody i jiné všecky vci

a klenoty zemské mají sepsány býti na cedulech pod sekretem

krále JM". A oni purgkrab mají jeden každý z nich jednu

ceduli míti, a páni a vládyky druhau. A ta cedule má ve dsky

Památné vložena býti.

B. 28.

I tem, Jestli že by se kterému z purgkrabuov
K a r 1 š t a j n s k ý c h nynjších nebo potomních v tom úadu

nezdiílo býti, tehdy takový má ped krále JM*, pány a vládyky,

když na plném saudu sedí, pedstúpiti a dáti puol léta naped

vdti, že v tom úad býti nemuož. A pi tom má prositi, aby
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ráili v tom polauletí ten úad jiným opatiti. Pakli by krále

JM" v zemi nebylo, tehdy ten, kdož by v tom úad býti a

trvati nechtl, má to na krále JM* vznésti a za propuštní toho

úadu žádati. A když by král JM' k tomu svoliti ráil a pánuom
a vládykám do plného saudu psal, že k takovému propuštní

JM* vuoli dává: tehdy páni, rytístvo i všecka obec království

eského takového z úadu toho propustiti mají bez odpornosti

a jiným ten úad a to nn'sto opatiti mají, pijmauce od nho
písahu svrchu psanau.

B. 29.

I tem. Jestli že by z Božího dopuštní hromem
která se škoda na tom zámku stala, anebo kterau jinau beze-

Istností, ješto by to slušn pokázati mohli a bylo to zjevn v-
domo, že pro takové škody oni purgkrabov žádné škody ani

ujmy na statku ani na cti míti nemají.

B. 30.

Item, Také pán, kterýž purgkrabství Karl-
štajnské držeti bude, má úedníka svého, kteréhož na tom

zámku má, dostaten zavázati, neuchoval-li by Buoh téhož purg-

krab smrti pána jeho, aby po jeho smrti zámku Karlštajnu

s korunau i s jinými klenoty žádnému jinému nepostupoval, než

druhému purgkrabí zuostalému z rytístva. A jakž po smrti pána

bude, má hned na místo jeho beze všech prostedk a odtahuov

z rytístva vstúpiti a ten zámek s korunau i s jinými klenoty

až do své živnosti spravovati, tak jako pán.

B. 31.

Item, Jestli že by pán dal puol léta naped
vdti podlé toho, jakž dskami zapsáno jest, že úad ten po

vyjití toho polauletí vzdáti chce, a když as pijde a vzdá jej,

nemá v to pui-gkrabství žádný jiný vjíti než z rytístva. A též

vzdal-li by jej z rytístva, nemá po nm v tom úad jiný býti

než pán, a tak zachováváno býti má na budúcí asy.
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B. 32.

I tem, Kdož k o livk bud z pánuov nebo z rytístva

purgkrabí Karlštajnským bude, ten nemá jinde bytem býti ani

ven z zem slúžiti, než toliko má v zemi eské ustavin býti.

B. 33.

1 1 e m. Pakli by se v z e m i pro k t e r ú k o 1 i }) í i n

u

válka strhla, telidy ten pán má obeslati toho druhého purtí-

krabí z rytístva, aby pijel, a tu oba dva spolu mají ten z;ímek

držeti a spravovati vrn a práv jako na dobré lidi sluší.

A byla-li by kdy jaká poteba a pán obeslal toho k sob z ry-

tístva, má jemu i s eledí jeho poteby s obrokem dáti.

B. 34.

Item, Jestli že by také který z pánuov anebo

z rytístva od krále JM" anebo od pánv a rytístva pro nkteré

poteby na Karlštajn poslán jsa tam pijel, má na zámek od

purgkralj anebo od úedníka jeho puštn býti.

B. 35.

Item, Z rytístva když vejde v držení Karl-

š taj na a koruny i jiných klenotuov, má držeti týž zámek

s korunau i s jinými klenoty, tak a tím vším zpsobem a oby-

ejem jako pán. A též se má ve všem zachovati jakožto pán,

kterýž ped ním ten úad držal prvé bez umenšení, podlé svrch-

ního vypsání. A tak se má vždycky na budaucí a vné asy

mezi purgkrabími hradu Karlštajna svrchu psaného zachovati.

A již také oba dva purgkrabové, pán i z rytístva, titule purg-

krabství Karlštajnského užívajte.
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Purgkrabie Karlštajnský, bu pán nebo z rytístva,

takto se jeden druhému zapiš.

B. 36.

Já. N. etc. Známo iním tímto listem všem vuobec,

že tak jakož ped králem JM" a pány JM"^ na plném saudu

i pede vší obcí království eského zámek Karlštajn s kornnú,

klenoty, privilejimi zemskými nm spolu s N. etc. na naši pí-

sahu sven jest: protož já nadepsaný N. tímto listem N. sli-

buji pod svú ctí a vrou, pod tím pode vším závazkem a po-

kutami na to uloženými a dskami zapsanými, kterauž jsem s týmž

N. spolu uinil, s tím zámkem Karlštajnem, korunu, klenoty, pri-

vilejimi k nadepsanému N. vrn a práv se zachovati a žádnému

bez vuole jeho a vdomí zámku toho nepostupovati a koruny

i s jinými vcmi na nm svenými žádným vymyšleným oby-

ejem nevydávati ani postupovati, než s ním spolu v tom se ve

všem vrn a práv podlé závazku a písahy naší dskami zem-

skými zapsané k králi JM" i ke vší zemi zachovati. Pakli bych

se v tom tak nezachoval, tehdy bych uinil proti své cti, a v ty

ve všecky pokuty dskami zemskými zapsané abych upadl bez

milosti.

B. 37.

Item, Jestli že by se pak všickni ti stavové
o krále, když by k tomu pišlo podlé privilejí, totižto Zlaté

Indie císae Karla tvrtého, krále Vladislava majestátu a JM*'

královské listu na to stavuom daného svolili a krále volili, tehdy

Karlštajnu purgkrabové mají tomu volenému králi po korunování,

zámku i koruny i klenotuov, postúpiti, když by jim ti ti stavové

rozkázali, tak jakož se nahoe píše. A nechtl-li by kteray

purgkrab Karlštajnský postúpiti a k tomu svoliti, ten na své

ctí má hynauti. Než tento který by postúpiti chtl nebo po-

staupil z rozkázání nahoe dotených tí stavuov, ten na své

cti nemá hynauti, by pak bez onoho druhého vuole postaupil

z rozkázání nahoe psaného. A ani ten zápis, kterýmž se dru-

hému purgkrabí zapíše, má co ke škod cti jeho býti. A jestli

že by kdo byl na Karlštajn od krále JM" nebo od zem poslán

o kterú zemskú potebu, že má list míti pod zemskú peetí.
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O saudu zemském kdy a jak držán býti má.

B. 38.

1 1 e ni, Na snmu obecné m, kterýž držán byl na Hrad
pražském léta 1543 v pondlí ped svatými Filipem a Jakubem,

jest zízeno, že saud zemský vtší ten se má na tyto asy a

roky budaucn takto držeti:

První nazejtí svatého Jeronýma najprvé píštího. Druhý

v pátek o suchých dnech postních. Tetí v pátek o suchých

dnech letniních. A ponvadž jest saud, kterýž se držíval na-

zajtí svaté panny Barbory složen, místo téhož saudu pidává

se k tm tem sauduom k jednomu každému tyi dni vayš nad

dv nedli, aby sauzeno bylo ; a v tch tyech dnech nic jiného

než toliko vdovy a sirotci aby slyšáni byli a k tm tyem
dnm, aby se vdovy a sirotci pro poteby své obsílali, a úed-

níci pražští menší desk zemských, aby jim taková obeslání vy-

dávali, tak aby po poádku slyšáni byli a k saudu stáli. Však

jiná obeslání pi poádku, jakž od starodávna bývalo k auternímu

dni, pi tom zuostati mají.

B. 39.

Item, Kdož by chtl vdovy a sirotky z ehož ob-

sílíiti a viniti krom gruntv a ddictví, že to každý obyejem

svrchu psaným k tm tyem dnuom k saudu pidaným bude

moci a muože uiniti, a oni povinni jsau a budau také z toho

právi býti a odpovídati. A sirotci neb jich poruníci a vdovy

též se v tom také o grunty a o ddictví zachovati mají, že ne-

mají z toho obsílati, než pohánti.

B. 40.

Item, Úedníci a saudce zemští mají sek sauduom

zemským sjíždti. Pakli by který z úedníkuov, kteíž v saudu

zemském sedají nebo z saudcí zemských nepijel, tehdy ten

každý aby najvyššímu sudímu zemslvému píinu hodnau svého

nepíjezdu oznámil, a to pod peetí listem svým, a v tom listu

aby oznámil, že jest taková hodná píina nepíjezdu jeho a to

že bére na své svdomí. Pakli by pijeda bez odpuštní pana

sudího odjel, nemaje toho uiniti, ten každý aby v tu a takovú
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pokutu upadl, že jest se nezachoval podlé ádu uloženého, tak

jakž na saudcí zemského sluší, a odpuštní z saudu aby jemu

bylo dáno. A mají saudce v saud zemský ráno zasedati a hodinu

k saudu, kterau by se lidé najíti dáti mli, jmenovati. Jestli

že by pak který saudce k hodin do saudu panem sudím jme-

nované zúmysln nepicházel aneb z nho bez odpuštní naj-

vyššího sudího odcházel, tomu každému má najprvé pan sudí

pkn povdti, aby se toho nedopauštl. Pakli by se vždy

pedse dopauštl, tehdy aby tauž pokutu trpl, kteráž jest na-

hoe položena, kdož by z saudu bez odpuštní najvyššího sudího

pry odjel. A pi jiných všech saudech a saudcích království

eského má se týž poád zachovati, jakž jest o saudu zemském,

o úednících a saudcích zemských, kteí v saudu zemském sedají,

zízeno. A kdož by bezelstn aneb z hodných píin nepijel,

ten má tomu úedníku zemskému i sudímu dvorskýmu, kterýž

ten saud spravuje, to listem, tak jakž v témž artikuli o najvyšším

sudím zemským postaveno jest, oznámiti a pi všem se též mají

saudce zachovati a pod tmi všemi pokutami, jakž o saudu

zemském jest naped zízeno a svoleno. Než jestli že by se

kdy bezelstn a zvláštních pipadlých poteb krále JM" aneb

zemských to trefilo, že by nkteí z úedníkuov anebo z saudcí

zemských jinam obráceni v tak pilných a znamenitých potebách

byli, však proto desíti osob mín v saudu zemském, když nález

udlán býti má, nemají sedti.

€. 1.

Item, Když saud zemský osazen bude, tak jakž

svrchu psáno stojí: tehdy najvyšší písa zemský s menšími

úedníky má na katede býti se dskami, s svdomím i se všemi

potebami, kdož by co v nich zapsáno ml k svému saudu a pi,

A když by kdo pi svau vedl, mají jemu všecko darmo ísti.

Než když by kdo pe nevedl, chtl-li by sob co kázati ísti,

má od toho platiti jako jiní, A strany aby sob asn rejistíky

jednali a je pohotov mli od toho ode všeho, což by sob k své

pi ísti dáti chli. A tolikéž pi jiných všech poádných saudech

aby zachováno bylo, aby saudcové meškáni nebyli. A pan písa

zemský nemá z katedry odcházeti, dokudž páni a vládyky saudu

nezdadí, le by se opovdl panu sudímu pro potebu slušnau,
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bude moci odjíti s volí jeho, a to na ten zpiiosob jakž jest

úediiíkuoin a saudcím zemským uloženo. A ponvadž menší

úedníci v saud zemský všickni bývati povinni jsau na katede

aneb pi dskách zemských, tolikéž aby starosta komoniií, dokud

se saud zemský drží, nikam neodcházel. A též když se saudové

ped menšími úedníky jacíž koli drží, aby také pi tch asích

pi dskách zemských býval, že mnohokrát zprávy jeho pi vtším

i menším saudu se potebuje. Též také aby komorníci pi saudu

zemském vtším najmén tyi, a pi menším dva bývali a ne-

odcházeli, pro poteby saudcuov i pro poteby lidské. A krom

saudu pi dskách pi úednících menších aby vždycky nstavin

dva bývali.

C. 2.

1 1 e m, Aby saud zemský p e d s e beze v š e ch pe-
kážek šel a trval. A v tom neuchoval-li by Pán Bh krále

JM" bez ddicuov, podlé privilejí království tohoto, totižto Zlaté

bulle císae Karla tvrtého, krále Vladislava majestátu a JIM"

královské listu na to stavuom daného, by pak i ddicové byli,

proto vždy saud zemský pedse jdi a trvaj, a mocí aby žádný

jeden na druhého nesahal, než právem aby živ byl, pod pokutami

nálezuov starodávních o moci uložených.

, s
,

C. 3.

1 1 e ní. Na katedru aby žádný n e ch o d i 1 v saud
zemský, když páni saudí, bez povolení pánuov úediiíkuov vyš-

ších, než toliko úedníci a saudce zemští, a hajtman Hradu praž-

ského a prokurátor krále JM^\ Než ke dskám do sklepu pro

poteby své jiní lidé jíti mohau. A také aby se žádný ve dskách

nevertoval mimo úedníky a písae, kteíž se desk dotýkati mají

a dotýkají. A kdož by kolivk vsel na katedru v saud zemský

bez povolení pánuov úedníkuov vtších, aby deset kop grošuov

eských týmž pánuom úedníkuom dal bez odpuštní.

C. 4.

Item, Naj vyšší komorník, naj vyšší sudí, naj-

vyšší písa, kdyby mli v saudu zemském zapisováni býti,

když sedí, že mají pede všemi pány napsáni býti. Než v relací
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pi tiskách sami toliko komorník a sudí iiajvyšší ped jinými

všemi pány mají vpisováni býti. A purgkiab pražský má pi

zaliájení saudu i pi vpisování, když v saudii sedí, po zemským

písai státi. Než písa zemský nemá sedati se pány v lavicích

v saudu, než ten obyej všechen má zachovati, jako/ o tom prv(''

napsáno stojí. Než jiní páni a vládyky, kteíž v saud zasedán,

mají potom poád napsáni býti.

y c. 5.

/Item, Aby žádný z pánuov i z vlády k, kteí v saudu

isemském sedají, neb v kterém koli saudu, v kterémž písahy

/mají, po vyslyšení stran o ty pe, o kteréž by ped týmž saudem

initi mli, by pak i ta pe do dalšího rozsudku odložena byla,

nemá žádné stran z tch stran, kteréž by prvé v saudu sed
a jich pe slyšel, rady ani kterého nauení ke škod drulié

stran dávati, a to pod pokután hrdla ztracení, jakož prvé bývalo.

€. 6.

Item, Jestli že by se kdy pihodilo a který
lovk neb která strana bu s kterau kolivk vcí s potebau
svau ped saud zemský pedstaupil, tehdy jestli že by který

z pánuov a z vládyk sedících v saudu zemském s tau osobau

aneb s tau stranau v tom, o by se ped týmž sauditi ml, jaký

spolek píslušel aneb co jemu v takové vci náleželo: tehdy

takový, bud! z úedníkuov vtších, neb z pánuov, neb z vládyk,

nemá v saudu zemském neb v kterémž koli saudu pi té pi
sedti a súditi. Pakli by kdo maje s kým jaký spolek a výprosu

i sedl v tom saudu a nevstal, a taková vc byla by na uve-

dena: tehdy takový každý vedle iTokuty nadepsané trestán l)ýti

má. Než má z saudu vstáti a bude-li chtíti, množe s tau stranau

státi i raditi v takové jeho i své poteb, a po dokonání té pe
zase v saud zemský zasesti.

C. 7.

Item, Což se kiku o v pi saudu zemském do-

tyce, aby z zadu v svtnici saudné žádných kikuv nebylo.

Pakli by kdo kiel, má na zavoláno býti jménem: >/Nemluv tak

velnii'<, jednau, druhé až po tetí, a kiel-li by vždy pes to a
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mluvil, má do vže vzat býti a má den a noc sedti. Pakli by

nechtl do vže jíti, ale daj jednu Jvopu grošuov eských purg-

krabí Hradu pražského. A purgkrab má tu býti na katede a

bez odpuštní neodcházeti, le by jej najvyšší purgkrab pražský

aneb najvyšší sudí zemský odpustil, a vokikovati, aby mleli.

€. 8.

Item, Úedníci vtší zemští, páni a vládyky, kteí

pi kterém koli saudu sedají, nemají žádných vin a pokut vy-

prošovati, v kterémž by koli saudu sedli, ješto by ty viny a

pokuty k tomu saudu píslušely, ani s žádným o ty viny a po-

kuty s jakými koli výprosami spolku míti.

C. 9.

Item. Což se dotýe cizozemcuov, kteíž k korun
nepíslušejí, i ti kteíž k korun eské píslušejí, aby všickni

ped saudem zemským eským jazykem své pe vedli, sami

skrze se, neb kohož sob zjednati mohau, i což koli jiného initi

by mli. A mli-li by co bud nmeckým neb latinským jazykem

k ukazování svému, toho asn prvé než by na pi pišlo, k a-
duom, kdož by co initi ped kterým saudem ml, aby podali,

aby se to na esko od písauov písežných pi týchž saudech

vyložilo a saudce aby se nemeškali. A kteíž by písai takové

vci na esko vykládali, tm aby strana, které by se to vykládalo,

podlé slušnosti zaplatila.

C. 10.

Item, Kdož by koli do š ranku o v vstaupil, když

páni saudí, ješto by nebyl zavolán, anebo vedle strany nevstaupil,

ten každý aby jednu kopu grošv eských dal purgkrabi Hradu

pražského.

C. 11.
/

Item, Když se puohonové vyhlašuji a na tom

vyhlášení že zavolají na kterého pohnanélio: nestojí-Ii li svému

právu, tím pvníiir^lánínL-ili.c neztratí. Než puohonové mají se

vysvditi až do konce, a když se puohonové až do konce vy-

svdí, tehdy má voláno býti po druhé. Kterýž pohnaný nes^jT
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k prvnímu a k druhému vyhlášení píi témž_yysvdování puo-

honuov, tehdy chvilku zanecháno bude, a potom když páni úed-

níci vyšší rozkáží zavolati, prvé, druhé, tetí: »Stojí-li ten nebo

ti k svému právu ?'<, vohlásí-li se tu na tetím vyhlášení, tehdy

nic neztratí. Než nestanau-li k tomu tetímii ^vyhlášení, tehdy pi

svau ztratí, a ten puovod má ekati toho stáného práva, až páni

tch suchých dní aneb v ten saud nazajtí svatého Jeronýma

všecky pe i s odpory odsaudí; teprv káží zavolati iiedníkuom

a kteí mají stáná práva aby vstaupili do šradív. A vstaupí-li

puovod jsa volán do šrakuov, dadí mu stáné právo, kteréž jest

na v}[liláš(inLPUohonuov obdiial. A nestane-li puovod, tehdy to

právo stáné zdviženo bude,"'Tf on z své pe zase pože, chce-li.

Pakli b}' tu puovod nechtl ekati toho stáného práva a poruil

komu na jeho miste, bude dáno právo stáné.

y C. 12.

Jfe m, K d y na k t e r a u p i b u d na v y h 1 á š e n í neb

když k saudu pijde, zavoláno bude, mnohoki-áte s~tríujF,''"že

strany do jistého asu poklidu neberau, ani nkdy k svým peni

stojí, než toliko nkdo se ohlásí, že jest táž vc na smlauv.

A protož aby takoví poklidové do uritých asuov bráni byli, a

když by jich nebrali, aby se jim puohonové petrhovali. Neb

jinak když jistého asu by nebylo, nevdlo by se kdy zase

na íUL4iÍ4oJati^A tak pi jiných všech saudích zachováno býti már

. 13.

Item, Jakož se také piházelo a pihází, že nkdo
pohnán nebo obeslán jsa pro postavení nkterého lovka a pod-

daného svého, že jej viniti chce, jeho v saudu zemském nepo-

staví a píiny hodné jeho nepostavení neoznámí a neukáže, a

puovodovi bude dáno proti nmu pro takové nepostavení za

právo stane, a týž puovod po škodách puojde i zatyka vezme,

a ten jsa zaten, když po zatení toho lovka postaví, bývá

toho prázden, a dotený puovod i o škody,' tudíž o ten zatyka

pijde, a tudy i stane právo to zdviženo bývá:

A protož aby se toho po dnešní den více nedalo ; než kdo by

koli jsa pohnán neb obeslán poddaného, svého neb i služebníka

nepostavil a píiny hodné jeho nepostavení neoznámil a ne-

^,
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ukázal: tehdy jsa zaten pro nepostavení lovka neb služebníka

svého nemá toho zatení a moci nebude prázden býti, až jej

zase ped saudem zemským postaví, le by se o to strany

smluvily; to pi tom zuostaveno býti má. A tu pi témž saudu

ta pe pedse slyšána býti má, a ten kdož jest tak lovka neb

služebníka svého nepostavil, má puovodovi škody pro tu pi

vzaté, na schválení úedníkuov menších desk zemských, též i od

toho zatení zaplatiti. A tolikéž pi všech jiných saudech zem-

ských zachováno býti má.

C. 14.

1 1 e m. Kdož by k o 1 i v k požádal pána z lavic

nebo z vládyk k své pi, když se saudí, má jemu dán býti, krom
úedníkuov, kteíž v prvním nálezu vymínni jsau, za ty pro-

šeno nemá býti, totižto za najvyššího purgk abi pražského, za

najvyššího komorníka, za najvyššího sudího království eského.

A ten pán nebo vládyka, kterýž by byl vyprošen, povinen jest

raditi ; než vuoli má mluviti, chce-li, neb nechati.

C. 15.

1 1 e m, Žádný z p á n u o v ani z vládyk z s a u d u

zemského, když která poteba, n uviti nemá než pan sudí

anebo komuž by pan sudí poruil. A k nálezu též žádný vstávati

nemá, než komuž pan sudí káže.

)C. 16.

1 1 e m, Ž á d n ý ch otázek nemá z saudu zemské Ik)

initi než pan sudí aneb komuž by poruil, a to má uiniti

s radau i volí všech pánv a vládyk z plného saudu. Pakli by

se o tu otázku v saudu páni a vládyky dlili, tehdy na kterú

stranu jich více bude, pi tom má zuostáno býti

C. 17.

Item, Kdož by se saudil kol i o ddiny, z nich

jsa pohnán, a zpravcuom svým nedal úmluvy vedle prjíva zem-

skéiio od úadu zemského asn, prvé nežli by druhé hojemství

vyšlo pi puohonné pi, než což se piiohonv k odporm dotyce,

prvé nežli by hojemství pišlo, a i)otoni ty ddiny prosaudil, že
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jemu zpravce tch ddin povinen není zpravovati. A ten kdož

ty ddiny prosaudí, nemuož se pro nezpravu na svého zpravcí

neb na své zpravce vésti. Pakli by jemu únihivu dal, tak jakž

se nadpisuje, prvé nežli by hojemství vyšla, a zpravce že by jeho

v tom nezastaupil, tehdy by pak ty ddiny prosaudil, množ se

pro nezpravu vésti. Než od úadu však desk zemských nemá

žádnému žádná nnluva vydána býti k jiným sauduom, kdož by

zprávy dskami zapsané aneb listu zpravního ve dskách neml,

aby ád desk zachován byl a lidé aby se zbyten k škodám

nestrojili. Než kdož by se listem komu k zastaupení v saudu

zapsal, podlé toho se každý zachovaj, jakož o tom doleji zapsáno

stojí. Též také, uvázal-li by se kdo komu v í grunty vaytržn

neb jak koli jinak, a ten komuž by se takové uvázání stalo, ml
za ten grunt dskami neb jinak zpravce, že to má zpravcím svým

oznámiti podlé práva, když by z toho pohnal neb obeslal.

C. 18.

Item, Jestli že by se kdo komu zapsal listem

pro kterau vc, jest-li že by ho kdo chtl práv viniti z té

vci, za kterauž se mu jest zapsal, že ho zastúpiti má: tehdy

ten byl-li by pohnán neb obeslán pro tu vc, na kterúž zápis má,

má toho obeslati od toho práva a saudu, ped kteréž jest pohnán

aneb obeslán, aby jej v tom zastaupil podlé zapsání svého. A ne-

zastaupil-li by po tom obeslání, by pak ten prosaudil kdož jest

pohnán aneb obeslán: tehdy muož k tomu hledti, kdož se jest

jemu zapsal. Než jestli že by se saudil toho neobešle, kdož jest

mu se zapsal, prosaudil-li by, nebude moci jeho viniti.

C. 19.

Item, Omyl ve dskách jestli že by se stal beze lsti,

že páni JM* a vládyky to budau moci napraviti na plném saudu.

Než úedníci desk nemají nižádných omyluov ve dskách napravovati,

pod pokutau ztracení hrdla. Než vklady trhuov, vn a zápisuov

dlužných, též zpravních, tolikéž smlauvy, to mohau kdy a jak se

strany svolí, pi pítomnosti obojí strany opraviti neb doložiti, neb

ujíti i propustiti, pokudž se strany, kterýchž by se vlastn a ne jiných

dotýkalo, snesau. Pakli by kdo co zapsal neb opravil, doložil, ujal,

neb propustil, že to tonui, kohož by se dotýkalo, ke škod býti nemá-

Práva a zízení zemská ló-iy. 1 ^
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Na snmu obecním,

kterýž držáu byl na Hrad pražském léta Božího 1541 ten

pondlí po svaté pann Barboe o napravení desk polioalých,

toto jest zízeno.

C. 20.

Item, Což se všech a všelijakých statkuov zá-

pisných a dnchovních ve dsky zemské na relací a povolení

J]\P' královské zapsaných dotyce, nicmén i kdož jsau jaké koli

majestáty poádn sob dané a zápisy, neb smlauvy na statcích

zápisných mli, ješto by jim shoeli neb jak koli zmaeni byli;

též i kdož jsau sirotci, majíc sob léta od JM*^ z plného saudu

zemského daná, statky jakž koli a komuž koli ve dsky kladli;

to také kdož koli poádn a dostaten ped úedníky menšími

na schválení jich pokáze: sob zase dskami bez zvláštní relací

krále JM" i JM*' stvrditi bude moci.

C. 21.

Item, Když by kolivk k saudu pohnaný zavolán

b y 1, neohlásí-li se pohnaný a nevstaupí do šrakuov : tehdy proto

pohnaný ten den, kterýž by naíi k saudu voláno bylo, dokudž

páni a vládyky v saudu sedí, nic tím neztratí, jestli že se ohlásí

k svému puohonu a pi, dokudž páni a vládyky sedí. Než ne-

ohlásil-li by se ten den, prvé nežli by saud zemský zdán byl:

tehdy na nm puovodovi právo stáné týž den dáno bude. Než

což se puovoda dotýe, na toho když by zavoláno bylo k saudu

a on se tu neohlásil: tehdy jemu hned po takovém neohlášení

1)ude jeho puohon vymazán; neb puovod pohotov s potel)ami

svými býti má. A pi jiných saudech všech po;ídných v tom

takovýž zpuosob zachován býti má.

C. 22.

Item, Jestli že pohnaný stane, když na jeho pi
zavolají, hojemství muož vzíti do druhých suchých dní, aneb do

nazajtí svatého Jeronýma; a bude-li mu se zdáti, muož opt
o tch suchých dnech ješt druhé hojemství vzíti; a tolikéž nuiož

uiniti pi saudu, který se drží nazajtí svatého Jeronýma. Než
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V tom se opatiti má, z kterého jest ddictví pohnán, aby svým

zpravcuom dal na úmluvu aneb držiteluom ddin zpravních, aby

jej v tom saudu zastaupili; a s takovau úmluvau starosta ko-

mornií má poslati komorníka k tm zpravcím aneb držiteluom

ddin zpravních, na kteréž se ta úmluva vztahuje. A zastupte jej

zpravce aneb držitelé ddin zpravních neb nezastupte, má on

pedse k tomu puohonu stávati a o tu pi se súditi. Pakli nechce

stávati pohnaný, nuiož poruníka té pe udlati. A jestli že by

prosaudil a právem z toho ddictví byl vyveden, tehdy se bude

moci na své zpravce aneb na ddiny zpravní vésti, tak jakž o tom

svolení o zpráv ukazuje. Pakli by zpravcím aneb držiteluom

ddin zpravních neposlal úmluvy a saudil by se sám, tehdy zpravce

aneb ti držitelé ddin zpravních nebudau mu povinni toho d-
dictví zpraviti, by je pak prosaudil. A též jestli že by stáným

právem to ddictví prosaudil, nebudau jemu zpravce povinni tau

zpravau.

/' C. 23.

/ítem. Též o každau jinau pi kdož by byl pohnán,

ma se zachovati, pi vyhlášení phonv aby stál. A když na jeho

pi zavolají, též. A vezma dvoje hojemství víc mu žádného potom

nedají, než již své pe bra jak umíš, vedle práva.

C. 24.

Item, Každý kdož pohoní koho z více nežli sám

m^, chce-li puohon vésti pedse, má zaruiti tím kdož by ml
na svobodných ddinách anebo zápisných do té summy, což výš

jest nežli má. A tolikéž kteíž nejsau obyvatelé osedlí v tomto

království anebo manové, kteíž by ddiných statkuov nemli,

a chtli-li by koho poádným právem a saudem tohoto království

z eho viniti: aby pro škody, jako i jiní, kteíž na svobodných

ddinách nemají, urukovali. Pakli by nezaruil, tehdy právo nemá

jemu dopomoženo býti, le by ten byl zahuben od toho kohož

pohoní, to má bez zaruení pedse jíti; aneb jestli že by komu

ddictví bylo odjato. A vdovy, kteréž by z vna právem vinily,

též také nemají urukovati, a ti kteí k menšímu úadu pohánjí

ze dvadcíti hiven, nemají urukovati.

12*
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C. 25.

Item, K tm nahoe psaným všem pu o ho nu oni

piiovod i pohnaný, niohau poruníky každý k své pi na

zisk i na ztrátu dskanii udlati, stojíc prvé každý sám k vy-

hlášení puohonu. Než prosaudí-li ten, kterýž by poruil pi, bu
nestáním aneb pisauzením : nemá ten, kdož pi ol)drží, k poru-

níku hledti. Než puovod má hledti k tomu, kdož jest jeho

pohnal. Než pohnaný vo škody k puovodovi hledti má, a ne

k poruníku.

C. 26.

It^ín, Jestli že by kdo z ehož koli pohnal a

v totti puohonu by pokutu sob penžitau položil, a potom stane

právo podlé toho puohonu ml: tehdy aby ped úedníky menšími

ode dne práva stáného ve tyech nedlích stál a provedl, za
jest to stálo, z ehož jest pohnal. A tu což provede do summy

v puohonu položené, pro kterúž jemu stáné právo dáno bude,

aby jemu na tu summu právo puštno bylo. A také kdož požene

zejména z jisté summy penz a právo by ustál, ten každý má
toho stáného práva užiti, a nebude jemu potebí provozovati;

než po takovém stáném právu má jemu právo ihned puštno býti.

C. 27.

^-Item, Puovod ne stane -li k vyhlášení puohonu,
bude mu puohon vymazán a petržen.

C. 28.

Item, Kdož by z jedné vci a pe po tikrát
kohož koli pohánl neb obsílal ped který kolivk saud, a k svým

takovým phonuom a obesláním by nestál, aneb od nich bud na

vyhlášení neb když by na pi pišlo, pustil: z toho ten žádný

aby více pohánti ani obsélati nemohl žádného.

C. 29.

Item, Kdož z ddictví pohnati chce, má tento ád
zachovati: Že má do Prahy pijeti vedle starodávního obyeje, a

má pijeti najméfi osm nedlí ped suchými dny anel) ped svatým

Jeronýmem, a má jíti na dvuor najvyššího písae zemského tu
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kdež dsky zemské jsaii, kdež úedníci menší pi nich sedají, a

tu najde starostu komorniího a bude od nho žádati trojího

puohonu a záplat od tí puohonuov, má dáti co se dole píše. A
záplat od tch puohonuov, jestli že jest puohon ped nazajtí

•svatého Jeronýma, tehdy puovod i pohnaný má tu na ten den

státi nazajtí svatého Jeronýma aneb o suchých dnech bud let-

niných neb postních v pátek ráno na Hrad pražském k vy-

hlášení puohonu, v té svtnici, kdež král JM* se pány a vlá-

dykami na saudu sedají. A tu dostoje puovod vyhlášení svého

puohonu, stojí-li pohnaný, má sob puovod žalobu ve dsky vložiti

u písae desk zemských menších prvé nežli jeho pe k slyšení

pijde, A jestli že jeho pe bude pedse vzata ty suché dni, má
ekati až na jeho pi zavolají. A když jeho pe pijde a na
zavolají, má do šrakuov s pátely vstaupiti a žalobu kázati

eníku ísti. A obdrží-li pi kdož pohání aneb po právu stáném,

má po dvau nedlí zase do Prahy pijeti nebo poslati: Nepo-

staupí-li mu tch ddin, které jest vysaudil, má od starosty

žádati komorníka na úmluvu, a starosta má tu úmluvu do register

zapsati a komorníka na tu úmluvu poslati. A nepostaupí-li mu
po té úmluv, má zase po dvú nedlí do Prahy pijeti anebo

poslati na svém míst k úedníkm ke dskám, a má žádati zvodu,

a úedníci mají jej listem po komorníku v ty ddiny zvsti. A dále

se tím poádem vésti má, jakož o tom o zvodích níže položeno a

zapsáno jest. A ten zvod zapsati mají u desk. A nepostaupí-li

mu tch ddin, které jest vysaudil, po tom zvodu, má zase po dvau

nedlí do Prahy pijeti k úedníkm anebo poslati a má žádati

vobranního listu, a úedníci mají mu dáti a toho listu pamt
u desk zapsati, kterého dne ten list vyšel jest. A puovod veznia

ten vobranní list, má s ním jeti k purgkrabi pražskému neb

místo jeho držícímu. A purgkrab pražský má s tím listem

vobranním na ty ddiny poslati osobu dobe zachovalau, na to

písežnú, s tím kdož jest ty ddiny obdržal, a má v skutené

držení jej uvésti. Pakli by vždy tomu ddiny nebyly postaupeny

po tom obranním listu aneb po uvedení úadem najvyššího purg-

krabství pražského: tehdy ten kdož jest postaupiti nechtl, odboj

jest proti právu uinil. A na takového najvyšší purgkrab pražský

má svau mocí táhnauti a toho v skutené držení uvésti. A byla-li

by poteba toho, jak by na takového právu odbojného dále mlo
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býti sazeno: telidy naped ten nebo ti, komuž by to od krále

JM" pána našeho nynjšího aneb budaucího porueno a rozkázáno

bylo, s zániky královskými, s msty, s kláštery, s many sazeno

a taženo býti má skuten. A nebylo-li by na tom dosti, tehdy

byl-li by král JM* v zemi, aby pány úedníky JM*^ ráil i všecku

zemi obeslati. Pakli by krále JM*^ v zemi nebylo, tehdy najvyšší

purgkrab má obeslati úedníky zemské i všecku zemi. A páni

úedníci zemští i jiní páni zemští a rytístvo i všecka zem má

sáhnouti na takového a statek jemu Jj\P královská vzíti má, což

by jeho pes spravedlivost toho, komuž by se odboj stal, zuo-

stalo a mimo pedešlé závady spravedlivé bud! rukojemství aneb

jiné jakéž koli by spravedlivé na tom statku byly. A JM* krá-

lovská moc a vli míti ráí s takovým statkem initi, což by se

JM" královské líbilo podlé vle JM". A on má z obce království

eského býti vypovdín jako zhaubce a rušitel práva, a žádný

jeho fedrovati a pechovávati nemá pod pokutau svrchu dotenau.

Než jestli že by milost na králi JM'" a na zemi pro takový úinek

obdržal, to se takovému nezavírá, že o to státi moci bude.

A listové obranní aby po jistých rozsudcích a zápisích, kteíž >/S ko-

morníkem uvázaní'< svdí, tolikéž po zápisích vénných vycházeli.

Však což se vn dotýe, jestli že by která vdova mla opatení

mimo zápis vnný, tak že by jí na list neb jinam pevedeno bylo,

a chtla mimo to pedešlého zápisu se držeti a obranního listu

užiti: má toho vna svého tetí díl ztratiti tomu, v íž by se

ddiny tím listem obranním uvazovala. Což se pak jiných listuov

obranních mimo svrchu dotené vymení dotýe, jestli že by

kdo po listu obranním v držení nevpustil (a vpustiti nechtl),

toho vuoli má to uiniti; však toho puovod pijda ke dskám

zemským má od úadu desk zemských k najprvnjšínui saudu

zemskému, aby ped JM'"^ stál, obeslati, a ten má se toho zi)raviti

a píinu pro jest vpustiti nechtl oznámiti, a JM' ten saud

o to stranám konec uiniti mají. A neukázal-li by hodné píiny,

podlé uznání JM" aby pokuty puovodovi tetí díl té summy, pro

kterauž se tím listem obranním uvazoval, nad to výše propadl

a dal, pi té sumni, pro kterauž se jest puovod tím listem

obranním uvazoval; a dokudž by nui nedal, nemá jemu tch

ddin, v kteréž by se uvázal, postupiti. Však to zízení o roz-

dílích, když by se bratí dlili, s strany vycházení listuov obran-
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nich, jakž o tom v témž zízení zapsáno jest, pi tom se zuo-

staviije. A jakož jest ten obyej byl nastal, že jsau se odporové

listiiom obranníni dáli a potom na to zízení uinno bylo, kdož

by po obranním listu nebyl v skutené držení vpuštn, že mohl

a ml list obsélací ped úad purgkrabství pražského ke dvma
nedluom vzíti na toho, kdož jest po obranním listu nevpustil,

aby se toho zpravil: ješto taková vc proti dobrému a staro-

bylému poádku byla jest, a protož aby takoví odporové tm
listuom obranním, kteíž po jistých rozsudcích a zápisích, kteíž

»s komorníkem uvázáním svdí, tolikéž po zápisích vnných vy-

cházejí, minuli a jich se více žádný nedopauštl, pod pokutau

propadení, jakž svrchu po listu obranním a uvedení najvyššího

purgkrab pražského jest doteno a položeno.

C. 30.

Item, Jestli že by puovod obdrž al pi o kterau

summu a nebyla-li by mu ve dvau nedlích dána od toho, na

komž mu jest pisauzena, má pijeti k starostovi komorniímu

po dvau nedlí po rozsudku anebo poslati na svém míst, a žádati

má na úmluvu, a bude mu dán komorník na úmluvu. A jestli že

mu po té úmluv ta summa ve dvú nedlí nebude dána, tehdy

pijeti nebo poslati k úedníkm ke dskám zemským má a žádati

aby dáno mu bylo na zvod, i mají jemu úedníci dáti list zvodní,

a s tím listem má komorník od úadu jeti. I bude-li chtíti ten

na kohož se zvod vztahuje, za zvod pijíti aneb nepijíti, to aby

témuž komorníkovi oznámil, a komorník zase vrát se k úadu,

pijme-li za zvod, má relací ke dskám uiniti a ten zvod zapsati
;

pakli by nepijal, tehdy má pi úadu oznámiti, že jest nepijal,

a jeden z úedníkuov, kterýmž zvodové náležejí, má toho, kdož

za zvod žádal, s komorníkem v ddiny, na kteréž se vede, zvsti

a vrát se k úadu, má ten zvod uin relací zapsati. A komor-

níku, kterýž by s tím listem zvodním jel, má jemu za jeho jízdu

dáti to což do toho kraje za puohon se dává. Pakli by jemu

po tom zvodu summa dána nebyla s náklady, což k úadu naložil,

tehdy má zase po dvú nedlí pijeti neb poslati k starostovi, a

má vzíti komorníka na panování jedno toliko, a to po zvodu ve

dvau nedlích poád zbhlých. A jestli že by mu pak summa
vždy dána nebyla po tom panování, tehdy má hned po svatém
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Havle aneb po svatém Jií po dvau nedlí pijeti zase k úed-

níkuom aneb poslati ke dskám a žádati, aby mu byli listové

obsélací dáni na odhádání; i biidau jemu od místokomorníka

takoví listové ke tyem nedluom dáni. A v tch tyech ne-

dlích bude-li chtíti ten, na íž ddiny se právo vede, tomu od-

hádání, kteréž se státi má, odpor uiniti : má prvé nežli by místo-

komorník na ty ddiny, na kterýž den položeno jest, na odhádání

vyjeti ml, k úadu purgkrabství pražského pijeti aneb s listem

pod svau peetí poslati. A pijeda neb pošle list, má píiny
zejména též i v listu pi úadu purgkrabství pražského a též

i ped místokomorníkem, pro odhadovati nechce (dáti dopustiti),

oznámiti. A najvyšší purgkrab pražský aneb místo jeho držící,

má obma stranám od toho oznámení ke dvma nedlím den

jmenovati, a konen v druhých dvau nedlích konec a místo

obma stranám uiniti. Pakli by pro velikost pe purgkrab o to

nemohl stranám konce uiniti, tehdy aby o to vzal pi nejprv-

njším saudu zemském od JM" pánuov a vládyk na plném saudu

zemském, kterýž by najprvé tehdáž držán byl, nauení, aneb té

pe na saud zemský podal. A pakli by ten, na kohož se právo

vede, tch píin anebo píiny, pro kteréž by odhadovati nedal,

ped úadem purgkrabství pražského nepokázal, tehdy má tonni,

kdož právo na vede, pokuty tetí díl té summy jistinné, pro

kterauž se vede, propadnauti, a ta pokuta propadená má hned

jemu pi též summ, pro niž se vede, odhádána býti. A také

jestli že by kdo v tch tyech nedlích, tak jakž se svrchu

píše, nepijel aneb neposlal a neoznámil: tehdy místokomorník,

má pedse na odhádání puovodovi ke dni uloženému jeti a od-

hádání uiniti i se všemi náklady a útratami; a každý povinen

jest po takovém odhádání puovoda v skutené držení tch ddin,

niímž se nezastírajíc, vpustiti a lidé aby jemu hned lovenství

slibovali. A když bude v skutené držení vpuštn, má ješt po

dvú nedlech pijeti k komorniímu starostovi a komorníka vzíti

a poslední panování uiniti. A po tom posledním panování již

jemu ty ddiny odhádané ddicky zuostati mají. Pakli by kdo

odhadovati nedal anebo po odhádání v skutené držení nevpustil,

tehdy místokomorník má na tch ddinách zuostati a odtud ne-

odjíždti a k úadu purgkrabství pražského poslati a oznámiti,

že jest odhádati nedal aneb po odhádání v skutené držení ne-
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vpustil; tehdy hned purgkrab pražský aneb nn'sto jeho držící,

má jeti tam na ty ddiny a mocí úadu svého v ten statek od-

hádaný v skutené držení uvésti. A když tak uveden bude, má
pijeti ke dskám zemským a panování poslední od starosty ko-

morniího vzíti, a tím panováním již jest na vrch práva dovedl.

Pakli by vždy v skutené držení potom nebyl vpuštn, tehdy má
na tím vším zpsobem, hned bez prodlévání, tak jako na od-

bojníka práva a jakož o ddictví napsáno jest, sazeno býti. Však

toto jest znamenit vymínno, jestli že by kdo nechtl práva

vésti pro kterau koli sunnnu a ped kterým koli saudem pi-

sauzenú anebo po práv stáném : tehdy bude moci od toho saudu

(pi kterémž by mu se písudek stal anebo stáné právo ml)

list zatykai na toho vzíti a takto má se v tom zachovati. Od

úadu desk zemských neb dvorských, vzal-li by zatyka bud po

nálezu anebo po právu stáném ped saudem zemským vtším

neb menším: tehdy má dáti od šedesáti kop grošuov eských,

a níže pod to, od toho zatykae tidceti osm grošuov eských.

A což by výše nad tch šedesáte kop grošuov eských bylo,

jakáž koli summa, tehdy od každé kopy grošv eských nad tch

tidceti osm grošuov eských má dáno býti na ten zatyka puol

groše eského ; a to až do pti kop grošuov eských. Než byla-li

by nad to již pak vtší summa, tehdy nad tch pt kop grošv

eských více a výše za ten zatyka nemá bráno býti. A od toho

zatykae ty peníze mají úedníkuom menším picházeti, kterýmž

zvodové náleží; a písai, kterýž ty zatykae píše, z té summy

má jenni dáno býti osm grošuov eských. A od saudu komorního,

hajtmanskébo, purgkrabského z jakéž koli summy, malé neb veliké,

tidceti grošuov eských, kdož by práva vésti nechtl. A kdož by

týmž zatykaem zatykoval podlé práva, tomu každému má dáno

býti tidceti gTOŠuov eských. A jestli že by pak ten, na kohož

by zatyka vzat byl, maje njaký statek, v nm se pokrýval a

ten kdož jest zatyka na vzal, k nmu, proto že mu se v statku

svém pokrývá, pijíti nemohl: tehdy bude moci (a zdálo-li by

mu se) zase navrátiti se a právo na statek jeho vésti. A jestli

že by pak kdo tak jsa zaten i chtl vzíti nebo vzal obeslání

ped úad purgkrabství pražského z neádného zatení: tehdy

do téhož obeslání aby zejména píinu neb píiny doložil a

oznámil, aby obeslaný o tom vdti a proti tomu hotov býti
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mohl s potebami svými. A saud purgkrabský aby v tom jiného

nic nesaiidil, než samo zatení neádné, a pod tím pe znovu

slyšeti a súditi nemá. Než byla-li by taková pe, že by hodné

a slušné píiny toho purgkrab uznal: tehdy neb aby o to na-

uení v saudu zemském vzal aneb toho na saud, rozváže píinu,

ped JM' podal anebo ped ten saud, kdež jest ta pe byla

prvé slysána a sauzena aneb odkud ten zatyka vyšel. A dokudž

by ta pe o neádné zatení rozsauzena nebyla, do toho asu
(a dále nic), aby purgkrab mohl stran roku pidati, odtahu

v té pi dalšího a zbyteného žádného nein, než najdéle do

najprv píštího saudu zemského aneb do toho saudu, od kteréhožto

nauení bráti aneb té pe ped ten saud podati ml. A jakož

také se pihází, že mnohý zatykae pijíti nechce, než od toho

svévoln ujde, ješto ho právo aneb ten pán, u kohož by byl

pistižen, zdržeti nemuož: i kdož by se koli toho dopustil a za-

tykaem jsa od práva neb od pána zaten, takového zatykae

od práva neb od toho, u koho by pistižen byl, pijíti a slíbiti

nechtl a pry odtud jakž koli ušel, ten každý aby již tím po-

vinen byl vším, na by se ten zatyka vztahoval, jako by zaten

byl, a ode dne nepijetí téhož zatykae aby se byl povinen

stavti ve dvau nedlích poád zbhlých v moc purgkrabi Hradu

pražského. Než kteíž by lidé cestau aneb stezkau svobodnau

šli neb jeli, nezastavujíce se v mstech ani v mstekách a ve

všech nikdež, na ty se toto zízení nevztahuje.

^^- C. 31.

// Item, Jestli že by kdo kterého mštnína
v kterém koli mst osedlého z toho, což by ku práviun zem-

ským píslušalo, viniti chtl: má jej samého ku pi, kdež by

která vc kterému právu zemskému náležela, pohnati. A jestli

že by ten mštnín ku j)i nestál anebo nálezu dosti neuinil,

tehdy aby zaten býti mohl. A pokrýval-li by se v domu svém,

tak že by zaten býti nemohl, tehdy ten kdož by jej zatknauti

chtl, nmož purgkmistru a konšeluom toho msta to oznámiti,

a oni purgkmistr a konšelé mají jenm na nm práva toho do-

pomoci, té pe nepesuzujíc. A což se stavu panského a rytí-

ského, kteí domy v mstech neb v mstekách šosovní mají a

v nich by ped zatykaem se pokrýval aneb pokrývali, dotýe:
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tolikéž iiiohiui v nich zatýkáni býti a na nich dopomáháno oby-

ejem svrchu psaným býti má.

/ C. 32.

/ Item, Jestli že by kdo chtl ze škod z jaké

sum my pohnati, krom škod útiatních a nákladních: takový

puohon, vezma jej od starosty komorniího, má pohnanénni ko-

nen od komorníka dodán býti najnn'n do dvú nedlí ped

suchými dny, ped tím dnem, který by ten puohon vyhlášen býti

ml, anebo ped nazajtí svatého Jeronýma. A též i jiní puoho-

nové aby tak dodáváni byli, krom plionu o ddictví kdož by

na koho vzal, ten pi svém zpuosobu, jakž jest o nm vymeno,,

zuostati má.

C. 33.

Item, Každý z jedné snil au vy, z jednoho kšaftu,

ž-^inajestátu, z listu, z zápisu bude moci z tch svrchu psaných

vcí z každé té vci jedním phonem pohnati, by pak v té

sndauv, v kšaftu, v majestátu, v zápisu neb listu nmoho kusuov

neb artikuluov bylo, že proto jedním phonem pohnati moci bude,

a to ku pi hlavní.

c. 34. I ry^
,

Item, Jestli že by pišla písaha pro kterau

k o livk pi bud do kapli neb ped pány, tu pvod i pohnaný

má každý osobn k té písaze státi a poruníkuov sob dlati

ale aby stál puovod u dveí u kapli a nevkráel do kapli, než

má íci a prositi pánv úedníkuov vtších i menších za vstau-

pení. A pohnaný má státi také u dveí a má s sebau oistníky

dva míti, dobré urozené lidi a zachovalé, aby dílni byli od otce

i od svých bratí, a mají míti oistníci na svobodných ddinách
;

a též má pohnaný prositi za vstaupení s oistníky. A úedníci

mají íci jenm: »jmenuoj oistníky '<, a když je bude jmenovati,

mají hned zapsáni býti a po jich prosb má jim rozkázáno býti :

>^vstupte obojí strany i pohnaného oistníci. « A když vstaupí, jestli

že se v kaple nesnduví, tu má naped puovod vedle práva pisíci. V,^
a když puovod pi sáhne, chce-li pohnaný, za puovod pisahá, ^

7j
jemu to dáti, muž dobe; pakli nechce dáti, tehdy má naped^y

yjj*
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pohnaný pisahati vedle práva a potom za uíni oistníci. A když

pohnaný písahu provede a oistníci také budau písahati, tehdy

puovodovi nemá pohnaný nic dáti, A když k písaze mají jíti,

žádné brán u sebe, ani na hlav nic nemají míti.

C. 35.

Item, Jestli že by kdo jsa pohnán a v tom byl

nemocen a pro nemoc státi nemohl k vyhlášení puohonu: tu

množ jej pítel jeho neb služebník položiti za nemocného, komuž

poruí. A když a kdož jej položí za nemocného, hned má to pi
puohonu zapsáno býti a skrze úedníky tomu má povdíno býti,

aby stál ten jistý, kdo jej za nemocného klade i ten koho klade

za nemocného, v kaple Všech Svatých. A stane-li ten osobn na

ten den ped úedníky jmenovaný, má nemoc zpraviti. Pakli

^.nestane ten den a bude nemocen, muož jej opt též kdož koli

za nemocného položiti v kaple Všech Svatých, a tu opt má za-

psáno býti, a opt rozkáží úedníci po druhé stranám na jme-

novaný den státi; jakož ony dny urité mají jmenovati, kteréž

od starodávna dskami jsau pokládány. A po druhém stání opt
bude-li nemocen pohnaný, muož jej též po tetí položiti kdož

koli za nemocného, a též se má zapsati. A ty dva dni, kteíž se

jmenují do kapli jmenované, jsau mezi suchými dny, pi kterýchž

se puohon vyhlašuje, a najprvnjšími po nich, a tetí rok polo-

žený k nemoci písahy již v pátek o tch suchých dnech najprv

píštích, a tu má státi ten, kdož jest za nemocného položen, a

nemoc zpraviti. Pakli nestane, tehdy písa menších desk s ko-

morníkem mají k tonni jeti, kohož za nemocného kladau, a

pijdauc k nmu, seznají-li, že ten jistý tak zetedln a zna-

menit nemocen byl, mají od nho písahu za nemoc vedle

práva pijíti. Pakli by ten jistý nemocen byl, jsa z moci pohnán

a státi nemohl, tehdy bude moci ped týmiž úedníky poruníka

udlati k té pi, a prosaudil-li by poruník, má on sám pohnaný

pokutu na to uloženau trpti; a umel-li by v tom pohnaný,

tehdy o tu pokutu k statku jeho má hledíno býti. A ten každý

za nemoc položený má písai menších desk zemských dáti pt
kop grošuov eských a ztravu tam i zase a fuoru ; a z toho má
komorníku dáti patnácte gi-ošuov eských. Pakli na pohnaného

k saudu zavolají a kdo jej za nemocného položí, tu se jmenuje
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hned, aby zpravil nemoc v pátek o suchých dnech najprv pí- / ÍT^

štích pohnaný; a bude-li k menšímu úadu pohnán, tehdy v stedu

má nemoc zpraviti. Pakli by nemocen byl a požádal toho, tehdy

úedníci mají k nmu jeti a úedníci uhlédajíc, že jest nemocen,

i množ tu ped nimi té pe poruníky sdlati, kohož nni se zdáti

bude, k zisku i k ztrát , a úedníkuom má dáti pt kop grošuov

eských a fuoru i ztravu. A tohkéž má se_ zachováno býti pi
saudech dvorským a komorním, uiníce ke dskám zemským o tom

relací a od týchž sauduov, kdo koho za nemocného kladl jest,

a stranám oznámíce, aby v kaple Všech Svatých na Hrad praž-

ském na urité dni (jakož obyej jest) k písaze stáli, a tu ped
úedníky menšími mají nemoc zpraviti podlé práva.

€. 36.

I tem. Jestli že by kdo jsa nemocen i nkoho
poslal, aby jeho nemoc opovdl, a byl-li by ten zabit aneb

že by jinak s svta sešel, kdož by o tu nemoc poslán byl: že

ten kdož jest jej poslal, má za to zpraviti v kaple Všech Svatých

na Hrad pražském ; však o to od saudu komorního a dvorského

aby byla uinna ke dskám zemským relací, aby úedníci jemu

tu písahu vydali, že jest jej byl pro tu nemoc poslal.

C. 37.

Item, Jestli že by kdo koho za nemocného kladl,

an mu toho neporuil, a také nemocen nebyl: že takový jako

úkladník trestán má býti.

O zdviženi puohonuov, žalob i také obesláni.

C. 38.

Item, Nevloží-li puovod pi puohonu žaloby,

pj'vé než jeho pe k slyšení pijde: tehdy mu ten puohon zdvi-

žen bude.

C. 39.

Item, Kdož by z jiného žaloval a jiué vedl a uka-

^2\, nežli l)y pohnal:- ten phou Imde jenm zdvižen.
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C. 40.

I tem, Kdož by pohnal z jaké pe, ze škod aneb

nžívání, la-om škod útiatních a nákladních, jedním puohonem:

ten puohon bude nui zdvižen.

D. 1.

Item, Žádný listem od úadu aby nebyl obsílán,

kteráž vc ku pidionnímu právu písluší, a to proto, ponvadž

úterský den jest k tomu uložen, aby se lidé k témuž dni z toho

což náleží obsílali, než aby se ze všech vcí mimo to pohánli;

a kdož by se tak nezachoval, bude jenui ten puohon zdvižen.

D. 2.

Item, Kdož by z dvojí neb z trojí pe aneb vci,

bud i více (kteréž by nel)y]y spolu spojené a sebe se nedotýkaly)

pohnal jedním puohonem: ten puohon také jemu bude zdvižen.

D. 3.

Item, Jestli že by kdo ped který kol i saud
po4^-l-U neb obeslal a nevezma tam konce ani doekaje aby

tam puohon neb obeslání jeho konec vzal, o tu pi hnal by neb

obsílal ped saud zemský i ped jiný saud : talíé jemu ten puohon

aneb obeslání bude zdviženo.

D. 4.

Item, Kdož by mana z manské vci ped který
jiný s a u d pohonil, než ped dvorský neb manský, k kte-

rémuž kdo náleží: že mu tou i)uohon l)ude zdvižen. Než z náku
cti, z listovní vci, z toho mají pohánni býti, jako jiní. Než

z vaytržnosti, chtl-li by kdo mana kteréhož koli viniti: aby

jeho vinil ped osobau JKM" aneb na práv jeho manském,

kdež náleží.

D. 5.

Item, Kdož by z listovní vci jinam pohnal, než

ped úad pur^kraliství pražského: ten puohon l)ude jenui zdvižen;

a to tolilío o ty listy mají se ped týž úad pohánti, kteréž

s pokutami ležením pro peníze svdí.
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D. 6.

Item, Jestli že by kdo mštnína z vci mstské,
kteréž pod šos píslušejí, k kterému kolivk snudu jinam pohnal,

krom ped mstský saud, aby na žaloval: ten puohon také

jemu bude zdvižen, a škody jemu má zaplatiti, což po obeslání

ped úedníky menšími provede, na urité dni.

D. 7.

1 1 e m, J e s tM ž e 1) y k d o p o h n a 1 ji n á c e nežli jedním

kmetem z pánjíW^z lavic najvyššího purgkrabi pražského, naj-

vyššího komcírúíka zemskélio, najvyššího sudílio zemského: ten

puohon také bude zdvižen. A ti úedníci mají hned puohony po

\ kmetu pijímati.

1 1 e m, N a j v y š š í písa zemský pohanin má býti jedním W^
kmetem z laviky, vhídyk,^kteí v saudu zemském sedají; Pakli ^ {

by jina byl pohnán, tehda ten puohon také bude zdvižen.
^^

A najvyšší písa též hned po kmetu puohony pijímati má. -n

D. 9.

Item, Také nahoe psaní úedníci naj vyšší, jestli

že by koho chtli anebo jeden z nich pohnati chtl z které vci,

ješto by se desk dotýkala: mají najprvé toho, kohož by pohnati

chtli, jednau ped saud zemský obeslati listem od úedníkuov

menších a jemu ped saudem oznámiti, z eho jeho viniti chtí;

nechtl-li by jim odpovdati, teprv ho mají pohnati. Pakli by

jina pohnali, než se nahoe píše, také jim ten puohon má
zdvižen býti. Než z jiných vcí mají pohánti jako jiní.

D. 10.

Item, Kdež otec sám statek má a dti má neod-
dlené, nemají vedle nho z toho statku pohánni býti. Pakli

by kdo dtí podlé otce z toho statku pohánl, ten puohon bude

nui zdvižen.

D. 11.

Item, Jestli že by kdo ím dtem statek dal,

odkázal aneb že by na n nápadem pišel, by jej pak otec držal.
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nemá z nho pohánn býti, a byl-li by pohnán, tehdy ten puohon

bude zdvižen ; le by dti let nemli, tehdy otec má pohnán býti a

za dti odpovídati. A též zase jestli že by dti let nemli a kdo

jim statek odkázal, dal aneb nápadem na n pišel, kterého aby

v držení jakau koli píinaii nebyli: aby otec od dtí z toho

statku mohl jim k ruce pohánti. Než když by již dti léta mli
aneb který z nich ml: tehdy všickni léta mající i na míst

jiných mladších let nemajících, mají sami pohánti i pohánni

býti. Pakli by který nepohnal vedle nich, léta maje, z toho což

jest jim odkázáno, tehdy ten puohon bude jim zdvižen; le by

kdo z nich svévoln pohánti nechtl. A též zase jestli že by

kdo ích dtí pohnati chtl z statku, kterýž jest jim dán: z toho

statku má také všech pohnati, kteíž léta mají i na míst let

nemajících. Pakli by kterého z tch dtí nepohnal, ješto by léta

ml, ten phon bude mu zdvižen. Než jestli by dti ti všickni

let nemli a kdo chtl k tomu statku jim odkázanému, danému

aneb nápadnímu právo míti : že bude moci každý z toho držitele

téhož statku jich, bud otce, poruníka neb koho jiného, pohánti

a viniti.

D. 12.

I tem, Jestli že by kdo otci a dtem statek dal

a odkázal vedle práva, tehdy má otec i se všemi dtmi,

kteíž léta mají i na míst jiných mladších let nemajících, z toho

statku pohánni býti, jestli že by je kdo z toho viniti chtl.

A nebyl-li by který pohnán z nich, kterýmž jest odkázáno, an

léta má, ten puohon také bude zdvižen. A též zase jestli že by

z toho odkázaného statku otec a dti viniti chtli, z toho mají

všickni, otec i dti, kteíž léta mají, pohánti. Pakli by kteí

nepohnali, ten puohon bude zdvižen, le by který svévoln po-

hnati nechtl.

D. 13.

Item, Jestli že by synové po otci zaostali: ti a

takoví, kteíž léta mají, z otcových závad jakýchž koli i na

míst jiných mladších bratí let nemajících mají všickni pohánni

býti. Pakli by nebyl který z nich pohnán, tolidy ten puolion bude

zdvižen. A též zase z otcových spravedlivostí všickni synové po
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nm zuostalí, kteíž léta mají, i na míst let nemajících, všickni

pohánti mají. Pakli by který nepohnal, tehdy ten puohon bude

zdvižen, le by kdo svévoln pohnati nechtl.

D. 14.

Item, Vo straycích nedílných anebo o dalších pá-
telích, kteíž by sebe dílní nebyli, má se též zachovati, jako pi
nahoe psaných bratích pi puohonech, kteí pohánti mají, i kteíž

by pohánni byli. A kdož by tak nepohnal nebo pohnán nebyl,

ten phon bude jemu zdvižen, tak jakož se nahoe píše.

D. 15.

Item, Bratí, kteíž by sebe nebyli dípní, po

otci byli pozuostali a potom že by se rozdlili: tehdy z tch

závad, kteréž by v svém nedílu zavadili a potom jsauce dílní

pro to z té závady ped dílem mají všickni pohánni býti. Pakli

by který nebyl pohnán, tehdy ten puohon bude zdvižen. A též

jestli že by jim kdo co v nedílu povinen byl, by se pak roz-

dlili, mají z toho všickni pohánti. Pakli by který nepohnal,

tehdy jim ten puohon bude zdvižen, le by ta spravedlnost jemu

se na dílu dostala a jiní bratí že by svau spravedlnost jemu za-

psali, tehdy bude ten z ní jeden pohánti moci. Též dcery,

jestli že by po otci bez zízení otcova zuostaly a bratí by ne-

bylo : tehdy pi závadách statku otce svého, i pi závadách svých,

kteréž by v nedílu uinily, mají se tak zachovati, jako se pi

nahoe psaných bratích píše. Jestli pak, že by kdo z svého dílu

pohnati nechtl svévoln : tehdy jiní mohau z svých díluov pohnati.

Aneb jestli že by kterého v zemi nebylo: tehdy ti, kteíž jsau

v zemi, budau moci z svých díluov pohánti bez nho.

D. 16.

Item, Jestli že by který syn oddielen od otce

byl: ten z toho statku má sám pohanin býti, co by sám tím

dílem toliko zavadil na tom. Než byl-li by otec z toho pohanin,

co by syn zavadil: ten puohon bude zdvižen. Než zavadil-li by

prvé co otec na tom dílu nežli by syna oddlil, zdluže se : tehdy

z toho dluhu otec má pohanin býti. A syn byl-li by pohanin

Prílva a zízení zemská 1549. A"
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Z závady takové otce svého : ten puohon bude zdvižen. A byl-li

by ten dluh na otci pisauzen, a nedostalo se co toho dluhu

pedešlého na otcov statku: tehdy ten, kdož jest vysaudil, muož

se vésti i na ten statek, kterýmž jest syna oddlil.

D. 17.

I tem, O spolení cích, bud jich málo neb mnoho,
všickni mají poháníni býti, kteíž léta mají; pakli by který nebyl

pohnán, ten puohon bude jemu zdvižen. A též zase mají všickni

pohánti; jestli že by který nepohnal, tehdy jim ten puohon

bude zdvižen ; lec by svévoln který nechtl pohnati, jakož se

nahoe píše.

D. 18.

I tem. Jestli že by kteí rodové byli, neb jsau

v království, ješto mezi sebau mají zízení uinná, nebo potom

míti budau s povolením krále JW\ vedle kterýchžto zízení jedna

osoba že by byl správce statku a zboží toho rodu: tehdy tako-

vého každý, kdož by správci statku byl, muože samého pohnati,

a on bude povinen odpovídati a práv býti, sám od sebe i od

jiných bratí a straycuov svých rodu svého. A též také chtl-li

by ten, kdož správce statku jest, koho pohnati, že to uiniti bude

moci, a sám pohnati vo kterauž kolivk potebu téhož rodu.

D. 19.

Item, Kolika koli by statek od koho odkázán
podle práva byl, byly-li by jaké závady na tom statku od

toho uinné, kdož jest ten statek odkázal: tehdy z takových

závad všickni spolen nápadníci pohánni býti mají. A zase

chtli-li by koho z toho statku tíž nápadníci, aneb z jakéžkoli

spravedlnosti jim odkázané viniti : též všickni z toho pohánti

mají; le by kdo svévoln pohnati (jakž svrchu psáno stojí)

nechtl, tehdy proto jiní pedce pohánti budau moci. A pakli by

jinak se pohánli, tehdy jim ten puohon také bude zdvižen.

D. 20.

Item, Byl o -li by více otcovských poruníkuov
než jeden, tehdy mají všickni z vcí sirotích pohánti; pakli
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by který nepohnal, bude jim ten puohon zdvižen. A též zase,

chtl-li by kdo jich pro sirotí statek pohánti, má všech po-

runíkuov pohnati; pakli by který nel)yl pohnán, tehdy jim ten

l)uohon bude zdvižen. Pakli by který pohánti nechtl z tch

poruníkuov svévoln, má nápadu (a svdil-li by na tím kšaftem

jaký) zbaven býti, a jiní poruníci neb poruník pedse budau

moci pohánti.

D. 21.

I tem, Poruníci, kteíž by po nápadu byli, ješto

sirotkuom statek urukují, anebo králem JM*', i tudíž saudem

zemským poruníci daní, ti mají všickni pro sirotí statek po-

hánti; pakli by který nepohnal, bude jim ten puohon zdvižen.

A též zase všickni poruníci mají ])ro sirotí statek pohánni

býti; pakli by který nebyl pohnán, tehdy jim ten puohon bude

zdvižen. Pakli by který pohnati nechtl, má poruenství i ná-

padu zbaven býti, a jiní pedse aby pohánli.

D. 22.

Item, Kdož by chtl kterého konventu pohnati,

má »opata, pevora neb probošta a všeho konventu*; a jestli že

by kdo jina pohnal, tehdy ten puohon bude zdvižen. A též

vo abatyších a pevorách mají naped v puohonu jmenovány býti,

a potom vo konventu ; a jestli že by tak nebyly pohnány, tehdy

ten puohon bude zdvižen. A též zase nahoe psaní konventové

a svrchu psané osoby pohánti mají týmiž slovy, jakož samy

pohánny bývají; pakli by jina pohánly, tehdy jím ten puohon

bude zdvižen. Než k vyhlášení puohonu má státi z toho kon-

ventu starší a má míti mocný list od konventu. A po vyhlášení

téhož puohonu, majíc takový list mocný od sebe i od téhož kon-

ventu, kapitoly etc. budau-li chtíti k tomu puohonu neb obeslání

poruníká neb poruníky dskami neb registry, ped kterýmkoli

saudem, na zisk i na ztrátu uiniti a sob dáti zapsati : toho

bude míti vuoli. Než kteréž abbatyše aneb pevory kteréž koli

eholy a kláštera jsau v zavení a na to písahu, aby nevycházely,

mají: jestli že pro jiné poteby své nevycházejí, ty budau moci

listem mocným poruníky neb poruníká zíditi, kohož se jim

zdáti a vidti bude, dadauce jim týmž listem moc na zisk i na

13*
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ztrátu ; krom majestátuov a zápisiiov královských, z tch pohánti

nemohau. Než má to pi svolení o vayplatách zuostaveno býti.

D. 23.

Iteni, Kdo má kterého msta pohnati, má v puo-

honu dostaviti, že pohání »purgkmistra a konšeluov i vší obce;«

jestli že jina požene, tehdy mu ten puohon zdvižen bude. A též

zase, kdyby které msto pohnati chtlo, má v puohonu státi:

»od purgkmistra i od konšeluov i ode vší obce« ; a když by jina

pohnali, bude jim ten puohon zdvižen. Než k vzetí puohonu

a k vyhlášení puohonu, má od sebe msto poslati dva s mocným

listem, jednoho z veliké raddy a druhého z starších obecních,

a v tom listu má státi »od purgkmistra a konšeluov i ode vší obce,«

že dávají jim moc na zisk i na ztrátu. Též aby mohli poruníka

neb poruníky k tm peni dskami neb registry dáti zapsati,

jakož že mohau poruníky tak initi, jest doleji zapsáno. A což

ti s tím listem aneb poruníci jich na týž mocný list dskami

neb registry zapsaní vysaudí, toho msto užívej, a což prosaudí,

msto zapla. A též z náku cti mají se zachovati, a mají toho

užiti a dva z sebe vyslati též s mocným listem k vyhlášení

puohonu i k rozsudku, kohož by z náku cti pohnali, aneb je

kdo zase pohnal.

Item, když by kdo pohnal purgkmistra a konšel všech

toliko z náku cti, aneb oni všickni koho: že též budau moci

z sebe dva vyslati s mocným listem k vyhlášení puohonu i k roz-

sudku. A což tm dvma nalezeno bude, ti hned pokutu naped
vedle Zízení Zemského trpte a jiní potom vedle téhož Zízení

Zemského všickni. Jestli že by kdo chtl také z eho koli

purgkmistra aneb raddu samu toliko ped který saud pohnati

neb obeslati : že to bude moci uiniti ; však aby téhož purgkmistra

a raddu do puohonu zejména každau osobu postavil a kterého

léta jsau na radd sedli.

D. 24.

Item, Kdož by se na pátelypodal o která u

pi, a pátelé by toho nerozeznali, a toho ti s sebe nesložili,

a ten pohnal by pes to z té pe, neuin jim opovdí, aby

mu v jistém asu o to konec udlali, že v tom déle státi nechce :
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ten piiohon má jemu zdvižen býti, a pohnanému má škody za-

platiti, a zase ped smlúvce té pe hledti. Než když by se

strana opovdla smlauvcím, že v tom dýle státi nechce: mají

to smlauvce asn druhé stran, aby obmeškána nebyla (že to

s sebe skládají) oznámiti. A byla-li by mocn pestána, a smlúvce

že by prodlévali konce udlati : muož jich strana z toho pohnati,

aby jim konec o to udlali. Pakli by nebyla mocn pestána,

a oni jim prodlévali toho konce jednáním uiniti: opovda se

smlauvcím , že toho déle ekati nechce, bude moci z té pe
pohnati.

D. 25.

^ Item, Jestli že by kdo po které poteb krá-

lovské neb zemské ven z zem byl, anebo v zemi bud na

berni aneb které poteb jiné, a nemohl-li by požena neb obešle

k puohonu, neb obeslání státi pro tu potebu královskau a zemskú :

nemá jemu puohon ani obeslání petrženo býti. A též zase

byl-li by od koho pohnán neb obeslán, a nemohl-li by k puohonu

a k tomu obeslání pro potebu královskau neb zemskau státi:

nemá na stáné právo dáno býti. A by pak na z nevdomí
stáné právo dáno bylo, tehdy zase má zdviženo býti. A byl-li by

puovodovi puohon neb obeslání tak petrženo, má se zase na-

praviti, a on, pijeda z poselství královského aneb zemského, má
o najprvních suchých dnech aneb nazajtí svatého Jeronýma

k puohonu neb k obeslání tomu státi, když páni saudí
;
pakli by

nestál, sám sebau vinen bude, a bude na právo puštno jako

na jiného. A týž spuosob se pi jiných saudech zachovati má.

D. 26.

Item, Kdož by po nahoe psané poteb krále
JM" neb zemské (jak výš doteno) byl, a kdo chtl na

jeho statek k uvázání komorníka, neb list obranní vyžádati :

nemá jemu komorník, ani list obranní na jeho statek vydán

býti, dokudž by se z té poteby nahoe dotené nevrátil. Však

to každý, kdož by po té poteb jeti ml, má pedkem pi úadu
desk zemských oznámiti, že po takové poteb jeti má, a potom

podle práva ukázati, že jest v takové poteb na ten as byl;

pakli by neukázal, tehdy co jest onen, kdo právo vésti chtl,
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skrze to škody vzal, ve to páui a vládyky na ijlném saudu

zemském jemu obrátiti ráí, to pi tom stuoj.

D. 27.

I tem, Kdo by mél pokutu jakaužkoli »s komor-
ttílí e m uvázán U aneb jakauž koli jinau, a pohánl o to, a podle

té pokuty se neuvázal, aneb jinak se nezachoval : telidy ten

puohou bude mu zdvižen, jakož o tom pi ádu komornicním

šíe stojí.

D. 28.

Item, Když by dvma trh svdil na který grunt,

a ti že by lovka cizího na ten grunt pijali, a chtl-li by kdo

z toho lovka pohnati : tehdy má obau pohnati, komuž dsky

svdí; neb požeue-li jednoho, že jemu puohon zdvihuau.

D. 29.

Item, Jestli že kdo p o ž e n e ped menší úad
z vtší summy, než ze dvacíti hiven pro nevydání lovka
neb eledína: že jemu ten puohon Imde zdvižen.

D. 30.

Item, Všickni nahoe psaní bud nedílní neb
dílní spoleníci aneb poruníci, aneb kdož kolivk zjednal

by sob tu milost na králi JM" a na paních a na vládykách

z plného saudu, aby mohl poruníka neb poruníky dskanii aneb

registry udlati na zisk i na ztrátu : aby od nich i od nho mohl

pohánti, a zase k puohonm stávati, pi vésti, súditi se, vysauditi

i prosauditi. Než prosaudí-li co poruník, aneb ti poruníci dskami

aneb registry udlaní, aneb nestáním právem ztratí : má k tonui

statku hledíno býti, kdo jest je poruníky zdlal. A též vy-

saudí-li co ti poruníci, aneb právem ustojí, pohánjíc od toho,

od kohož jsau poruníci, má toho ten užiti, kdož jest poruníky

zdlal. Kdež o tom nmoho stojí v památných knihách, kdež král

JM* a páni a vládyky na plném saudu takových milostí nmoho

jsau uinili. Krom kdyby se cti, hrdla dotýkalo, tu poruníci

vedle práva a starobylého zpuosobu býti nemohau.
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O zmatených puohonich.

D. 31.

/JtíMíi, Již po tento dnešní den, kdož na koho vloží

útojtr"ten má tudíž hned jmenovati, a napsáno má býti, z eho

cfíce pohnati ; a jakž útok vloží, aby pedse pohnal konen do ^ y
suchých dní najprv budúcích, anebo do nazajtí svatého Jero-

nýma, a to vždy do každých suchých dní, anebo do nazajtí

svatého Jeronýma, komuž by se kdy koho pohnati udalo. Pakli

by nepohnal, tehdy d^set kop grošuov tomu dáti, proti komu

jest útok vložil, máy'ÍAJ)ude-li ohledáno, žejby na zmatek a ne-

prav pohnal: tehdy bucT ten také dv nedli u vži v panské

vazb držán, a pohnanému jeho náklady navra, což by mohl

pohnaný podlé práva provésti a obdržeti, a nad to deset kop

grošv eských pohnanénm daj. A nebude-li se zdáti a chtíti

pohnanému tch škod provozovati, to muože opustiti. A tolikéž

pi jiných saudech má též zachováno býti,

D. 32.

I telil, Kdož by kterau pi j)rosaudil saudem, ped

kterým kolivk saudem, a rozsudkem rozsauzen byl: požene-li

z ní po druhé, uiní ten puohon na zmatek.

D. 33.

I tem, Kdož z cizích vcí nebo pe, nemaje k nim

sáni .práva žádného a spravedlnosti, požene neb obešle : ten puohon

aneb obeslání uiní na zmatek.

D. 34.

I-tem, Kdož by, majesmlauvu o kterau koli vc,
a^oiom vda, i z té pe pohánl by pes tu snUauvu, a té

smlauv že by se dosti stalo a dalo : ten puohon uiní na zmatek.

Než nestalo-li by se smlauv dosti, niuož pohnáno býti z ne-

zdržení smlauvy.

D. 35.

I tejn. Kdož by ml st_ané.právo pro kterau pi,

a za^e''znovu pro tauž pi hnal by toho, na komž by stáné právo
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ml, aneb po siiirti jeho držitele statku: že jemu ten puohon

bude na zmatek. Než že se má zase k právu stanénui navrátiti,

nedal-li jest letuom vedle práva projíti.

D. 36.

Item, Kdož maje rozsudek ojioli, aneb stane právo,

a dá tomu rozsudku, aneb stánému právu ti ^ léta a osnmácte

nedlí projíti, jestli že by právo šlo: nemá jemu na to právo

puštno (ponvadž jest nahoe jmenovaným letuom projíti dal)

býti. Pakli z té pe po_ druhé požene po projití lét nahoe
dotených: ten puohon uiní na zmatek.

D. 37.

1 1 e m. Jestli že kdo dá na se právo navrch d o-

V é s ti, pro kterauž koli vc, až do jalového panování, a po tom

dovedení práva a panování jalovém iní tomu odpor, a k tomu

odporu požene: že ten odpor i puohon jest na zmatek.

D. 38.

Item, Kdož by s kým jak a už koli smlauvu ml,
a ten mu jí dosti neuinil, ježto by ta smlauva i na jich budaucí

svdila — a tolikéž otec, neb kdo jiný udlal-li by komu jaké

listy, aneb s kým jaké smlauvy ml, ježto by v tch listech,

neb smlauvách nkomu po jeho pedcích co svdilo, aneb na

nich náleželo, a ten by toho na tom žádal, s kým by tu smlauvu

ml, aneb na tom, kdož by tu smlauvu ml, aby mu ji ukázal,

tolikéž i ty listy, a ten by toho uiniti nechtl, a ten nevda
jaká jest to smlauva, neb ti listové a smlauvy, pohnal by toho

z nezdržení smlauvy, aneb z tch listuov, a jakž by se pak koli

té smlauv, neb tm listuom dosti stalo : proto ten puohon nebude

na zmatek, a to z té píiny, že mu jest té smlauvy neb tch
listuov ukázati nechtl. Než ten, kdož jest ukázati nechtl, má
tonui škody zaplatiti, komuž jest toho ukázati nechtl, kteréž by

utratil pro týž puohon.

D. 39.

Item, Kdož by koho pohnal z nezdržení smlauvy,

a toho nepoložil v puohonu i v žalob, v em jest jemu té



Práva a zízení zemská 1549. 201

smlauvy nezdržel, a ze rení též že by nepoložil, v em by jemu

toho rení nezdržel, a právo ustál: že jemu to ustání práva nic

plátno není.

D. 40.

Item, Jestli že by kdo byl pohnán, a že by k puo-

hoBtí pijeti nemohl, a to pro rozvodnní vod, a že by na tako-

^ého bylo dáno právo stane: že takové právo stane nemá tomu

ke škod býti ; ale však tak, aby to dostaten ten provedl ped

pány a vládykami, že jest z té píiny pijeti nemohl, jakož se

nahoe píše. Pakli by neprovedl, to právo stané'jdi na toho ped se.

E. 1.

/Item, Jestli že by kdo který statek držal svuoj,

/íT na nm byl puohonem zastižen, a prvé nežli by ta pe k roz-

sudku pišla a on by statek v tom prodal, a puovod obdržal by

na nm rozsudkem aneb právem stáným jakau summu: tehdy

bude moci právo vésti na ten statek, na kterémž jest pohnaného

svým puohonem zastihl.

E. 2.

Item, Ob drží -li puovod která u pi o ddictví,

anebo o summu : množ svau pi prodati aneb dáti dskami, komuž

se jemu zdáti bude ; a komu bude dáno neb prodáno, množ právo

vésti a dovésti jako on sám, aneb poruníka udlati k dovedení

práva dskami.
«

E. 3.

^J-tem, Ustojí-li kdo právo na kom o ddictví
aneb o summu, aneb jiný jaký statek: to stáné právo hned

muož dáti aneb prodati, aneb poruníka k vedení a k dovedení

práva udlati dskami.

E. 4.

Item, Jestli že by koho puohon doma nezastihl,

^^6\\ z zem byl: tehdy komorník aneb posel má tu toho puo-

honu neb obeslání na jeho obydlí, aneb rychtái v statku jeho

(neml-li by obydlí než toliko vesnice) dodati, aneb tomu, kdož
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statek jeho spravuje, a on má obeslán býti od toho, kdož

statek jeho spravuje, k osmnácti nedh'm, a to vždy k šesti a

k šesti až po tikrát, aby k svému právu stál. Pakli by se tch
osmácte nedlí trefilo ped kterými suchými dny, aneb ped
nazajtí svatého Jeronýma který týden více: tehdy on kdyby

na ty suché dni stál, aneb nazajtí svatého Jeronýma po tch
osmnácti nedlích, když by páni saudili: že proto své pe ne-

ztratil by. Než nestál-li by po tch osmnácti nedlích pi tch
suchých dnech, aneb pi nazajtí svatého Jeronýma: tehdy svau

pi ztratí; le by kde byl v obehnání, nebo na poli s pánem

svým proti nepáteluom, a že by beze lsti s toho pole od svého

pána jeti nemohl, anebo že by nkde byl, ježto by ten, kdož na

jeho statku sedí, po poslech se jeho doptati nemohl. A jestli

že by toho pohnaného ten který artykul nahoe dotený zašel :

pro to by své pe pro ten puohon neztratil. Než který by koli

kus nahoe jmenovaný pravil, že jest jemu ku pekážce byl: že

musí jej podlé práva provésti, aneb jej písahán zpraviti, když

pijde k svému puohonu. A také jestli že by ten, kdož na jeho

statku sedí aneb jej spravuje, pravil, že jest se toho, kdož

jest pohnán, v tch osmnácti nedlích, tak jakž se nadpisuje,

po poslech najíti a doptati nemohl : aby to, že jest téhož jistého

(který by tak z zem ujel) v tom asu svrchu psaném skrze posly

své najíti a doptati se nemohl, má to provésti aneb písahán,

jakž by jemu to saudeni nalezeno bylo, zpraviti, a to po vyjití

tch osmnácte nedlí pi najprvnjším saudu, od kterého by ten

puohon vyšel.

E. 5.

1 1 e m, Každá osoba duchovního ádu má odpo-

vídati ped králem JM", a ped saudem zemským, i tudíž

ped jinými saudy poádnými. A jestli že by sob list zjednal,

v nmž by svdila kletba, a on by se listem tím zastíral, že ho

sauditi nemají : ten list nemá jemu nic pláten býti ; než má od-

povídati, co by se svtských vcí dotýkalo. \ Vk M O \ X

E. 6.

Item, Kdyby svdily dsky otci a jeho synu spolu

na které zboží, a toho zboží že by král kázal pro ueposlušenství
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otce dobyti, a syn let že by neml, a potom pijela k letuom,

pohnal by k svým tiskám: má pi svých dskách zachován býti,

ponvadž jest otci té svévolnosti nepomáhal a let neml.

E. 7.

1 1 e m , Syn nedílný otce svého není povinen,

v saudu zemském žádnému odpovídati z ddictví otce svého, f

i také ze všeho statku jiného, dokudž jest otec živ. A také

žádný otec synových závad není povinen statkem svým za nho
platiti, dokudž jest otec živ.

E. 8.

1 1 e m, Na snmu o b e c n í m, kterýž držán byl na Hrad
pražském léta 1543 v stedu po Svatých Tech Králích, jest

zízeno : >/Jakož také pi mnohých ndadých lidech to se nachází,

majíce otce své živé, i také poruníky, že se mimo vuole jich

dluží, a tudy také (nežli statkuov a díluov svých dojdau) takovým

dlužením utrácejí a zavazují, i tolikéž na tom jsme se snesli —

:

Puojí-li kdo takovému ndadému lovku bez vuole otce a po-

rucníkuov jeho jakých penz, aneb cožkoli jiného, že takovénm

bu otec, poruníci, neb on sám nic zase oplatiti a navrátiti

povinen nebude.«

E. 9.

^ 1 1 e m. Kdož by j a k a u smi a u v u m 1, a ten kohož by

se sndauva dotýkala, žádal by ji vidti, a ten by nm jí neukázal,

kdož by ji ml, a ten nevda co v ní stojí, nco uinil proti

té smlauv, a ten, kdož by smlauvu ml, pohnal ho z té pokuty,

kteráž v té smlauv byla : že jenm tau pokutau povinen nebude,

a tomu pohnanénui škody zaplatiti musí. Než potom, když mu
tu smlauvu ukáže, mají sob ji držeti.

E. 10.

Item, Kdyby se to koli trefilo, že by se kdo

saudil o kolivk, krom cti a hrdla, a v tom, když by pe vy-

slyšána i zavína byla, že by bud puovod, neb pohnaný, neb

obeslaný umel: aby ped se nález neb vaypov byla mezi neb

syny, neb poruníky, neb nápadníky obojí strany uinna, aby
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lidé dále nebyli ke škodám a útratám strojeni. A mají k tomu

strany, kohož by se dotýkalo, obeslány býti k jistému dni od

toho saudu, kdež pe byla. A což by tu koli bylo tak mezi

stranami, bud ddici, neb nápadníky a poruníky, nalezeno a vy-

povdíno, aby se každá strana podlé toho tak k druhé byla po-

vinna zachovati a tomu všemu dosti uiniti.

E. 11.

Item, Jestli že by kdo maje rozsudek, neb stane

právo ped kterým koli saudem, a v tom nezana práva vésti,

aneb zatykae nevezma, umel by: že po nm ddic, poruník

neb nápadník, jestli že by ten toho nepromlal, též bude moci

právo vésti, neb zatyka na toho, na komž jest pi obdržal bu
rozsudkem aneb stáným právem, vzíti, a toho zatknauti, na komž

jest pi obdržal aneb právo ustál. Pakli by ten také umel,

tehdy tolikéž bude se moci týmž spuosobem k ddicuom, po-

runíkuom neb nápadníkuom zachovati, aneb k držiteluom statku.

A kdo by ml též zápis pod zatykaem pi úadu purgkrabství

pražského, aneb jakkoli se jinak pod jakau koli pokutau zapsal

a zavázal by k zaplacení toho dluhu ddice a držitele statku

svého po smrti své, a v tom by, než as k placení pijde, jistec

neb vitel umel: také se tak, jakž výše psáno stojí, k sob
ddicové, nápadníci a poruníci zachovajte, bud právo vedauc

neb se zatýkajíc.

E. 12.

Item, Jestli že by se kdy trefilo, že by se kdo

zdlužil v více nežli by statku svého ml, a ti rukojm, kteí

jsau za, jestli že by ho z toho pohánli, chtíc nkdo právem

svého ped jinými dobyti: i nemá toho naped žádný míti, ani

ten kdož naped pohání, ani ten kdož naposledy pohání. Než

mají se o ten statek všickni dliti, též ti kdož pohánjí, jako

ti kdož nepohánjí ; více-li kdo dá, více má vzíti. Než ti, kteíž

by pohánli, mají naped z toho statku vzíti, což na puohony

naloží anebo utratí pro tu pi. Pakli by kdo kterým rukojmím

statek zapsal dskami, a jiní za slibujíc své dali a to provedli:

že též s tím nebo tmi, kdož zápis mají, míti mají rovný díl

své záplaty, jakož nahoe psáno stojí.
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E. 13.

Item, Jestli že by se k listu nebo k kšaftu

ímu znal, že jej má, a ped saudem že by toho pel, a chtl

za to zpraviti, že ho nemá: nemá ku písaze pipuštn býti,

ponvadž se jest prvé znal, že to má; tehdy z ehož by byl

pohnán pro ten list neb kšaft, má to býti na nm pisauzeno.

E. 14.

Item, Což se rokuov opravování pi puohoních
do^ý^e, ty mají minauti; neb kdož ku pi nestojí, dosti jest

ztratil podlé práva starodávního.

E. 15.

Item, Žádný služebník n e m u o ž e o i s t n í k em
býti pána svého podlé práva zemského.

E. 16.

Item, Všecky krmy v korun eské, kteréž by

mohly provedeny býti od tidcíti let bud výsadami neb svdomím,

že jest jich kdo v užívání byl a jest, ty mají pi tom zuostati.

A jestli že by která kde v té vsi svedena byla od tch tidcíti

let: ta má na jiný purgkrecht pevedena býti od pána gruntov-

ního v též vsi. Pakli by kdo nechtl na tom purgkrechtu pe-
vedeném té krmy míti, míiž na jiný ji pevésti, vše v té vsi.

Než jestli že by kdo chtl nespravedlivau krmu držeti, kteráž

by tidcíti let v užívání nebyla: komuž by ke škod byla, má
dáti saused jemu vdti tyi nedle naped, aby tu krmu za-

stavil. Pakli by jí nezastavil, bude jej moci ze dvadcíti kop

grošuov eských pohnati. A provede-li na, že krma byla ne-

spravedlivá, a že jí od tidcíti let neužíval : dvadceti kop grošuov

eských jemu daj, a k tomu škody, kteréž by pro to vzal.

E. 17.

Item, Kdo by statek od koho kaupil, a ve dsky by

mu jej kladl »s kurmi, robotami, vajci, ospy'< anebo s ímž koli

etc. : jestli že by ten, kdož jest kaupil, nkteré vci té na tom

statku nenalezl, bu roboty, aneb které jiné vci, má jemu ten,
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kdož jest prodával a ve dsky vložil, to což mu se nedostalo,

jakž dsky ukazují, na summ zase sraziti, po emž jemu na trhu

tu vc pokládal. Pakli by teu, kdož jest prodal, vedl svdomí
proti dskám, prav, že jest té roboty i s tím což ve dskách jest,

neprodával : desk žádný pesvditi nenuiože, a ten, jakž mu dsky

svdí, má toho užiti. A ten, kdož jest svdomí proti dskám

vedl, má dv nedli u vži sedti, proto že jest se sml o to

pokusiti a proti dskám svdomí vésti.

E. 18.

Item, Komuž by koli nápadem po kom anebo
jakým odkázáním statek pišel, že jest povinen všecky

závady toho, po komž nui statek pišel, i dhdiy jeho vyvažovati,

dokudž toho statku staí toho umrlého ; krom rukojemství, kdyby

kdo za koho slíbil, že ten slib s tím umírá.

E. 19.

Item, Jestli že by kdo statek zapsal nkomu
a dtem jeho: že tu dveky mají tolikéž jako pacholíci, a že

jeden z tch dtí nemuož se ke škod druhého dlužiti na ten

statek, a že dluhy zapisujícího mají spolu platiti. Než který by

zápis svdil ddicuom toliko, tu sami pacholíci toho užiti mají.

E. 20.

Item, Jestli že by kdo lovka mladého v to

uvedl, který by dvadcíti let neml, aby jemu statek svuoj »bez

místa-^ zapsal, že ten zápis žádné moci nemá. Než jestli že by

ped dvadcíti lety zapsal, a potom do dvadcíti let o to nemluvil :

takový zápis má moc míti, jestli že by ten dtí neml. Než

pedešlé vci v své moci zuostati mají.

E. 21.

Item, Kdoby kolivk komu mezníky vymetal,

anebo prosekal, anebo je jinam pesadil, nebo prokopal, aneb

jakkoli jinak pedlal, l)ez vle a vdomí toho, s kým ty mezníky

spolu má: tehdy ten tomu anebo tm propadni dvadceti kop

grošv eských, a z toho každého mezníku jednoho aliy z té

pokuty viniti mohl ped saud vtší zemský. Než udlal-li by
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to í lovk poddaný aneb slnžebník bez vle pána svého : ten

má propadnauti deset kop gošuov eských, a z tch má po-

hánno a vinno býti též ped saudem zemským vtším, a ta

pokuta na tom lovku, když by to na provedeno bylo, má pi-

sauzena býti. Pakli l)y ten lovk za to statku neml, má jej

pán jeho tomu, komuž by mezníky vymetal, neb pesekal, neb

jinam pesadil, vydati, a on má jemu té pokuty oddlati neb

odslúžiti.

E. 22.

Item, Když by kdo list odkázal muži a žen
i dtem ji c h, že by pak muž její a otec tch dtí dal ten

list komu s dobrau volí: že proto tu žena svého dílu ani dti

neztratí ; neb muž její a otec tch dtí nemuož více pre dáti

než svuoj díl, a což více dá, že to žádné moci míti nemá.

A též dskami by co otci a jeho dtem dali, tehdy on dílu dtí

svých nemuož pre dáti ani utratiti, ponvadž je s nimi spolu

dáno. Pakli by díly dtí svých ímž koli zavadil, nemá žádné

moci to míti. Než otec toho, což jest jim dáno, užívaj k své

ruce dotud, dokudž dti let spravedlivých míti nebudau. Než

které dít k letuom spravedlivým pijde, má svého daného a od-

kázaného užívati. Pakli by otec nedal jemu toho dílu odkázaného

užívati : tehdy úedníci od desk mají jemu na to obranní list dáti,

aby v to uveden byl ten sirotek.

E. 23.

Item, Každý nápadní vodu na svém gruntu muož

ji pojíti k své poteb.

E. 24.

Item, Každý muož vodu na svých gruntech pojíti,

a po svých gruntech ji vésti, neobracuje cizího toku, a zase týž

po gruntech svých do starého toku pustiti ji má.

E. 25.

Item, Kdož by ped kterým kolivk saudem
poal žalovati, a pi pona vésti potom svévoln ušel od

saudu bez vdomí a vuole saudcí : ten má obeslán býti od
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krále JM**, a od pániiov a vládyk z plného saudu ; též od saudu

komorního aneb dvorského, kdež by ta pe ped kterým saiidem

byla. A má pro tu svévolnost trestán býti, a dv nedle ve vži

sedti, a tu pi, pro kterauž jest pohnal, má ztratiti. A též zase

jestli že by pohnaný po dvojím hojemství žalobu slyšal, a potom

od toho bez vle saudcí ušel: že má též obeslán a trestán

býti, a též svau pi ztratí, jakož se nahoe píše, a má na dáno

býti stáné právo.

E. 26.

Item, Žádný z panského, rytíského, ani z mst-

ského stavu, kdož by koli co prohrál na dluh, bud puokami,

neb jak koli vzdlužením ve he, a udlal-li by na se jaké koli listy

anebo zápisy, bud sliby : že ten slib ani zápis žádnému ke škod

býti nemá v niemž, ani na jeho dobré povsti, ani na statku;

neb jsau od starodávna herních vcí páni ani úad nesaudili,

a tak má státi na budaucí asy; též že to sauzeno býti nemá

žádným právem.

O náku cti a o hanéní.

E. 27.

Item, JestH že by kdo koho z náku cti pohnal,

tu má hned puovod v puohon, z jakého náku viniti chce, zejména

slovo od slova jmenovati, aby pohnaný také vdl k té pi po-

tebami a svdky jak se má opatiti. Než tu mají oba státi

k vyhlášení puohonu. Chce-li pohnaný hojemství bráti, muož

poruníka udlati, aby týž poruník místo nho hojemství bral;

a udlá-li pohnaný poruníka, má to puovodovi oznámiti, chce-li

on také poruníka udlati, a jedno-li chce hojemství vzíti ili

oboje, že to bude moci týž puovod uiniti ; a to po vyhlášení

puohonu nedadauc druhým suchým dnuom aneb píštímu saudu,

kterýž by po vyhlášení téhož puohonu držán byl, projíti; než

k rozsudku tu mají puovod i pohnaný státi. Pakli by pohnaný

nestál k pi, tehdy má obeslán býti od úedníkv menších, aby

stál ped pány JM"" a vládykami na plném saudu, a pokutu trpl
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vedle nálezu, konené na druhé suché dni. Pakli by nestál, aby

na sazeno bylo, jako by se právu zprotivil.

A toto jest za náek cti a býti má, a z takového náku cti

puohonové vydáváni býti mají, a o jiný náek nic, který by se

na est nevztahoval, nežli z hanlivých slov. A toto jest náek cti :

Kdož by komu >/zrádce« dával, aneb ho tím naekl, >^že cti nemá,'<

aneb že by »nco zlého proti své cti'< uinil, a také že by >4iéco

úkladn aneb podvodné zlého uinil, '< aneb že by »nevyvedený

psanec byl,<'< anebo kdož by komu »zjevné z kurvy syny, falešníky

anebo pankharty dával,« anebo ženskému pohlaví >/kurvy,''< a též

kdož by koho dával zjevn »zlodje,'< a toho eho nedovedl. Tehdy

má ten kdož by takový nedvodný náek uinil, tu prosbu uiniti

jak jest prvé bylo, kdož by koho na cti naekl a na nedovedl,

a dvé nedli u vži sedti, a má naeného odprositi »pro Buoh,

pro Matku Boží aby mu to odpustil, a že mu svau eí kivdu

uinil.«

Než což se pak mimo to hanlivých slov dotýe: o to se

mají také, kdož bude chtíti, pohánti, ím jest kdo koho zhanl,

a má to zejména do puohonu vložiti, co sob za hanní pokládá,

bu k saudu zemskému neb komornímu. A jestli že to dovede na

toho, koho jest pohnal, že jest ta slova o nm mluvil, a po-

hnaný toho podlé práva neodvedl, že jest ta slova slušn o nm
mluviti a tak jej hanti mohl: tehdy má ten puovod na pocti-

vosti své od pánuov JM" a vládyk na plném saudu zemském,

aneb komorním opaten býti, a pokuty má puovodovi, nad škody

útratní a nákladní, dvadceti kop grošuov eských pohnaný pro-

padnauti, a k tomu ten pohnaný má škody tomu puovodovi, což

by jich koli podlé práva provedl, pro ten puohon vzaté zaplatiti.

Pakli by ten to odvedl, kdož jest pohnaný, že jest toho neuinil:

tehdy puovod má pohnanému škody týmž spuosobem, kteréž by

provedl podlé práva, zaplatiti.

E. 28.

Item, Jestli že by kdo komu oznámil, >>že jest tebe

tento naekl aneb zhanl, toto o tob mluvil'<, aneb že by jeden

druhému samotný samotnému to mluvil: že ten, komuž by to

tak praveno aneb psáno bylo, tolikéž i k samému mluveno, má
k tomu, o komž jest jemu praveno aneb psáno, i k tomu, kdož

Práva a zízení zemská 1649. •'•*
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by sám mluvil, poslati s cedulí ezanou, a na nm se toho do-

tázati, kdež jest jemu o nm toto (vyslov jemu to v též ceduli

dostaten) oznámeno, zná-li se k takové ei, že jest to mluvil

o nm ili nic V Že ten, ke komuž by tak posláno bylo a dotá-

záno, má a povinen bude ve dvau nedlích od toho poselství

poád zbhlých také cedulí ezanou po poslech svých svtlau

odpov dáti, že jest tu e mluvil aneb nemluvil. A jestli že

by se k tomu seznal, bude moci jeho z náku cti, jestli že jest

naekl podlé vymení náku cti, pohnati, anebo z hanlivých slov.

Pakli by v tch dvau nedlích odpovdi (jak výše psáno stojí)

nedal, aneb dada že by ukrytau a nesvtlau odpov dal, to

jest, že by ani dostaten se znal, že jest to mluvil, ani dosta-

ten a svtle tomu neodepel, že jest toho nemluvil : tehdy ten

bude moci toho, kdož by svtle a dostaten tomu neodepel,

a neseznal se, z náku cti anebo z hanlivých slov pohnati, a z toho

náku vinn aneb z hanlivých slov býti, beze všech dalších

svdkuov, tak jako by na a na to, že jest mluvil, nkoliko

svdkuov ml. 'XmiSl^J
E. 29.

1 1 e m, Jestli že by kdo pravil komu, >4akto tebe

hanjí, vyve se z toho'<, anebo list jemu psal, též v nm ozna-

muje, jakož se nahoe píše, by pak i z hnvu jemu pravil nebo

psal; a byl-li by proto z náku cti nebo z hanlivých slov

pohnán: tehdy má toho také pohnati, kdož jest mu pravil.

1 VJ -^v^^ A vezme-li to ten na se a k tomu se sezná, že jest to pravil:

\^ (^ tehdy má ten z toho pohnán býti. Pakli by pel, a ten by na
\.\ to dostaten provedl: tehdy jest toho puohonu z náku cti

aneb z hnnlivých slov prázden, ponvadž jest to s sebe svedl.

A puovod má pohnati z náku cti aneb z slov hanlivých toho,

kdo jest naekl neb zhanl a o nm to mluvil. Pakli by mu se

ten k tomu neznal, anebo na to provedeno nebylo, na kohož

pohnaný praví : tehdy má ten pohnaný ten náek neb hanní sám

vésti. Pakli by na unulého pravil, že jest to od nho slyšel:

tehdy za toho umrlého má ten náek nebo hanní sám vésti,

ponvadž nemá koho postaviti, kdo by jej zastal.

^.a\
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E. 30.

Item, Což se puohonuov z náku cti dotyce, ten

každý vuoli toho má pohnati bu ped krále JM", byl-li by

JM*^ v zemi; pakli by JM*' královské v zemi nebylo, tehdy

ped saud zemský. Než svdky o est toliko ped krále JM* aby

kažilý vedl, tak jako k saudu zemskénni s písahán. A kdož by

koli ped krále JM* z náku cti pohnal, ten se též zachovati má
a v puohonn položiti a jmenovati, z jakého náku, tak jako pi

saudu zemském.

E. 31.

Item, Jestli že by kdo naekl druhého chlap-

s t v e m, a ekl mu »chlape,« a on se z toho vyvedl ped hofmistrem

neb ped maršálkem, aneb ac l)y se kdo podvolil, ped purgkrabí

pražského úadem, jakož zem za právo má : tehda když se vyvede,

tu ihned ped hofmistrem, neb maršálkem, neb purgkrabí pražským

má jemu íci, žes »selhaV< a ten jemu to má smleti. A což by

na to naložil, vyvod se: tehdy z tch škod bude moci obeslati

a jeho viniti ped menšími úedníky, jakož o tom pi menším

saudu zízeno jest.

E. 32.

Item, Kdož by koho naekl anebo zhanl, a ten

jej zase naekl a hanl, i požene-li ho z náku cti aneb z slov

hanlivých ten, kdož jest prvé zhann, nebude-li na ta lehkost

uvedena: tehdy páni jeho est opatí. Než tento jemu nebude

povinovat pokutu napravovati
,
ponvadž jest zase sám hanl,

a své neviny hanním bránil. A z té pe také se nemají viniti

ze škod. A jestli že by se pak obadva nevinn hanním do-

týkala, tehdy páni mají je oba na jich cti opatiti a podlé uznání

a rozvážení mají je pro takovau zbytenost i trestati ; a pokután

ani škodami sob povinni nebudau. Než kdož by koho zase

nehanl aneb nenaíkal, a toliko jediné jemu odpíral, to jest, že

by jemu ekl, že kiv a neprav mluví: to za odhánní nemá

poteno býti, když to pi saudu pokáze, že tím, ímž jest naen,

vinen není.

14=*
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E. 33.

I tem, Kdož by s kým smlauvu ml, a on mu jí

iiezdržal, a ten pro to nezdržení že by jej na cti naekl aneb

zlianl, a on by jej pohnal z toho náku cti aneb hanní: tehdy

bude do panské kázn pro ten náek vzat, A též kdož by koho

tím spuosobem zhanl, pokutu o hanní podlé práva trp, že jest

právem živ nebyl, podlé prvního svolení. A potom zdá-li nui se,

množ zase toho z nezdržení smlauvy pohnati.

E. 34.

I tem. Jestli že by kdo z penz upomínaje, a

jistci, že by rukojmí neml, lál, když by práva neíily, listem nebo

austn: nemá ho jina hanti, než >/lháe pro peníze*? má mu
dávati, a že jest //nešlechetn a zrádn nad ním uinil o peníze, a

též i rukojmím.*: A když by jistec nebo rukojm zaplatili a tomu

dosti uinili, tehdy jim na jich ctech to láni ke škod býti nemá.

Pakli by kdo nad to více lál, tehdy když jistec nebo rukojm
ten dluh zaplatí, mají toho, kdož jest jim lál, obeslati ped krále

JM*, aneb ped saud zemský pohnati. A tu ten kterýž jest více

hanl než ml hanti, má ped králem JM" nebo ped saudem

zemským tm, kohož jest hanl, to opraviti, že »což jsem na t
pravil, že jsem na t v hrdlo lhal.'<

O promleni práva.

E. 35.

1 1 e m, Páni n a plné m saud u. a Jií z Kunstátu a

z Podbrad, gubernátor a najvyšší hofmistr království eského,

slovem královským a na králov míst potaz panský vynesl: Že

který koli lovk drží ddictví nkteré, nebo zboží kteréž koli

v království eském v pokojném držení, za krále Vácslava slavné

pamti, též nyní i potom za ti léta a osmnácte nedlí bez ná-

rokuov, že toho požiti má. Neb jest to i prvé za právo bylo,

a to od té chvíle, jakož se jest saud poal za krále JM*', krále Ladi-

slava eského.



Práva a zízení zemská 1549. 213

E. 36.

1 1 e m, Na s n é m u obecním o vyzdvižení d e s

k

uinným jest zízeno: Kdož jest které ddictví ped
shoením desk zemských ti léta a osmnáct nedlí poad zbhlých

pokojn bez naíkání vydržel, ten každý aby pi tom zuostaven byl.

E. 37.

I tem, Léta Božího tisícího tystého padesá-
tého sedmého, v pondlí i)0 svatém Jeronynm, najjasnjší

kníže a pán, pán Ladislav uherský, eský etc. král, vedle nálezu

svrchu doteného také dává všem odúmrtem moc, kteréž nejsau

vyprošeny, do vyjití tí let a osmnácti nedlí, co by na JM* pi-

padlo spravedliv. A kdož by takové ddiny držal ti léta a

osmácte nedlí bez náku ode dne saudu osazení za JM**: že

toho má požiti též jako jiných ddin, kteréž by nebyly naíkány,

jakož nález panský plnji to v sob drží, a že JM* takových

zboží a ddin již za odúmrt dávati nechce a nemíní. A to JM*

uinil k prosb a k žádosti pánuov a zeman, kteí jsau se v tu

chvíli k tomu saudu zemskému sjeli. Poslové ke dskám byli

jsau Jindich z Michalovic, najvyšší komorník království eského,

Zbynk Zajíc z Hazmburka a Jindich z Stráže, vypravujíce

nadepsané vci od pána krále, jsauce na to zvlášt vyslaní.

E. 38.

1 1 e m. Když by pro ránu Boží v m o r, aneb pro války

právo nešlo, a tudy právo staveno bylo, že by lidé ho užiti ne-

mohli : že tím zastavením let projití ke škod býti žádnému nemá.

E. 39.

Item, Kdož by k olivek statek sirotí, nemaje

k nmu práva, odcizil a jej zapsal, a potom sirotek pijda k letuom

spravedlivým, že by odporu tomu nevložil ve tech letech a

osmnácti nedlích, anebo právem toho nehledl : že své právo též

promlí vedle nálezu starého.

E. 40.

Item, Kteráž by koli duchovenství, nebo misti

a kollegiati mli platy komorní, nebo vsi a jiné statky sob s po-
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volením krále JM*' od kohož koli nadané, a v nich že by byly

pokuty, a jich neužívali, až by léta zemská prošla: že takové

vci a statky nadané, jakéž koli, promleti se nemají, by jich pak

i v držení nebyli. Než což by sob sami kaupili k tm zadusím

a kollejím za své peníze: taková zboží a platové komorní, když

by svých pokut neužívali, též se jako jiné ddictví, když by léta

zemská prošla, promlí.

E. 41.

Item, Kdož drží vnnýni právem nebo zástavau
vénnau které koli ddictví: že proti ddici a nápadníku

tch ddin nikdá se výplata nepromlí.

E. 42.

Item, Kdož by koli, au jeho zprava pišla, a pro

tu nezpravu nevedl by práva do tí let a osmnácti nedlí : tehdy

tu zprávu promlí. Neb když by kdo konui dal lunluvu pro

nezpravu: tehdy ten hned také k tomu (má-li zpravci) má také

úmluvu dáti. A tak jakž na vedau pro nezpravu, má na jiného

se vésti, nedada letuom projíti.

E. 43.

Item, Jestli že by bratr nedílný co prodal komu,

též strýc nedílný: tehdy má od úadu desk zemských jej listem

obeslati, aby k tonui vkladu pijel. Pakli by nepijel bratr druhý,

a jsa v zemi a maje léta neodepel by tomu trhu do tí let

a osnniácti nedlí, až by léta zeniská prošla: již se po projití

tch let nebude moci navracovati na to ddictví, co bratr jeho

prodal. Pakli by v zemi nebyl, tehdy jemu to ke škod nemá

býti. A tu když do zem pijede, má se jemu dáti vdti
listem, tak jakž se nahoe píše.
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O kšaftích a zápisích nápadních.

F. 1.

Item, Jestli že by kdo kšaft uinil na mocný
list královský, a tím kšaftem komu statek svj tak po smrti

své dal, >^kterýž koli má mohovitý i nemohovitý, a na emž by

ten koli záležel'<, a výminky že by sob v nm neudlal, »komuž

by co dal ústn nebo listem, aby to tak mocné bylo, jako by

to v tom kšaftu stálo«, a jestli že by co potom odkazoval na

svrchcích, na klénotích, na hotových penzích, a toho kšaftu

nezrušil: tehdy to odkázaní žádné moci míti nemá. A též jestli že

by ddictví své pry kšaftem bez výminky odkázal na týž mocný

list královský, a v tom kšaftu výminky že by neudlal, a že by

nad to jiný kšaft initi chtl: aby první žádné moci neml.

Jestli že by té výminky v tom kšaftu nebylo, a on by pes to

druhý kšaft dlal, prvního nezruše: tehdy poslední kšaft žádné

moci nemá. Než jestli že by ta výminka v prvním kšaftu byla,

>-'jestli že by druhý kšaft uinil, aby první moci neml«: tehdy

poslední kšaft v své moci zuostane, a první nic pláten býti nemá.

A jestli že by kdo také kšaft uinil na mocný list královský,

a komu statek svuoj odkázal: že to odkázaní a zízení má míti

moc jako dsky. Než jestli že by první zízení kdo sám o svém

statku uinil dskami, nezkaže toho : nemuož kšaftem na týž mocný

list jiného uiniti. A též nezruše zízení uinného na list mocný

královský, nemuož jiného uiniti, ani listy, ani dskami, le sob
výminky uiní. Neb list mocný královský k zízení statku po

smrti jest tak mocný jako dsky.

F. 2.

Item, Kdož má list mocný od krále JM" na zí-
zení statku svého po smrti své, že kdož koli uiní na týž

list mocný zízení, toho nezkaže, uinil by jiné zízení o statku

svém: že to poslední moci míti nemá, jestli že jest první zízení

bez výminky uinné zkaženo nebylo. Neb ponvadž uin zápis

*s místem'< dskami, a toho zápisu nezruše, jiného uiniti nemuože,

a ponvadž list krále JM** jest tak mocný jako dsky, že též
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dokuclž prvního zízení na list mocný uinného nezkazí, že

poslední proti prvnímu moci míti nemá, bucT dskami nebo

listem uinné.

F. 3.

Item, Všecky kšafty, kteíž se na krále JM" mocné

listy dlají, aby je_ dsky^ zemské ode dne smrti kšaftujícího

najdéle ve dvanácti nedlích poád zbhlých od poruníkuov neb

nápadníkuov tím kšaftem zízených, aneb komuž by tím kšaftem

neb jinak bylo sveno, kladeny byly. A úedníci menší naped

ten list mocný krále JM^\ a potom po nm kšaft ve dsky zemské

vložiti a vepsati mají, bez zvláštních relátoruov, ponvadž v listu

mocném krále JM*' stojí napsáno, »že JM* královská pikazuje

úedníkuom vtším i menším, aby když by s takovými kšafty

a listy pijdauc ke dskám a požádáni jsauce, je ve dsky zemské

vepsati kázali«, tak jakž od starodávna bývalo. A kdož by tak

kšaft maje sob bud svený, neb v své moci, v tom asu jeho.

jakž se naped píše, ve dsky vložiti i s listem mocným královským

nedal: aby o svau spravedlnost, což by mu tím kšaftem svdilo,

pišel a ji potratil. A pakli by tomu, konmž by kšaft sven byl,

v tom kšaftu nic nesvdilo, a ten zaumysln toho kšaftu jiným

na škodu do desk klásti, anebo o nm oznámiti nechtl, aneb

že by jej zaumysln zkazil, cht tudy jiné o jich spravedlnosti

strojiti: aby každý o to k tomu hledti mohl a k jeho statku,

o by koho tak zadržením toho kšaftu pipravil. Pakli by ten

za to statku svého neml: tehdy což by ten provedl, komuž by

co tím kšaftem odkázáno bylo. má jenui toho podlé takového od-

kázaní JM""' na saudu zemském dopomoženo býti. A dále takový

m^zením trestán býti, podlé uznání a uvážení JM". Než jestli

že by se v mor trefilo, aneb že by dsky zavíny byly, aneb

práva nešla: to ke škod nic býti nemá. Však to, jakž by naj-

prvé ke dskám mohl, aby každý vykonal, jakž se svrchu píše,

a od takového do desk kšaftu kladení aby držitel statku kšaftu-

jícího z statku jeho zaplatil. Pakli by pítomného držitele statku

tu tehdáž pi dskách nebylo: tehdy ten, komuž jest ten kšaft

sven, má ho u desk nechati.
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F. 4.

I tem, Když by se to bu z dopuštní Božího,

neb od pirození, neb jak koli jinak trefilo, že by kdo ml syna,

bratra neb strayce nedílného nemaudrého: aby každý otec, neb

bratr, neb strýc o takovém synu mohl ziediti, a poruníky nad

ním a nad jeho dílem spravedlivým udlati. A konmž by jej koli

k opatrování poruil s dílem jeho, aby v to jiní bratí jeho

vkraovati a pekážky initi nemohli nižádné. Než jestli že by

kdy zase rozumu našel: aby s dílem svým initi mohl, což by

mu se líbilo. A jestli že by ten poruník chtl utráceti statek

toho nemaudrého : aby JM' královská, aneb bez pítonmosti JM^'

královské, JM'' na saudu zemském mohli to jiným poruníkem

opatiti. A jestli by ten tak v tom nerozumu umel, tehdy

nápad dílu jeho má na jeho bratí neb strýce nedílné, tolikéž

na poruníka neb poruníky rovným dílem jíti. Než jestli by

otc^^cT nm nic nezídil, má pi najstarším bratru i s nápadem

zuo stati.

F. 5.

I tem, Jestli že by kdo dskami zápis udlal,
a v tom zápisu tu výminku že by sob zstavil, >/jestli že by co

konui rozkázal dáti po smrti své austn anebo listem na hotových

penzích, klénotích nebo svrchcích a nábytcích, to má dáno býti,

bu hotové peníze, klenoty nedo svrchky« : to tak niž odkázati

na tu výminku. Než ddictví tak odkázati nenmože žádný žádnému,

ani na žádnau výminku, než toliko kšaftem hlavním na list mocný

královský uinným, anebo dskami zemskými. Než hotové peníze,

klenoty, svrchky, nábytky, to každý nuiože odkázati bu listem

pod peetí svau, aneb austn, podlé vuole své.

F. 6.

Item, Jestli že by kdo nemaje dtí, komu statek

svuoj >/bez místa'< zapsal, a ml-li by po tom zápisu dti, a umel-li

by, maje dti : tehdy ten, konuiž jest statek po jeho smrti zapsán,

má dtem jeho (jestli že k letuom pijdau) ten zápis propustiti,

neb jest to vc svená. Než neuchoval-li by Bh prvé dti,

nežli by let došli : tehdy toho zápisu od otce jich k tomu statku

užiti má. A jestli že by otec tm dtem které poruníky zdlal :
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poruníci toho užiti mají do let sirotích. Než jestli že by

sirotci zemeli let nemajíce: tehdy tomu, komuž svdí zápis,

statku postupte. Pakli by tch sirotkuov žádný poruník nebyl:

tehdy najbližší pítel podlé obdarování královského, chce-li, na se

nuiož poruenství vzíti a sirotkm uruiti, a poet sirotkuom,

když let dojdau, uiniti mají. Než zemeli-li by sirotci prvé,

nežli by let došli: tehdy což by toho statku poruníci požili, to

sob mají schovati ; než nápadu nemají míti, než statku postupte

tomu, konuiž zápis dskami svdí na svrchky, na klenoty, na

hotové peníze, toho všeho mají postúpiti. Než jestli že zápis

svdí toliko na >/statek a zboží'< : tehdy toliko statku postupte

ddiného, a sob svrchky schovati mají po sirotí smrti. Než

když by komu nesvdilo >^8 svrchky« : že nemá jich bráti. A jestli

žé by dti ml a //S místem« zápis uinil: ten zápis nemá moci

míti, ponvadž jsau již dti byly, když jest ten zápis uinil.

Neb od ddicuov nuížského pohlaví žádný otec po snnti své

nemuože ddictví svého jinénm pry dáti a od ddicuov odciziti.

Než kteréhož by syna oddlil s volí jeho, a neml-li by jiných

synuov, aneb jsauce, že by prvé než otec zemeli: tehdy proti

tomu synu oddlenému s statkem svým množe uiniti a onm
ziediti, jakž by se jenui vidlo a zdálo, podlé vuole své. A svrchky,

nábytky, klenoty, hotové peníze, ty množe otec po své smrti dáti

a odkázati, komuž bude chtíti.

F. 7.

Item, Jestli by syn, otce svého i bratí svých

nedílný, ml jaké ddictví své na po komž koli a jakž koli

pišlé, krom po žen: toho od otce a bratí svých nedílných

aby odciziti po smrti své žádným kšaftem ani zápisem nemohl;

než když by umel, tehdy to ddictví na otce jeho pipadnauti

má plným právem. Ale svrchky, nábytky, klenoty a hotové peníze,

ty množe dáti a odkázati obyejem svrchu psaným jako i otec

jeho, komuž by se jemu vidlo a zdálo, podlé vuole své.

F. 8.

Item, Jestli že by kdo poruníka uinil nad svým
statkem a ml by listy na peníze, tch listv by v kšaftu

nejmenoval a na n dobré vuole že by poruníku neudlal: že
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ten nedostatek místo dobré vuole množ král JM* nelio páni na

plném saudii (kdyby krále JM'" nebylo) napraviti tomn poruníkn,

aby ten dlnh zaplacen byl.

F. ÍK

Item, Jestli že by který otec dcery dskami aneb

kšaftem svým na list mocný králem JM'' uinným od synuov

oddlil a jiné poruníky jim nad týmž statkem zdlal : že to má
moc míti, A jestli že by zízení to chtl na svrchcích nebo klé-

uotícb anebo na hotových penzích uiniti: to bude moci listem

uiniti pod peetí svau a k tonui dvau nebo tí dobrých lidí pod

peetmi. A též konniž by koli jinému chtl odkázati, má se za-

chovati tak, jakož se nahoe píše. Než mát s statkem svým

vuoli má a množ iediti jakž se jí vidí a zdá, podlé vuole své^

mj ten na ddictví neb na em koli jiném. Než o ddictví aby

jinak neídila, než dskami aneb kšaftem na list mocný krále JM"
uinným.

F. 10.

Item, Kdož by komu listu kšaftem svil neb

listem : tehdy ten podlé toho svení nemá tím listem moci upo-

mínati, nemá-li jeho jina kšaftem odkázaného, že >^jemu všecko

své právo dává'< anebo nemá-li na dobré vuole obyejné; na

zmatek by k tomu listu pohnal. Než jsau-li ddicové po otci

k tonui listu nebo nedílní strýci, nebo spoleníci, nebo nápadník

najbližší, podlé obdarování královského : ti nápadníci budau moci

napomínati z toho dluhu spravedlivého, by pak na dobré viile

nemli.

O sirotcích a porunicich a o poruenstvi.

F. 11.

Item, Otcovský poruník má moc puohony pi-
jímati, i sám pohánti, jako sám otec, pro sirotí vci a závady,

bud po dskách aneb kterak koli jina ty závady shledány by

byly, vyvážeti. A též poruník králem JM" neb pány a vládykami

na plném saudu zemském v nepítomnosti JM" královské daný,
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jestli že by pátel nebylo, aneb sirotkuoni jestli že by statku

muiti nechtli najbližší pátelé: tehdy ten poruník králem JM"

aneb pány a vládykanii na plném saudu zemském daný, sirotkm

statek urue, má pro sirotí statek moc pohánti a zase puohony

pijímati. Anebo ti, na kteréž by poruenství píbuzenstvím pi-

padlo, též mají moc, pro sirotí statek pohánti i puohony pi-

jímati. A ti jestli že by co vysaudili, to aby sirotkuom k ruce

bylo. A též zase, jestli že by co prosaudili, že to k škod

sirotkm býti má. Než jestli že by co ti poruníci nestáním ku

právu ztratili : to sirotkm ke škod býti nemá, než poruník to

statkem svým zapla. Též také, kdož urukují sirotkuom statek

vedle práva: ti také mají uruiti, na hotových penzích, na klé-

notích, na svrchcích, na nábytcích aby jim neubývalo. A král JM*

nebo páni z plného saudu mají poslati kohož ráí, aby ten statek

i se všemi svrchky sepsán byl do register. A registra mají ke

dskám dána býti pi tom asu, kdy se urukuje. A nebyla-li by

taková registra u desk položena, tehdy mu nemají úedníci toho

poruenství dopustiti zapsati. A sirotkuom zase vydána býti mají,

když poruník jim poet dlati bude. A také, když by který

sirotek první z pacholíkuov k letuom pišel a léta jemu byla

nalezena vedle práva: tehda ten maje léta a bude chtíti, aby

jemu byl statek postaupen a poet aby jenui byl uinn, toho

naped má žádati na porunících. A jestli že by se k tomu po-

runíci nemli, bud statku j)Ostaupení aneb potu uinní: tehdy

ten sirotek ta léta mající má žádati úedníkuov menších'~desk

zemských, aby list byl dán tm poruníkuom, abj_statku bylo

teiii
' sirotkuom postaupeno, poet aby udlali. A v tom listu

mají úedníci_den jmenovati bu ku postaupení jineb potu

uinní na den jmenovaný. Tehdy ten sirotek zachovaj^še" vdlé

desk a ruehí, a vezma komorníka uvaž se v statek poruníkuov,

a potom v toho, kdož jest rukojm, a to drž a užívej tak dlauho^

dokudž by se nestalo dosti které vci. A když by se všenui

dosti stalo, tehdy ten sirotek má dskanii dkovati od sebe i od

jiných bratí a sestr, a poruník má toho poruenství po tom d-

kování prázden býti. Než byly-li by dveky majíce léta a bratí

by mly, ješto by let nemli: tehdy poruník má pedse dvekami

vládnauti a od nich pohánti, až do let naj staršího bratra. A byli-li

by hotoví penízi toliko sami : že ty u desk má oznámiti a uruiti,
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aby jich neubývalo, než (s královskau volí aneb, kdyby krále JIM*'

v zemi nebylo, s panuov JM" a vládyk, sandcí zemských volí),

aby jich pibývalo. Než jestli že by tch svrchkuov a nábytkuov

bezelstn co zhynulo, bu ohnm neb vodau neb smrtí neb jakž

koli jina bezelstn se pihodilo, že by to slušn provedeno býti

mohlo: že to ke škod poruníkuom býti nemá, ale sirotkuom.

A kdož by koli chtl v spravování a i)oruenství dáním krále

JM" anebo pány a vládykami na plném saudu zemském, anebo po

píbuzenství kterých sirotkuov a statku jich vstaupiti a se uvázati :

má najprvé takový a všelijaký statek sirotí, na emž by ten

koli byl, žádného nevymujíce, sirotkm dostaten podlé práva

uruiti, a jinak a bez toho nikterakž nemá v spravování vstaupiti

ani se v ten statek uvazovati. Pakli by kdo jina v to spravo-

vání vsel a v ten statek se uvázal jakž koli : že král JM', byl-li

by JM* v zemi, pakli by JM*' v zemi nebylo, tehdy páni JM" a

vládyky z plného saudu zemského mají jej pedse obeslati, a ve
to jemu obrátiti ráí, to pi tom stuoj. A sirotek anebo ten

komuž by od krále JjNI" anebo od pánuov JM" a vládyk, saudcí

zemských, poruenství dáno bylo : bude moci k tomu a k takovému

i k jeho statku o všecky škody (a jestli se týmž sirotkm jaké

daly a staly) hledti, tak a tím vším spuosobem jako by byl

statkem svým sirotkm tm jich statek uruil. A také což by

koli KM* anebo bez pítomnosti JKM" páni a saudce zemští

poznali, že by se kterým sirotkm k ujm a ke škod, bud od

bratra neb od strýce nedílného neb od poruníkv, od kohož

koli a jakž koli, co dalo proti spravedlnosti: že JM*^ toho moc

míti mají a povinni budu to napraviti, pokudž se JM**"" za naj-

spravedlivji zdáti bude k dobrému sirotímu. A jestli že by

krále JM" anebo pánuov a vládyk v saudu zemském na ten asi

když by kdo statek sirotkuom uruiti chtl a uruil, nebylo
:

tehdy úedníci pražští menší desk zemských mají hned ko-

morníka od úadu desk zemských s tím, kdož urukuje, vyslati

na ten a do toho statku sirotího ; tak aby týž komorník vezma

sob dva sausedy stavu panského neb rytíského, kterýmž by

bylo od úedníkuov psáno, tomu statku sirotímu blízko písedící,

toho v ten statek uvedli. A tu aby hned v pítomnosti tch
dobrých lidí saused a toho komorníka ten statek, tak jakž se

naped píše, byl sepsán v registra. A ta registra aby ten komorník
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ke dskám zemským pinesl a dal, A ta registra sirotku, když let

dojde, v moc jeho dána býti mají, tak jako se nahoe píše.

A tonm komorníku má dáno býti od toho, což sic od puohonu

do toho kraje dáno bývá, a stravau a obrokem má také opaten

l)vti od toho, kdož by ml v ten statek uveden býti. A úedníci

mají tomu komorníku zprávu sepsanau dáti, kterak se má v tom

a pi tom zachovati.

F. 12.

Item, Když by bylo nkoliko bratí po otci zuo-

stalých, ježto by ješt^ Mílnému z nich let dvadcíti nebylo, a

otec by nad nimi poruníky zídil, aneb že by je kráTJM*~^aneb

páni a vládyky na plném saudu zemském zíditi ráili, aneb kdo

na se to poruenství podlé píbuzenství vedle Zízení Zemského

pijíti chtl : tehdy al)y ti sirotci aneb sirotek nemohl postaupení

statku od poruníkuov žádati, a oni také ani potem, ani tím

postaupením aby nebyli povinni, až by ten pacholík najstarší

let dvadcet vyplnil. Tolikéž jiní bratí aby nemohli od staršího

bratra, kterýž by tak po vyplnní tch dvadcíti let v statek jim

náležitý se uvázal a jeho v spravování vešel, dlluov od nho
žádati, až by též dyadceti let každý z nich vyplnných ml. Než

když by let takových došel který koli: tehdy bude moci každý

dílu svého na starším bratru požádati, obyejem svrchu psaným.

Však pi tom pi všem to zízení o sirotcích má v své mocnosti

zuostati, krom vyplnní tch dvadcíti let, jakž též zízení o tom

šíe v sob drží a zavírá. Avšak JM* královská, aneb saudce

zemští v nepítomnosti JM*' královské, když by to na JM* krá-

lovskau neb na saudce zemské bylo, bud od bratí mladších neb

od pátel neb od kohož koli jiného, vzneseno: že sirotku ped
tmi dvadcíti lety má statku sstaupeno aneb jemu dán díl býti,

to v rozvážení a pi vuoli Jj\P' královské a saudcí zemských se

zuostavuje.

F. 13.

Item, Když l)y která panna byla v cizí moci a

mla jítké právo k enui dskami anebo jinak: že svého práva

nepromlí.
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F. 14.

1 1 e 111, Což k o 1 i po jedné seste vna dáno, že

tolikéž má dáno býti po jiných. A když jsaii všecky vdané a

vnem odbyté, tehdy po bratru nápadu nemají; le by bez po-

ízení umel, tehdy nápad po nm jdi, jakž milost krále Vladislava

slavné pamti o odúm rtech daná to v sob drží a zavírá. Než

kterýž otec, nebo bratr, nebo strýc, nebo nápadník jmenuje po

ní vno: to aby oznámil dostaten vedle práva a tu výmínku

aby dskami oznámil, že jí tím neoddluje; tehdy ona proto, a
se i vdá, pi ddicském nápadu zuostati má, nebude-li synuov.

A též jestli že by z nahoe psaných kdo kterau vdal a po ní

nic nejmenoval ani dal, by jí muž jaké vno z dobré vuole

udlal: tehdy ona tudy ddicského nápadu neztratí. Než když

by po ní vno jmenoval, by pak ho nedal: tehdy tím jmenováním

véna po ní jest vybyta.

F. 15.

1 1 e m , Ž á d n ý porn nik nemnoze sob spolku
s sirotky nebo s sirotkem uprošovati, ani žádný jiný lovk,

dokudž sirotek let nemá. By pak král JM* k tomu povolení dáti

ráil neb páni a vládyky na plném saudu zemském : že takového

povolení toho spolku žádné moci míti nemá, a má ten spolek

(jestli že by dopuštn byl) zdvižen býti.

F. 16.

Item, Poruník ki^álein J]\F aneb pány a vládykam i

na plném saudu zemském daný, nebo píbuzenstvím, ješto statek

urukuje sirotkuom: nemá prodávati statku sirotího bez zvlášt-

ního povolení krále JM*' aneb pánuov a vládylc z plného saudu

zemského.

F. 17.

Item, Jestli že by kdo byl kterým sirotkuom
poruní kem, a ti sirotci že by byly dveky, a k letuom si)ra-

vedlivým že by pišly, a ten poruuík od té dveky zápis dskami

na její statek pijal: tehdy se tudy poruenství zbaví. A ta d-
veka bude se moci bez jeho vuole a i-ady vdáti, za kohož se

jí zdáti a líbiti bude kolivk, s jiných pátel radau.
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F. 18.

Item, Jestli že by kdo po sob dtí nechal a

poruníkuov že by nezdlal a zdliižil by se, ješto by tch dluhiiov

z toho statku zaplatiti nemohly, a pítel najbližší toho poiiienství

vedle svolení na se vzíti nechtl, by pak i poruníky zdlal a

ti poruenství na se vzíti nechtli: tehdy ten statek sirotí

pcátelé jich budau moci prodati s povolením královským nebo

pánuov a vládyk z plného sandu, a ty dluhy mají zaplatiti. A což

zbude, mají toho sirotkuom dochovati. A jestli že by na jaký

užitek ty peníze obiátili, ty užitky mají sirotkuom býti. Než

jestli že by více dhduiov bylo než statku: tehdy rukojm a

vitelé zachovajte se k tomu statku vedle prvního svolení.

F. 19.

1 1 e m, K t e r á ž b y k o 1 i p a n n a, bud panského neb
vládycského stavu, komu koli sh'bila bez vuole otce svého:

aby spravedlnost svau, kterauž by koli k jakému statku mla, jí

ztratila. Pakli by otce nemla než bratí anebo strýce nebo

poruníky, a jestli že by bez jich vuole slíbila komu: tehdy též

také aby kterauž by spravedlnost k statku mla, bud na ddictví

neb na hotových penzích, aby to ztratila a ten statek aby pišel

na bratí její; pakli by bratí nemla, tehdy na najbhžšího

pítele jejího. Však jestli že by kdo které pann k manželství

chtl, kteráž by byla panského neb vládycského stavu, ješto by

slušné dání bylo: tehdy bratí té panny neb strýc vlastní anebo

poruníci mají se o to s páteli svými a jejími raditi, a jestli

že se páteluom slušné zdáti bude, mají jí vdáti. Pakli by bratí

nebo strýci nebo poruníci pes radu pátelskau tolio uiniti a

té panny vdáti nechtli, a to se v pravd shledati mohlo : již by

bylo rozumíno, že to dlají pro užitek svuoj, aby té panny

statku požívali; i protož jestli že by ta panna komu pánu nebo

rytískému lovku slíbila, má své spravedlnosti užíti. A jestli

že by se také pihodilo, že by která panna panenství svého

nezachovala a to se v pravd shledalo : má konen svuoj díl a

statek, k kterémuž by koli spravedlnost mla, ztratiti; a takový

statek má též, jakož se nahoe píše, na najbližšílio pítele pi-

])adnauti. Jestli že by pak nahoe psaní všickni jí k tonui vdáni

neradili a povoliti nechtli : tehdy ona to vdáni své nuiože vznésti
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na krále JM*; pakli krále JM" nebude v zemi, ale na pány a

vládyky na plný saud, skrze koliož bude moci. A jestli že by

král JM* nebo páni z plného saudu k tomu vdáni radili, že má
toho užiti bez újmy statku svého.

F. 20.

Item, Mocný otcovský poruník dskami uinný
anebo na list mocný královský bez výmínky, není povinovat

sirotkm potu initi, než z toho, ve by se dobrovoli;é podvolil.

A má moc jakO- otec, krom že na sirotím statku nemuož vna
klásíTa zpravovati statku svého. Než kterýž by poruník otcovský

s výmínkami uinn byl a na se to poruenství pijal : ten se

zachovaj podlé výmínky té, kteráž v poruenství jest položena;

než nápadu míti nemá, le by dskami nebo zápisem pokázal,

že by to otec zídil, že má míti nápad.

F. 21.

Item, Na kohož by poruenství nápadem pišlo,

ten poruník, pokudž toho statku stává, odbývaj za sirotky dluhy,

jestli že by kteí byli, a vyvažuj jich dluhy. A ten poruník

sirotkuom uru. Pakli by poruenství pijíti nechtl a uruiti, '':^i/:>

tehdy k nápadu práva nemj, a poruenství na najbližšího pítele

spadni i nápad, kterýž by statek uruil. Pakli by žádný pítel

uruiti nechtl poruenství, tehdy král JM* aneb páni saudce

zemští, když by krále JM*' v zemi nebylo, budau moci to poru-

enství dáti tomu, kdož by to na se vzíti chtl, i s nápadem.

F. 22.

Item, Jestli by kdo ím dtem statek svj dal,

odkázal aneb že by na n nápadem pišel, ješto by ty dti

let nemly, a otec chtl v spravování toho statku jim tak danélio,

odkázaného aneb na n pišlého vkroiti: že má jim ten statek

podlé zízení zemského jako jiný poruník uruiti.

F. 23.

Item, Bratr starší mladšímu aby utratiti, ani ho

v nic zavaditi nemohl, pes závady otce svého, než do svého

1 ^Práva a zízení zemskíl 1549. •*•"
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dílu. Pakli by pes to utrácel, tehda strayci neb pátelé téhož

sii-otka neb sirotkuov let nemajících, mají na krále JM* aneb

na saud zemský vznésti , a král JM' neb saud zemský mají

téhož sirotka neb sirotky spravedliv opatiti, tak aby jemu

nebo jim žádná kivda se nedala. A jestli že by mladší duojda

k letuom: aby nemohl utratiti bez vuole bratra staršího; pakli

by se pes to vzdlužil, aby se na svuoj díl vzdlužil. A také

starší bratr žádnými závadami bratru statku zavaditi nemuož;

pakli by zavadil, aby žádné moci nemlo. A jestli že by kde

dveky sirotci byly a bratí nebo pátelé jacíž koli je zle opa-

trovali a chovali : též také budau moci ony samy aneb kdož koli

z pátel jejich na krále JM' aneb na saud zemský to vznésti,

a král JM* anel) saud zemský, pokudž se J]\P™ za slušné a za

spravedlivé zdáti bude, mají je opatiti.

F. 24.

Item, Když by který poruník co provinil proti

králi JM" nebo proti zemi, a ml statek sirotí v moci své: že

to provinní statku sirotímu ke škod býti nemá. A král JM*

bude moci to poruenství jinému dáti, jestli že by nebylo pítele

žádného pirozeného.

F. 25.

Vladislav z Boží milosti uherský, eský etc. král.

Tuto zvláštní milost pánoum a rytístvu uiniti jsme ráili, že

všecky odiimrtí, Ivteréž jsau na nás jako na krále eského pi-

padly, totižto ddiny svobodné i se vším právem, k emuž by

kdo spravedlnost ml (krom manství), kdož by o nich podlé

práva zízení neuinil, ty jsme jim odpustili a dali na asy bu-

daucí a vné, tak aby na nás ani na l)U(iaucí krále eské více

nepipadaly. A to na takový spuosob : Jestli že by kdo umel bez

ddicuov a bez zízení a ml bratra po otci vlastního dílného,

že statek jeho nápadem naped na nho pipadnauti má. Pakli

by bratra neml, tehdy na dceru vlastní odbytau. Pakli by

dcer neml, tehdy na sestru vlastní též odbytau. Pakli by dcer

ani sester neml vlastních po otci, telidy na najl)ližšího i)ítole

krevního i)0 mei nuížskélio pohlaví pipadnauti ten nápad m;í.

Než dcery a sestry neodbyté a nevdané, ty ddiky po otci,
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bratru anebo strýci nedíhiém, když ddicuov mužského pohlaví

nemají, zstate. Pakli by která dcera nebo sestra do kláštera

byla dána a pijata a obleena byla od tolio zákona : na tu žádný

nápad jíti nemá. A též po matei vno aneb statek její, když by

bez zízení umela, na její dti pipadnauti má. Pakli by po mei
ani po pešli ci pátel nnížského pohlaví nebylo, tak jakž se

nahoe píše: ale na pokolení ženské píbuzné, též po mei nej-

bližší, toliko na ty, kteíž by byli v království nebo z království

eského, z markhrabství moravského, z knížetství slezského a

z zem lužické, než na cizozemce nic. Pakli by kdo kde rodilý

chtl se na jaký statek po píbuzenství táhnauti: ten s tím

statkem v zemi zuosta a v zemi se osa, ale z zem aby ho

nenesl. A když by kdo svého statku nezídil a umel, a sirotkuov

nechar mužského nebo ženského pohlaví: to poruenství spadne

na najbližšího pítele. A pokudž toho statku stává, odbývaj za j<
^

.

sirotky dluhy, jestli že by kteí zuostaly, a vyvazuoj jich vci. '
«^

A ten poiuník sirotkuom uru. Pakli by poruenství pijíti

nechtl a uruiti, tehdy k nápadu práva nemj, a poruenství

na najbližšího pítele spadni i nápad. Pakli by po mei nuížského

ani ženského pohlaví nebylo: tehdy po peslici na najbližšího

pítele mužského pohlaví pipadni. Pakli by nebylo po peslici

mužského pohlaví : tehdy na ženské pokolení najbližší po jteslici

má pipadnuti.

O rozdílí ch.

F. 26.

Item, Ptozdíl má býti listy a dskami, a jina nic.

A kdož rozdílu dskami nebo listy nepokáže, ten každý v nedílu

s každým, s kýmž spolek má, zuostane, bu po otci, po bratru

nebo jakž koli. Než kdež ped tímto zízením, které jest se stalo

léta tisícího tystého devadesátého devátého, to bývalo za rozdíl,

kdož jsau trhy, vna kladli, aneb smny inili, a touni od bratí

a straycuov nedílných nebylo odpíráno: i kdož by to tak že jest

rozdlen ped tmi lety výš dotenými pokázal, ten každý pi

tom zuostati má.

15*
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F. 27.

Item. Aby syn od otce dílu žádati nemohl. Než

jestli že by se oženil s radau otce svého a pátel svých radaii:

tehdy otec má jej slušn opatiti živností.

F. 28.

Item, Jestli že by kdo co jednomu 1) r a t r u n e-

dílnému odkázal, anebo odkudž by mu statek pišel, anebo

že by ho dobyl: že to má mezi jiné bratí na díl položiti. Než

což 1)y kterému pišlo po žen: toho nemá na díl položiti, ale

má toho sám užívati a ddicové jeho.

F. 29.

Item, Když by dvma nebo tem d s k y svdily
bez výminky a jina sebe dílní byli: jeden svuoj díl mž dáti

anebo prodati, komuž se jemu zdáti a líbiti bude, dskami. A když

by se jeden nechtl dliti, tehdy ho druhý má právem k tomu

pipraviti a k nmu o to právem hledti, tak jako bratí, když

se dliti chtí, k sob se zachovávají. I také o to, jestli že by

kdo co s kým v spolku ml a držal, a jina sebe byli dílní. A též

pišel-li by na které spolený nápad, též se pi tom zachovati

mají, jakož se nahoe píše.

F. 30.

Item, Jestli že by bratr mladší maje léta spra-

vedlivá a pirozená, tak jakž výše doteno jest, chtl díl

vzíti od bratra v statku jejich spoleného : má jíti k úedníkuom

pražským menším desk zemských a žádati za list, aby mu dán

byl k bratru jeho aneb k bratím, že ho žádá, aby mu díl dal

ve dvanácti nedlích poád zbhlých. A nebude-li mu v tom asu

díl dán, jsa tak napomenut listem od úadu : tehda hned úedníci

mají jemu dáti list obranní, a tím listem ve všecken statek bratra

aneb bratí jeho bude se moci uvázati a jej držeti dotud a tak

dlauho, dokudž by jemu díl spravedlivý dán nebyl. Však vejda

toho statku v skutené držení po témž listu ol)ranním, nemá

jeho plundrovati a škody na nm žádné na záhubu jiným bratím
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nebo bratru initi
; než (luoclioduov buiT stálých neb bžných,

kteíž by tehdáž byli a užívati se mli, tch užívati povinné

má a moci bude. Než lidí z gi-untuov aby neml moci pro-

pauštti. Než jestli že by ten bratr nebo bratí statku nemli
na ddinách než na listech nebo na hotových penzích, a byl-li by

listem na hoe doteným od úadu napomenut, aby díl dal, tak

jakž se svrchu píše, a on pes to nedal neb nedali : má na n
neb na list zatykai vzat býti, a jej zatknauti. A tak v tom
zatykai má státi a držán býti jakož i v jiných zatykaích za

právo jest, dotud, dokudž by jemu dílu spravedlivého nedal. Též

také streyci nedílní neb jacíž
.
koli spoleníci tím vším spsobem

se k sob zachovati mají, jak se svrchu píše. Než když by on,

starší bratr, cedule dílí položil: tehdy bratr mladší hned ve

tyech nedlích poád zbhlých od dání jlnu cedulí, má jednu

ceduli (co sob za díl vyvolí) vzíti a jiné cedule anebo ceduli

staršímu bratru vrátiti, bez odpornosti a dalších odtahuov, a statku

jiného krom toho co by sob za díl vzal, také hned postúpiti.

Pakli by toho neuinil, tehdy starší bratr bude moci také listem

obranním v ten se ve všecken statek uvázati, tak jakž jest to

kterak se naped píše, bratr mladší mohl uiniti ; krom toho co

sob ten mladší bratr, kterémuž díl náleží, podlé cedulí dílích

vyvolí. Než jestli že by o cedule dílí byla jaká rznice mezi Oj

bratími, že by nepoádné byly: tehdy o to beze všeho puohonu

mají ped saudem zemským, když najprv páni JlVI* a vládyky

na saudu zemském sedau, státi; a což jim v tom JM* rozkázati

ráí, tak se k sob zachovati mají. Což se pak staršího bratra,

chtl-li by se od mladších oddliti, dotýe : tehdy má také cedule

dílí klásti, a oni mladší bratí anebo bratr mají je pijíti a díly

bráti, tím vším spuosobem. A tak se k sob, jako kdyby mladší

od staršího bratra díly míti chtli, i pod tmi pokutami >/listem

obranním v statek uvázaní, 'i zachovati mají. A jestli že by cedule

dílí již podlé práva rozebrali, a ponvadž za právo jest, že

každý rozdíl má býti dskami anebo listy stvrzený: i nechtl-li

by který z bratrv anebo z streycuov aneb jakých koli spole-

níkuov, kteíž se dlí, toho rozdílu dskami anebo listy stvrditi,

tehdy jej k tomu bude moci pipraviti listem obranním a v díl

jeho se uvázati. A pakli by neml než na penzích, tehdy listem

zatykacíra, týmž spuosobem jako kdyby dílu dáti nechtl, k nmu
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se má zachovati. A též se týmž spuosobem jedni k druhým, bu
bratí, streyci neb spoleníci, pi dskách dvorských o statky

manské zachovati mají.

F. 31.

I tem, Když by se bratí dlili, jestli že by kteí

mezi nimi byli, ješto by let nemli : ti mají pi najstarším bratru

zuostati s svými díly. A když by starší díly kladl, tehdy ten

bratr, kteréhož oddlují, má volení míti. Pakli by jich více od-

dlovali, tehdy po mladších díly mají bráti. Pakli by najstaršího

oddlovali, tehdy má starší volení míti. A neuchoval-li by Buoh

v tom najstaršího bratra, tehdy má jeho díl pipadnauti na ty

bratí, kteíž by pi nm zuostali a oddleni nebyli. A též" zase,

neuchoval-li by Buoh tch mladších neoddlených, spadne díl na

staršího a na ty, kteí sebe dílní nejsau. A pi tom méli-li by

sestry, i ty sestry pi najstarším bratru zuostati mají s svými

díly, co k jich odbytí písluší. A neuchoval-li by tch sester

Bh, tehdy ten díl nebo ti dílové spadnau na najstaršího bratra

a na ty, kteíž jsau jeho nedílní; ale však tak, umela-li by

která sestra, nevdadauc se. A jestli že by Buoh neuchoval bratra

staršího bez bratí nedílných a bez dtí: tehdy jeho statek také

na ty sestry nebo na sestru nevdané a nedílné pipadne Než

jestli že by se sám starší bratr od mladších svých bratí léta

majících i nemajících chtl oddliti: poloze díly z statku, naped

dílové mají bráni býti po mladších; a kteréhož b} dílu najstar-

šínui bratru nechali, ten pi nm zuostati má. A bratí mladší,

kteíž by let nemli, ti mají s svými díly pi jiných bratích

neoddlených zuostati. Tolikéž i sestry, byly-li by, mají pi týchž

bratích s díly svými, což k odbytí jich náleží, zstati, a by otec

o nich žádného zízení poádného neuinil.

F. 32.

1 1 e

m

, Bratr sestry n e d í 1 n é n e m uož od sebe

odbyti, ani oddliti, ani statku žádným nápadem, dskanii ani listy

odciziti, dokudž jí nevdá. Pakli by jí chtl odbyti za zdravého

života dílem spravedlivým: že to bude moci uiniti, poloze díly

všeho statku. A ona sestra nebo sestry mají díly bráti, a tak až

do najstarší; každá z nich bude moci s svým dílem obrátiti se,
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vozniauc, k kterému se jí koli píteli zdáti bude. Než sestry od

bratí díluov žádati nemají a nemohau. Než jestli že by otec

jaké zízení uinil o dcerách: dcery pi takovém zízení zacho-

vati se mají. Anebo kteí rodové zízení mezi sebau mli by,

mají nebo míti budau s povolením královským : že se podlé toho

zízení zachovati mají dcery nebo sestry. Než bratr žádné sestry

nebo sester, kteréž let rozunniých nemají, odbyti díly nebo oddliti

nemuože. Pakli by která sestra o díl svuoj s bratrem nebo s bratry

svými se dobrovoln smluvila: tehdy ta smlauva místo míti má;

tak však, když by to ta sestra vyznala ped králem JM" nebo

ped pány na saudu zemském, že jest tu smlauvu s bratrem

nebo bratími svými uinila s svau dobrán a svobodnau volí beze

všeho pinucení. A tak že sestra každá neoddlená má pi bratru

býti anebo kdež by jí bratr slušným místem opatil, má tu býti.

Pakli by se jí jaké úzkosti daly, má to vznésti na pátely.

A nebylo-li by jí to skrze pátely napraveno, tehda má to na

krále JM* vznésti; pakli by krále JM" v zemi nebylo, tehdy na

pány na saud zemský; a pi emž tu rozkázáno bude, pi tom

bratr i sestra se zachovati mají. Než když ji vdá, niuož ji odbyti,

a což po ní dá, tím ji oddliti nmože. Než jestli že by Pán Buoh

bratra jejího smrti neuchoval, prvé nežli by sestru vdal: tehdy

na ni všecken statek pii)adne, jestli že by nenechal bratr dtí

po sob. Než nechal-li by syna, syn sestry otce svého bude moci

odbyti jako sám otec. Než nechal-li by bratr dcery nebo dcer, tehdy

sestra jeho neodbytá má se dliti o ten statek a polovici toho

statku vzíti s dcerau neb dcerami, bu dveek mnoho nebo

málo, že strayc nedílný i spoleník má se zachovati pi dvekách,

jakož se nahoe píše. Než jestli že by dva bratry nedílná nechali

po sob synv, a jeden že by nechal nkolika synuov a druhý

jednoho, a chtli-li by ti synové po otcích svých se dliti : tehdy

ten jeden proti nkolika má pravau polovici toho statku vzíti,

což jsau otcové jich mli. A též strayci nedílní a spoleníci,

jestli že by synuov po sob nechali, mají se pi tom zachovati

jako bratí, o kterých svrchu psáno jest i o syních. A také nedílný

proti nedílnému nemá nic odkazovati ani dávati; pakli by co dal

anebo odkázal, že to dání moci míti nemá; le by to odkázaní

ten, kdož by živ byl, chtl dobrovoln konui dáti.
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F. 33.

I tem, Kteíž se jedni s druhými statky svými
spolí: s jednch na druhé statky, jacíž by jim koli pišli nebo

na n pipadli, pipadají; krom toho statku, kterýž by vzal po

žen, i na dílu spoleník spoleníku, když by ten spolek byl bez

žádné výminky, po\inen jest dáti statek, dobud ho jak dobud,

když by se o to chtli dliti, jako bratr nedílný bratru, jakož

o tom výše zapsáno stojí.

F. U.

Item, Spolení anebo spolek nemá a nemuož býti

jinde jediné ped králem JM" a s JM*' povolením, anebo ped pány

a vládykami na plném saudu zemském, když by JM'' královské

v zemi nebylo; a jinak nikterakž nemá a nemuože býti spolek,

ani nižádným trhem.

O o d p o i ch.

F. 35.

Item, Odpory aby vždycky v stedu sa uzeny
byly; a což by jich nedosaudili, tehdy naposledy, když všecky

pe dosaudí a ješt že by dv nedle nevyšly, také ty odpory

pozuostalé dosúditi mají, niímž se nezaneprazdiiujíce. A k takovým

odporuom puohonové k stání aby vycházeli k týmž stedním

dnuom; neb se takoví puohonové nevj^hlašují.

F. 36.

li ^- Item, Žádný nemá od žádného odporu klásti,

\j\ ^ než každý sám osobn má odpor klásti dskami. Pakli by rekognicí

toho odporu u desk prvé vzal, tehdy kdož s ní pijde ke dskám,

bude moci ten odpor uiniti jménem, íž rekognicí jest. A taky

y žádnýjxl žádného puohonu bráti nemuož, le by prvé rekognicTvzal.

F. 37.

Item, Jestli že by kdo komu odpor o kterau koli

vc kladl, a toho niímž nepokázal: tehdy ten odpor udlána
zmatek. Pakli by v odporu zejména pravil se míti po nkom
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právo, a ukazoval by jiný zápis anebo duovod po nkom jiném,

než jest v odporu postavil: také ten odpor uiní na zmatek.

Než což jest najobecnjší odpor, aby krátce odpíral svým jménem

a že cbce ukázati ped pány lepší právo, když nui toho poteb|i

bude. A pi tom odporu, (X)žJjynajinýV^yvL spravedlnost 4)0

komž koli ukázal pravau: tehdy ten odpor nebude na zmatek.

F. 38.

Item, Kdož by odpor udlal a k nmu by pohnal:

nestane-li k nmu, bude mu ten odpor i s puohonem zdvižen a

tak pi svau ztratí. Pakli by kdo udlal odpor, a onen komuž se

odpírá, i)ohnal by ho k tomu odporu, i nestál-li by ten kdož

odpírá, k tomu piihonu, tolikéž i ten konuiž se odpírá: tehdy tu

pi, o odpírá, ztratí. Než jestli by se kdy trefilo, že by sám

puohon z hodných píin bez odporu byl zdvižen: tehdy aby se

strana mohla na svau spravedlnost zase navrátiti, nedada letuom

zemským projíti.

F. 39.

Item, Jestli že by bratr, maje sestru nedílnou,
zápis komu x-s místem'< nebo >/bez místa*? po snnti své udlal, a

v tom že by umel, a sestra jeho nevdaná že by pozuostala,

i jestli že by se ten, komuž zápis udlal, s komorníkem v ddiny
v zápisu jmenované uvázal : tehdy ona, by pak za živnosti bratra

svého zápisu tomu neodpírala za nmoho let, by pak i práva šla,

tehdy po snnli i za živnosti jeho, nedadauc letuom projíti, i bude

moci tomu uvázaní i zápisu odepíti.

O ádu desk zemských,

o zprávách, o komorním ádu a platuov komorních, a o kladení

ve dsky.

G. 1.

Item, Prodá-li kdo ddiny manské a klade je

u dvorských desk, nemaje jemu ím tam u dvorských desk zpraviti

i uiní jemu zápis v Památných dskách: jestli že by byl z tch
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ddin právem vyveden, že se má na jeho ddiné vésti tetinau

vayš, tak jakž tam zprava ukazovati bude.

G. 2.

Item, Jestli že kdo ddiny zápisné prodá komu,

nebo zastaví dráže neb výš, než zápisové neb niajestátové ukazují,

a ten, kdož koupí a výš summu dá nad zápisy, aby tu sunnnu

vdl kde naleznauti, jestli že by k výplat pišlo: telidy ten,

kdož sunnnu vezme, zápis v Památných dskách uiní, že pi

výplat jenui má dáti to, což výš nad zápisy pijal. Pakli by

nedal, tehdy aby se ten, kdož tu sunnnu jenui dal, s komorníkem

uvázal v ddiny zapisujícího, kteréž má neb míti bude, a je

držeti tak dlauho, dokudž by jemu zase summy nenavrátil.

G. 3.

Item, Všecka dání krále JM*' neb jakéž koli milosti

od krále JM" k duchovenství, k kosteluom, k voltám, k ka-

planství, i k každému duchovenství, k obcím: ty vci se do žádných

desk bez relátora od JM'' královské nekladau, ani také ddin-

níkuom. Než s strany ddinníkuov, komuž by JM* ráil skrze

relací psanau, jakž veyš doteno jest, poruiti, ten bude moci

k takovénui vkladu každý povoliti na nn'st JM*i královské; a

takové relací z kancelái JM" královské tm lidem darmo vy-

cházeti mají.

G. 4.

Item, Kdož koli chce do všech desk co klásti,

každý tu musí osobn sám ped úedníky býti, a bez pítomnosti

jeho nemá kladeno býti. Než komuž se klade, nechce-li tu sám

býti, muož koho chce poslati místo sebe, aby na jeho míst

zápis pijal. Než jestli že ten, kdož klade, vezme rekognicí

u desk, však aby osobn ped úedníky byl, když se rekognicí

píše; a když se napíše, má se jemu peísti, a potom jemu v moc

má dána býti, a komuž ji dá, a kdož s ní ke dskám pijde,

tehdy bude kladeno, jak ta rekognicí ukazuje. I také tak, jakž

ten, kdož s tau rekognicí ke dskám pijde, širší zprávu uiní neb

dá, jinak nic. A tím spuosobem nniož se Idásti do desk bez

pítonniosti toho, kdož by ml z;ípis dlati, a jinak nic. A ta
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rekognicí nemá trvati než do sncliých dní po dání té rekognifí

najprv píští, a to dotud, dokudž páni tch suchýli dní saudu

nevzdadí, a dále nic. A chce-li potom jinau vzíti do druhých

suchých dní, opt nniože to uiniti, a tak vždycky. Než kdož chce

dskami Památnými zápisem k tonui kladení moc dáti, to také

muože uiniti naež koli. A taková moc tím zápisem daná trvati

má dotud, dokudž se ta vc, jakž ta moc ukazuje, nevykoná.

G. 5.

Item, Bratr starší/m uož sám na jiné puch ony
bráti i puohony pijímati^^od jiných, maje bratí mladší, kteíž

by let nemli.

G. 0.

Item, Což se p u o h o n u o v z ddictví d o t ý e, aby

trojí ^m^hon byl, a dvma komorníky podlé práva starodávního.

Nz-^o jiné všecky vci aby jedním puohonem a jedním komor-

níkem pohánno bylo, jakž o tom tuto napsáno stojí.

G. 7.

Item, Kdož by kdy koli pohánti chtl z d-
dictví, ten každý bude moci, pijda k starostovi komorniímu,

pi kterýchž koli suchých dnech, po vysvdení aneb vyhlášení

puohonuov, útok aneb puohon vložiti k budaucím aneb pišlým

suchým dnuom, též k nazajtí svatého Jeronýma. Ten má starosta

komornií puovodovi v registra svá, v kteráž jiné puohony za-

pisuje, zapsati a vložiti, z tch ddin, z kterýchž týž puovod

pohánti chce, bud pi kterýchž koli suchých dnech, aneb pi
nazajtí svatého Jeronýma ; a den znamenati a zapsati, který jest

ten útok uinil. A na ten puohon má dva komorníky vydati, vedle

nálezu panského na to vuobec za právo uinného. A má nauení
dáti téiííuz~puoYíJdovl^ "Rrý den podlé práva, a kde by ml
státi k vysvdení neb k vyhlášení téhož puohonu. Také týž

starosta má zvdti na témž puovodovi, kde a v kterém míst
ml by nalezen býti ten, kdož se pohání. A tu má komorníky

nadepsané poslati k nmu a k veejuom jeho, a jenni mají pí
tomii j)uohon dáti^, jeho podlé práva poženauc a oznámíc, oZ;

koho jej pohánjí, áTTeho, i den jemu jmenujíc, který by a kde[
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k tomu puolionii státi ml, jakož o tom o všem týž starosta ko-

moriiicí bez omylu v témž puohouu týmž kouioruíkuom vydaném

slovo od slova napsati má. Pakli by doma nalezen nebyl ten

kdož se pohání: tehdy mají ti komorníci ten puohon oznámiti

manželce jeho, neb úedníku jeho, aneb eledínu jeho, v týchž

veejích. Pakli by i téch nebylo, ale v též vsi rychtái, kon-

šeluom i nkterému z obecních. Pakli by i tch nebylo, tehdy

mají znamení vzíti v týchž veejích vedle jich obyeje, a odtud

najbližšínni z vládyk písedícímu, aneb v mst též najbližším

odtud purgkmistvu a nkterému konšelu oznámiti, že jsau tomu

puohonu podlé práva dosti uinili. A pakli by pi kterých suchých

dnech aneb pi nazajtí svatého Jeronýma, jakož o tom níže

v Zízení, toho útoku aneb puohonu nevložil: tehdy bude moci,

pijeda k úadu, tak Tia devt nedlp^en puohon a útok uiniti

a dokonati, jakož obyej ^^Bst: Pam'f^)y ten, kdož se pohání,

cM-l-za všecky ti puohony pijíti, pro polehení a umenšení

práce a jízd komorníkuov, to bude moci bez škody uiniti.

A pakli by kdo chtl pohnati z moci, ze škod, z náku cti, aneb

z kterých koli vcí jiných pi týchž suchých dnech, aneb pi

nazajtí svatého Jeronýma, k budaucím suchým dnuom to také

pi tom asu bude moci uiniti. A kdož by nechtl, tehdy se

muož zachovati na devt nedlí, anebo najmén na tyi ze škod,

totižto pro nevydání lidí aneb eledi, též pro nezastavení krmy,

a z jiného na dv, jakož naped v Zízení položeno jest. Pi tom

také toho pohánní tíz komorníci, a toho puohonu i jiného práva

vedení, podlé práva, v den nedlský initi a pohánti nemají;

le by totiž komorníci, na tom kdož se pohání, obdržeti mohli,

že by ten puohon od nich dobrovoln a bez pohoršení práva

v den nedlský pijal; to býti muože. A také tíž komorníci,

když by pohánti mli, nemají pi sob zbran míti, než toliko

huolku, jakož jest obyej od starodávna. A každý komorník má

pi sob pee zemskau míti, a kohož pohání, jestli že by se

na pee otázal a ekl, aby mu jí ukázal, má jemu jí komorník

ukázati. Pakli by též peeti pi sob neml, aneb jí ukázati

nechtl : tehdy ten, kohož pohání, není povinen takového puohonu

od téhož komorníka pijíti, než muož se k nmu domluviti,

a jej z donui svého vyhnati. A týž komorník zachovaj se pi

tom tak, aby pee pi sob ml a puovoda v tom neobmeškal,
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Z ehož stranu odpornau pohání. A když se komorníci z puo-

honu vrátí, tehdy starosta komornií má registra, v které puohony

zapisuje, dáti písai menších desk zemských, a týž písa má
každý puohon ve dsky Puohonní vepsati. A potom, když pi
vyhlašování puohonuov eník zemský má puohony vyhlašovati :

a stai'Osta komornií má je eníku sepsati, a starosta má s re^
gistry svými pi nm státij a eník má zavolati : »St^jT-ir puovod

i^pohnaný (jmenuje j¥ jménem) k svénui právu ?'< A ohlásí-li se

oba dva, hned má jiný puohon vyhlašovati. Pakli puovod sám i

toliko nestojí, tehdy hned ten puohon vymaží a petrhnau, a po-

hnanému povdí, že jest toho puohonu prázden. Pakli oba

nestojí, tehdy též ten puohon petrhnau a vymaží, a písa menší cth

desk má znamenati nad puohonem ve dskách Puohonních, že

puovod nestojí. Pakli oba nestojí, tehdy má nade dvma zna- ,

^^
menatí. Pakli by pohnaný nestál tehdy, když eník pi vy-

'

hlášení puohonuov na zavolá : tehda starosta koníornií má zna- '

menati jméno jeho, kdož nestojí, a puohony pedse jiné vyhlašovati.

A když dokoná všecky puohony, tehdy navrátí se zase na toho

pohnaného, který prvé nestál. I zavolá na (jmenuje jeho jménem):

»Stojí-li k svému právu, prvé, druhé?, aby se ohlásil.'< Vohlásí-li se,

nic neztratí, než má pedse k saudu státi. Pakli se neohlásí,

tehdy má chvilku zanecháno býti volání, a po té chvilce rozkáží

úedníci eníku zemskému, aby zavolal po tetí. A tu ihned

zavolá opt, a jmenuje jménem toho pohnaného, kterýž k prvnímu

ani k druhému volání nestál : »Stojí-li k svému právu, prvé, druhé, \
tetí, ohlas se !« Ohlásí-li se hned, jakž dokoná volání eník, nic

neztratí; pakli_se^ neohlásí, má toho znamenati starosta komornií.

A když páni chtí saud vzdáti, má to právo sané zapsati písa

menších desk zemských, jak a kterým spuosobem to jest výše

také zapsáno, i to, což má puovod po právu stáném initi.

G. 8.

Item, Když jeden druhému prodá ddictví své,

a smlauvu mezi sebau o ten trh uiní, a v té smlauv že by

stálo, že í^jemu ddictví zpraviti má, jakož zem za právo má,«

a výminky v té smlauv nebude o zprávu, a ten, kdož by to

ddictví prodal, že by již neml více na svobodných ddinách,

a ten kdož by kaupil ddictví jeho, chtl aby jemu zpravci podlé
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sebe postavil, aneb jej zpravau opatil: že ten, kdož prodá a

v smlauv tak stojí, >>jakož zem za právo má,'< aby mu zpravil.

A toto zem za právo má, že má >/zpraviti, ímž má neb míti

bude, tetinau veyš,« a ten od nho pijíti tím spuosobem zprávu

má; ponvadž jest se pi smlauv zpravau neopatil, znaje, že

na ddinách více nemá. Pakli by ml na svobodných ddinách,

tehdy se niž vésti na ty ddiny pro nezpravu, tetinau veyš.

A ten, kdož zpravuje, jestli že by pak ty ddiny prodal po té

zpráv: tehdy ten prodaj té zpráv ke škod není. A též pi-

kaupí-li co kde ddin kterých, aneb že by jemu odkud koli

pišly: že též tomu jsau ve zpráv, jako i první, ponvadž zpra-

vuje, »ímž má neb míti bude«. A to každý vdti má, v emž
aneb v které summ se ty ddiny komu zapíší trhem, že do té

summy má se odhádati, a tetinau na tauž summu pišlau výš,

a dále nic, jakž sob kdo káže ten trh vložiti.

G. 9.

Item, Jestli že by kdo zpravoval tím spuosobem,
že >/zpravuje ddinami svými, '< a zejména je jmenuje, a potom

ddinami svými, »kteréž má a míti bude'<: tu se má naped vésti

každý na ty ddiny, kteréž se ve zpráv zejména jmenují. A což

by se na tch ddinách nedostalo, tehdy teprv má se vésti na

jiné ddiny jeho, kteréž jest ml, když jest prodával, aneb kteréž

by tehdáž ml. Tetí zprava, kdož komu zpravuje ddinami

svými a je zejména jmenuje: že se na ty toliko ten vésti má,

komuž tak zpravuje, a dále nic. A v které se koli zpráv jmenuje

»jakož zem za právo má«, ta jest každá s tetinau výš.

G. 10.

Item, Kdož naped komu zpravuje a vedle sebe
zpravcí postaví: pijde-li vésti tomu, kdož zpravuje, pro

nezpravu, nemá se vésti než najprv, kdež najprv zpravuje, to

jest zpravce na jeho ddiny. A což by se nedostalo na jeho

ddinách, tehdy teprv na toho ddiny, kdož podlé nho zpravuje,

má se vésti. Pakli nemá nic zpravce, ani ml tehdáž, když jest

prodával a podlé sebe zpravci postavil: tehdy již muože spra-

vedliv vodlé práva vésti na toho. kdož vedle nho zpravuje,

kdo/ prodává.
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G. 11.

Item, Když bývá trh komorního platu »s výplatau

z a s e /< ale pokuty i zprávy též se zachovává, jako pi nahoe

psaných zprávách. Než kdo by jej chtl prodati, nemaje ho sám

ddicsky, než s výplatau : jina ho nemá klásti, než v témž práv,

jakož jenni dsky svdí, od toho, od kohož jest kaupil a zpraviti

má svau závadu toliko.

G. 12.

Item, Kdož vnné právo prodává: a má klásti je

trhem, aneb postúpiti v témž práv, jakož jemu dsky svdí od

jiného, a když zpravuje, nemá více zpraviti, než což by sám

zavadil, a dále nic. A sáhne-li kdo na ty ddiny právem, tu se

nemá vésti jako pro nezpravu ddickau. Než sáhne-li kdo, co by

ten toliko zavadil, a pro jeho závadu toliko by sáhl, kdož ty

ddiny prodal, ješto nezpravuje než svau závadu, anebo pro

závadu té vdovy, ješto její závadu také zpravuje : tehdy pro jich

zavazení muož se vésti též tetinau výš, jakož nahoe psáno

stojí pi první zpráv. Než jest-li jiná závada pedešlá (mimo to

právo vnní), tu se nenuiož vésti na svého zpravci, ponvadž

jemu nezpravuje upímo, než svau závadu. A závadu té vdovy,

od kteréž by ml zápisem po smrti její, a tak v každé zpráv,

kdož tím spuosobem zpravuje, co by sám zavadil, a dále nic: že

naii pro nezpravu se nemá dále vésti, le by ten jistý v své

držení zavadil ty ddiny, a dále nic.

G. 13.

Item, Když jeden druhému prodá ddictví své

s panstvím, a výplata bude: když dá jeden druhému pl léta

nebo rok naped vdti a též zpravuje jemu, jako by ddicky

prodával, též se muož pro nezpravu vésti, jako nahoe psáno

stojí. A když k výplat pijde, kdož vyplacuje zase, to bude

na nm, jak chce pijíti; zase-li trhem kladení, tehdy má jemu

trhem klásti zase ten, komuž prodal, a má zpraviti závadu svau,

a dále nic. Pakli ten, komuž se jest stala zástava, své právo

kladl, a ten zase tomu ddicsky kladl, kterýž by zastavil: tehdy

má svau závadu, i toho, od kohož má, zpraviti, a dále nic.
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G. 14.

I tem, Jakož jiná nez pravá bývá, když kdo komu
sáhne pro vno, nebo dluh sto kop giošuov eských: tehdy se

muož též pro nezpravu vésti, jako pro nahoe psanau nezpravu;

krom že tuto zprávu muož ssauti penzi hotovými. Pakli by

se dopustil odhádaní, bu pro dluh, anebo pro vno: již se to

ddicsky odhaduje. A po odhádaní, kdož by se jalového pano-

vání dopustil, toho již ssauti nemuož; neb jest mu ddicsky

odhádáno.

G. 15.

Item, Jiná zprava jest, že jeden druhému zpravuje

do summy té toliko, bez tetiny veyš, která summa se zapíše

ve dskách. Ten, komuž se tak zpravuje, nemuož se vésti tetinau

veyš, než do té summy toliko, kteráž ve dskách stojí. A tyto

všecky zprávy nahoe psané mohau se penzi ssauti i s tetinau,

s škodami a náklady od držitele tch ddin, když by se právo

pro nezpravu vedlo, nedopauštje panování jalového.

G. 16.

Item, Jestli že by kdo k o m u prodal d d i c t v

í

své, a též že by jemu zpravoval, i-jakož zem za právo má,''<

jestli pak že by kdo sáhl na ty ddiny, kteréž jest prodal,

vnin'm právem, aneb pro dluh: tehdy ten, komuž se zpravuje,

má právo vésti pedse tetinau výše. Pakli nemá zpravcí: ten

dále mž tu nezpravu vnnau tmi penzi ssauti, jak mnoho

neb málo vna neb dluh jest.

G. 17.

Item, Jestli že kdo komu ddiny zastaví trhem

se zpravau: ten mj toho vuoli, kdož zase je v}^placuje, pro-

puštním-li chce pijíti, i trhem se zpravau. A bude-li chtíti

trhem se zpravau pijíti: tehdy ten, od koho ty ddiny vyplácí,

nemá jemu než svú závadu zpraviti, a dále nic.

G. 18.

Item, Jestli že jeden drnhému ddin svých za

zdravého života, neb po smrti své postaupí zápisem, a vtom
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zápisu že tak klausule stojí, že »jemu jich postupuje tak a v témž

plnéin práv, jakož jemu dsky od toho (napíše jej ve dskách

jménem kdo jest ty ddiny prodával), plnji svdí '< : tehdy ta

zprava, kteráž svdí tomu, kdož zápisem postupuje, všecka tak

platná jest, jako touui, kdož ten zápis zapisuje. A pijde-li ne-

zprava, nemá se na toho ddiny pro nezpravu vésti, kdož zápisem

postupuje. Ale tu prvnjší zprávu, kdož ty ddiny tomu zapisu-

jícímu zpravuje, má se vésti tetinau veyš.

G. 19.

Item, Jestli že by kdo komu prodal plat ko-

ni orní n a kterém zboží beze vší výmínky, a ten že by mu
zpravoval, a jestli že by tomu, kdož jest jej kaupil, sazeno bylo

na ten plat jakým právem: tehdy on pi té zpráv má se za-

chovati, jako jiní pi svých ddiných zprávách o ddictví.

G. 20.

Item, Jestli že by kdo prodal plat komorní na
své ddictví, a ten že by zpravoval, a pro nedání úroku

kteréhož koli že by bylo s komorníkem brání, aneb uvázání na

ddinách, a kdož jest plat komorní prodal, pozuostavil by sob
výplatu v též summ, jakož dsky téhož trhu svdí; a piho-

dilo-li by se, že by ten, kdož plat kaupil, z nho byl vyveden,

jakýmž koli právem: tehdy má zprávy své užiti, jako o jiné d-
dictví, zachovaje se pi úmluv k svému zpravci. A jestli že by

kupující chtl se vésti pro nezpravu na svého zpravce, pro

vyvedení z toho platu právem : tehdy prodávající muož jej tau

summau ssauti za jest prodal, dada jemu úroky zadržalé toho

platu, i náklady, kteréž by pro ten plat vzal. A on prodávající

jemu dále zpravau nebude povinen, co se toho trhu dotýe.

G. 21.

Item, Jestli že by kdo chtl právo dluhu svého
ve dsky klásti se zpravau, též v trhové dsky má vloženo

býti. A stojí-li zprava, že »zpravuje tak, jakž zem za právo

má'<: tehdy se muož vésti pro nezpravu tetinau výš. Pakli zápis

svdí »toho trhu do té summy« : tehdy má se pi znní zápisu

Práva a zízení zemská 1549. •'v
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svého zachovati. Než taková zprava muože se ssauti summau,

jDokudž zái^is ukazuje, i s náklady, uedá-li práva na vrch dovésti.

G. 22.

Item, Kdož se chce pro nezpravu vésti, jestli že

stojí zprava v trhu tmito slovy, že jeden druhému zpravuje,

»ímž má neb míti bude'<: již ten, kdož tak zpravuje, zavádí ddiny

všecky, kteréž má tehdáž neb potom míti bude. By pak které

prodal po též zpráv : tt hda též zpráv pedešlé ten prodej

ke škod není, ale pedse ty ddiny prodané ve zpráv jsau.

A sáhne-li kdo na ty ddiny právem desíti kop grošv platu

roního více nebo mén, takto se má pro nezpravu vésti : Najprvé

má pijíti k úadu desk zemských, a tu úedníkuov má žádati,

aby mu ten trh tli, kterak jemu zprava ukazuje tím trhem,

a slyše, má žádati úedníkuov, aby mu dali úmluvu. Tehdy

úedníci mají k sob zavolati starostu neb správci komorniího,

a ten má tu úmluvu do registr svých znamenati, a hned má
komorníka na únduvu poslati k tomu, kdož ty ddiny, kteréž

ve zpráv jsau, drží. A potom od toho dne, který den tam

komorník bude dávaje úmluvu, a po dvau nedlí má ten jistý

ke dskám zemským pijíti, kdož poal pro nezpravu vésti, a má
žádati úedníkuov, aby jemu list na zvod dán byl. Pakli sám

nepijede, ale muože místo sebe jiného puovoda poslati rozumného.

A když na ten zvod požádá, má jemu býti jmenováno od úed-

níkuov, co má býti dáno na ten zvod do každého kraje. (A kraj

poítá se jeden v Praze, a druhý, který jest hned za Prahou,

a tetí za tím druhým v kterau koli stranu, a více krajv nemá

poítáno býti od Prahy. A tak do prvního kraje, to jest do

pražského, pijde se dáti na zvod sedmdesáte pt gTOŠv eských
;

dvadceti a jeden groš eský na komorníka, písae a starostu.

Do druhého puol tetí kopy grošuov eských; na komorníka, písae

a starostu jedenmezcítma grošuov. A do tetího puol tvrtý kopy

grošuov eských, a na komorníka, písae a starostu. A tak se

to dlí o tch jedenmezcítma grošuov: Na komorníka se bráti

má patnáct grošv eských, od relací toho zvodu má dáno býti

tyi groše eské, a správci komorniínui dva groše eská.

A tmto tem úedníkuom toliko písluší zvodové : Místokomorníku,

místosudímu a místopísai.) A komorník s tím listem zvodním
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na ty ddiny jeti má. A pijme-li za zvod držitel tch ddin, má

relací k dskám zemským komorník uiniti a zvod ten zapsati;

a nepijme-li za zvod, má to ped úadem oznámiti. A jeden

z úedníkv menších má s pvodem na ty ddiny tam jeti-

A když pijedau k tm ddinám, na kterýchž se zvod státi má,

má ten, kdož vede, anebo puovod jeho, ukázati a jmenovati ty

ddiny, kteréž ve zpráv jsau. A by jich pak mnohem více bylo,

nežli by ta zprava ukazovala, proto ke škod nic není, když tak

zpravuje, »kdež má neb míti bude.'< A tu úedník s komorníkem

udlá zvod tetinau veyš. A tím zvodem puovod tch ddin v držení

nepijde, a ten, na koho se vede, proti právu neuiní, že v drženi

nevpustí. Tehdy puovod od tolio dne, který den se stane zvo
po dvau nedlích panování, toliko jedno, má udlati. A po tom

panování po dvau nedlích puovod má k úadu pijeti, aneb

nkoho poslati má, a listu žádati má na odhádaní. (A to odhádaní

žádnému nepíleží než místokomorníku samému; pakli by místo-

komorníka nebylo, tehdy komuž najvyšší komorník rozkáže dvma
jeti, místopísai aneb písai menších desk zemských, a jeden

z nich aby jel s místosudím.) Tehdy na žádost pvoda má místo-

komorník listy dáti na odhádaní ddin jeho, aby byl na ten den

ráno ped sluncem s pátely; a více listy svými místokomorník

obešle sausedy a dobré lidi, kteíž najblíže k tm ddinám

pisedí. A ten, kohož obešle, má pijeti, niímž se neomlauvaje,

pod propadením desíti hiven stíbra místokomorníku. A když

tam místokomorník pijede : a odhádaní má uiniti mocí úadu

svého s komorníkem tím, kteréhož s sebau míti bude; a místo-

písa má s ním sám jeti, aneb poslati také nkoho. A to odhádaní

má býti ráno, když slunce vyjde, aneb do poledne, ale po poledni

nic. A to odhádaní má se uiniti tetinau veyš. A to odhádaní

sepsané, když domuov místokomorník pijede, tehdy má relací

uiniti, aby to, což jest odhádal, tak v cele ve dsky Trhové vloženo

bylo ku pravému ddictví ; krom ddin zápisných, ty se odhadují

vedle nálezu obecního tomu, kdož jest právo vedl. (A tetina slov

toto : Na ti kopy tvrtá, a tak na deset kop grošuov pijde tetiny

výš ti kopy grošv a dvaceti grošv; a tak pijde pro deset

kop s tetinau tinácte kop a dvaceti grošuov.) A když se to

odhádaní stane, od toho dne odhádaní má udlati po dvau ne-

dlích panování, a tu již na vrch práva dovede.

16*
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G. 23.

f^m, Jakož jest za obyej od starosty kom o r-

10 pi dskách zemských, tudíž i dvorských, držáno

ío, že phonové, úmluvy, zvodové, panování etc. bez datum

./kterého dne a léta jsau vyšla, Se vydávali; ješto na tom nkdy
ne málo, ale mnoho lidem záleží, než toliko autokové bývali za-

pisováni, kteí i nkdy tžce se nacházejí: a protož po dnešní

i
den aby pi takových všech puohoních, úmluvách, zvodích, pa-

I

nování etc. datum, kterého dne a léta jsau vyšla, dostaveno bylo.

i A jakž by komorník s tmi svrchu psanými vcmi zase k úadu

I
se vrátil, aby hned od téhož komorníka té každé vci, kdy a

I
kterého dne jemu od nho dodáno bude, relací uinil. A starosta

I komornií i komorníci mají to tak opatrovati, aby lidem pi tom

'i žádných protahuov a spletkuov inno nebylo. A sešlo-li by

í komu pi tch relacích co starostau neb komorníky, a saudem

; zemským to uznáno bylo : bude moci starostovi aneb k komor-

níkuom, kým by to sešlo, o to hledti,

G. 24.

Vladislav z Boží milosti král eský etc. rozkázal

ve dsky Památné zapsati a znamenati: Což se dotýe puolionuov,

dluhuov, sum hlavních, aneb také ze škod, jestli že by puovodovi

proti pohnanému písudek se stal králem JM" a pány anebo

úedníky menšími, a právo že by po rozsudku anebo po práv
stáném pro tu summu, anebo pro ty škody mlo na pohnaného

vedeno býti a na ddiny jeho, a týž pohnaný že by ddin svých

svobodných neml, než toliko ddiny zápisné a duchovní: i takto

jest JM* se pány radau svau o tom rozkázati ráil, aby též

práva vedení bylo na ty ddiny téhož pohnaného do též summy,

pokudž zápisové témuž pohnanému na též ddiny svdí, a veyše

nic. A to práva vedení býti má bez ujmy spravedlnosti a bez

škody gruntovnímu pánu týchž ddin, komuž by ta veyplata spra-

vedliv píslušela. A když by právo a zvod na ty ddiny udlán

býti ml: tehdy ten zvod veden býti má na ty ddiny zápisné

do sununy, kterauž týž pohnaný na tch ddinách zapsanau má,

a pokudž obdržel, a veyše nic. A pakli by k odhádaní pišlo:

že také to odhádaní na tch ddinách zápisných, do summy,

kterauž týž pohnaný na týchž ddinách má zapsanau, odhádáno
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má býti jemu pvodoví, což jest summy právem ustál na témž

polinaném. A to však do té summy, pokudž zápisové na týchž

ddinách svdí, a veyše nic; a to také beze vší škody pánu

gruntovnímu, a tak jakož nahoe doloženo jest. A týž puovod,

jemuž by tak odhádáno bylo, držeti má dotud, dokudž by to

zboží nebylo vyplaceno od pána ddiného téhož zboží, anebo

od toho, kdož by právo k té veyplat ml. A pi splacení téhož

zboží, týž puovod sunnnu svau vezma, toho zase postaupiti má,

beze vší odpornosti. Poslové na to Královské M" byli jsau

Puotha z Ryžmberka a z Švihová, jinak z Skal, najvyšší sudí

království eského, Jan z Selnberka, kandí království eského,

z pánuov, a Jan z Raupova, najvyšší písa království eského

a hoffmistr dvoru krále JM'', z vládyk, vypravujíce nadepsané

vci, k tomu zvlášt vyslaní.

G. 25.

Item, JM* Královská také ktomu povolovati ráí:

Jakož jest saud zemský do desk zemských pipsati po majestátu

krále Vladislava rozkázal, aby na ddiny zápisné právo vedeno

pro nezpravu býti mohlo, jakž níže psáno stojí: >yLéta tisícího

tystého devadesátého osmého, ve tvrtek po svatém Benediktu.

Tu páni a vládyky na plném saudu ráili jsau rozkázati tento

artikul ve dsky pipsati, že též také pro nezpravu bude moci

právo vésti na ddiny zápisné, tím vším obyejem, jakž tento

nález a rozkázaní ukazuje, když by se ddictví nebo ddin

svobodných nedostalo. «

G. 26.

Item, Pro tyto a na tyto vci se ur ukuje, kdy se

má s komorníkem podlé zápisu, nebo kšaftv, smlauv, aneb podlé

ehož koli jiného, ježto by ve dskách »uvázaní« svdilo, uvázati.

Najprv když kdo má dskami zápis »s komorníkem uvázaní,-? a ten

proto urukuje, že práv vede, pod padesát kop grošuov eských :

že jinde se nemá uvázati, než pokud mu ten zápis ukazuje.

Pakli by se jinde uvázal, anebo více než ten zápis ukazuje:

tehdy tch padesáte kop grošv eských propadne, a zase svého

zápisu se bude moci držeti. A podruhé urue, bude se moci

vésti, pokudž jeho zápis ukazuje, nedá-li zemským letuom projíti.
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G. 27.

I tem, Jestli že by kdo list ml, ježto by mu na

nkteré zboží >/S komorníkem iivázaní'< svdilo : má též uniiti, že

práv vede, pod padesáte kop grošuov eských, aby lio na víc

ani jinde, než jakž list ukazuje, nevedl. Pakli by na víc aneb

jinde vedl, tehdy propadne padesáte kop grošuov eských, a potom

drž se listu svého. A zdá-li mu se, urue podruhé, (muož) vésti se

tu, kdež jeho list ukazuje. Než ten list má sob prvé ve dsky

vložiti, nežli by komorníka vedl.

G. 28.

Item, Komuž by zápis svdil dskami >^s komor-

níkem brání« pro plat komorní na kterém zboží: jestli

že by s komorníkem bráti chtl, má uruiti, že práv bére, pod

padesáte kop grošuov eských, aby na jiném ani na víc, než jeho

zápis svdil, nebral. Pakli by na více bral anebo jinde, než

jeho zápis ukazuje: propadne najvyššínui komorníku království

eského padesáte kop grošuov eských. A dada je, zdá-li mu se

podruhé bráti, urue též pod padesáte kop grošuov eských, ne-

dada letuom projíti, muože. Též ml-li by list, že by mu svdil na

které zboží >/brání s komorníkem« pro plat : má též uruiti všemi

obyeji, a tolikrát, jakož se nahoe píše. A povede-li jej na

zmatek, propadne padesáte kop grošuov eských. Než ten list

má také prvé vložen ve dsky býti, A kolikrát koli kdo koli

vésti chtl pro nahoe psané vci, a vyruil. vedl-li by jej na

zmatek, aneb bral-li by s ním na zmatek kolikrát kolivk: tolikrát

najvyššímu komorníku po padesáti kopách groších eských pro-

padne. A pro tu pokutu nahoe dotenau má se s komorníkem,

uvázati najvyšší komorník v statek toho rukojmí, kterýž za to

slibuje, že práv vede. A ten rukojm má míti na svobodných

ddinách. A pro ty nahoe psané vci se urukuje, a pro jiné

žádné, když se komorník vede.

G. 29.

Item, Kdož by ml který zápis dskami anebo

listem, a ten list ve dsky vložen byl ddicsky, aneb dluhem, >/S ko-

morníkem uvázaní'< ; a neuvázal-li by se od toho asu, kdyby moc

zápisu k uvázaní pišla, ve tech letech a osmnácti nedlích:
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telidy to ddictví, aneb ten dliili promlí; le by toho ddictví

a statku v držení byl zemská léta, bez nároka tehdy toho užiti

má. A jsa jeho v držení bez komorníka zemská léta, není jemu

potebí se uvazovati s komorníkem pražským. A jestli že by

po tch promlených letech, nejsa v držení statku, komorníka

vésti na uvázaní toho zboží aneb dluhu chtl: že mu nemá

komorník již vydán býti, ponvadž jest léta promlal. Než jestli

že by on, vezma komorníka, chtl se uvázati, ano práva jdau,

a oni se jemu uvázati nedali: tehdy on má pijeti a u desk

oznámiti, že není vpuštn v držení, ve se uvazoval. Tehdy má
jemu od úadu desk zemských obranní list vydán býti. A purkrab

najvyšší pražský mocí úadu svého má jej v skutené držení

uvésti, tak a tím spuosobem, jakž o tom veyše doteno jest.

A tu jestli že by nepustil v držení, odboj uiní, a Královská

M^* má na sáhnauti jako na odbojníka. A nedal-li by mu
se uvázati, ano práva nejdau, že tím let nepromlí. A byla-li

by válka, že promlení let žádnému ke škod býti nemá.

G. 30.

Item, Jestli že by komu svdil který zápis,

nápad, aneb dluh >/s komorníkem uvázaní^, anebo jaký koli zápis,

ježto by ^'S komorníkem uvázaní« svdil: tehdy ten nebo ti, kdož

by se bez komorníka uvázali, a potom že by dali ten statek

komu, prodávati aneb zapisovati chtli, mají najprv ten zápis

sob kázati ped úedníky ísti, a oni jemu nemají dále od nho
toho statku žádnému zapisovati, le by se prvé s komorníkem

uvázali, aneb za uvázaní ped týmiž úedníky pijali, a po právu

šli, a od toho zaplatili. Le by toho statku zemská léta bez nároku

v pokojném držení byl, tehdy jej bude moci dále jinému zapisovati.

G. 31.

1 1 e m. Kdož by ml plat komorní na kterých koli

ddinách »s braní s komoniíkem'< na týchž ddinách pro. úrok;

jestli že by nedal auroka pi svatým Jií, neb pi svatým Havle :

tehdy ten muož s komorníkem bráti pro nedání úroka toho na

tch ddinách, jakž zápis ukazuje. Pakli nebée pro úrok svato-

jiský, až svatý Havel mine, aneb též zase: již není jemu po-

vinovat dáti zadržalého úroku. A ten, kdož maje pokutu, a vedle
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ní by se nezachoval, sám sebaii vinen bude. Než stojí-li >q)OY

zadržalé úroky aby mohl bráti«, aneb že >/pnjdaiice ke dskám, že

zápis ramátnými dskami uiní, že jemu má ekati až do druhého

úroku, a to ekání ke škod býti neniá'<: tehdy nuiož bráno býti

tím spuosobem pro zadržalé úroky. A také jestli že by dsky

byli zavíny, aneb komorníci byli staveni pro takové úroky: že

potom z tch zadržalých úrokuov množ pohnati, a puohon ten

nebude zmatený. A potom pedse aby se držel své pokuty,

pro úrok svuoj, jakož zápis ukazuje. Pakli kdo cht s komor-

níkem bráti pro svuoj úrok, i nemá co : tehdy hned komorník má
panování udlati na tch ddinách, na kterých plat komorní vedle

zápisu ukazuje. A potom právo má pedse vésti až k odhádaní,

tím spuosobem, jakož prvé naped psáno stojí; krom zvodu, když

práva jdau. A má se odhádati tetinau veyš, a k tomu zadržalé

úroky, a to zadržalé od té chvíle, odliud pone panovati. Pakli

kdo má plat komorní zápisem bez zprávy : tonui se nemá odhádati

tetinau veyš, než s náklady toliko. Pakli by kdož kolivk ml
>d)rání s komorníkem'< pro úrok komorní, ježto by byl plat kaupený

a ne nadaný, a neužíval-li by pokuty své za ti léta a zavosm-

nácte nedlí, ano komorníci na brání neb na uvázaní od úadu
desk zemských vydávají se aneb ano práva jdau: že ten každý

svj úroky zadržalé promlí. Ale nadaný plat, ten se nikdy

promleti nemá. A když by kdo pro které úroky komuž koli

dobytek podlé zápisu svého pobral a zajal s komorníkem, a ten,

komuž týž 'dobytek, jakž koli zajat, jeho nevyruil: tehdy týž

dobytek má hnán býti k úadu zemskému k starostovi komor-

niímu, a tu týž dobytek má držán býti za ti dni ; a po tetím

dni mají obeslány býti ty osoby písežné, kteréž na to písahy

mají, a jsau vždycky v Praze zde. (Jest-li dobytek zajat, vol}',

krávy, neb který koli dobytek, tehdy jsau na to písežní ezníci
;

pakli jsau kon zajati, tehdy jsau na to písežní koníi.) A ti tak

obeslaní, mají ten dobytek odhádati puovodovi podlé jich písahy

do summy toho úroku, pro kterauž jest bral, i s náklady i s útra-

tami proto vzatými. A týž dobytek odhádaný tomu, kdož jest

bral, má zuostati. A což by po témž odhádaní dobytka zajatého

zuostalo, má tomu, komuž jest zajat, zase navrácen býti. A pi
tom odhadování má býti místokomorník a písa menších desk

zemských, a starosta komornií. Pakli by ten, komuž jest do-



Práva a zízeni zemská 1549. 249

bytek zajat, v tch tech dnech, až do poledne tetího dne, k úadu

pijda, tu sunmui, pro kterauž jest bráno, s náklady i s útratami

i to, což jest týmž dobytkem protráveno, položil, a prvé než by

se týž dobytek odliádnl: tehdy to tak poloze úpln, dobytek

svuoj zajatý množ zase vzíti, a tomu nižádný odprati nemuož

ani brániti. A ten, kdož jest právo vedl, pijíti to má bez od-

pornosti. Jestli že by pak kdo svévoln na svých ddinách bráti

a zajímati nedal : tehdy tu hned komorník na to brání od úadu

vyslaný má toho, kdož bráti a zajímati nedá, pohnati, nejprve

od krále JM" i ode všech úedníkuov vtších i menších, i od

najvyššího purkrabí Pražského, a den k stání k tomu puohonu

jenm týž komorník, kdy a kde státi by ml, bude jmenovati.

A ten puohon má býti od každého z desíti hiven stíbra. Nebo

jestli že by komu mlo bráno býti s komorníkem, bud na íchž

koli ddinách, ježto by zápis dskami zemskými uinný na ty

ddiny nesvdil: proto ten, íž ddiny jsau, nemá brániti bráti,

ale má dobytek zajatý vyruiti dobrým lovkem, aneb jiným

lovkem, kterýž by ml na svobodných ddinách. A tu summu,

pro kterauž jest bráno, má položiti pi úadu zemském i s ná-

klady a útratami, a odpor tomu brání uiniti a vložiti a k nmu
pohnati, a k saudu pistaupiti, a to provésti, že jest puovod na

jeho ddinách bráti neml. A jestli že to provede, že jest na

jeho ddinách bráti neml: tehdy ten, kdož jest tak nepoádn
bral, má tomu škody i všecky náklady nahraditi a zaplatiti, i ten

základ, v emž jest dobytek vyruen, dáti bez odpornosti.

G. 32.

Item, Jestli že by komu zápis který zjevn
svdil, že >/muož pro zadržalé úroky bráti'? : ten toho užiti má
podlé zápisu svého.

G. 33.

Item, Jestli že by kdo ml plat komorní, a pro

ten že by jemu >vs komorníkem brání'< svdilo, i byl-li by ten

I^lat na dvojím zboží, aneb na dvau všech, aneb na víc: a že

nemá na jednom bráti než na všem zboží, což mu zápis ukazuje.

Pakli by na jednom zboží bral pro všecek plat, musí tomu zase
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navrátiti, co jest pro cizí díly na jelio zboží bral, i se všemi

škodami. Než proto na jiných dílícli drž se své pokuty.

G. 34.

Item, Jestli že by kdo ml jakýž koli zápis »s ko-

ni orní kem'<, s vymínkau, anebo s výmínkami: tch výmínek

užiti má.

G. 35.

Item, Jestli že by dvma nebo tem svdil
zápis >^s k o m o r n í k em uvázán í«, a jestli že by se jeden nebo

více uvázali: ti svého uvázaní požiti mají, nedadauce letuom

projíti. Pakli by se z nich který neuvázal, an mu zápis svdí,

a dal by tem letuom a vosmnácti nedlím projíti, ano práva

jdau, a komorníka vzíti by mohl : tedy své právo promlí ; a tm
to ostane, kdož jsau se uvázali v to a to drží. Než byli-li by

kteí z nich sirotci: tehdy na míst jich pátelé nebo poruníci

budau se moci uvázati v takový statek jménem sirotkuov tch,

kteí by k takovému zápisu právo mli.

G. 36.

Item, Kdož by na sob listem na svém statku,

anebo na svém zboží zavázal plat komorní, a že by v listu stálo

>/S komorníkem brání« : tehdy dokudž ten list ve dsky nevejde,

že nemá jemu komorník dán býti na brání. A jestli že by toho

listu nevložil ve dsky ve tech letech a vosmnácti nedlích od

datum listu toho, a moha ke dskám: tedy ten list se promlí.

G. 37.

Item, Když by na dvojím statku neb na víc byl

zapsán plat komorní, a z tch jeden dal by na svém dílu anebo

zboží ten plat všecken odhádati, a odporu by tomu neuinil

obyejem tím, jakž veyše psáno (kdož by po rozsudku právo

vedl) stojí : sám by sob zmatek uinil, a ten by všecek plat na

jeho dílu zuostal.
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G. 38.

1 1 e 111, N 111 e y, p o u v a d ž j e s 1 1 e n B o li e iii poraze ii,

a má roziiiu pirozený a mní rozkázati kýváním rozumn: že

muož klásti ddiny své, komuž chce, ve dsky.

G. 39.

1 1 e m, P a n k h a r t u o m a k u r v á m zjevný m nemá ve

dsky kladeno býti.

G. 40.

I tem, Jestli že by kteí mšané na z pra v ní

listy statky drželi ddí esky: ti toho proti nálezu obec-

néinuT initi líemají. Než kaupili-li by Pražané neb které msto
co k obci, neb osoby v mstech, na svobodných ddinách aneb

statcích: ty taliové ddiny a statky tak kaupené, s povolením

JM^ Královské, aby sob bez prodlení ve dsky zemské klásti

dali, tak jak od starodávna bývalo. Však s takovau výminkau,

pišla-li by jaká bern neb jaká jiná poteba královská neb

zemská, že oni nadepsaní purgkmistr a rada i všecka obec

N. toho nadepsaného ddictví sob pod šos, ani jinak, všeho ani

na díle, osobovati ani pivlastovati nemají. Tolikéž i mstské

osoby, kteíž by takové statky s povolením JjNP* Královské ku-

povali a drželi. A to pod pokután Zízením Zemským vym-
enau >/Kdož by ve dsky kladl jinému ddiny královské neb

duchovní a sám jich ve dskách nemaje-^ jak níže napsáno stojí.

Než mají a povinni budau se k králi JM*' a k zemi tak zacho-

vati a to vše initi, jak jsau se pedešle držitelé nadepsaného

ddictví chovali a z toho inili.

H. 1.

Item, Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad
pražském léta etc. 1547 v úterý ped svatým Bartolomjem

apoštolem Božím, toto jest zízeno: >^Což se statkuov ddiných
i také zprav a zápisuov podlé Vyzdvižení desk zase do desk

kladení a vložení dotýe: jestli že jsau ješt kdo toho nevy-

konali, tehdy ti neb ten, když koli svau potebu toho uznají,

bud k teymž vkladuom obeslati, aneb tak jakž Vyzdvižení desk

ukazuje, sami sob aby vložiti mohli.
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H. 2.

Item, Jestli že by kdo ve dsky kladl jinému d-
diny královské neb duchovní, a sám jich ve dskách nemaje

a vda, že jsau královské neb duchovní : že má takový za faleš-

níka jmín býti, a králi v trestání upadne a statek k tomu proti

králi propadne. Než jestli že by kladl nevda: tehdy ten vklad

nemá moci nn'ti a ten také aurazu na své cti ani na statku

žádné škody nemá míti, než drž se svého zpravce, dada jemu

úmluvu. A jestli že by kdo které ddiny kladl ve dsky, sám k nim

práva nemaje, a ten kdož by právo k nim ml, pohnal by z nich,

a vysaudil by je na tom, kdož by ty ddiny držal: tehdy ten

kdož jest je kladl ve dsky, k nim práva nemaje, upadne v pokutu

nahoe položenau, i králi v trestání. A ten kdož by ddiny dskami

k sob pijal, vda o tom, že onen, kterýž mu kladl, práva k nim

neml: že ten v tauž pokutu upadne, jako ten, kdož mu kladl.

Pakli by nebyl naen, kdož by ty ddiny držal, za ti léta a za

vosmnácte nedlí: ten má toho práva užiti.

H. 3.

Item, Jestli že by kdo komu ddiny které neb

jakau spravedlivost listem nel) dobrau volí postaupil aneb dal,

sám již k tomu práva nemaje, odcizivše prvé to od sebe neb

pedkové jeho : že v též pokut býti má, jako ten, kdož by d-
diny jinému dskand kladl, jakž tuto svrchu o tom doteno. Neb

JM" Královské vci a pokuty, tolikéž statky duchovní, jakž od

starodávna, nemohau a nemají se promleti.

H. 4.

Item, Když by dvma nebo tem anebo kolika koli

osobám bylo jedním trhem ve dsky vloženo anebo kladeno: že

tím trhem spoleníci nejsau ; než ti spoleníci jsau, kterýmž by

z milosti krále JM" nebo pánuov a vládyk z plného saudu spolek

dán byl. A kterýž by kolivk umel bez zízení dostateného a

bez ddicuov ádn pošlých, ješto by jemu trh podlé jiných

svdil : že tu s mrtvého díl na živé pipadnauti nemá, ale na

najbližšího pítele, vedle obdarování královského. Jakož jest prvé

bylo za právo v knihách Primo Procopii U. XIV., že v jednom
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trhu, když jest nkolika osobám kladeno bylo trliem, že tím

nejsau spoleníci.

H. 5.

Item, Když by spoleníci byli dskami uinni,
a jeden že by umel a dcer toliko i)0 sob nechal: tehdy druhý

spoleník anebo jeho synové má jich odl)ývati jako dcer svých

vlastních. Pakli by spoleníci nechali dcer a žádného syna nel)y]o :

tehdy dcery tch spoleníkuov rovny díl mjte v tch statcích,

vedle nálezu prvního.

H. 6.

Item, Jestli že by kdo pro nemoc anebo pro starost

nemohl ke dskám jíti nebo jeti, když by úedníkuov požádali,

aby jeli dva nebo šli k takovému a tu rekosnicí sei)sali, co by

vuole toho byla, k konuiž by šli nebo jeli, a pijdauce relací

uinili a jí ve dsky vepsali : že to mají uiniti.

H. 7.

Item, Kdož by koli udlal zápis >ys místem-r, a tím

zápisem ddictví své že by nkomu zapsal, a v tom že by umel,

a dti ádn že by pó sob nechal : tehdy dti nebo jedno z nich

pijdauce k letuom spravedlivým, množe na prázdné nn'sto doložiti,

kohož se jemu zdáti bude, aby jemu nebo jim ten zápis propustil.

H. 8.

Item, Vna všecka, pevod vn v jakéž koli summ,
bud v malé neb veliké, rozdílové, dkování z poruenství, poru-

níkuov zdlání, smny, dání krále JM'' bud z manství neb z du-

chovenství k ddictví, ty všecky vci zapisují se v Trhové dsky.

H. 9.

Item, Pídavek vn a, když pidává manželce své vna,

bud summy penz aneb svrchkuov neb nábytkuov, a ten pídavek

jestli že jest po vnu kladení, to se také v Trhové dsky zapisuje.
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H. 10.

Item, Kdož by komu statek prodal bez zprávy,

a strana druhá cbtéla pijíti : též v Trhové dsky má kladeno býti.

H. 11.

1 1 e in, Jestli že b )' kdo li t e r ý zápis z d e s k p r o-

])Uí-titi chtl, má jej sob najprv kázati ísti. A nechce-li ho

sob kázati ísti, nemají jemu toho zápisu úedníci propustiti,

a to proto, že nkteí zápisové mohau se propustiti, a nkteí nic.

H. 12.

Item, Kdož by komu koli zápis udlal dskami
>/S místem'< aneb »bez místa'<, a ten zápis nebyl mu propuštn,

a ten by na to jiný zápis udlal: že ten zápis poslední žádné

moci míti nemá.

H. 13.

Item, Kdož za který koli statek zpravci listem

pijme: tehdy když ten list zpravní ke dskám pinese, mají

mu jej ve dsky vložiti, když by toho na úednících požádal;

však tak, aby k tonm povolení bylo krále JM*' nebo pánv a

vládyk z plného saudu, a relátor na to aby byl.

H. 14.

Item, Jestli že by kdo dskami zavázal na svém
statku jakauž koli pokutu proto, jestli že by koho z listu,

kterýmž by kdo za neb rukojmí nebo podprci se postavil, ne-

vyvadil: že jakáž koli pokuta ve dskách proto jest, že té užiti

má každý. A pakli by ve dskách stálo, »když by ten, kdož se

zapsal, list vyvážený a proezaný ke dskám pinesl, že nni ten

zápis má propuštn býti, by pak i toho nebylo, komuž zápis

svdí« : tehdy má propuštn býti.

H. 15.

Item, Jestli že by kdo kterým statkem co zpra-

voval, a po té zpráv že by na tom statku vno zavadil anebo

komorní plat zapsal anebo jakž koli posledním zápisem zavadil:

tehdy pijdc-li pro nezpravu k odhádaní, poslední zápisové moci
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míti nebudau proti prvním proti té zpráv. Než což by po od-

húdaní té zprávy zuostalo: tehdy potomní zápis k tomn má
hledti, což jest po tom odhádaní statku zuostalo: a tak starší

zápis ped potomním má o zprávách naped míti.

H. 16.

1 1 e m, Jestli že by kdo ml z p r a v n í list na který

prodej statku s rukojmmi, a jestli že by sob toho listu zprav-

ního do desk (an odevené jsau) nevložil, a rukojm by v tom

zemeli a jistec : tehdy sám se o ten vklad pipraví, a dále dti

jistcovy, ani rukojmí tch dtí, nebudau vkladem ani zpravú po-

vinni, jakož ten list ukazuje.

H. 17.

Item, Když by dva bratí statek prodávali a

spolen že by jej ve dsky kladli a zpravovali jej oba, >/ímž

mají neb míti budau«: by se pak potom rozdlili, tehdy ten komuž

zpravují, má se na oba bratí statky vsti, kdež by co mli.

Povede-li se na jednoho statek, množ mu ten jeden odpor klásti,

a bude jemu to právo vedení zdviženo, a musí potom na oba

vésti pro nezpravu, nedá-li letuom zemským projíti. A též jestli

že by kdo dva zpravce ml, a ti sob že by nic nebyli, a zpra-

vovali jemu dvma statky : tehdy se má též na oba statky pro

nezpravu vésti, aby mu na každého statku polovice té zprávy

odhádáno bylo. Pakli by se na kterého statku polovice nedostalo,

bude moci na druhého zpravci statku to všecko, což mu se ne-

dostalo, odhádati. Pakli by se na jednoho statek vedl, tehdy bude

moci jemu ten jeden odpor dlati, a bude jemu to též právo

vedení zdviženo, jakož o nahoe psaných bratích svrchu stojí.

H. 18.

Item, Když by kdo nkolika osobám statek
svuoj zapisoval, a v tom zápisu že by tak znlo, >/že díl mrtvého

na živé pipadnauti má'< : a když by ten statek na n pišel, že

každý svuoj díl muož prodati, zapsati a uiniti z nho, což mu
se zdá, když by léta ml.
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H. 19.

Item, Tak jakž pedešle páni a vládyky na
plném snmu obecním, kterýž byl držán v pátek o sucbých

Cj dnech postních, léta Božího tisícího tyistého devadesátého

pátého, s povolením najjasnjšího knížete a pána, pána Vladislava

uherského, eského krále etc. na tom zuostati ráili, že ješt

konen zuostávají, aby všickni vkladové ve dsky zemské, bu
v Vtší nebo v Menší, v Trhové nebo Zápisné, v Puohonné nebo

v Památné, aby esky psáno bylo, a to aby vn tak držáno

bylo a zachováno. Než což se majestátuov nebo jinýcli, listv

latinských dotýe nebo nmeckých, kteíž by slovo od slova

vpisováni mli býti : to aby tak, jakž psáni jsau, bud latin nebo

nmecky, ve dsky kladeni byli. Poslové na to byli jsau ke dskám

od Jj\P' Jindich z Hradce, najvyšší komorník království eského,

Puotha z Piyžmberka a z Švihová, najvyšší sudí království e-
ského, z pánuov, jsauce k tomu zvlášt vysláni.

H. 20.

Item, Po nálezu panském a vládyckjém a po právu

stáném, nemá žádnému práva vedení zastaveno býti, le by v to

svrchu dotené píiny vkroily. Než jestli že by kdo to práva

vedení chtl tau summau ssauti, nedopauštje posledního pa-

nování : to bude moci uiniti pi kterém koli práva vedení, i s ško-

dami a náklady, kteréž by k úadu naložil.

H. 21.

Item, Jestli že kdo rukojmí jest za koho v listu,

a ten, za koho jest rukojmí, zápis uiní: že jej má vyvaditi z toho

rukojemství. Pakli by nevyvadil, tehdy pokuta s komorníkem

v statek jeho uvázaní. Jestli že ta výminka stojí, >>kterýž má neb

míti bude-? : tehdy by pak ten statek prodal, ten prodej tomu

zápisu ke škod není.

H. 22.

Item, Jestli že jest kdo komu který dluh dlužen

byl nad sto kop grošuov eských, a v tom dluhu že by jemu

chtl statku svého díl postúpiti bez zprávy, a oboje strana se

smluvila: že má v Vtší dsky zapsati ten zápis.
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H. 23.

I tem, Kdo chce ddictví své zapsati po smrti

své >^s místem« veyš než nad sto kop grošv eských: tolikéž

v vtších dskách Zápisných ten zápis zapsati má. A jestli že hy

umel bez ddicuov, tehdy ten komuž se zapíše, stojí-li »s ko-

morníkem uvázaní,'< má se k ddictví uvázati s komorníkem v ty

ddiny. A když se uváže tak s komorníkem, tebdy jemu v té

summ ddicsky zstati má. A dále se má podlé výmínek (ac

budú-li které v témž zápisu postaveny) zachovati. A též »bez

místa« jestli že by kdo zapsal komu a umel bez ddicuov:

tehdy mu to ddicsky má zuostati. A dále se též zachovej vedle

výminek v tom zápisu postavených.

H. 24.

Itein, Kdož by na statku svém zapsal dluh veyš
než sto kop grošuov eských, a z toho dluhu že by ml plat komorní

dávati, jestli že by kdo chtl právo své k emuž kolivk dluhem

zapsati v summ veyš nad sto kop grošuov eských: a takový

zápis má vtšími dskami Zápisnými uiniti,

H. 25.

I tem, Kdož by kol i manželce své nad její vno a

pídavek jejího vna chtl co nad sto kop grošuov eských dluhem

zapsati: jinde toho nemá zapisovati, než v vtších dskácli Zá-

pisných.

H. 26.

Item, Kdo chce ddictví své zapsati dluhem ve

stu kopách groších eských a níže »s místem« neb »bez místa« :

to má v menších dskách zapsati. A též také kdož by zapisoval

a umel bez ddice: že tomu ddicsky to zuostane.

H. 27.

Item, Kdož by chtl dluh komu zapsati sto kop

grošuov eských aneb níže pod sto kop grošuov, a v tom dluhu

že by chtl zapsati a postúpiti statku svého bez zprávy, bud

ddicsky neb zástavau a s veyplatú : též to má v menších dskách

zapsati.

Práva a zízeni zemská 1549, *!
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H. 28.

Item, Aby žádnému veypisuov žádných zápisuov

z desk nebylo vydáváno, bez povolení krále JM" nebo pánuov a

vládyk z plného saudu anebo úedníkiiov desk zemských vtších.

Než což se veypovdí a nálezuov vtšího i menšího sauduov

zemských dotyce, ti vydáváni nemají býti jinak, než s povolením

krále JM*' anebo saudu zemského, když by se o to poádn
relací ke dskám zemským stala. Než ku poteb krále JM*Š bylo-li

by kdy jakých nálezuov neb veypovdí potebí, a prokurátor krále

JM*' ke dskám pijda, takových nálezuov neb veypovdí požádal,

neb jakých koli jiných z desk veypisuov: takoví veypisové mají

bez zvláštní relací od úedníkuov vydáváni býtic^ež k sauduom

ke všem, kdož by poteboval od desk jakých nálezuov nebo

veypovdí: k takové poteb beze vší relací mají jim od desk

zapeetni vydáváni býti. A pi kterémž by je koli saudu kdo

ukázali: tehdy od toho úadu, jak by po pi bylo, aby je zase

tm, kdož je ukazují, vracovali. /

H. 29.

Item, Jestli že by kdo který zápis dluhem puoj-

ený ml »s komorníkem uvázaní'< na í statek v jakéž koli

summ : má se v ten statek s komorníkem podlé zápisu uvázati.

A ten kdož jest zapsal, nemá odporu tomu uvázaní klásti, aniž

jemu toho odporu mají dopauštti initi. Než jiný chce-li k tm
ddinám spravedlnost míti, ten odpor muož vložiti. Ale kdož se

v statek s komorníkem uvazuje, má tomu statek postaupen býti

a nebude-li mu po uvázaní s komorníkem ve dvau nedlích po-

staupen, má na ten statek obranním listem uveden býti. Ale to

uvázaní jeho v ten statek i uvedení nemá tomu, kdož odpor

klade, ke škod býti ; než když požene k tomu odporu, což mu
saudem pisauzeno bude, má toho požiti.

H. 30.

Item, JKM* podvoliti se jest ráil, že JM* má podlé

práva pobánín býti, jakož od starodávna bylo. A ten puohon má
po komorníku dodán býti prokurátorovi krále JM". A týž pro-

kurátor aneb konmž by JM* tu pi listem svým mocným poruiti

ráil, ten na JM" míst se sauditi a tu pi vésti má. A zase JM*
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má pohánti, tak jakož od starodávna bylo, skrze prokurátora

svého anebo skrze jiného, komuž by JM* poruiti ráil, A když

by tomu puohonu a té pi hojemství vyšly: tehdy ta pe má ^
slyšána býti, když by toho prokurátor JM*^ požádal, a nemá dále

v poádku zuostati.

H. 31.

I tem, Jestli že by í statek pro provinní na krále

JM* pipadl, ddicský nebo zápisný: že toho statku naJM* pi-

padlého nemá provolati, ale se z nho ped saud zemský po-

hánti. Než jestli že by manský pipadl na JM* královskú, z toho

nemá pohánno býti, ale voláno. A též všecken spuosob od dvor-

ských desk má zachován býti, jako bývalo od starodávna, o vey- '

prosy. Pakli by které summy nebo listy spadly na JM*: z -toho

muož pohánno býti ped který koli saud, k kterémuž by saudu

ta vc píslušela.

O úednících menších,

a o saudu menším zemském, a o témuž saudu sauditi náleží.

H. 32.

1 1 e m, Ú e d n í c i m e n š í aby byli sazeni hodní, dobí a

zachovalí lidé.

H. 33.

1 1 e

m

, Na snmu obecním, kterýž držán byl na

Hrad pražském, léta etc. 1545 v pondlí po Nanebevzetí Panny

Marie, jest zízeno. Což se úedníkuov menších k úaduom pi
dskách zemských sazení dotýe, ponvadž privilegium krále Vác-

slavg, slavné pamti na to se vztahuje, že'^úedníci menší od

vyšších úedníkuov zemských, s radau saudu zemského, podá-

váni a sazeni býti mají, totižto od najvyššího komorníka krá-

lovství eského, od najvyššího sudího téhož království eského

a od najvyššího písae nadepsaného království eského : protož

v tom se úedníci zemští budaucn tak zachovati mají. Však

nynjší úedníci zemští dotud, dokudž úady své na sob držeti

17*
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budaii, ti se v to nepotahují, než pi tom, jakž jsaii zastiženi, se

i zuostavují. Však nic mén ti úedníci menší, kteíž tak s radau

saiidu zemskélio ke dskám zemským sazeni budau, ten každý

úedníku zemskému, pánu svému, zachovej tu poslušnost a po-

' vinnost, jakž na to záleží. Pakli by toho neuinil, tehdy jeden

t

každý úedník vyšší bude moi místo držícímu svému odpuštní

[

dáti a jiného na to místo spsobem svrchu psaným vsaditi, když

mu se koli zdáti a líbiti bude.

H. 34.

1 1 e m. Kdož by koli z menších ú e d n í k u o v od

dnešního dne co k a upil na svobodných ddinách,
nebo který zápis od koho sob ve dsky pijal: aby to ohlásil

a dsky své ped pány a vládykami na plném saudu zjevn aby

etl o tch suchých dnech, pi kterýchž by jemu ve dsky kladeno

bylo, aneb pi nazejtí svatého Jeronýma. A pakli by toho ne-

uinil, aby toho zápisu nebo vkladu ve dsky neužil.

H. 35.

Item, Jestli že by kdo úedníky menší na ekl,
J tHL neb nkterého z nich, což by se úedniil vcí dotýkalo, že by

\lf\ ^H^ ^^^^ úkladného a nevrn udlali neb udlal, proti právu, a

,
, toho by na n neprovedl: má hrdlo ztratiti. Pakli by na n

'

' í dovedl, anebo na kterého jednoho z nich: tuž pokutu má podstúpiti.

H. 36.

Item, Když by úedníci menší od úadu pro

práva vedení, neb k nemocnému jeti mli, a pijeli, a seznali

místa nebezpená, a požádali bu z pánuov, z rytístva, z mst,

z msteek, ze vsí: aby jim pruovody dávali v slušná místa

jedni k druhým.

H. 37.

,
Item, Ze žádný lovk nemuož pesvditi úed-

I

niku o v menších, le by ml k svdomí z pánuov z lavic,

nebo z vládyk, kteíž v saudu zemském sedají.
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H. 38.

Item, Úedníci Pražští menší tlesk zemských
mají zapisovati takovým titulem: >^Pnznal se ped
úedníky pražskými,« jakož bylo od starodávna zapisováno. Než

komuž by list psali od úadu, tehdy mají takovým titulem naped

se psáti: »Úedníci Pražští menší desk zemských N. etc.« jakož

od starodávna bývalo; krom úedníkuov zemských najvyšších,

tém se naped jich titulem psáti má, jakož se tak zachovává

podnes.

H. 39.

Item, Takto mají v saudu menším sedati: Najprv

místopurkrab Pražský, místokomorník , místosudí, místopísa,

úedník králové Její M", úedník podkomoího, písa menších desk

zemských ; ten má na katede býti a pe spisovati. A žádný jiný

nemá z saudu mluviti, než místosudí s volí všech, anebo komuž

on káže; a též v potaz má kázati se sstupovati.

H. 40.

Item, Ped saud zemský menší muož pohnati
z dluhu, z kteréž koli vci, až do sta kop groš eských, bez

spolupuovoduov, krom listovní vci, kteréž purkrab Hradu

pražského sauditi má. A též pro nevydání lidí a eledí zbhlých,

bez spolupuovoda, každý ze dvadcíti kop grošuov eských bude

moci pohnati. A pvod, kterýžto lidi a eled pohání, i také

jiní, kteí z dluhuov pohánjí, všickni k vyhlášení puohonuov
j/f Q

mají osobn státi. A potom po vyhlášení puohonv, budau moc^ /»«//

strany poruníky dskami zdlati, tak jako pi saudu zemském

vtším. A ti puohonové vyhlašovati se mají v auterý ped
suchými dny postními, a v stedu o suchých dnech letniních,

a na den svatého Jeronyíha. A puovod pi tom saudu menším

pi vložení žaloby, pi stání pe, když k slyšení pijde, k svdkuov
pohánní, nebo k vedení, a obdrží-li pi anebo právo ustojí,

k vedení práva a k dovedení : má se pi tom pi všem zachovati,

tak jako pi saudu zemském vtším, když se z summy pohání,

jakž o tom šíe pi saudu zemském vtším psáno jest.

nv
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I. 1.

Item, Též pohnaný pi vyhlášení puohonuov,
i pi své pf, když na zavolají, bude zachován též jako pi saudii

'žTemském. A jestli že nestane, bude na dáno stane právo, i pi
svau ztratí. Pakli by se trefilo, že by puovodovi puohon zdvižen

byl, anebo že by pi prosaudil : tehdy pohnaný ze škod útratních

má též viniti a zachován býti, jako pi saudu velikém.

I. 2.

Item, -Ze škod útratních nemají ped saud
z e m s k ý, ani ped úedníky menší, po rozsudku panském anebo

po stáném právu pohánti, tolikéž i od jiných sauduov. Než ten

kdož by pi obdržal ped kterým koli saudem, má to hned úed-

níkuom menším jmenovati, a útok vložiti konen do suchých

dní najprvé píštích, z jaké chce summy ze škod viniti. A oni

úedníci mají takovau summu v registra zapsati, a toho na komž

jest pe obdržena, anebo právo ustalé, mají ho listem obeslati

po komorníku, a tu summu v listu oznámiti, aby stál ped nimi

na ty urité dni, kteréž od starodávna jsau k pruovoduom škod

pokládáni. A to tito : Po suchých dnech postních, steda po pro-

vodní nedli, po suchých dnech letniních, ten den po svaté

Markét, po nazajtí svatého Jeronýma, ten den po svatém Lin-

hartu, a též také ten den po svatých Fabiánu a Šebestianu.

A již po tento as aby se tak zachovali, a k tm asuom aby

ze škod útratních obsílali listy. A též aby listy bral každý

o ty škody, nedada suchým dnuom projíti najprvnjším. Pakli

by listu z tch svrchu psaných škod nevzal kdo do svrchu

psaného asu: tehdy z nich více pes ten as nebude moci

obsýlati ; a úedníci tu mají hned o škody útratní a o náklady,

kteréž pro tu pi vzal, vedle prvodu konec uiniti. A což by

neprovedl podlé práva, pi písaze má se zachovati. Pakli by

ten jsa obeslán nestál, aneb poruník jeho bud dskami zapsaný,

anebo mocný list pod peetí obeslaného maje na se uinný,

tak jak se níže píše, se na jeho míst neohlásil, aneb k tm
škodám provozování nestál : mají na právo stáné pro tu summu
dáti, a po stáném právu právo pustiti. A též, kdož by v komoe
pi obdržal anebo právo ustál, anebo u menšího úadu, i také

u dvorského aneb purkrabského, mají týmž spusobem hledti
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O Škody útratní, tak jako se nahoe píše. A jestliže by pak

puovod k tm škodám ped úedníky nestál : tehdy má ty škody

ztratiti. Než byl-li by nemocen, bu puovod neb obeslaný, mají

nemoc zpraviti podlé práva.

I. 3.

Item, Jestli že by pro kterau kolivk vc na-

hoe položenau puohon neb obeslání komu zdvižen byl:

tehdy ihned nedadauc suchým dnuom tehdáž najprvé píštím

projíti, májítok ze^l]íod_ vM potom má list ze škod vzíti,

a list ten dodán býti dv nedle ped tím dnem uritým, kdy

stání v obeslání o škody položeno jest. Pakli by pohnaný z tch
škod do druhých suchých dní strany druhé nevinil : tehdy již

potom více viniti z nich moci nebude, a strana druhá muož
^

znova pohnati, bude-li mu se zdáti, y j <( i ^ ^^ ^ (^ a^^^-Í- h i'

I. 4.

Item, Vobrání-li se pohnaný, muož o ty škody

útratní poruníka listem neb dskami k pruovoduom tch škod

udlati. Než pijde-li k pisežení, tu sám stuoj, jakž veyše

doteno jest.

I. 5.

Item, Kdož by koho ze škod útratních a ná-

kladních chtl obeslati, ten bude moci, bud dskami nebo

listem pod svau peetí; pakli by peeti své neml, tehdy pod

peetí jiného na míst jeho poruníka, k vzetí obeslání i k pro-

vozování škod, udlati. A též také obeslaný k bránní týchž

škod bude moci též bu dskami, nebo listem pod svau peetí,

aneb pod jiného peetí poruníka uiniti, a oboje strany >>na zisk

i na ztrátu« doložíc.

I. 6.

Item, Kdež stranám obojím pisaudí nco ná.
lezem, ješto v tom nálezu nestojí, že se jedné stran »dává

za právo«: tehdy ty strany nemají se ze škod viniti. Pakli by
která strana vinila, tehdy jí to obeslání bude zdviženo, kteréž pro

ty škody udlá. Než jestli že by v nálezu stálo, že jedné
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stran »dávají za právo«, anebo kdež stojí v nálezu, »dal památné* :

ta strana niiiož ze škod viniti. Též také po zdvižení puohonu

nebo obeslání, neb po puštní od puohonu, aneb k nmu nestání,

tolikéž i k obeslání, bude moci každý po škodách jíti.

I. 7.

Item, Komuž by koli která summa nebo která
jiná vc saudem byla pisauzena, a on by jí potom skrze

pátely nebo smlauvu, neekaje roku, vzal a práva nevedl, a potom

by ze škod viniti chtl, kteréž by pro tu pi utratil: že tch
škod bude odsauzen, ponvadž jistinu skrze pátely vzal.

I. 8.

Item, Jestli že kdo pi obdrží, nemá z žádných

jiných škod pro tu pi viniti, než toliko, což pro tu pi naloží

a utratí. Pakli by z eho jiného viniti chtl, nemají jemu toho

pisuzovati, ani za to dáti pisahati.

I. 9.

Item, Kdož by útratní škody ped úedníky
pražskými menšími provoditi ml, ten má je provoditi

naped hospodáem, a jedním podlé nho, nebo dvma, nebo

temi svdky hodnovrnými ; však rozdle ty útraty, pi kterém

asu, a mezi kým tu pi ped kterým saudem ml, a kdy jest

ty útraty vedl, kterého asu pijel, aneb zase odjel, a s jakým

potem, aby se tomu vyrozumti mohlo a spravedlivý nález aby

o ty útraty uinn býti mohl.

I. 10.

Item, Kdož by pohánti chtl pro lidi ddiné
zbhlé, a také o eledi: že má pohánti ped saud zemský

menší pro nevydání ze dvadcíti kop grošuov eských pokuty,

jakož tak od dávna bývalo. A jestli že by kdo koho pohnal

o lovka svého ddiného, i také o eledína pístavného a slu-

žebného, a jestli že by puovod dostaten provedl ped saudem

zemským menším, že jest lovk jeho aneb eledín jeho: že

takovey nemá dále ku písaze pipuštn býti, ale má jemu

puovodovi za právo dáno býti; a tu pokutu bez odpornosti má
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dáti a zaplatiti, i lovka toho neb eledína vydati ; a to ode dne

rozsudku ve dvau nedlích poád zbhlých.

I. 11.

I tem, Žádná kmetina kdyby za kterým pánem
ovdovla, že se na jiné grunty nemá vdáti bez vle pána

svého; a o to má pohánno býti též ped menší saud, jakož svrchu

psáno stojí.

I. 12.

I tem, Aby též pro s chovance, nájemníky a pro

pankharty, od kohož by ušli, bylo pohánno, jako o jiné lidi,

a o ele zbhlau. Než ml-li by kdo schovance svého, kteréhož

by dal sám pán neb rytíský lovk, nalezna jej, chovati, aneb

pankharta svého vlastního, a ti dojdauce let aneb prvé že by

od nho zbhli: kdež by se jich koli u koho koli doptal, bude

moci o n k tomu hledti, obyejem svrchu psaným.

I. 13.

1 1 e m, Kdož by í ddiny držel, práva k nim
nemaje, a propustil z toho zboží nkteré lidi z lovenství:

že to propauštní moci nemá ; a o to úedníci menší súditi mají.

I. 14.

I tem. Jestli že by kdo ke komu poslal, aby mu
eledína vydal, nebo lovka a služebníka, nebo sirotka, a ten

ke komuž by posláno bylo, toho nevydal, až by jej puohon zastihl,

a teprva jej chtl po puohonu vydati : tehdy kdož jest jej pohnal,

má vli míti jej pijíti, anebo se phonu držeti.

I. 15.

I tem, Kdož by na kom lovka vysaudil, má
jemu toho lovka vydati podlé rozsudku, s tím statkem, s kterýmž

se jest týž lovk k nmu pibral. Než což tu pod tím pánem
statku nabude: má u toho pána milosti o ten statek hledti,

a ten pán má vli, jemu jej propustiti nebo nechati.
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I. 16.

Item, Kdož by lovka ího u vazb držal pro
mord, aneb pro njaký zlý a nešlechetný skutek, a když by

pán lovka toho k tomu poslal, u kohož ten sedí, aby mu jej

vydal jako lovka jeho, tím spuosobem, jako by nic zlého ne-

uinil, než jako by jemu zbhl, cht z pokuty ze dvadcíti kop

grošuov eských pohnati : nemá jemu na to jeho vydati, než má
se pi tom lovku zachovati, jako o jiném mordéi aneb zloinci

vedle svolení zemského O mordech, a o Naízení o zloincích.

I. 17.

Item, Jestli že by který cizozemec komu lo-
venství slíbil, a potom že by k nkomu jinému ušel

v zemi, a ten, komuž by lovenství slíbil, žádal by na tom,

aby mu jeho vydal: má mu jej vydati, jako by jeho rodilý byl,

a nemá sob na z cizí zem propustního listu jednati, ani jej

tím listem, by pak zjednal, zastíi-ati proti tomu, komuž jest

lovenství prvé slíbil. Pakli by se v tom tak nezachoval, bude

moci k nmu hledíno býti vedle Zízení o lidi.

I. 18.

Item, Jestli že by kdo koho žádal, aby mu se

eledínem ujistil, a on vsadil by jej do vazby, a ten eledín že

by jemu z vazby ušel nebo vyšel beze lsti: byl-li by pohnán

z té pokuty, komuž jest ten vze ušel, nebude tau pokutau

povinen.

I. 19.

Item. Kdož by pod kým ml lovka svého, a o
podlé Zízení Zemského neposlal, a tak právem že by nehledl

o nho k tomu, pod kýmž sedí, a kázal by se jemu non vy-

sthovati a vybrati : ten pán, ížto lovk jest ddiný, anebo

jakž koli jej pijal na svuoj grunt, propadne pokutu, jakož

svolení nahoe psané o pokut ukazuje o nevydání lidí.

I. 20.

Item, Že z panského nebo z rytíského ádu
poboní synové neb dcery nemají vydáváni býti, jako
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jiní sirotci, le by komu dobrovoln slíbil lovenství ;
než mají

v moci otce svého býti až do jeho smrti, a po smrti otce svého

mohaii sob teprva vzíti za pána, koho chtí, aneb v svobod zuostati.

I. 21.

Item, Jestli že by kdo lovka svého rukau

dáním propustil komu, a on to dostaten provedl: má

toho ten lovk užiti, jako by mu list veyhostní byl dán.

I. 22.

Item, Že msta královská, i také mšané a

osoby, kteréž grunty mají na zemi svobodné, že z tch mají

vydávati lidi zbhlé, sirotky i elecT, jako páni neb rytístvo

jedni druhým vydávají.

I. 23.

Item, Jestli že by kdo lovka ího na gruntu

za s e b a u osazeného ml, a ten lovk že by se pod svého

pána ddiného vysthoval, anebo se vykradl: pošle-li k jeho

pánu ddinému, aby mu ho vydal jako lovka, kterýž mu se

pry vysthoval anebo vykradl, a nechtl- li by ho vydati, tehdy ^
jej muože pro to nevydání z pokuty pohnati, a na nm tu pokutu

obdrží. Než když bude zase lovk ten navrácen, odkud se jest

vysthoval anebo vykradl: tehdy pán jeho ddiný bude moci

zase vedle práva jako k lovku ddinému hledti, podlé svolení

prvního o Pokutách, což se lidí dotýe.

I. 24.

Item, Kdož by cizího eledína, anebo služeb-

níka na rukojmích ml, a ten, íž jest, žádal by toho, aby

mu jej vydal, a on by pravil, »když mu jej postaví, že mu jej

chce rád vydati«, a ten neekaje toho, anebo že by toho od nho
pijíti nechtl, až by ten rok k stavení pišel toho lovka,

a pes to by z pokuty pohnal: že té pokuty neobdrží. Než ten

proto pohnaný, když ten lovk jemu postaven bude, má jej

jemu, kdož jest on k nmu poslal, vydati. Pakli by se ten

lovk nestavl, tehdy on vyupomínaje ten základ, má jej tomu

dáti, íž jest lovk eledín nebo služebník.
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I. 25.

I tem. Kdož by maje rukojm za eledína pí-
stavného do jeho dobytí, a ten eledín pístavní ušel by,

a on že by slal k nkomu pro toho eledína, aby mu jej vydal,

a pro nevydání potom toho pohnal, nedi že se rukojmí : že jemu

ten puohon zdvižen bude, a pokutau ten jemu nebude povinen,

ponvadž tomu eledínu bez rukojmí viti jest nechtl.

I. 26.

I I e m, Ti páni z panského stavu, kteíž sedají v saudu

zemském, nemají pohánni býti ped menší úedníky, než toliko

z lidí nevydání, nebo o eledína, podlé svolení obecného, o to

pohánni býti mají.

I. 27.

Item, Co se eledi dotýe, nebo lidí zbhlých
s ddin, kdož by je kolivk pechovával, a mocí je u sebedržal,

glejtem je zastávaje, že mu glejt dal: ten jistý, íž jest eledín

byl, má bez omluvy všeliké jemu jej vydati, jeho nikam nevy-

stíraje. Pakli by ho nevydal, nebo jej pry vyslal: tehdy aby

jej mohl pohnati z dvadcíti kop gTOŠuov eských, bud z pánuov,

z rytístva, nebo z mšan.

I. 28.

My Vladislav z Boží milosti uherský, eský,
dalmatský, charvatský etc. král, markhrab moravský,

lucemburské a slezské kníže, a lužicský markhrab etc. Ozna-

mujem tímto listem všem, že akolivk na snmu obecním,

kterýž o suchých dnech letniních držán byl pi nás na Hrad
pražském, mezi jinými potebami zemskými ten jeden kus zavín

jest : Což se lidí zbhlých s gruntuov dotýe, aby takoví vydáváni

byli, kteíž by zbhli rok ped tauto válkau, kteráž jest byla

za krále Jiího pedka našeho, a potom od toho asu až do

dnešního dne, kdož by takových vydati nechtl, kterak o to má

pohanino býti, to jest dskami utvrzeno. A to tak zuostavujeme

a pi tom spuosobu necháváme. Což se pak dotýe lidí nkterých,

kteíž majíce otce neboližto bratí, a nkteí z nich do mst
jsau se obrátili a tam již živnost svau vedau, a tu se osadili;
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a gruntové jich, z kteiýcli jsau pošli, osazeni jsaii; prohledajíce

k tomu, když by takoví všickni z mst vydáváni býti mli, že

by na mnohé lidi veliké obtíže ní pišlo. I chtíce pro obecní

dobré, a pro upokojení všech stavuov v tomto království, nynjší

i budaucí, ruoznice zastaviti, a svornost a jednota aby zachována

byla, takový prostedek jsme nalezli, s dobrovolným povolením

pánuov a rytístva s jedné, a poctivých Pražan a Horníkuov, a

opatrných posluov z mést našeho království eského volí s strany

druhé, takto jsme o tom srovnali, a tímto listem vypovídáme:

Aby na ty saháno nebylo, kteíž v mstech na gruntích osazeni

jsau, ješto jsau vyšli veyše nad osmnácte let od datum listu

tohoto, ješto by to slušn provésti mohli. Než kteíž by od

osmnácti let tak vyšli byli, na ty každý podlé práva sáhnauti

množe, kdož by k nim spravedlnost ml, jako na lidi své. Chtíce

pak, aby mezi poddanými našimi, nyní i budaucn, o takové vci

všecky ruoznice pestaly, takto o tom vypovídáme : Aby po dnešní

den kdož koli s gruntuov panských nebo zemanských by utekl,

anebo pišel, nemaje listu veyhostního, bu do mst našich, nebo

do msteek a do vsí jim píslušejících, anebo také který sedlák

bud s panských nebo vládycských gruntuov, totižto syna nebo

bratra do mst, anebo že by sám od sebe pibhna tu mezi nimi

v mstech, anebo pod jich panováním býti chtl ; a též také

jich dcery a sestry; kterýž by kolivk lovk bud mužského nebo

ženského pohlaví pišel, nemaje listu veyhostního od pána svého,

bud mladý nebo starý, do mst, anebo tu, kdež oni panování

mají, že takoví od nich nemají pijati býti, než mají pánuom

jich beze všeho zmatku vydáváni býti, kdož by toho na purg-

mistru požádal. Pakli by kdo z mst nechtl vydati, tehdy

úedníci toho msta i všecka obec muož pohnána býti, podlé

práva království tohoto. Pakli by také kteí s gruntuov lidé

poddaných našich mšan, kteíž na zemi mají, utekli v grunty

panské nebo vládycské : tehdy mají také jim tím vším spuosobem

vydáváni býti, jakož se svrchu píše. Pakli by jim vydati nechtli,

též také budau moci pohnati, podlé práva a obyeje království

tohoto. A což se dotýe kmetien sbhlých, anebo tch, kteréž

by se na jiného grunty vdaly : to také pi tom zstavujem, jakož

jest na nynjším snmu o tom zavíno. Tomu na svdomí pee
naši královská k listu tomuto pivsiti jsme kázali. Dán na
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Horách Gutnách ve tvrtek ped svatau Maí Magdalenau, léta

Božího tisícího tystého devadesátého sedmého a království

našich uherského sedmého a eského šestmezcitmého.

I. 29.

Item, A týž král JM* toto jest ráil vypovdíti
mezi pány, rytístvem a Pražany a jinými msty koruny

eské: Což se lidí sbhlých a sirotkuov dotýe ped válkau, ti

mají na svých místech zuostati. Než kteíž jsau rok ped válkau

a ve válku sbhli, nebo potom : ty mají jedni druhým vydávati,

jestli že by kdo na kom toho žádal skrze dva zachovalá lovky,

anebo listem pod peetí, z kterého koli stavu. A kdož by ne-

vydal, teu bude moci ze dvadcíti hiven pohnán býti, vedle svolení

zapsaného ; krom tch lidí, kteíž by pro víru byli vyhnáni, tch

nemá vydáváno býti.

I. 30.

Item, Kdož by koli eledínu pry kázal: že na
více nemá sahati, ani z nho pohánti.

I. 31.

Item, Kdož by kázal lovku svému prodati,

a on jemu lovkem hodným osadil: má jej propustiti, a na se

více táhnauti nemá, ani z nho pohánti, aby jeho lovk byl.

A ral-li by ten lovk jaké dti: tehdy ti dti obojího pohlaví,

kteíž by let devíti nedošli a nemli, a pi otci svém bytn
byli, ti mají i s otcem svým po takovém vyprodání a gruntu

osazení svobodni od toho pána býti. Než kteíž by již tehdáž

v devíti letech byli, tolikéž i ti, kteíž by léta majíce, se pod

pánem svým zvosazovali, ti pi svém pánu za ddiné lidi pedse

zuostati mají. A pakli by pán z tch dtí, které od jich otce

díve nežli by tch devíti let došli, k jakéž koli své poteb
pobral, aneb je na služby a emesla rozdal, neb jinam k vycho-

vání dal: ti tolikéž té svobody podlé otce jich vyprodání užiti

nemají, než pi pánu ddin zuostati mají.
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I. 32.

I tem, Kdož by koli u íhož kol i lovka ele-
dína svého, anebo lovka nalezl: má žádati lovka toho,

aby se jím ujistil, a potom má pána jeho žádati, aby mu jej

vydal. Pakli by toho lovka hospodáe tu tehdáž nebylo : tehdy,

muož-li, má jej sám dodržeti, a tím právem dáti se jím tu ujistiti,

aneb toho má na rychtái aneb konšelích toho práva požádati,

aby se jím ujistili, a oni jsau to povinni uiniti. A pán, na

kteréhož by se to práv stalo, má toho lovka jeho pánu, když

by toho požádal na nm, vydati. A nevydal-li by, bude moci

proto pohnán býti z pokuty, jako o jiné lidi. A dále právo držeti

toho lovka nebude povinno, než nejdéle od ujištní jeho do

téhodne poád zbhlého.

I. 33.

Item, O eled! zbhlau, tolikéž i o lidi ze zboží a

statkuov královských, mají úedníci pohánni býti, kteíž jsau na

královských zámcích a lidi královské spravují. A zase tíž úedníci

mohau jiných též pohánti. A když lovka i s pokutau na tom

úedníku vysaudí, mže jej k dostiuinní nálezu listem zatykacím

pidržeti a jej proto zatknauti ; aneb má-li jaký statek na zemi,

bude moci na ten statek pro pokutu právo vésti.

I. 34.

Item, Což se úedníkuov vtších i menších
do týe zemských, aby od žádného žádné pe nevedli ped
saudem zemským; ale jinde všady mohau; a to z té píiny,

ponvadž jich žádný vyprositi k své poteb nemuož, aby k nmu
vstali, také sami od sebe státi nemají. Než sami o své pe
i spolu s sebau stávati mohau.
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Artikulové a poznamenáni,

co se 0(1 eho ke dskám zemským dává, a IvOimi co bráti

a íditi náleží.

I. 35.

1 1 e m, Když se kdo s komorníkem cli c e uvázati

bud v íž koli ddiny, podlé zápisu svého : má dáti od toho uvá-

zaní k úadu i od komorníka puol druhy kopy a sedm grošuov.

Z toho starosta komornií bére sob dva groše, na komorníka

patnáct grošuov a vostatek úedníci jiní, jakož o tom každý

z nich v svém sepsání, kdo co bére, zejména napsal jest. A týž

komorník má to uvázaní zapsati, relací uin, kdy a který den

to uvázaní jest uinil. A témuž komorníku má strava dána býti

sem i tam do Prahy. A puovoda má dáti, nechce-li sám jeti.

I. 36.

Item. Když kdo bére s komorníkem pro úroky
a platy, má dáti sto a sedm grošuov. Z toho bére sobe sta-

rosta dva groše, komorníku patnáct grošuov a holomku pur-

krabovému Hradu pražského, kterýž pi tom brání má také býti

podlé práva starodávního, trnácte grošuov, a vostatek úedníci

svrchu psaní; a komorníku i holomku purkrabovu stravu sem

i tam puovod dáti má, a též pvoda, nechce-li sám jeti.

I. 37.

Item, Od uvázaní když se >/S komorníkem kdo

zápiseuK uváže, každá osoba, kolik se jich uvazuje, má dáti

puol druhy kopy a sedm grošuov eských. A z toho se dlí

tito úedníci: Item, Místokomorník puol sedmnáctá groše e-

ského, místosudí puol sedmnáctá groše eského. Item, Úedník

králové puol sedmnáctá gTOše eského, úedník podkomoího

devt grošuov eských ; a když není kterého z nich, jeho díl jde

na ty úedníky, kteíž se tuto jmenují. Item, Písai menších

desk puol sedmnáctá gToše.
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I. 38. I\M
Item, Když kdo koho pohání zde v Starém mst

anebo v Novém mst: od každého na komorníky pt grošuov,

od vložení ve dsky puohonu jeden groš, od vysvdení aneb

vyhhíšení jeden groš, a od útokn sob starosta dva groše. Pakli

jevSt puohon ze škod, tehdy bére veyše tyi groše; ty dává nn'sto-

komorníku dva groše a místosudímu dva groše.

I. 39.

Item, Když kdo pohání v kauimském, v slánském,

v podbrdském, v rakovnickém, v žateckém, v vltavském, v bole-

slavském a v litomickém krajích: má dáti na komorníka patnáct

grošuov, od vložení puohonu ve dsky jeden groš, od vysvdení
phonu jeden groš, od útoku dva groše; jestli že jest puohon

ze škod, tehdy veyš tyi groše úeduíkuom svrchu psaným.

I. 40.

Item, Když kdo pohání do hradeckého, áslav-

ského a chrudimského kraje : na komorníky dvamezcítma grošv,

od vložení pidionu jeden groš, od útoku dva groše, od vysvdení
jeden groš, škod tyi groše úedníkuom svrchu psaným.

K. 1.

Item, Když kdo pohání do plzeského kraje:
na komorníky ptmezcítma grošuov, od vložení puohonu jeden

groš, od vysvdení phonu jeden groš, od útoku dva groše,

škod tyi groše úedníkuom svrchu psaným.

K. 2.

Item, Když kdo pohání do bechyského kraje
a do práchenského kraje: na komorníky tymezcítma grošuov,

od vysvdení puohonu jeden groš, od vložení phonu ve dsky
jeden gi-oš, od útoku dva groše, škod tyi groše.

K. 3.

Item, Když pohání opat, probošt anebo pevor,
tolikéž abatyše, pevoiše i všecken konvent, bu z kteréhož

koli kláštera, kohož koli; též také dkan a kapitoly, misti, di-
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rektoi, kollegiati, aneb purgkmistr a konšelé i všecka obec

z kteréhož koli msta, bud kohož koli aneb kdož koli jiný jich

zase: dávají jednu kopu grošuov; z toho se dává od vložení

puohonu ve dsky, od vysvdení téhož puohonu i škod úed-

níkuom, a vostatek komorníkuom a témuž starostovi.

K. 4.

I tem, Když kdo komu pijme za uvázaní >>jako by

se s komorníkem uvázaní stalo'< : tu starosta bére patnáct grošuov

a více nic.

K. 5.

Item, Když kdo koho požene k odporu aneb vezma

komorníka na úmluvu, na vohledání ran, míst, zkázy, stavení,

na panování aneb na jiné rozliné vci: tu bére týž starosta

jedenmezcítma grošuov. A z toho dává komorníku patnáct grošuov

a od relací tyi groše, a sob bére dva groše. Než na kteréž by

koli škod vohledání veden byl komorník, tu má starosta ko-

mornií dáti místokomorníku a místosudímu po dvau groších, a

to do všech krajuov bud blízko neb daleko jednostajn.

K. 6.

Item, Když se komu od h á d a n í s t á t i m

á

: bére sta-

rosta komorníkm patnácte grošv, a sob nic.

K. 7.

Item, Když se kdo uváže s komorníkem v d-
diny aneb že nkomu s týmž komorníkem bére na ddinách

pro úroky; tu starosta bére trnácté právo, a to slov jus qua-

tuordecimum. A když potom pijde druhé jus quatuordecimum,

to bóe písa menších desk zemskýcli. A tak vždy jednonui

jedno a druhému druhé. A když se zvod dje, starosta béc na

komorníky patnácte grošuov,

K. 8.

Item, Když kdo škody komorníkem obvozuje
a je ohledati dá: bére starosta ptmezcítraa grošuov eských;
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komorníku dává patnáct grošv eských, od relací tyi groše,

sob dva groše eská a úedníkuom svrchu psaným tyi groše.

K. 9.

Item, Kdož komu co kšaftem dává a odkazuje:
od každé osoby, komuž se co v tom kšaftu dává, tyi groše

eské místopísai; a též v zápisu od každé osoby, komu se co

dává, po tyech groších. Než když by se kšaftem aneb zápisem

co dalo a odkázalo osob duchovní, neb mstu : od každé os^by

jodna kopa grošuov eských. A když se list mocný královský

do desk klade: má se dáti místopísai jedna kopa grošuov eských;

a též také i od listu kšaftovního témuž místopísai jedna kopa

grošv eských má dáno býti,

K. 10.

Item, Když které msto, nebo konvent, nebo
kapitola, též misti nebo kollegiati odpor emu dlá dskami:

od toho jedna kopa grošuov eských dána býti má. Než když

jedna osoba emu odpírá proti mstu, neb konventu, kapitole,

též mistruom nebo kollegiatm : od toho tyi groše eské.

K. 11.

Item, Když msto které, nebo konvent, též ka-

pitola, misti nebo kollegiati iní poruníka proti jedné osob:

od toho poruenství jedna kopa grošuov eských. Pakli jedna

osoba iní poruníka proti mstu, neb konventu, též kapitole,

mistruom, nebo kollegiatuom : od toho tyi groše eské.

K. 12.

Item, Což se veypisuov z desk zemských, ctokudž

jsau dsky zemské pospolu na Hrad pražském a úedníci tu

pi nich sedají, dotýe, totižto staré i nové: že od veypisu každého

má dáno býti toliko po dvamezcítma groších eských, a od tení

tyi groše, od jednch jako i od druhých.

K. 13.

Item, Co se bratí, straycuov nedílných, aneb

jakých koli spoleníkuov dotýe, bud léta mající neb let nemající,

18*
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a chtí-li o pohánti, a také i práva vésti : mají všickni zejména

jmenováni býti, ale toliko ode dvau osob se má platiti. Též

také chtl-li by kdo jich pohánti, aneb právo na n vésti : má
je zejména též jmenovati, a k úaduom toliko jako by na dv
osob vedl, má placeno býti. Než když by jednoho pohnal,

aneb na jednoho právo vedl: aby toliko od jednoho zaplatil.

Dchodové najvyššich úednikuov zemských.

totižto najvyššího komorníka, najvyššího sudího, najvyššího písae,

a to spolen na n jde.

K. 14.

1 1 e m, Od každého trh u, kdož své ddictví trhem klade,

anebo což koli trhem prodává : od každé jedné kopy grošuov

eských puol groše eského , a tak se dostane ode sta kop

grošuov eských padesáte grošuov eských.

K. 15.

Iteni, Kdož vno žen své klade: též od každé

jedné kopy grošv eských puol groše eského ; a tak se do-

stane ode sta kop gTošuov eských, kolik set vnuje, padesáte

grošuov eských.

K. 16.

Item, Od pevedení vna, kdež kdo vno pevodí

na jiné ddiny manželce své, též od toho pívodu: od každé

jedné kopy grošuov eských pl groše eského; a tak od každého

sta kop grošuov eských padesáte grošuov eských, kolikž koli

set jest toho vna.

K. 17.

Item, Kdož by koli statek svuoj prodal a za-

pisoval, a vtom zápisu bylo, >/že by hned postaupil, tak jakž

jest sám ml a v témž práv«: aby od toho každý platil tak,

jako by trhem kladl, a v které summ koli sob vloží ve dsky.

Než jestli že by kdo zapsal píteli, nebo páteluom po smrti
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své teprv, »aby se s komorníkem uvázal v témž práv« : od toho

aby placeno bylo, jakž bylo od starodávna; to jest, ze sta kop

grošuov eských dvanácte grošuov eských, jak se i tak po dnes

platí. Než což se do menších desk vloží, to má býti písai

menších desk zemských ; a od takového zápisu má dáno býti

tyi groše eské.

K. 18.

Item, Kdož koli poruníky dlá dtí svých a

statku svého: ten dává od každého poruníka, koliko koli

dlá osob poruníky, tak od každé osoby tyidceti grošuov

eských. Pakli by potom více poruníkuov pidával: od každé

osoby též tyidceti grošuov eských.

K. 19.

Item, Od listu královského, když JM* dá komu
list mocný, aby statek svuoj mohl zíditi na smrtedlné posteli,

nebo za zdravého života : dá pánm tyidceti grošuov eských
;

a tak od každé osoby, kolikaž koli osobám ten list by svdil.

K. 20.

Item, Od kšaftu, kterýž ve dsky vchází, a kdož

koli v tom kšaftu poruníky dlá : též od každé osoby tyidceti

grošv eských. A také, když v tom kšaftu stojí, >/že dává statek

svuoj bud na ddinách, nebo na platích« nebo bud že stojí, že

»dává na hotových penzích« ; a tak kdež koli stojí, že »dává« : od

toho každého tyidceti grošv eských od každé osoby, kolikaž

koli osobám dává, tak od každé osoby vždy tyidceti grošuov

eských, jakož naped psáno stojí.

K. 21.

Item, Kdož koli dává statek svj dskami, a že

stojí ve dskách, že »dává« kolikaž koli osobám: vždy od každé

osoby tyidceti grošv eských, jakož výš psáno stojí.

K. 22.

Item, Komuž by král JM* manství svobodil dskami
zemskými, kolikaž koli osobám: vždy od každé osoby tyidceti

grošuov eských.
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K. 23.

Item, Kdež kol i král JM' komu co dává dskami
k ddictví, kolikaž koli osobám dává: od každé osoby tyidceti

grošuov eských; aneb což koli dává, že ve dsky vchází, od

každé osoby též jakož nahoe psáno stojí.

K. 24.

Item, Od listuov rozliných a maje státu o v,

kteíž ve dsky Trhové vcházejí: kolikaž koli osobám takoví listové

svdí, od každé osoby tyidceti grošv eských.

K. 25.

Item, Jestli že by která vdova vno své kladla

ve dsky trhem, anebo kdož koli jiný vné právo že by kladl

ve dsky trhem: též od každé jedné kopy grošuov eských puol

groše eského; a tak se dostane od sta kop gTošuov eských

padesáte grošuov eských. A tak od každého sta.

K. 26.

Item, Když sirotci poruníkuom dkují: každý

poruník má dáti tyidceti grošv eských.

K. 27.

Item, Když bratr bére oddíl od kohož koli: má

dáti tyidceti grošuov eských. A pakli by se bratí dlili,

neb streyci, nebo kdo koli: každý má dáti tyidceti grošv

eských, a to i od toho rozdílu. Též když by dvma, tem
nebo kohka kolivk osobám zápis svdil, a oni by se dlili:

též dajte po tyidcíti groších eských.

K. 28.

Item, Když se léta sirotkuom dávají: od každého

sirotka tyidceti grošuov eských.

K. 29.

Item, Když se spolí dva nebo kolikž koli osob:

od každé osoby tyidceti grošuov eských.
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K. 30.

I tem, Když kdo lidem svým úrok neb roboty
odpouští d skám i: od každého tyidceti grošuov eských.

K. 31.

Item, Kdož sob poruenství uprosí, anebo že

na pijde po píbuzenství: kolikž koli jest poruníkuov tch,

od každé osoby tyidceti grošuov eských; a to kdyby to po-

ruenství ve dsky vjíti mh) anebo vešlo.

K. 32.

Item, Kdož dskami manželce své pidává zvláš
po vnu s v r ch k y, nebo nábytky, anebo polovici nábytkuov,

anebo polovici svrchkuov, a pi tom že žádné summy penz
neklade: tehdy od toho tyidceti grošv eských.

K. 33.

Item, Kdež kdo plat pevodí s jednoho ddictví
na jiné: tu od toho pevodu, bud platu, mnoho nebo málo, dáti

má tyidceti grošv eských.

Toto na samého najvyššího komorníka

království eského písluší.

K. 34.

Item, Od odhádaní vždy ode sta kop šest kop
grošuov eských. Než fuora nemá dána býti od puovoda,

než strava úedníkuom až se zase domuov vrátí, a též také

koním obrok. A když chce vésti na odhádaní, má dáti naped
peníze k úadu, a puovoda, jestli že sám nechce jeti. A puovod

dada peníze k úadu, a výprav místokomorníka, s kýmž by jel,

stravau sem i tam : dále jemu žádnými náklady povinen býti nemá

K. 35.

Item, Jestli že má býti odhádána ddina proti

ddin, nebo lauka proti lauce, les proti lesu, a by pak byla
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i tetina nad to: od toho má dáno býti, bud mnoho neb málo,

k odhádaní šest kop grošuov eských, bud blízko nebo daleko,

krom fuory. Ale stravu a obrok má dáti ten, kdož vede, tak

jakož nahoe psáno stojí. A co se dává komorníku zemskému

a mii zemskému k svrchu psaným vcem jich práva, o tom

dále položeno a napsáno jest.

Toto samému najvyššímu písai zemskému

království eského písluší.

K. 36.

Item, Od propuštní trhuov a vn: kolika se koli

osobám propauští, od každého tyidceti grošuov eských, anebo

koliko koli propauští osob. Též od propuštní poruníkuov,

neb od odvolání jich: tyidceti grošv eských od každého

poruníka.

K. 37.

Item, Od zápisu nad sto kop grošuov eských:
ode sta dvanácte grošuov eských.

Dchod místopísae království eského.

L. 1.

Item: Od takových trhuov svrchu dotených:
kolika se koli osobám klade trh, každá osoba místopísai dáti

má tyi groše eské.

L. 2.

Item, Jestli že by ten trh zase z desk propustiti

chtli: tehdy ten, komuž se propauští, dáti má místopísai

tyi groše eské. A bylo-li by jich více, kterýmž by se trh

propauštl: tehdy od každé osoby tolikéž dáno býti má, jakož se

nahoe píše.
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L. 3.

Item, Od vna, když se které paní vno klade:

místopísai tyi groše eské.

L. 4.

Item, Potom když se pidává vna: od toho pí-

davku tyi groše eské.

L. 5.

Item, Od pevodu vna: též tyi groše eské.

L. 6.

Item, Od propuštní vna: od každé osoby, komuž

se propauští, tyi groše eské.

. L. 7.

Item, Od rozdílu, když syn od otce, nebo bratr

od bratra bére oddíl: ten, kdož bére, místopísai dá tyi groše

eské. Pakli se všickni bratí dlí, a každý svj díl zapisuje :

tehdy každý má dáti místopísai tyi groše eské.

L. 8.

Item, Jestli že by dvma zápis svdil, a oni

se o ty ddiny dskanii dlili: má každý dáti místopísai tyi
groše eské.

L. 9.

Item, Když se dva, nebo kolikož koli spolí:
každý má dáti místopísai tyi groše eské. A od propuštní

spolku též.

L. 10.

Item, Od smny: každá strana, kolikž koli osob jest,

po tyech groších eských.

L. 11.

Item, Od p o r u n í k u o v, kolikž koli poru n í k

kdo udl á, nebo potom pidá : od každého po tyech groších
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eských. A též když je zase odvolá: od každého, kolik jich

odvolá, po tyech groších eských.

L. 12.

1 1 e m, Odlet, kolika k o 1 i s i r o t k u o m léta se

dávají: od každého tyi groše eské.

L. 13.

1 1 e

m

, Od dkování poruní k u o

m

: kolika koli

poruníkuom kdo dkuje, od každého tyi groše eské.

L. 14.

1 1 e m, Kdož koli co dává komuž koli, bu plat,

anebo že by kdo lidem svým platu co odpustil anebo robot,

anebo že by mstu anebo konventu trh kladl: od té každé vci

místopísai jedna kopa grošuov eských.

L. 15.

1 1 e m. Když mstu, nebo konventu, nebo k oltái

klade kdo ve dsky Trhové, neb Zápisné vtší: od toho místopísai

jedna kopa grošuov eských.

L. 16.

1 1 e m, Kdož nadává oltáe, nebo k z á d u š í, nebo

k špitálu: že ten, kdož nadává, má dáti od toho místopísai

jednu kopu grošuov eských.

L. 17.

1 1 e m, P e v o z u j e -1 i místo toho jiný plat na

též z á d u š í: tehdy také od toho místopísai jedna kopa grošuov

eských.

L. 18.

1 1 e m, Od každého o d h

á

daní: místopísai jedna kopa

grošv eských, a též od každé osoby. -

L. 19.

Item, Od panování, kteréž se pi tom po odhádaní

zapisuje, tyi groše eské.
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L. 20.

I tem, Když dá úmluvu pro nez právu: kolika koli

osobám dá úmluvu, kteréžto úmluvy se v Trhové, neb Vtší

dsky zapisují, od zapsání té úmluvy od každé osoby tyi groše

eské. Item, vede-li právo pedse na zvod: tehdy od každé

osoby zapsání toho zvodu tyi groše eské.

L. 21.

I I e m, Po zvodu od panování až do odhad a n í :

.po tyech groších eských.

L. 22.

Item, Jestli že kdo pošle na brání komorníka,
a neml-li by co bráti komorník, a uinil panování: od relací

toho panování, když by ji komorník uinil, tyi groše eské;

a tak i od jiných panování po tyech groších eských.

L. 23.

Item, Kdož koli v tch dskách chce emu odpor jí

initi: od toho odporu tyi groše eské. Pakli více osobám
|

odpírá než jedné: tehdy od každé osoby tyi groše eské.
jj

L. 24.

Item, P o ž e n e - 1 i kdo k tomu odporu: od zapsání

toho puohonu pi tom odporu, kolik koli osob pohání, od každé

tyi groše eské. Pakli msto, nebo konvent pohání: tehdy

jedna kopa grošuov eských.

L. 25.

Item, Z tch desk kdo chce veypis míti: od

každého veypisu dvamezcítma grošuov eských, podlé svolení

obecního O vyzdvižení desk uinného.

L. 26.

Item, Od každého zápisu, aneb trhu petení v týchž

dskách: tyi groše eské.
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L. 27.

1 1 e m, Jestli že který t r li j e s t, »aby dal naped rok

nebo piiol léta vdti, jakž ten zápis ukazuje«: jestli že dá ten

rok nebo toho puol léta naped vdti, od toho zapsání místo-

písai tyi groše eské. Pakli by kdo dal ješt rok a prodlení

na ten trh, a to prodlení zapsáno bylo: od toho zapsání tyi
groše eské.

L. 28.

Item, V vtších dskách se tito zápisové zapisuji.

L. 29.

Item, Kdož zápis ndlá »s místem« nad summu
sto kop grošuov eských po smrti své: kolika koli

osobám zapisuje, od každé osoby tyi groše eské.

L. 30.

Item, Kdož zápis udlá bez »místa« komuž koli

veyše než ve stu kopách groších eských, a jestli že mu ten

zápis zase propustiti chce, komuž zapisuje : od toho propuštní

tyi groše eské.

L. 31.

Item, Od propuštní téhož zápisu, když na prázdné

místo koho doloží, aby mu ten zápis propustil: od toho pro-

puštní osm grošuov eských.

L. 32.

Item, Jestli že by pak v kterém zápisu komu
co odkazoval zejména: od každé té osoby, komuž se za-

pisuje, po tyech groších eských.

L. 33.

Item, Jestli že kdo dluh zapisuje veyše nad sto

kop grošuov e s k ý cli : bude-li rozdíln na roky placení,

tehdy kolik osob kvituje, od každé osoby kvitování po tyech
groších eských. A od propuštní: kolika se osobám propauští,

od každé osoby po tyech groších eských.



Práva a zízeni zemská 1549. 285

L. 34.

Item, Jestli že podlé zápisu svého se s komor-
níkem pražským kdo uváže: kolik se osob uváže a ko-

morník relací udlá, od té relací od každé osoby po tyech
íiroších eských. A kdož i)ijme jeden druhému za uvázaní: od

každé osoby po tyech groších eských.

L. 35.

Item, Kdož odpor uiní uvázaní nebo zápisu:

kolika osobám odpírá, anebo kolik jich odi)írá, od každé osoby

po tyech groších eských.

L. 36.

Item, Od viz kladení v tch obojích dskách: od

každé osoby, když vizy kladau, po tyech groších eských.

L. 37.

Item, Kdož komu práva svého v tch dskách po-

staupí: od každého postaupení práva po tyech groších eských.

L. 38.

Item, Od každé juxty: kolika se osobám juxty dlají,

od každé osoby po tyech groších eských.

L. 39.

Item, Jestli že který zápis jest, >^aby dala strana stran

naped vdti rok, nebo puol léta, jakž ten zápis ukazuješ : jestli

že dá ten rok, anebo toho puol léta strana stran naped vdti,
od toho zapsání pi tom zápisu tyi groše eské.

L. 40.

Item, Od obranního listu: tyidceti grošuov
eských.

L. 41.

Item, Když úedníci z rozkázaní krále JM*\ pánv
JM" a vládyk z plného saudu, nel)0 vedle zízení zemského

jedau k nemocnému kdež koli: tu tem úedníkuom písluší toliko,
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místokomorníkii, místosiidímu, místopísai. Místokomorník, místo-

siulí ti poád jezdí, a místopísa vždy s každým z nich; le by

bezelstn jeti Sc4m nemohl, tehdy množe na míst svém jiného

z úedníkuov, kteí pi dskách zemských jsau, též písae menších

desk zemských poslati, a ten každý bude to povinen uiniti a jeti.

A od tch jízd vždycky má každý dáti pt grošuov eských,

a o ty se dlí
;
jednu místokomorník bére polovici, a místopísa

polovici. Pakli místosudí s místopísaem jede, nebo kohož místo-

písa z úedníkuov svvclui dotených pošle : též se dlí. A k tomu,

k komuž jedau, má je frau i stravau sem i tam opatiti a pvoda
jim dáti, a zvlášt také od desk zaplatiti.

Dchodové spolení.

L. 42.

Item, Jdau-li k nemocnému zde v mstech praž-

ských ú e d n í c i, i na Hradany, nebo na Zámku pražském : od

toho jim má dáti ten, k komuž jdau, pt kop grošv eských.

A o ty se dlí všichni místokomorník, místosudí, místopísa,

úedník králové JM'', úedník podkomoího a písa menších desk

zemských, na rovný díl. A ten pro to, k komuž jdau, zvlášt od

desk zapla.

L. 43.

Item, Památného pi žádném saudu nemá bráno

býti od jedné pe a osoby pes dv kopy grošuov eských, podlé

svolení snmovního O vyzdvižení desk uinného. A o to se dlí :

Místokomorník bére jeden groš, místosudí ti groše, místopísa

dva groše, a úedníci králové a podkomoího po jednom groši

eském ; krom písae menších desk zemských, ten bére zvlášt,

ne z jich, tyi groše.

L. 44.

Item, Místokomorníku, místosudímu, místopísai,

každému z nich po puol tetí kop groších eskýcli z trulilice

na každé suché dni.
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L. 45.

Item, Od menšího saudu painátnébo úedníci

beran od každé osoby vedle povahy pe, tak jakž snmovní

zízení ukazuje; a též se o n dlte, jako z vtšího saudu.

L. 46.

Item, Od propuštní puohonu sedmdesáte a devt
arošv eských; a též se o n úedníci dlí jako od uvázaní.

Duochod písae menších desk zemských.

M. 1.

Item. Menší dsky, v nichž se menší zápisov zapisují

do summy sta kop grošuov pražských eských, a nad to sto

nejde žádný zápis v ty dsky, než pod sto kop což níže, ti všickni

jdau do menších desk. Najprvé zápisové »s místenK< po smrti

ve stu kopách groších eských: od toho zápisu dává se od každé

osoby tyi groše eské, kolikaž se koli zapisuje. Item, Kdož

ten zápis káže sob ísti: má dáti jeden groš od tení. Item,

Kdož chce sob zase ten zápis z desk propustiti, dolože na

prázdné místo koho chce, a ten jemu zápis propustí : dá od nho
osm grošv eských. Pakli tu pi tom bude osobn která osoba,

kteráž v zápisu zapsaná jest: tehdy není potebí na prázdné

místo žádného doložiti; než ta osoba ten zápis propustí, kteráž

tu osobn stojí, kteréž zápis svdí. A tu nedá než od propuštní

tyi groše eské.

M. 2.

Item, Dluh se zapisuje až do sta kop grošuov

e s k ý ch a níže; a ten zápis »bez místa'< bývá až do ureného

asu, pokudž se strany smluví. A též kolika osobám se zapisuje,

od každé osoby tyi groše eské má dáti, a od tení jeden groš

eský. A svdí-li ten dluh rozdíln, tehdy od každé kvitancí

tyi groše eské. Pakli více osob kvituje než jednu, tehdy od

každé osoby, kolik jich kvituje, tyi groše eské. A od pro-

puštní toho zápisu, jestli že jednomu propauští, dá tyi groše
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eské; nebo kolika koli osobám propauští, od každé osoby tyi
groše eské.

M. 3.

Item, Zápis také bývá bez Miiísta» ve stu kopách
groších eských nápadní po smrti, že toho nemž pro-

pustiti; a též od nho dá od každé osoby tyi gi'OŠe eské.

A rozkáže-li v témž zápisu zejména komu co dáti, též od každé

osoby tyi groše eské. A nemuož rozkázati v tom zápisu žádnému

dáti veyš zejména summy, než pokudž zápis ukazuje.

M. 4.

Item, Od zápisu: kdož udlá rukojmím, že je slibuje

z rukojemství vyvaditi, kolik osob neb rukojmí bude, od každého

tyi groše eské. A když se ten zápis propauští: od propuštní

každé osoby tyi groše eské.

M. 5.

Item, Kdož ddiny manské p r o d á a v dvorské dsky

klade, druhdy nemá ddin více manských k zpráv, i udlá zápis

v menších dskách »jestli že by na ty ddiny právem sazeno bylo,

že jej v tom slibuje zastaupiti pod pokutau s komorníkem uvázaní

v ddiny svobodné« : kolika osobám ten zápis svdí, od každé

osoby tyi groše eské. A též od propuštní, a od tení toho

zápisu jeden groš eský.

M. 6.

Item, Jestli že kdo prodá nebo zastaví ddiny
zápisné, a že nkdo dá nebo puojí více summy než zápisové

ukazují : ten, kdož prodává nebo zastavuje, udlá zápis na se,

>/když by k výplat ty ddiny pišly, aby ten, kdož prodává nebo

zastavuje, zase tomu, komuž prodal nebo zastavil, dodal summu,

což veyš vzal, aby dal a navrátil ; i nedá-li, tehdy se tím zápisem

uváže v ddiny zapisujícího, kteréž zapíše tím zápisem svobodn« :

od toho zápisu od každé osoby tyi groše eské. A od pro-

puštní též, a od tení groš eský.
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M. 7.

I tem, Jestli že jest kdo zpravce podlé druhého
v trhu, nebo píjemcím vna : tehdy ten vedle kohož jest zpravce

nebo píjemce vna, udlá zápis, že »skrze tu zprávu nebo píjem

vna žádné škody míti nemá, a zpravuje jemu ddinami, kteréž

má neb míti bude'<; od toho zápisu od každé osoby tyi groše

eské. A od propuštní též, a od tení jeden groš eský.

M. 8.

Item, Jestli že se strany svolí, když jeden druhému

komorní plat dává, a pijdauce ke dskám zápis udlá ten na se,

»kdož plat platí, že jest jemu nedodal, a že jemu dodá, když

jemu druhý úrok dá, pod pokutau'< : od toho zápisu od každé osoby

tyi groše eské. A od propuštní též, a od tení jeden groš.

M. 9.

Item, Kdož komu práva svého bu k ddinám,
nebo k dluhu, ješto zápisové jsau toliko ve stu kopách groších

eských nebo níže, postupuje: od toho postaupení práva od zápisu

od každé osoby tyi groše eské. Od propuštní též, od tení

jeden groš.

M. 10.

Item, Každý oso b n m á p e d úadem býti, kdož

chce zápis dlati, a kdož pijímá, chce-li sám, množe. Pakli

chce konni poruiti na svém míst, muož to uiniti. Pakli ten,

kdož by ml zápis initi, nechtl by ekati, muož rekognjc[jvzíti

od úadu, a od té rekognicí tyi_gi'0še, eské dá^ a kdož pijde

s tau rekognicí, bude kladeno.

M. 11.

Item, Jestli že otec synu moc dá zápisem dskami
Památnými, anebo kdo jiný píteli, neb komu jinému, aby na

nn'st otcovu syn kladl, což otec prodá, aneb jiný na míst jiného :

od toho zápisu od každé osoby tyi gToše eské.

Práva a zízení zemská 15-19. ^"
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M. 12.

Item, Kdož má list s rukojmmi a s peetmi visu-

tými na peníze obyejný, a ten list že by potracen byl.

a jistec že by dal summu, na ten list ukazoval, a vitel že by

list potratil, a potom vitel že by zápis udlal jistci, >/jestli že

by kdo tím listem upomínal, že nemá jistec po druhé summy

dáti, ani skrze to upomínání k žádné škod pijíti'< a v zápisu

>/l)okuta s komorníkem uvázaní v ddiny jeho, kdož zapisuješ: od

toho zápisu od každé z tch osob tyi í^roše eské,

M. 13.

Item, Když se strany svolí, a káží sob dskami Památ-

nými zapsati, bud že by ml jeden na druliého právo vésti, anebo

pro úrok s komorníkem bráti, kdy ten zápis utU^^lají, že >/nemá

stranám ke škod býti'-<: od toho zapsání od každé osoby tyi

groše eské.

31. 14.

Item, Jestli že by kdo chtl vno zplatiti, a ruoznice

že by byla, ím má to vno zplaceno býti, a podali se na roze-

znání panské, a v tom proto, že by vzal summu a vno propustil,

a zápis dskami Památnými že by udlal, »pevzal-li jest, aby zase

navrátil^, pakli by (huhá strana mla dodati nad tu summu, a ten

zápis svditi má >aS pokutau s komorníkem uvázaní'< na ob stran

v ddiny jich: od každé osoby tyi groše eské.

M. 15.

Item, Jestli že by kdo statek prodal, a na tom statku

vno ženy toho, kdož by prodal, bylo, a on pi tom asu, když

by kladl statek ve dsky, nemohl vna pevésti, a zápis na se

udlal »pod pokutau do ureného asu že má pevésti to vno'< :

od toho zápisu od každé osoby tyi groše eské.

M. 16.

Item, Jestli že by kdo slíbil za kterého pítele

svého za poruenství, anebo za komorníka na uvázaní, anebo

na brání pro úrok, a ten pítel že by zápis udlal, »že za to
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rukojemství žádné škody míti nemá pod pokutau'< : od každé osoby

tyi groše eské.

M. 17.

Item, Vloží-Ii kdo komu odpor proti zápisu, a vloze

odpor i jede ven z zem, a ten proti komuž jest odpor vložil,

chtl by jej k tonui odporu pohnati, a když by mla léta projíti,

i žádal by aby bylo znamenáno Památnými dskami, yy/.e jest jej

chtl k tomu odporu pohnati, i není ho v zemi« : od toho zápisu

od každé osoby tyi groše eské.

M. 18.

Item, Nkdo uin nkomu škodu, i jel by v tom ven

z zem, a ten, komuž by škodu uinil, chtl by ho pohnati

z tch škod, a než by léta zemská prošla, žádal by toho, aby

to bylo dskami Památnými zapsáno, »aby ho potom mohl hnáti

z tch škod, aby jemu let projití ke škod nebylo'< : od každé

osoby tyi groše eské.

M. 19.

Item, Kdož vede komorníka na ohledání škod nebo

jiného: od toho zapsání od každé osoby, kolik jich vede, tyi

groše eské.

M. 20.

Item, Od veypisuov nález nov, nebo zápisuov z desk:

po dvamezcítma groších eských, podlé svolení snmovního O vy-

zdvižení desk uinného.

M. 21.

Item, Což se koli do menších desk vpisuje: od toho

zapsání od každé osoby tyi groše eské.

19^
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Puohonné dsky.

M. 22.

Item, Když se puohonové do desk zemských Puo-^

honných vpisují: od ka/dého phonu od každé osoby jeden

groš eský.

M. 23.

Item, Kdož uiní poruníka pi puohonu své pe:
od každé osoby jeden groš eský.

Yl M. 24.

W

fjr Item, Kdož vízu klade na puohon: jeden groš eský.

A msto, neb konvent: ti po tyech groších eských.

,^
M. 25.

^ Item, Od žaloby dlání: od každé osoby tyi groše

eské. Item, Od vizy na žalobu vložení: jeden groš eský.

A msto, nebo konvent kláštera: tyi groše eské.

M. 26.

Item, Když poklid strany berau, neb ho žádají: od

každé osoby od toho poklidu po dvau groších eských. A když

msto, nebo konvent, neb která kapitola s kým poklid berau:

msto dáti má od najprvního poklidu jednu kopu grošuov eských,

a osoba jedna proti nim tyi groše eské. Než když by potom

koliko koii chtli i)okliduov bráti k té jedné pi msto, neb

konvent, neb kapitola: více po prvním poklidu dávati nemají, než

po tyech groších eských.

M. 27.

Item, Od tení toho všeho, a každého zvlášt: po jednom

groši eském.

M. 28.

Item, Kdož na kom právo ustojí, a to své právo stane

chce komu zapsati a postaupiti: od toho tyi groše eské.
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M. 29.

1 1 e 111, Když se právo vede po p a n s k é m nález u,

neb úedníkiiov menších: když komorník relací udkí, aby se za-

psala, od úmluvy, od zvodu, od panování zapsání po tyech
groších eských,

M. 30.

1 1 e m, Od nálezu tení: tyi groše eské.

M. 31.

1 1 e m, Kdož po r a u í pi nález u, aby na míst pvoda
kvitoval z summy: tyi groše eské.

M. 32.

Item, Kdož pona své právo vésti, a v tom že by

jinému chtl zapsati: od toho tyi groše eské.

M. 33.

Item, Od položení ú r o k

a

: kdož vyzdvihá, bu málo

nebo mnoho, tyi groše eské.

M. 34.

Item, Když s komorníkem berau pro úrok, a relací

komorník iní, aby zapsáno bylo : od každé osoby tyi groše eské.

M. 35.

Item, Kdož odpor proti b r á ní i n

í

: od toho tyi
groše eské. Než když msto, nebo konvent: tehdy jedna kopa

grošuov eských.

M. 36.

Item, K odporu kdož pohání: od té relací od každé

osoby tyi groše eské. Pakli od msta nebo konventu iní

relací : tehdy jedna kopa grošuov eských.

M. 37.

1 1 e m, Od po r u n í k a k o d p o r

u

: od každé osoby tyi
groše eské.
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M. 38.

I tem, Ne má -li co komorník hráti a .panuje: tehdy

od toho panování zapsání tyi groše eské. Pakli dva pannjí:

tehdy osm gTošuov eských.

M. 39.

Item, Jestli že zájem piženau ke dskám k úadu,
a odhádá se: od toho odhádaní tyi groše eské; a od toho od

každého od tení po jednom groši eském.

M. 40.

Item, Kdož vyrukuje komorníka na brání na
uvázaní: jeden groš eský.

M. 41.

Item, Kdož peníze u d e s k položí, málo nebo
mnoho: od vyzdvižení tyi groše eské, od položení listuov též.

M. 42.

I I e m. Od zapisování s v d k u o v : od každého svdka
tyi groše eské.

M. 43.

Item, Kdož list nebo listy poloze chce je vy-

zdvihnauti zase, nebo vyruiti: od toho tyi groše eské.

M. 44.

1 1 e m. Od vypisování s v d k u o v : od každého svdka

též tyi groše eské.

M. 45.

1 1 e m, M í s t o k o m o r n í k u a m í s t o s u d í m u o d ohle-

dání škod, anebo od puohonu ze škod: od každé osoby každému

Lt:PQ^ dvau groších eských,

M. 46.

Item, Od listu, kdož tím listem dává jeden dru-

hému p u o 1 léta nebo rok naped vdti vedle zápisu : od toho

zapsání tyi groše eské.
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Odporové u menšich desk.

N. 1.

I tem, Proti zápisu kdož odpírá: jestli že jeden za-

pisuje, od toho odporu tyi groše eské. Pakli odpírá proti

dvma osobám: tehdy od každé osoby tyi groše eské. A od

propuštní též, a od tení jeden groš eský.

N. 2.

Item, Kdož odpírá proti uvázaní s komorníkem:
od toho odporu od každé osoby tyi groše eské. A od pro-

puštní odporu též.

N. 3.

Item, Od vizy na ty odpory kdož klade: každá

osoba jeden groš eský; a proti kolika osobám vizy klade, od

každé osoby jeden groš eský.

N. 4.

1 1 e m. Když kdo zápis udlá bez >>ni í s t a« ve s t

u

kopách, anebo v menší sunmi, a vtom zápisu stojí: >/jestli že

by ten umel komuž se zapisuje, že má ten toho zápisu, kdož

zapisuje, prázen býti«, anebo >'že má ten zápis zase pipadnauti

na toho kdož zapisuje'<, a on pijda i vloží vizu pi tom zápisu,

že jest ten umel, konuiž zapsal, a že právo toho zápisu zase

na pišlo : od té vizy tyi groše eské.

N. 5.

Item, Kteí zápisové stojí v menších dskách »s ko-

morníkem uvázaní'<: koliko se koli osob uváže, když komorník

relací udlá, pijeda z uvázaní, od každé osoby té relací zapsání

tyi groše eské.

N. 6.

Item, Jestli že kdo komu pijme za uvázaní »tak

jako by se s komorníkem uvázah< : od toho zapsání od každé osoby

tyi groše eské; a od tení téhož jeden groš eský.
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N. 7.

Item, Jestli že kdo zapisuje obci nebo konventu:

od toho zápisu jedna kopa grošv eských.

N. 8.

V Památné dsky to se klade: Pánuov JM" veypovdi

stranní na vznešení aneb od krále JM" a jiných sauduov podání

uinné, a snmové obecní nkteí, anebo rozkázaní a odložení

pí ; od tch se neplatí do desk vložení, než od tení po tyech
groších eských.

N. 9.

Item, Komuž král JM' a páni JM' z plného saudu

milost uiniti ráí, aby poruníky zdlal, aby na míst toho,

komuž milost dadí, mohl pohánti, puohony pijímati a sauditi

se etc: od té relací tyi groše eské, a od milosti po jedné

kop groších eských. A od toho zapsání od každé osoby po-

runíka: tyi groše eské.

N. 10.

Item, Když relací ke dskáni uiní se od purkrab
Hradu pražského: od každé osoby tyi groše eské, a to po

nálezu nebo i)0 právu stáném.

jV. 11.

Item, Když strany smlauvu do desk Památných
sob vloží: oboje strany od každé osoby po tyech groších

eských. A jest-li smlauva »s pokután pepadením strana nedržící

stran držící s komorníkem pražským uvázaní-^ : tehdy když se

s komorníkem pražským uváže, a relací komorník uiní, tehdy

od té relací od každé osoby po tyech groších eských. A uiní-li

kdo tomu odpor : též od toho odporu od každé osoby po tyech
groších eských. Pakli obec nebo konvent iní odpor: tehdy po

jedné kop groších eských. Pakli odpírá kdo proti obci, nebo

konventu : tehdy od každé osoby po tyech groších eských.
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N. 12.

Iteii]. Kdož uiní poruiiíkíi nebo poruníky dskanii

Památnými všech pí svých: od toho zapsání od každého

z nich po tyech groších eskýcJi, koliko koli zapisuje.

N. 13.

Item, Kdož pijda k úadu, i žádá komorníka na ohle-

dání škod, komorník se jenui vydá, a ten komorník když se

vrátí, udlá relací: od zapsání škod dává se tyi groše eské.

N. 14.

Item, Od každého listu zapsání k úterskému dni:

tyi groše eské.

Ingrossátor,

kterýž dsky Vtší na pargamen píše, toto bráti má.

N. 15.

Item, Na každé suché dni z truhlice jednu kopu
grošv eských, a na lázni ti groše eské.

N. 16.

Item, Od trhu, vna, rozdílu: komuž se koli klade

k záduší, konventu, mstu, od desíti kop grošuov eských až

doluov, kdož v takové malé summ klade, panské i písaské — od

desíti kop grošuov od trhu dává se devt grošuov eských : pakli

níže, tehdy také mén. Než jestli že se mstu klade, nebo

k záduší, konventu: tu jednu kopu grošv eských od desíti kop

grošv eských.

N. 17.

Item, Od rekognicí, kteráž k Vtším dskám písluší:

tyi groše eské.

N. 18.

Item, Od tch relací, když se co s povolením královským

nebo panským do Vtších desk a Trhových klásti má, dáti má od



298 Práva a zízení zemská 1549.

té tyi groše eské. A kteráž se relací na msto, nebo konvent,

aneb kapitolu vztahuje : od takové relací jednu kopu grošuov

eských. Neb se tak vždycky platí, a ta se zapisuje v Kvaternu relací.

N. 19.

Iteni, Když úedníci kde jdau nebo jedau: kolik

trhuov nebo jakých koli vkladv ve dsky Vtší se klade, od

každého tyi groše eské.

N. 20.

Item, Od obranního listu: tyi groše eské.

IV. 21.

Item, Od zatýkacího listu: vosm grošuov eských.

N. 22.

Item, Od každého veypisu z Vtších desk: tyi
groše eské.

N. 23.

Item, Od každého majestátu, nebo kšaftu, nebo

jakého koli listu, ješto do Vtších neb Trhových desk vjíti má:

osm grošuov eských.

Jí. 24.

Item, Od každého odhádaní: tyi groše eské.

N. 25.

Item, Od listv posylacích od úadu: dva groše eské.

N. 26.

Item, Od listu duohonního na jednu každau osobu:

po pl tetím groši eském; a od listu zvodního tolikéž po puol

tetím groši eském; a od msta a konventu neb kapitoly puol

kopy grošuov eských.

N. 27.

Registrátorové pi každých suchých dnech berau dva-

nácte grošv eských z truhlice za registíky, kteréž píší pánuom.
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N. 28.

Item, Když kdo pijde ke dskám a potebuje, aby

jemu dšky teny byly: iieuiá-li legistíku, má k registrátorovi

jíti, aby jemu legistík nalezl, a on když nejde, dá jenni jej

vypsaný ; a od toho registíku jednoho každého jeden groš eský

dávají.

Toto mii zemskému,

kterýž pod úadem najvyššího komorníka jest.

IV. 29.

Item, Od lánu ddiny od mení: dvadceti grošuov

eských. Item, Od lánu luk též.

N. 30.

Item, Od lánu lesu mení: puol kopy grošuov eských.

N. 31.

Item. Od míle mení: pt kop grošuov eských.

N. 32.

Item, Jestli že by vyjel na mení a nemil: tehdy

patnácte grošuov eských. A píivod má dáti pacholka mii,
aby jemu pomáhal.

N. 33.

Item, Když jede mi z rozkázaní krále J^I*' neb

panského miti: tehdy má místokomorník sním jeti a místo-

písa s nim poslati má místo sebe; a od toho má jemu dáno býti

pt kop grošuov eských, a k tomu stravu a fru sem i tam.

Jí. 34.

Item, Kdož listu žádá na odhádaní: od každého toho

listu má dáti dva groše eské.
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N. 35.

Item, Jestli že by páni JM* rozkázali jeti úed-
níkm vedle purgkrab: také se jim od toho má dáti pt
kop grošv eských. A též fru i stravu sem i tam.

N. 36.

Item, eníku zemskému, kterýž pod úadem najvyššího

sudího jest: od zahájení saudu patnáct grošuov eských.

N. 37.

Item, Od žaloby tení: od každé sedmnácte grošuov

eských; a z toho dává písai menších desk dva groše eské.

A kolik pvoduov jest: od každého tolikéž. A od msta, a kon-

ventu, nebo kapitoly, též mistruov, kollegiatuov: po jedné kop
grošuov eských.

O saudu dvorském.

O. 1.

Item, Saud dvorský pedkem aby vždycky pi
tchto asích ped saudem komorním držán byl tyi-
krát do roka: První nazejtí svatého Bartolomje; druhý na-

zejtí svatého Martina; tetí nazejtí Obrácení svatého Pavla na

víru; tvrtý nazejtí Svátosti; a toliko na ty dni sauzeno býti

má, a dále nic, le by toho hodnau píinu sudí dvorský s raddami

toho saudu uznal, aby dále sauzeno býti mohlo. A pi vynášení

potazu, aby se tak zachováno bylo, jakož o tom majestát krále

Vladislava naped v tomto Zízení položený šíe v sob to zavírá:

Totižto aby potaz vždycky dva z pánuov, a jeden z vládyk

vynášeli, jako i pi saudu zemském vtším. Než což se osob

vsazení do téhož saudu dvorského dotýe, to se zuostavuje pi
vuoli a mocnosti JM" královské, ponvadž to vlastní saud JM"
jest

;
jakýž koli poet ráí míti v tom saudu, tak se v tom potu

držeti má. Však nález nemá mén vynášen býti, než aby na

témž saudu deset osob saudcí sedlo, a ten každý saudce povinen

jest, nechce-li déle v tom saudu sedti, rok vysedti, a po tom
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roce teprva bude moci odpuštní vzíti, tak jako se pi jiných

saudích dje. A toto zízení trvati má do vuole JM" královské,

ponvadž to saud vlastní JM" jest.

O. 2.

Item, Ponvadž saud dvorský ped se jde a se drží,

aby najvyšší sudí dvorský dsky dvorské v své moci, jakož jest

od starodávna bývalo, ml. A k tomu sob též, jakž od staro-

dávna jest, aby úedníky pi tch dskách zídil.

O. 3.

Item, Na ddiny manské komorníkem od úadu
zemského nemá vedeno býti, než od dvorských desk úed-

níkem neb komorníkem.

O. 4.

Item, Tento ád a spsob jest puohonuov pi
ú a d u d e s k d v o r s k ý cli, jako dsky dvorské ukazují : Každý

l)uohon z ddictví má býti trojí, a z jiných vcí toliko jeden.

A pi braní tch puohonv a vydávání, má se tak zachováno býti,

jakž níže psáno stojí. A puohon nemá žádnému vydáván býti,

ani útok, le tu puovod sám osobn stane a toho žádati bude.

O. 5.

Item, V š i c k n i manové, kteíž koli která manství krá-

lovská mají a drží, když z toho manství JM*' královské ve dni

a v roce, to jest v roce a v šesti nedlích, povinnosti a slibu

manského neuiní, jakž o tom takové povinnosti a slibu forma

písahy níže položená stojí: ti a takoví všecko právo své proti

JM" královské ztratí, a podlé práva manského ten statek manský

propadnau, a na JM* královskau spravedliv pravým právem

pipadne. A kdož by v tom asu svrchu psaném toho, aby mu
léno podáno bylo, hledal: má jemu podáno býti. Než nebylo-li

by jemu od JM'* královské, neb sudího dvorského v tom asu,

v roce a v šesti nedlích, bez hodných a slušných píin i)odáno :

to žádnému ke škod býti nemá.
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O. 6.

I tem, Na snmu obecním, kterýž dvžán byl na Hrad
pražském léta etc. 154G v úterý po svatém Jakubu, takto zízeno

jest: Proti tomu JM* královská stavuom povoliti ráil, což se tení

desk dvorských dotyce, pro lepší stavuov vyrozumní, kdož by

koli od milosti slavné pamti krále Vladislava, od dání zámku a

statku Kameyku a provolání manských statkuov léta MD tvrtého

v nedli po Božích Tech králích stavuom uinné a dané, na

které statky manské, nemajíce jich v ddictví vysvobozených a

pevedených, léna nepijal: aby v roce a ve dni to sob jeden

každý ješt vykonati a na to léno pijíti, pod propadením králi

JM*^ takového zboží a statku, povinen byl. Což se pak veyše

ped tauž milostí stavuom danau statkuov všech a všelijakých

jiných dotýe, kteíž jakýmž koli spsobem ve dskách dvorských

vepsáni a vloženi jsau: ti aby za manství poítáni nebyli, le

by JW královská, že to manství jest a léno z nho po též milosti

že pijímáno bylo, polúázati ráil; tehdy ten každý toho statku

držitel, od asu takového JM" královské pokázaní, aby byl po-

vinen, jakž doteno jest, ve dni a v roce léno pijíti, aneb má-li

jakau milost na osvobození toho statku, tu pokázati. A JM' krá-

lovská aby na den svatého Jeronýma najprvé píštího to všeckno.

což tím spuosobem. jakž nahoe doteno jest, vyiiledáno bude,

že by manství býti mlo, to aby vbec zejména teno a od JM''

královské jmenováno bylo. A kdož by tu pi tení týchž desk,

aneb potom ve dni a v roce, a to na schválení a rozeznání, tu

kdež spravedliv náleží, pokázal, že i po té milosti krále \'ladi-

slava, pijímajíc léno, potom k ddictví tomu dáno a vysvobozeno

jest: ten každý pi tom zuostaven býti má, a z toho léna ])i-

jímati povinen není. Než kdož by nepokázal, ten v povinnosti

lenní zuosta a léno pijímej.

O. 7.

Item, Tento ád se pi dskách dvorských zacho-

vávati, jakž od starodávna l)ývalo, má: Když ten kdož které

zboží neb ddiny manské komu prodává, a ve dsky dvorské klásti

chce, toho žádný kaupiti ani jirodati nemá a nemnoze, než le
by k tomu kiál JM*^ ])ovoliíi ráil; a má dotázán býti od naj-

vyššího sudího dvorského, neb úediiíkiiov desk dvorských: yAzáá-
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vá-li dobrovoln JM" královské právo manské ?« A dí-li, a pizná

se, že vzdává: tehdy na nu'st JM" královské sudí tlvorský, neb

úedníci to pijíti mají. A ten, komuž by mlo kladeno býti, též

a jest otázán : >/cbce-li se v tom zachovati a pijíti to právo

manské a k JM*' královské vedle vysazení toho manství se

zachovati vedle práva V'< A jestli že obojí k tomu tak svolí a se

piznají: tehdy takový trh má se stranám vykonati, a to s i)0-

volením JM'' královské. A po vykonání takového vkladu ve dsky

dvorské, ten kupující od najvyššího sudího dvorského na míst

JM*' královské slib a povinnost manskú uiniti má, a povinen

jest v tato slova:

O. 8.

»Pí sahám Pánu Bohu, najjasnjšímu knížeti a pánu,

panu Ferdinandovi, ímskému, uherskému, eskému otc. králi,

infantu v Hispanii, arciknížeti rakauskému a markhrabi moravskému,

lucemburskému a slezskénui knížeti, a markhrabi lužickému etc,

pánu mému milostivému, jako králi eskému, i JM" ddicuom,

a vší korun eské, vrnost a poddanost manskau se všemi d-
dinami a zbožím svým manským N., a piíkám tauž vrnost

a poddanost manskau držeti a zachovati, jako dobrému a vrnénm
manu písluší, tak a tím vším spuosobem, pokudž ád a právo

manské dvoru krále JJM*' ukazuje. A kdež bych jaká manství

zvdl, neb léna promleují, toho nemám pro žádnu vc zatajiti;

než v tom se ve všem vrn a práv k JM'^ královské i k korun

eské, tak jak na vrného mana písluší, zachovati, a toho jinak

neiniti, ani pro píze, ani pro nepíze, ani pro kterau jinau

vc! Tak mi Pán Bh pomáhej i všickni svtí !«

O. 9.

Item, Jestli že by kdo na manství bez povolení
královského co prodal neb zapsal, krom vna do desíti

kop grošv eských: že to žádné moci nemá míti. Než k emu
JM* královská povolení dáti ráí, to mocné býti má.

O. 10.

1 1 e m. Jakož j e s t pedešlý m Zízen ím Z e in s k ým
ten ád zapsán a zachováván, i také držáu byl, kdož by



304 Práva a zízení zemská 1549.

po právu stáném neb po rozsudku právo vésti na které ddictví

ddiné chtl, kterak jest se pi tom až do posledního tvrtého

neb jalového panování zachovati ml; i ponvadž jest z dvojího

panování sešlo pi vedení práva na ddictví o summy po roz-

sudcích, neb stáných právích zemských : ten se ád a spsob tolikéž

pi saudu dvorském zachovati má, aby nebylo než po zvodu

jedno panování, a po odhadu druhé, kteréž slov jalové neb

poslední.

O. 11.

Item, Jestli že by kdo na kterém koli manu
jak au sum mu bu rozsudkem neb právem stáným obdržel,

ped kterým koli jiným saudem, a neml by žádného statku na

ddictví, než toliko na manství; a kdož na též manství po

takovém písudku neb právu stáném právo vésti by chtl: že to

každý bude moci uiniti s povolením JM" královské skrze psanú

relací a jinak nic, vezma na právo vedení ke dskám dvorským

relací od toho saudu, kdež písudek na summu neb právo stáné

má. Však takové práva vedení má býti bez ujmy práva krále

JM*' manského vrchnosti. A kdož by tak právo až na vrch

dovedl, až na panování jalové : ten každý aby povinen byl ve dni

a v roce, jakž veyš napsáno stojí, léno pijíti a povinnost manskau

uiniti. Však JM* královská ráil jest na poníženau prosbu

stavv své milostivé povolení k tomu dáti, že ty osoby, kteréž

JM* královská na závazku držeti ráí, a statky své v manství

jsau uvedli, což jsau ty osoby tak dluhuov prvé, nežli ty statky

JM** královské v manství uvedli, komu zdlali a zapsali: pro

takové toliko samé, a ne jiné dluhy, budau moci ponkud statky

své manské prodati, a tím dluhy takové zplatiti. Než jestli že

by kdo z tch osob statku svého, jakž doteno, prodati nechtl:

tehdy aby ten každý, komuž jest táž osoba neb osoby dlužni,

právo na ten statek od desk dvorských až do té summy vésti

mohl; však takoví statkové bute tak prodáni neb právo na n
vedeno, aby pedse v témž manství a povinnosti JM*' královské

zuostali.
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O. 12.

Iteni, Jestli že by jací rozdílové o statky léiiské

a manské byli: ty má míjvyšší sudí dvorský na saudu svém

spolu s raddami svými rozvažovati a sauditi.

O. 13.

Item, Jestli že by komu král JM* dal kterau
odúmrt: že ti, kterýmž dáno bude, mají dáti pedkem tu odúmrt

provolati v nejbližším mst od téhož zboží kde leží, tak jakož

forma listu provolacílio doleji napsána to v sob šíe zavírá.

O. 14.

Item, Jakož nkteí držitelé ddin, jichž se ddiny

za královskau odúmrt provolávají, to nduví, že o provolání nic

nevdli, a tak zvodu na ddiny své neodpauštjí : protož, aby

již po tento as i na potom vždycky takto se pi tom všickni

zachovávali. Kdož by kolivk list provolací vzal na které ddiny,

aby byly provolány, a když by provolány byly, jakž forma listu

provolacího ukazuje, a držitel tch ddin že by odporu nekladl

do toho asu, až by se list vrátil: že má ten, kdož sob právo

krále JM'' chce osobití, vzíti komorníka od desk dvorských,

a poslati k veejuom držitele tch ddin, kteréž jsau na králi

vyslauženy neb vyprošeny, dávaje jemu vdti, že se ddiny jeho

provolávají, má-li právo, aby odpíral, a dvau nedlí nepeekávaje,

zvodu aby na se nedopauštl. Pakli by toho samého doma nebylo,

tehdy má to jeho úedníku, šafái, neb eledi, neb sauseduom

dvma nebo tem oznámiti, spuosobem svrchu psaným. A ko-

morník ten vrát se, aby ped úadem desk dvorských vyznání

své uinil, že jest byl v tom napomenutí, i také který den.

Pakli by kdo, maje takové napomenutí, dv nedle propustil

a neodpíral potom : již zvod má na býti dán, a on více k ndu-

vení po zvodu nemá býti dopuštn. Neb takový ád a spuosob

od starodávna zachováván jest, jakožto páni v panských nálezích

starých nalezli jsau, a takéž to zachovávati chtí po dnešní den.

O. 15.

Item, Kdož koli list provolací na kterau odúmrt i^U
vezma, nevrátil jeho zase k úadu ve tvrti lét: tehdy odpí-

Práva a zízení zemská, 1549. ^"
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lající inuož vízu vložiti; a jestli že by vizu vloze k svéiuii právu

nestál, nemá jemu to k žádné škod býti, le by od úadu zvlášt

obeslán byl

O. 16.

Item, Co se odúmrtí a vypros králem J^P^ daných
dotyce, kdož kolivek právo králem JM" dané obdrží, bud saudem,

stáným i)rávem, neb smluvau: ten aby práva na vrch dovedl

konen od rozsudku anel) stáného práva, aneb od uinní o túž

vc sndauvy ve dni a v roce poád zbhlém. Pakli by kdo toho

zanedbal: aby své právo ztratil a král JM' aby své právo dáti

mohl, komuž ráí na tom statku.

O. 17.

Item, Jestli že by kdo od koho odpor inil, a ten

nebo ta, od kohož se odpor iní, k svému se odporu nesezná do

prvního nebo konen do druhého saudu: ten odpor nemá krá-

lovské M*' právu škoditi; ale ten, kdož od koho odpor uiní,

aby provedl, že s volí toho odpor uinil. Pakli by toho nepro-

vedl, aby byl trestán vedle práva.

O. 18.

Item, Kteréž odúmrtí jsau, ješto by odporníci zemeli,

a jich ddicové nebo poruníci že by na míst jich neodpírali:

má se dáti vdti k veejuom držitelm tch ddin od toho,

kdož sob právo královo osobuje, a to skrze komorníka od desk

dvorských, tak jakž veyše psáno stojí.

O. 19.

I tem, Odporní ku má dáno býti hojemství jedno
toliko až do druhého saudu. Ale kdož právo královo má,

ten má býti hotov s potebami svými, a nemá jemu hojemství

dáno býti.

O. 20.

Item, Kdož jsan kolivk vyprošovali na JKM" co

za odúmrt, aneb ješt potom by vyprošovali, nejmenujíce po

které o.sol) zejména, ale toliko po komž kolivk, aneb kterak
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kolivk: že jest to proti hulu a i)rávii. A protož aby úedníci

dvorští takové relací od žádného nepijímali, ani ve dsky vpiso-

vali, nyní ani na bndaucí asy.

List obranní takový se dává jako od úadu zemského.

Forma listu puohonného.

O. 21.

Hendrich starší z Švamberka a na Zvíkov, naj-

vyšší sudí dvorský království eského, tob N. z N.

manu, jinak služebnému královskému, mocí královskau a pod

pokutau desíti hiven stíbra pikazujem, aby N. z N. osobn

jeho duojda, ped naši jeho pohnal pítomnost, jehožto i my
tímto listem poháníme.

A tu se má jmenovati den k stání k roku nejbližšímu a

prvnímu. Iteni, V druhém puohonu opt má jmenovati den k roku

druhému. Item, K tetímu a poslednínui roku a stání také se

má jmenovati den ped námi v Praze, anebo našimi námstky,

aby bez i)rodlévání stál, a N. z N. k jeho žalob odpovídal.

A když se tonni dosti stane, ui nám toho jistotu, pitiskna pee
svau k tomuto listu. Psán u desk dvorských královských v stedu

etc. Pod peetí úadu našeho.

O. 22.

1 1 e m. Jestli že se pohání kterými many, ješto

by byli ádu ])an ské]io, má jim psáno býti : Vám N. z N., manuom
královským, mocí královskau pod pokutau desíti hiven stíbra.

A z vás jednomu každénui pikazujem, abyste N. z N. sami

sebau, anebo po poslech vašich vrných osobn dojdauce etc.

(tak jako nahoe etc.)

Forma listu na úmluvu.

O. 23.

Hendrich etarší z Švamberka a na Zvíkov, naj-

vyšš/ sudí dvorský království eského, jtob N. z N.

manu královskému, mocí královskau a pod pokutau desíti hiven
20*
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stíbra pikazujem, aby N. z N. napomenul, aby N. z N.,

jenž jest téhož N. pohánl právem z ddin N. jemu plným

právem pány v saudu zahájeném pisauzených, ve trnácti dnech

od dání tohoto listu poád po sob zbhlých postaupil, anebo se

s ním o to pátelsky umluvil. Pakli by toho uiniti nedbal, již

bychom N. z N. práva dále hájiti nemohli, podlé práva a úadu
našeho. A to uin, pee svau k tomuto našemu listu aby pi-

tiskl na svdomí. Dán v Praze u desk dvorských královských.

Léta etc. Pod peetí úadu našeho.

List provolací.

O. 24.

Hendrich starší z Svamberka a na Zvíkov, naj-

vyšší sudí království eského. Vám purgmistru a pí-

sežným msta N. mocí královskú pikazujem, abyste zboží a

ddiny ve vsi etc, kteréž po smrti N. z N. na KM* ádn pišla

a pipadla, v mst vašem po ti dni trhové, ponauc od naj-

prvnjšího, biicem provolati rozkázali, a v šesti nedlích od

prvního dne provolání poítajíce, ti roky, trnácti dní každému

roku, oznámiti kázali. A jestli že by komu kolivk právo svrchu

psaných vcí spravedlivji, nežli JM*' královské píslušelo, to

ped námi a raddami krále JM" na Hrad pražském a pokáze.

A když se tomu dosti stane, uite nám toho jistotu, pitisknauc

pee msta vašeho k tomuto listu. Dán u desk dvorských krá-

lovských. Léta a dne etc. Pod peetí úadu našeho. (A též když

by na JM* královskú jaké ddiny manské po propadení léna

pipadly, tolikéž o to tím spuosobem má provoláváno býti.)

Zvod, odhádaní.

O. 25.

1 1 e m, Ode v š e ch z v o d u o v a odhádaní ddin odúmrtních,

právem královým obdržaných, bud svobodných, manských, slu-

žebních, nápravních, duchovních, mstských, nebo kterýchž koli,

právo sudího jest od každého sta deset hiven. (A hivna se
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rozumti má jedna kopa grošuov eských, anebo desátý groš.)

Místosiidínni jedna hivna, a písai pt vrduk. (A vrduk se

rozumti má patnáct grošv eských.) A kdož jede na zvod, má

míti v každém kraji vrduk a stravu, anebo místo stravy pt
grošuov každý den, a pruovod sem i tam. A jestli že bude zvod

o deset kop a níže, to shiší toliko na písae, a toho jest kopa

a pt vrduk. (Než již písa bére podlé milosti.)

Zvodové o škody, o dluhy a o zástavy.

O. 26.

1 1 e m, Zvodové, j e š t o sluší na sudího a na písae,

jsau jakožto: O škody, a o dluhy, o zástavy vnné, nebo jiné

které koli; též také i o základy.

Zvodové o nezpravu.

O. 27.

Item, Zvodové toliko o nezpravu, ti již jdau na

sudího a místosudího i na písae. (A teprv za Kaplée poalo se:

neb prvé dalo se tak, jakož dsky svdí, že pro nezpravu bylo

vedeno tetinau veyš penz v trhu položených; takéž v práv

stáném. A tak po odhádaní slušné jest, aby komorník toho

zvodu neinil, ale místosudí sám s písaem spolu, a to proto,

aby se mnili úadu skutkové, pro úklady zlých a odporných lidí.)

Trh.
O. 28.

Item, Ode všech trhuov ddinných právo sudího

jest od každé kopy groš; ale již jde po milosti. Od sta hiven

jedna hivna, to jest, od každých desíti kop šest grošuov, a písai

tolik vrdukuov, kolik osob kupujících. A což jest od šedesáti

kop a níže, to jde na nn'stosudího.
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Vno.
O. 29.

0(1 vna též právo jako od trhu; též také i od po-

rucenství každý poriiník dáti iná sudímu a písai.

Spolek, rozdíl.

O. 30.

Od s p o 1 Iv u o v, nebo r o z d í 1 u o v, když jest summa nad

sto kop : od toho právo jde sudímu tolik kop, kolik osob, a písai

tolik vrduk.

Dáni.
O. 31.

Item, Od dání každá osoba, jíž se dávají ddiny,
dá sudínni po kop, a písai po vrduku.

Památné.

O. 32.

Item, Když kdo stanym p r á v e m , n e b p a n s k ý m
nálezem, nebo svdectvím, nebo ukázáním desk obdrží proti

královu právu: to aby zuostalo pi svolení snmovním O vyzdvižení

desk, artikul jeden mezi tím, kdež stojí, >/aby více památného pi

žádném saudu bráno nebylo pes dv kop grošuov«.

Smna.
O. 33.

Item, Od smnní ddin ob stran mají dáti

sudímu po kop, a i)ísai po vrdudvu.
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Pokuta manská pro puohon.

O. 34.

Item, Když který man, maje k sob list od úadu, aby

pohnal druhého, a toho že by neumil, propadl jest deset hiven;

pakli po drulié neuiní, propadne dvadceti hiven, a po tetí

tidceti ; a ta pokuta jde na samého sudího, le chce jakau milost

v tom uiniti.

Od základv zaruených puohonných.

O. 35.

Item, Základ zaruený puohonný, bud malý nebo

veliký, jde na samého sudího.

Stáná práva.

O. 36.

Item, Ode všech stáných práv phony dovedených,

což jest pod sto kop, až do desíti kop grošuov doluo, to jde na

místosudího, a což níže desíti kop, na písae. Pakli jest stane

právo s úmluvau: od toho bude písai vérduilk. A když by kdo

na kom právo ustál pro tak malau summu, aby bráno bylo

památné podlé povahy pe. Pakli by kdo z vtší summy právo

ustál, tolikéž aby více bráno památného nebylo pes dv kop
grošuov eských.

Odhádaní místosudiho s písaem.

O. 37.

Item, K d y ž m í s t o s u d í s p í s a e m i n í o d h á d a n í,

z toho jde tetina na místosudího a písae vérduk. A má každý

den dáno býti deset grošuov raístosudímu na dva koné, a písai

pt grošuov na jeden kuo, od toho, kdož vede.
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O. 38.

1 1 e 111 , Od zápisu níže sta kop k <i ž d á osoba, jíž

se zapisuje, dá písai po tyech groších eských. Pakli zápis

bude nad sto kop s povolením krále JM*\ právo padesáte grošuov

od každého sta; a to jde na místosudího s písaem na rovný díl

od každé osoby.

Ubrmanství.

O. 39.

I tem, Od ubrmanství, to jest když se ve dsky dvorské

klade výpovéd úbrniawská, každá strana má dáti písai po vrdufiku.

Úmluva pro nezpravu.

O. 40.

I tem, Od vložení úmluvy pro nezpravu ve dsky:

tyi groše písai.

Útok.
P. 1.

Item, Od vložení útoku dva groše, jeden místosudímu,

druhý písai.

P u o h o n.

P. 2.

Item, Od vložení puohonu ve dsky jeden groš. Od
puohonného listu dva groše. A od vysvdení neb vyhlášení jeden

groš. Od odporu pi puohonu od každé osoby tyi groše eské.

Od poruenství jeden groš. Od pi-opuštní odporu tyi groše

eské. Od vložení vizy pi i)uolionn dva groše. A to vše písa-

ovo právo.
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Jízda na úmluvu po právu stáném.

P. 3.

Iteni. Když písa jode lui uiiiliivu po právu stáném,

aneb po rozsudku nebo pro nez])iavu: má míti vrduk, a od

vložení té úmluvy tyi groše eské.

Z V O d.

P. 4.

Když na zvod bude vydán úedník po právu stáném,

aneb po rozsudku, když zveden jest: místosudímu dá kopu grošuov,

a písai vrduk; od vložení téhož zvodu písai dva groše.

Panováni.

P. 5.

Item, Od každého panování vrduk tomu, kdož

pojede; a od vložení každého panování písai po dvau groších

eských.

Odhádani.

P. 6.

Item, Když jede úedník na odhádani ddin ])o

právu stáném, nebo po rozsudku, ješto jest truoj puohon prošel:

v emž odhádáno bude, z toho jde na sudího od kopy po jednom

groši, místosudímu hivna, a písai pt vrdukuov; od vložení

odhádani ve dsky dva groše písai.

Opovdného ze škod.

P. 7.

Item, Opovdného ze škod tyi groše jtísai, bud škod

málo nebo nmoho.
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P. 8.

Od poruenství phoiiu pt vrduknov; v tom místo-

sudí má tyi vrduky, a písa pátý.

Od ohledáni škod.

P. 9.

Item, Kdož požádá úedníka na ohledání škod: dá

vrdnidv a stravu tomu, kdož pojede, anebo místo sti'avy na den

pt grošv i s konm.

Zápis dluhu.

P. 10.

Item, Když man manu dluh dskami zapisuje pod

pokutau >/bráti s komorníkem na ddinách pro neplnní penz'<

na kterýž koli rok z rokuov jmenovaných: bud pak summa

veliká, komuž zápis svdí, dá po tyech groších písai ; a kdož

se kvituje, má dáti po dvau groších písai od každé kvitancí.

Od penz chování.

P. 11.

Item, Když se peníze kladau k úadu, mají býti za-

peetné; a když se pijímati bude, dá písai tyi groše.

Od poselství královského ke dskám.

P. 12.

Item, Když král svuoj nápad odúmrti komu dada,

pošle relátora kterého k úadu, od toho poselství právo ])t vrduk
každá osoba; v tom jde místosudínui tetí groš, a písai pátý.

Pakli král dá konui odúmrt listem svým, a ten, konniž dáno,

bére list provolací, má dáti šest grošuov eských, to jest od listu
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provolacího dva groše, a od vepsání listu králova dva groše,

a od vložení odúmrti ve dsky saudné dva groše.

P. 13.

Item, Od každého listu provolacího dva groše písai,

a když se list vrátí, jenž slov >/testatiO'<, jeden groš písai. Též

také od listu na úmluvu dva groše. Též od listu poselaeího nebo

k napomenutí po dvau groších písai, »unius monitionis'<.

P. 14.

Item, Od vložení odporu pi výsluhách tyi groše

písai od každé osoby.

P. 15.

Item, Od vložení odporu pi trhu, pi zápisu, pi vénu,

pi spolcích, pi rozdílích, pi poruenství, pi dání ddin, nebo

smnní, každá osoba dá písai po tyech groších.

P. 16.

Item, Od poruenství pi odúmrti, od každé osoby

po jednom groši písai.

P. 17.

Item, Od vízy jeden groš; od tení nálezu po tyech

groších písai.

P. 18.

Item, Od vložení odporu po vrácení listu provo-

lacího, ješto slov »cum memoria'<, tyi groše; z toho písai

dva groše dává se, a místosudímu dva groše. A což kolivk

znamenává se ve dskách »cum memoria'< nebo jinde, ode všeho

jdau tyi groše, spolu na oba.

P. 19.

Item, Od propuštní odporu kdež kol i, písai jdau

tyi groše, bu pi výslu/e, ])Uo]ioini, zvodu, trhu, vnu.
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P. 20.

Item, Od tení odporu proti trliii, vnu, spolku, dání,

smnní, tyi groše písai.

P. 21.

Item, Od tení desk tihem, vnem, spolkem, pevedením,

nebo pidáním vna, smnním ddin, povuenstvím, nebo dáním,

jest právo po tyech groších, na místosudího i na písae.

P. 22.

Item, Od tení desk zápisem, tyi groše písai.

P. 23.

Item, Od tení odporu proti zápisu, dva groše písai.

P. 24.

Item, Od tení desk zvdových, ješto slovu »ratioms«,

když právo jest na vrch dovedené: od toho jest právo po tyech
groších, a to jde též na oba.

P. 25.

Item, Od vymazání, anebo od vypsání, nebo pro-

puštní z desk bud trhem, vnem, spolkem, rozdílem, dáním,

a toho všeho, což v Trhových dskách: právo jest pt vrdukuov,

a v tom místosudí má jednu kopu, a písa vrduk.

P. 26.

Item, Od doložení jména bud v trhu, nebo v zápisu,

ješto prázdné místo pozstaveno: od každého jména tyi groše

písai, od propuštní zápisu tyi groše písai.

P. 27.

Item, Když král které ddiny manské, ješto omylem

nebo z nevdnu' ve dsky zemské za svobodné jsau kladeny,

líáže po relátoru svém pevésti do desk dvorských, jsau-li ty

ddiny trhem, spolkem, vnem, dáním, nebo smml: od toho má
(láno l)ýti vedle sunnny, za ty (U^Mliny stojí; pakli zápisem, též

jakž summa jest. A to jde na samého sudílio dvorského.
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P. 28.

Item, Od uvázaní s komorníkem dvorským podlé

zápisu právo pt vérdukv, a v tom místosudí má tetí

groš, a písa i)átý. A když jede na uvázaní koniorm'k od úadu,

má míti vrdufdí za svau práci, k tonui stravu, aneb nn'sto stravy

pt grošuov s konm na každý den (však to pi viioli komor-

níka bu), a pruovod sem i tam.

P. 29.

Item, Když jeden druhého pijímá na spolek

pi které od úmrti, právo jest od toho pt vrdukuov; vtom

nn'stosudí má tetí groš, a písa pátý.

P. 30.

Item, Postaupení práva králova pi od úm rtech,

kolika osobám bude postaupení, každá dá pt vrdukúv; v tom

místosudí má tetí groš, a písa pátý.

P. 31.

Item, Když list obranní, jenž slov //tiiitionis,'< vyjde

od úadu k purkrabí i»ražskmu, od toho právo pt vrduiikiiov;

v tom un'stosudí má tetí groš. a i)ísa pátý.

P. 32.

Item, Od penesení a vypsání veypisuov z desk

zemský ch svobodných k dvorským dskám, bud k odporu aneb

ku právu královu, jest písaovo právo po tyech groších.

P. 33.

Item, Od vepsání listuov k odporu provedených,
nebo ku právu královu pi veysluze, nebo také pi puohonu,

písai právo jest po vrduku. (Ale již jde po milosti, jak list

vtší nebo menší.)

P. 34.

Item, Od každého svdka, bud pi výsluhách nebo

pi puohonech, anebo k enuiž koli, jest právo písaovo po dvau

groších eských.
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P. 35.

Iteiii, Kdy/ král nebo sudí káže dáti komu veypis

z desk dvorských, bu trhem, vnem, spolkc^m, poruenstvím,

zápisem , nebo když jest právo dovedené pi výsluze , nebo

l)iuionu, tolikéž od nálezu: a od takového veypisu má dáno býti

toliko to, což se pi úadu desk zemských dává, dvamezcítnica

grošuov eských.

P. 36.

Item, Ingrossátor desk dvorských, ponvadž duochodu

nemá žádného, ten aby sob bral od listuov didionných i)0 pid

tetím groši eském; krom od msta a konventu, tu má bráti

od takových listuov duohonných po puol kop groších eských,

a od registíkuoY po jednom groši eském. A nn'stosudí dvorský

k tonul díl svuoj od tení všech desk dvorských právo své jemu

panští, nyní i asy budaucí, a od veypisuov též po tyech groších

eských jenm proi)auští.

O saudu komornim.

Toto má hofmistr najvyšší království eského, nynjší i budaucí

podlé úadu svého jednati a na práci míti, tak jak jest od

starodávna bylo.

P. 37.

Item, Nayprvé saud komorní má držeti na Hrad
pražském s pány a vládykami, krále JM*' rad dam i

k t o m u pidá n ý m i, a to tyikrát do roka : První po na-

zejtí svatého Pavla na víru obrácení. Druhý v pondlí po

Svátosti. Tetí po nazejtí svatého Bartolomje. A tvrtý po

nazejtí svatého Martina. A toho jednoho každého asu aby ten

saud po dvau nedlí sauzen a držán byl každého dne ; le by se

kdy hod a svátek znamenitý kterého dne trefil, tehdy na ten

den sauditi povinovati nebudau.

P. 38.

Item, JM' královská má ten saud osobami z stavu

panského a rytíského, podlé starobylého poádku, osaditi,
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a jeden každý z pániiov neb z rytíistva, kdož by do téliož saudu

povolán a vsazen byl, bnde povinen podlé Zízení zemského,

nechtl-li by déle, do roka vysedti; le by kdo do zemského

sandn vzat byl. Pakli by se komu po vyjití roku déle v témž

saudu sedati nezdálo, má to asné oznámiti najvyššímu hofmistru,

kterýž saud komorní drží na nn'st JM*^ královské, a hofmistr

s radau pánuov a vládyk saudu komorního , k kterýmž jenui

osobám raditi budau, ty osoby má králi JM'' oznámiti, Abudau-li

se JM*' královské líbiti, komuž koli král JM* ráí psáti z tch

dvau stavuov, ten tonui žádný nemá odpírati, než má ten rok

vysedti. A mají v témž saudu sedati po letech páni roduov

starých, a pod nimi páni roduov nových též po letech, tak jakž

ád stavu panského dskami zemskými zapsaný to v sob šíe

drží a zavírá. A pak pod nimi páni rytístvo mají se bráti do

saudu toho podlé vuole JM" královské, a ti týmž spuosobem

v saudu sedati mají, jakž nahoe o stavu panském dostaveno

jest, podlé starožitnosti roduov a let. A každý z tch obau stavuov,

kdož koli pisazen do toho saudn bude, aby jenui nn'sto, tak jak

již doteno, od pana hofmistra vedle let ukázáno bylo; krom
pánv úedníkv bud zemských, krále JM", neb králové JM"

;

ti ped jinými let staršími sedati z obojího stavu mají.

P. 39.

Item, Poet pánv a rytístva, kteíž v saudu ko-

morním sedají neb sedati budau, ten má býti vedle JKM" vle

vtší neb menší. Však mén dvanácti osob aby v témž saudu

nesedalo; ponvadž jest to saud JKM" zvlášt náležitý, a JM*

jak se JM** zdáti bude, mž toho potu piiniti neb ujíti.

P. 40.

Item, Ti, kteíž sedají v komorním saudu, mají

býti pi JM" královské za raddu, i bez JM", a by toho jaká

poteba JM" byla a byli obesláni od nejvyššího hofmistra.

Q. 1.

Item, Jestli že by se kdy pitrefilo, že by naj-

vyšší hofmistr království eského od krále JM" v pilných potebách
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kde poslán l)y], anebo od Pána Bolia nemocí byl obtížen: tehdy

své místo bude moci poruiti osob spoluradní.

Q. 2.

Item, K nálezm a veypovédem mén desíti

osob v tom saudu z stavu panského a rytíského
býti ne m á. A s strany rozsudkuov téhož saudu, toho ovšem

se zuostavuje pi starobylých privilejích a ádích, i pi zízení

zemském.

Q. 3.

Item, Jakož jest JM' královská pro pohodlí
obyvatelv království tohoto zíditi tak ráil, že

saud hajtmanský království tohoto jest pipojen k saudu komor-

nímu, tak že saud komorní již psaný o všecky a všelijaké vci,

kteréž saudu hajtmanskénni náležely, sauditi má, nic mén i o ma-

jestáty: toho se pi tom na ten as zuostavuje. Však JM* krá-

lovská, když by se JM** královské koli líbilo, aby tu moc ml
takovau vc zjinaiti a zmniti podlé vuole a libosti své. Než

jestli že by se kdy pitretil a do Prahy pijel který z pánuov

úedníkuov, aneb saudcí zemských, a týž pán hofmistr s raddami

krále JM" k nmu pidanými, že by mli jakau znamenitau pi :

bude mocí požádati takového každého úedníka, aneb saudci

zemského, aby v takové pilné a znamenité pi raditi i sauditi

pomohl; a kterýž to bude moci a chtíti uiniti, zvláštní králi JM^'

na tom vdnost uiní.

Q. 4.

Item, Najvyšší hofmistr pány a rytístvo v rad,
bu pi králi JM", neb bez JM" v saudu editi má, a na pány

i rytístvo v rad podávati, aby imIuvíIí poádkem k tm vcem,

kteréž by v rad a v saudu pedloženy byly ; a což by neádného

v rad aneb pi saudn vidl, to má eí svau staviti.

Q. 5.

Item, Páni a rytístvo k saudu komornímu mají

se asn sjíždti. Pakli by který nepijel, ten najvyššínui hof-

mistru, aby píinu hodnau svého nepíjezdu vedle Zízení
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Zemského oznámil, a dále k hodin uložené, jak se scházeti, jak

neodjíždti, ani odcházeti mají, toho se pi Zízení Zemském,

jak jest o paních a úednících, sandcích zemských, zízeno a svo-

leno, pi tom pi všem se též i)od témi všemi pokutami, jako

v saudu zemském saudco doteného snudu komorního zachovfti

mají a povinni jsau.

Q. 0.

1 1 e m , K d y ž b }' hosté z n a m e n i t í p i k r íi 1 i JM"

byli v království eském v echách, a naj vyšší hofmistr

když by byl obeslán od .IlvIM*', má i)ijeti a osobau svau králi

JM*' slaužiti, podlé starodávního obyeje, a na dvoí-e býti, a

všecko což by neádného u dvora vidl, to staviti, podlé naj-

vyšší možnosti své.

Q. 7.

1 1 e m. Písa s a u d u k o m o r n í h o m á b ý t i v P r a z e,

a má dobrý zachovalý lovk v své cti býti, a písahu k tomu

saudu uiniti, a ten má ^d najvyššího hofmistra, nynjšího i bu-

dau^ího, volen a zí'ízen býti; a ten písa má na Hrad pražském

pro poteby lidské každého asu nacházeti se dáti.

Q. 8.

1 1 e m , P u o h o n o v é od téhož saudu k o m o r n í h o

aby od písae doteného saudu vydáváni jménem a pod peetí

najvyššího hofmistra byli. A takoví puohonové tyi nedle naped

ped saudem nejprv píštím aby vycházeli, a ped st;íním nejmén

dv nedle aby dodáváni byli. Pakli by se co talcového zbhlo

tžkého a náhlého v nepítomnosti JM*^ královské, ješto by

brzkého opatení a spšného potebovalo: tehdy to podlé poznalé

a pípadné poteby, aby i)edse vzato a opateno bylo nn'stodržícím

JKiVP\ aneb najvyšším hoíinistrem, aneb v nepítonmosti jich,

komuž by to. liud osob neb osobám z stavu panského a rytí-

ského porueno bylo, a ten aneb ti, obešlíc k sob najbližší

krále JM*' radd}', mají dále tu vc podlé náležitosti opatiti.

Práva a zízení zemská 1549. 21
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1 1 e 111, r i s a ii d u k o in orní iii k u p o iii p o li ii íi n ý m
i obeslaným, které v poádku zuostávají, jedno toliko liojemství

se dává na vyhlášení. Než kdož by liojemství se dožádati nechtl,

ten se z poádku pí vytahuje, a hofmistr bude moci na tu pi

dáti zavolati, když se jemu zdáti a vidti bude.

Q. 10.

Item, Obdrží-li puovod pi témž saudu ko-

morním rozsudkem pi, aneb stáné právo jemu bude dáno:

muož nebo od téhož saudu, jak Zízeni Zemské ukazuje, proti

druhé stran list zatykai sám, neb kdož by na míst jeho toho

žádal, vzíti, anebo veznia relací ke dskáin zemským právo vésti.

A též puovod po rozsudku neb po právu stáném muož po škodách,

tak jakž Zízení Zemské o tom vymuje, jíti. Kež zase nestál-li

by pvod k své pi, aneb od svého pííhonu by pustil: tolikéž

po škodách pohnaný neb obeslaný proti nmu jíti muož. A puovod

záplat škody pohnanému neb obeslanému, bude moci zase pohnati.

Q. 11.

Item, Kikové, kteí se asto pi témž saudu djí,

toho aby nebývalo pro nevážnost saudu pod pokutau na to, jako

pi saudu zemském, uloženau. A služebník hofmistrv, který

pi úadu jest, aby okikoval, a jemu ta pokuta pi okikování

aby náležela,

Q. 12.

Item, Jakož se nkdy lidé, kteíž ped týmž saudem

initi mají, neb poruníci slyšení pí, kteréž by v poádku nebyly,

dovolávají: aby jim jmenovány, kdy slyšány l)ýti mají, byly. I po-

nvadž ten said komorní s hajtmanským, jakž doteno jest.

spojen a T jedno pojat, a nkterá vc brzkého a spšného opa-

tení ])Otebuje: protož aby takovau pi neb pe o veyplaty

hned v auterý nejprv píští po zasednufí saudu, v stedu i)ak

a ve tvrtek pe veytržné, a kdož prvé z veyjjlaty neb veytrž-

iiosti obešle, aby také jjivé a tak po i)oádku slyšáni lidé byli.

A jestli by se to kdy treíilo, že by ty pe o veyplaty a veytrž-
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nosti byly i)esauzeny : tehdy mají pedse v técli dnech phoimé

pe po poádku slyšeti.

«. 13.
,

Item, Co se vyhlašování puohonuov a obeslání pi
!

témž saudu komorním dotyce, tu má tikrát (a by nestál) 1

na pohnaného neb obeslaného zavoláno býti, tak jako i pi saudu

zemském se zachovává. A nestál-li by a neohlásil se, bu sám

neb poruník jeho, po tetím zavolání: tehdy na takového bude

právo stáné dáno pvodoví, a to pi vzdání toho saudu téhož

dne, a puovod má ekati toho stáného práva, až páni ten den

saud odsaudí. Pakli by tu puovod nechtl ekati toho stáného

práva, a poiuníka k tomu uinil : bude jemu na jeho místé dáno

stáné právo.

Co se veytržnosti dotýe,

nalézá se vuobec za právo, aby tito artikulové za veytržnost byli.

Q. 14.

Item, Najprvé, kdož by na í grunty zbrojn
pišel neb p íje 1, aneb na místé svém vyslal, a na téch

gruntech jakau škodu uinil na emž koli, ješto by tch gruntv

v držení a užívání nebyl.

Q. 15.

Item, Jestli že by kdo s pomocníky svými, neb

sám osobau svau zaumysln, kde koli, na koho bráni své dobyl,

aneb tauž braní na vyhodil, cht jenui uškoditi, aneb jeho bil,

by pak i nevokrvavil, aneb suchými ranami koho nbil, nemaje

k tonni hodné píiny.

Q. 16.

Item, Kdož by koho zranil a zsekal též bez
píiny hodné, aneb za ním se s dobytau zbraní honil.

Q. 17.

Item, Kdož by koho zaumysln s kon strhl
aneb srazil.

21*



324 Práva íi zízení zemská 1540.

Q. 18.

ItíMii, Kdož by kterého posla, ješto by k nmu
v poselství šel, by píik i k nmu nešel, zbil, aneb listy jemu

odjal, aneb je otevel, bez hodné a slušné píiny.

Q. 19.

IjÉrem, Kdož by pod puohoncm neb obesláním na

koho ptku uinil, a jej bil. aneb l)íti chtl. A z této výtržnosti

milože každý skrze vznešení žalovati a viniti ped tím saudem,

od kteréhož by saudu ten phon neb obeslání vyšlo.

Q. 20.

1 1 e m, Kdož by se jede n d r u h é m u v e k y, potoky,

ddiny, lauky, lesy svévolná bez vdomosti toho, íž jsau, uvázal,

"''^anebo «íruntóv jeho užívati mu nedal a v n se vkládal, krom
artikuluov o moci vymených. Než nejvyšší hofmistr s raddami

svými opatíc veytržnost, o grunty saudu žádného initi nemá,

než má toho pi poádku práva zstaviti.

Z tch nahoe psanýclJL.yeytržností ne_ini_pohánno. než

toj^iko obsýláno býti, a to k tm dnuom o veytržnosti veyše

doteným. A ta ol)eslání jménem JKM*\ kdyžby JKM* v tomto

království zde býti ráil, a bez pítonmosti JKM'' jménem a ped
nn'stodržícílio táž obeslání aby vycházeti mohla. PaklLby kdo

clitql z takových yejlržností ped saud zemský obsílati, toho

každý~vír^míti má. A taková obeslání ke dni úternímu vy-

cházeti mají, a k takovým obesláním obeslaný osobn aby stál.

Než což se pak jiných vcí mimo tyto nahoe položené píliod

lidských dotýe, jakož pi nkterých artikulích o pychu i jinde

zapsáno stojí, a ješto tam doloženy nejsau, a za veytržnost po-

loženy býti nemohly: z takových ze všech vcí__a_j)íhod aby

z pychu pohánno bylo, a tak, jak Zízení Zemské o pycliif vy-

muje, k sob strany aby se zachovaly. A kdož l)y koli z které

té nahoe psané veytržnosti obeslal, a toho na nejtrovedl : aby

obeslanému naped škody, co by jich vzal \m) tu i>i a ped
menšími úedníky na jich schválení i)r()vedl, zaplatil, a k toimi

nad to pokuty deset kop grošuov eských dal.
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O p y ch u.

Q. 21.

Iteiu, Co se pydíii do týe, jestli že by jej kdo bud

z i»aiiskélio, rytíí-ského, neb instského stíivu jeden diuhéniu

uinil, bud lesy nebo lauky pesekal, nebo v ekách, potocích,

struhách, poltruliích, v tních ryby aneb raky lovil, aneb po

/ápovdi bez myslivosti kdo komu po jeho .i^runtech jakých koli

na který den (kolikrát koli) jezdil a chodil, krom cest a stezek

svobodných : má k nnm ten, íž jsau íirunty, poslati dva lovky
zachovalá, nebo list pod peetí svau, a jeho má žádati po tch

dobrých lidech dvau, neb tím listem, aby jenui ten pych napravil.

Pakli ten, k konuiž by posláno bylo, nechtl jjei^mi^toho^pychu

ve dvaiLJiedlích od uinní k nnui o to^poseíství poád zbhlých

napraviti: bude jej moci ten, konuiž se pych stal , z desít i kop

grošuov_^eskjdi polin|dj a provede-li ten pych ped saudem,

tcdidy pohnaný jeucíešet kop grošuov eských daj, a škody

jemu povinen nad to zaplatiti, což provede puovod, podlé Zízení

Zemsk('ho. Takli by kdo pohiiiiLjL4)^;clri^ a toho pychu nepro-

vedl: tehdy pohnanénui bude povinen dáti pt kop grošuov

eských, a jenni škody bude povinen napraviti, též na schválení

úedníkuov. A z tchto všech nadepsaných pychv má se ped
saud zemský neb konionn hnáti. A též jestli že by uveden byl

pyIT na koho, má dáti svrchu psanau pokutu i)uovodovi. A kdož

by požena z pychu neprovedl, též má pokutu dáti pohnanému

nahoe psanau. Pakli by se komu zdálo, že by nui se vtší

škoda stala tím pychem, než za deset kop grošuov eských:

tehdy nutž právem z jaké koli chce sunnny pohnati, a což pro-

vede vedle práva, toho užiti má. Než pokuta pedse nad tu

sujnmu^Jch desíti koi) grošuov eských pi prvodu ^úvodovi

aby dána byla. Však pedešlí puohonové o pychy, ti mají pedse

jíti vedle pedešlého Zízení.

Q. 22.

I tem, Kdo by ml nkde ves, a nkdo by ml v té

vsi lovka nebo více: že jeden pán bez druhého vuole v té vsi

cest ani ohd lybníka dláním zatopovati nemá, ani jinam cesty

a obce pevozovati bez vuole druhého. A také ani struh, ani
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vody vedení na olici délati nemá, ani má žádných vcí jiných

jeden bez dnihého vuole dkti. Pakli by se toho kdo dopustil,

a druhý by k nmu poslal, aby mu to oistil, a toho jemu neinil,

a on nechtl-li by toho po tom poselství uiniti : tehdy 4)ropadne

tonui pokutu, jakž svolení o pychu svdí.

O zájmu dobytkuo a o zapovdí gruntuov.

Q. 23.

Item, Kdyby jeden druhému bez zapovdí do-

bytek zajal na jakéž koli škod na gruntech svých: ten, kdož

by zajal, obvecT škodu hned lidmi hodnovrnými, svými neb cizími

písežnými, a tu vedle zdání neb rozeznání tch lidí škodu zapla

ten, íž by dobytek škodu uinil. A dokudž by nezaplatil té

škody rozeznané, aby jemu dobytek dotud nebyl puštn. Pakli

by jeden druhému grunty své zapovdl, a pes tu zapovdí že

by jeden druhému na škod dobytek zajal, na gruntech svých:

ten hned, komuž se škoda stane, škodu též aby obvedl, chce-li

a též vedle rozeznání tch lidí ten jistý, ímž se dobytkem škoda

stane, zapla vedle toho rozeznání. Pakli obvesti nechce, tehdy

daj z každého dobytete ten jistý, jehož dobytek byl, jeden groš

eský tonui, kdož jest ten dobytek zajal; proto že jest pes

zápovcT na jeho grunty hnal. Než žádný jeden druhému do-

bytku na jeho gruntech nezajímaj. Však stala-li by se jaká

škoda týmž dobytkem tomu, kdož by zajíti chtl ten dobytek:

aby tu škodu svrchu psaným spuosobem obvedl, a což by roze-

znáno bylo, za jest se tím dobytkem škody stalo, to má ten, íž

dobytek byl, zaplatiti. A nezaplatil-li by hned, tehdy bude moci

proto jeho vci až do té summy, za by ta škoda se stala,

a v jaké summ rozeznána byla, právem obstaviti. Než jestli

že by po uinné zapovdí na škod na svých gruntech dobytku

kdo nezajal: tehdy co by toho dobytku bylo, z toho má zárožné

dáno býti, z dobytku jeden groš eský, což by osvdil, že jest

toho dobytku na té škod bylo. A nedal-li by, nniože o to každý

k nmu právem hledti, a z toho jej jako z jiného pychu viniti.

A když by jeden druhénui chtl grunty zapovdti, daj jeden

druhému vdti listem pod peetí svau, a jiných dvau dobrých
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lidí peetmi, anebo dvma hodnovrnýnii lovky, aby jeden

k druhému poslal, že jemu grunty své zapovídá. A kdož by

svévoln nechtl škody zaplacené pijíti, což by rozeznáno bylo

lidmi hodnovrnýnii, anebo z každého dobytka groše eského,

a dobytek pes to držel za sebau. a jeho vydati nechtl: tehdy

ten, íž by dobytek byl, množ toho jistého, kterýž dobytka vydati

nechce, z pychu pohnati. A kdož by takový pych udlal, aby

pokutu od rozsudku ve dvau nedlích poád zbhlých dal, a též

škody pohnaný bez puohonu zapla, puovodovi, a to též po roz-

sudku menších úedníkuov, ve dv;ni nedlích poád zbhlých.

Než kdež dva nebo ti lidi mají v jedné vsi: ti lidé aby i)ásli

ze spolka, jedni druhým bez škody, nehájíc sob na gruntích

v té vsi.

O saudu purkrabství pražského.

Q. 24.

1 1 e m, N a sn m u o b e c n í m, kterýž byl držán na Hrad
pražském léta 1544 v pondlí ped svatým Filipem a Jakubem

apoštoly Božími, jest zízeno: Což se saudu purkrabství praž-

ského dotyce, jakož jest pedešle i tchto asuov den pátení

složen byl, a saud na ten as se nedržíval pro píinu Židuov,

i p^onvadž již Židé pi úadu purkrabství pražského nic initi -

nemají : aby v ])átení den purkrab pražský saud držal tolikéž.

Však pi tch všech saudech, kteréž jsau, a z eho pedešle

ped tímto snmem jedni druhé pohánli neb obsílali: ti takoví

puohonové a obeslání tím spuosobem prvním vyízeni a vykonáni

býti mají, aby pro pohodlí lidské spšnji k svým spravedlnostem

picházeti mohli.

Q. 25.

1 1 e m, Kdož k o 1 i p o ž e n e koho ped saud p u r k-

hrabství pražského, a potom by odsauzen byl, aneb na

koho by právo stáné bylo dáno, anebo nkdo požena ped týž

saud, i nestál : že ten každý, kdož tu práv zuostane, nebo právo

na kom ustojí, nnebo že puovod proti pohnanému nestane, že

ten každý množ a moci bude ze škod útratních obeslati ped
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Úedníky menší, veznui relíid ke dskáni, tak jako od jiných

saiidv zemských ze škod útratních se obsíkí.

Q. 2G.

1 1 e m, Jestli že by komu s u m m a která pi'ed úadem
purkrabství pražského pisauzena byhx, aneb že by (Ud kdo na

sob právo ustáti : ten každý, kdož obdrží, neb právo ustojí, aby

ml vuoli právo vésti, neb listem zatykacím svého dobývati, tak

jakž o tom v tomto Zízení veyše jest šíe zapsáno. A jestli že

pak kdo dá na sebe právo na statek svuoj vésti : že proto tomu,

když právo vede, má jemu na tu sunnuu úrok jíti, dokudž práva

nedovede, i s tmi úroky na to pišlými, anebo dokudž jemu ta

summa pisauzena nebude dána, a podlé listu hlavního znní,

jestli že ten list s úroky svdí i se všemi škodami. A tolikéž

se i pi listu zatykacím zachováno býti má, jsauc zaten, dokudž

by nezaplatil: že úrok na summu hlavní pedse jíti má.

Q. 27.

Item, Co se do týe saudu purkrabského, kdež

jest byl trojí puohon ve dvau a ve dvau nedlích až do šesti

nedl, tak jest zuostáno: Aby byl jeden pidion v šesti nedlích,

a od toho puohonu má se dáti šest grošuov eských, a ten, kdož

pohání, opat se jistým poslem, po kterémž ten phon poslati

má. A kdež bylo dvoje hojemství ve dvau a ve dvau uedlích,

aby bylo jedno ke tyem nedluom, a jestli že by kdo tu právo

ustál ped tím úadem a právo vésti chtl, tolikéž i po roz-

sudku: tehdy purkrab Hradu pražského má hned relací ke dskám

zemským dáti, a tu nul na hned právo puštno býti jako od

saudu zemského, s tmi všemi výminkami po právu stanem aneb

po rozsudku, kdož má na svobodných neb zápisných ddinách.

A jestli že by pak ten statku na ddinách neml, aneb by pak

i ml, bude-li chtíti puovod na takového list zatykai (jakž výš

doteno) vzíti: tehdy má se na takového list zatykai od purkrab

dáti, a od toho listu má dáno býti pl kopy grošuov eských.

A též také, jestli že by na numu právo ustál, aneb rozsudkem

jakau summu obdržel, a pi'ávo vésti na statek manský chtl : to

každý s povolením JM'' královské, a jinak nic, bude moci uiniti,

i jakž o tom pi saudu a ádu desk dvorských šíe zapsáno
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stojí. Pakli by práva vésti kdo nechtl, má na zatykai list

dán býti.

Q. 28.

Item, Každý, jsa pohnán ped úad purkrabství

pražského, inuož poslati k stání jiného nn'sto sebe s listem

mocným, d.ula jenui na zisk i na ztrátu moc v témž listu, též

jako ped krále JM* saud komorní JM" dávají.

q. 29.

Item, Kdož by koli mél které listy na peníze,

ješto by ti listové ješt prondceni nebyli : aby jimi, chtí-li, upo-

nH'nali, nepropauštje let od roku plnní. Pakli by kdo neupo-

mínal, a propustil ti léta a osmnácte nedlí od roku pln(''ní na

tom listu: aby takoví listové i budaucí listové dále nižádné

moci nemli.

Olezeni.

Q. 30.

Item, Má býti ležáno, kdož upomíná k listu plnní,

anebo k obnovení listu, ten nemá ležeti než sám di uhy se dvma
komi, aneb místo sebe poslati též samého druhého se dvma
kooma, dokudž rukojm nevlehnau. Ale když rukojm vlehnau.

tehdy ten, kdož k listu uponn'ná, nem í ležeti ; a tráveno nemá

býti veyše, než sám druhý se dvma kooma patnácte grošuov

pes den a pes noc; a též, kdož by leželi, nemnjí veyše ležeti.

Q. 31.

1 1 e m, O škody jest zízeno, aby byly ádn ukazo-

vány, a veyše aby nebylo škod j)Oítáno i s ležením ani bráno

pes jistinu, než jakž jistina jest; le by koho nemohl pohnati

ped purkrabí i)ro neád, jestli že by v zemi byl, tu dobývati

množ a upomínati pedse z svého, vedle starodávního obyeje.

Pakli by neád v zemi byl a práva nešla: tehdy ten, kdož by

penz puojiti chtl, muož sob list kázati s výminkami udlati
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jakž se komu zdáti bude, pod pokutauii. a ten, kdož se zapíše,

tak všenui jest povinen dosti uiniti.

q. 32.

Iteni, Dobrá vuole o listy, kteíž jsau od toho asu
byli, aby ta byla ukazována ped purkrabí pražslíým, jakž by se

jemu a vaddám jeho za podobné a za hodné zdálo. Pakli by kdo

byl nalezen a shledán, ješto by listy neádné dobytými uponiínal:

takový aby byl kázán a trestán. A již po dnešní den, kdož by

komu chtl list dáti hlavní: ten má dáti jenm listem dobré víile

na to pod svau peetí visutau, a dvau anebo tí pánuov a zeman

podlé sebe peetmi na svdomí také visutými,

Q. 33.

Item, Listové aby byli dláni podlé obyeje
starého vedle n o t u 1 e Iv a ucel á i p r a ž s k é, kteráž dskami

zapsána jest.

Q. 34.

Item, Aby žádný ne hanl pro neplnní penz
n e á d n ým i a vymyšlenými hanní m i, než jako na peníze

sluší, a k(h)ž l)y jinak uinil, aby })roto káze trpl. Než jestli

že by kdo komu i)lniti nechtl : hledaj j(*lio právem zemským,

ale ne mocí, jakož od starodávna bylo.

Q. 35.

Item. Po dnešní den, kdož by komu chtl dobrán

vuoli na který list nebo listy dáti, že ten, kdož tu dobrán vuoli

dává, aby té osoby osobn prosil, kteíž by mli peeti své k té

dobré vuoli pivšovati ; a ta dobrá vle má psána býti na par-

j^amen s visutými peetmi. jakž veyše doteno jest.

Q. 36.

I ten!. Kdož by koli peeti své odpíral: toho

purkrab j)ražský nemá sauditi, ale i)0(láno má býti na saud

zemský, a páni na plném saudu to sauditi mají.
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Q. 37.

Item, Purkrab kdyby na meze jeti ml, tebdy

puovod má proíi pijeti lui Hrad pražský, a má jemu dáti pt
kop grošuov eskýcli, a struvau i ITirau jelio má opatiti, až na

meze pijede. A polmaný má jenui také dáti pt kop grošuov

eských, a jej zase stravau i frau až na Iliad pražský opatiti

a dovézti. A puovod na tch mezech má purkrabí pidati eníka,

rychtáe, a šest konšeluov písežných; a pohnaný tž šest kon-

šelv písežných má pidati. A kteráž strana kivá zuostane,

má druhé stran zase navrátiti, co jest na purkrabí i na stravu

naložil. A ti konšelé od stran pidaní jiné písahy k tomu saudu

initi nemají, než na ty písahy sauditi pomáhati mají, kteréž

jsau k úadm konšelským uinili.

Q. 38.

Item, Listy purkrab sauditi má vedle s t a r o-

dávních nález nov, a listy toliko na dluhy, kteíž by svdili

na peníze s pokutami listu hlavního, sauditi purkrab má, a jiných

nic. A pi tom úadu, od zapisování svdkuov má se bráti po

jednom groši eském^ listovní svdomí pi úadu purkrabském

má pijímáno býti, a má pohnati svdka listem od úadu purk-

hrabského, a ten má vyznati na svau víru a na svau duši. Než

jestli že by kdo chtl komu dáti svdomí bez puohonu k témuž

saudu, jako i pi jiných se to zachovává: toho každý aby vuoli

ml. A dobrých volí na papíru purkrab sauditi nemá, než na

pargamen s visutými peetmi, jakož od starodávna bylo.

Q. 39.

Item, Kdož koli bývati budau najvyšší purkrab
pražš ti, ti mají purkrabovi Hradu pražského dávati ptmezcítma

kop grošuov eských do roka. sti'avu na i na jeho eled, a na

ti kon obrok i podkovy.

q. 40.

1 1 e m. Co se saudu p u r k r a b p r a ž s k é ho d o t ý e,

tak o tom zízeno jest, že pi purki-abí pražském nebo budaucím

pi saudu jeho sedati mají najmýu šest dobrých lidí urozených,

a ti k saudu písahu udlati mají. A purkrab najvyšší pražský
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tmi dobrými lidmi šesti ten saiid osaditi má, aby každý z nich

na svobodných ddinách ml. Pakli by neml na svobodných

ddinách, tehdy ten s radau krále 3W\ pakli by krále JM*'

v zemi nebylo, tehdy s radau ])ánuov a vládyk z plného saudu

zemského vsazen býti má, a jina nic. A odkladuov v saudu bez

hodných píin aby nedlal.

R. 1.

I tem, Jestli že by na koho vlehli, a on že by
chtl peníze dáti, a vitel by jich pijíti nechtl pro n-
kterau vc: telidy ten, na koliu/ by lézáno bylo, poloze jistinu

i s úroky a s prolézaným, i zapee a dej je hospodái schovati :

bude-li pak pes to ten déle ležeti, sáni ty škody zaplatiti má.

R. 2.

I tem. Když by dvma nebo tem dobrá vuole
svdila na který list, >/že mají pohánni l)ýti všickni«, pakli

by jeden byl pohnán: tehdy ten puohon bude jim zdvižen. A též

zase, jestli že by oni k té dobré vuoli pulniati clitli. též mají

všickni pohnati ; i)akli by jeden pohnal, tehdy ten j)Uohon bude

zdvižen ; le by kdo svévoln pohnati nechtl, tehdy jeden pi'oto

pro svuoj díl bude moci pohnati. A ten list bud na ddiny neb

na peníze.

R. 3.

I I e m , Škody listovní ne ni a j í jinde s a u z e n y

býti. než ped purkrabí pražským na Hrad pražském. Pakli by

kdo pohnal ped jiný saud, má jemu ten jiuobon zdvižen býti.

R. 4.

I tem. Kdož by za koho v rukojemství státi

nechtl: že má jeho ten vyvaditi. Pakli by ho nevy vadil: že

jeho množ pohnati proto i)rvé. než by od svého vitele pohn;íii

byl, a to ped jtuikrabi. jestli že jest vc listovní. Pakli jest

jiná vc, tehdy ped krále, neb ])ed saud zemský, tolikéž

i komorní.
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R. 5.

1 1 e m , Jestli že b }' se komu peeti u I i s t u o v

zlámaly, a jistec se k tomu dluhu znal, anebo by pak kdo

odpíral, a ten dostaten to provedl, íž jest list, že není vyvážen:

to zlámaní peeti jemu ke škod nebude.

R. 6.

1 1 e m, K <1 o ž 1) y s (^ k o m u p u r Ic r a b s k ý m i registr y

z a p s a 1 j a k a už k o 1 i po k u t a u, krom >/Uvá/.aní v statek jeho

l)urkrabským úadem'<: má jenui purkrab podlé té pokuty do-

liomoci. Než nud-li by se kdo konni zavázati >.po(l pokutau

v statek uvázaní'<: toho purkrab registry nezapisuoj, než ukaž

jemu ke dskám, tam aby se jeden druhému zapsal. A pokut

žádných písa na žilduého nezapisuoj, le v piítonmosti purkra-

bov, a jednoho najméu, neb dvau, kteíž s ním v saudu sedají.

R. 7.

Item, Jestli že by vitel dal rukojmí naped
puol léta vdti: tehdy ten má to jiným rukojmím také dáti

znáti, i tomu, za kohož jest slíbil. Pakli by nedal znáti jiným

rukojmím i jistci, za kohož jest slíbil: proto jistec i jiní rukojm
ten list mají vyvaditi, jakž budau moci. Než ve/.me-Ii jistec

s rukojmmi jakau škodu pro ten dluh : mají o to pro ten dluli

k tomu rukojmí, kterémuž dáno vdti, a on jim tolio neoznámil,

hledti, a ten jim tmi škodami povinen bude, pro neoznámení

a zanedbání.

R. 8.

Item, Jestli že by kdo komu list falšem naekl:
tolio purkrab sauditi nemá, než má té pe na JM' kr;ilovskau.

aneb na sand zemský o tu faleš i)0(l;iti. A jestli že l)y ta faleš

na uvedena, byla: má spálen_ býti jakožto falešník, a statek jeho

lui krále JM' pipadnauti má. Pakli l)y kdo nakna kolio, toho

na neprovedl, al)y jemu to opravil tím spuosol)em, jakož mílez

ukazuje O náek cti, a škody záplat podlé svolení zemského

obecního.
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R. 9.

1 1 e 111, Jestli že by kdo který list ml a které by

jiokuty jemu v nm svdily, bud ležeuí, neb listu vyvažování,

listu obnovení, nebo úroka dobývání, a on že by tch pokut

neužíval, a tem letuom a osmnácti nedluom projíti dal: že se

ten list promlí. A též jestli že by do jmenovaného asu list

svdil, a on by neupomínal jim od toho asu, jakž plnní v listu

svdí, a dal by letuom nahoe jjsaným projíti: také ten list

promlí. Krom listuov vnních, dokudž jest muž živ, ti se

nepromlí.

R. 10.

Item, Kdo by úad purkrabství pražského vedl

z rozkázaní královského, anebo panského a vládyc-

skélio, anebo že by se samy strany o purkrabí svolily, a že by

jej kde vedly, a když by purkrab tam zohledoval i svdky

pijal, a jestli že by kdo po tom úadu vedení jaké svdky

ku právu pro tu pi vedl a je sob zapisovati dal: že nemají

ti svdkové pijati býti.

R. 11.

Item, Jestli že jest kdo za koho rukojmí, a

pro to rukojemství jest pohnán, i ztiatil-li by pi nestáním: že

jistec není povinovat za to nestání za platiti, což on koli tím

nestáním ztratí

R. 12.

Item, Jestli že by komu list slioal anebo ztracen

byl, a 011 l)y dostaten to provedl, že jest list nevyvážený

a dluh nezaplacený: má proto jistec i rukojm tomu dosti uiniti,

a rukojm vyvaditi, a ten dluh zaplatiti, a ten, komuž jest

dlužno, množe ped purkrabí z toho pohnati.

R. 13.

Item, Kdož by listem vyváženým po druhé u po-

mí al, a na to l)ylo dostaten provedeno: takový jest za

aukladníka odsauzen, a statek jeho naklálo JM* pipadnanti má.

A též jestli že by kdo ten list od koho pijal s dobru volí,
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vda že jest vyvážený, a jím upomínal: v tauž pokutu upadne,

jakož nalioe psáno stojí. A tolio též purkrab sauditi neiná, než

má toho podati na krále JM*. aneb na saud zemský.

R. 14.

Item, Ped kterým by koli saudem komu pe
pisa uzena i)yla, anebo právo stane bylo by na dáno: že

má na zatykai list dán býti tonui, kdož by žádal ho, a pváva

vésti nechtl. A u kteréhož se úadu nález anebo právo stáné

dá, od toho má zatykai list vzíti. A u kohož by koli ten list

zatykai toho zastal, a práva na žádal, tak jakž o tom uíže

položeno jest, jakož ten list zatykai svdí, bud na královském

z:1mku. u pána, rytíského lovka, aneb na kterémž koli zámku,

anebo tvrzi jich, a též na kterém koli jich práv, též u Pražan,

nebo v jiných mstech královských: že toho hned, kdož jest

zaten na kterém koli jich práv, tak jakož se nahoe píše,

mají ho hned slibem, ctí a vrau zavázati, aby on od zatknutí

toho stavl se ve dvau nedlích purkrabí v moc na Hrad pražský,

a tu aby neodcházel, le by jej purkral) rukau dáním propustil.

A purkrab jemu na ernau vž jíti má hned kázati, a dotud

jej tam držeti, až by nálezn neb stánému právu, dosti uinil.

A nemá purkrab jemu žádného roku pidávati, ani ho panštti

z vže, bez vuole drulié strany, což se kesana proti kesanu
dotyce. Pakli by mu rok dal bez vuole druhé strany: má to

sám zaplatiti, což ten povinen jest, koho propustil anebo rok

dal. Pakli by ten zatykacího listu pijíti nechtl, u kteréhož

by ten, na komž písudek neb právo stáné dáno jest, nalezen

byl: že má o tu vc k tomu hledti, kdož zatykae pijíti a

zatknauti nechtl. Než když jej zaváže ctí a vrau ped ním,

kdož jej zatýká, aby ve dvau nedlích od toho dne zatení se

postavil v moc purkrabí Hradu pražského. A purkrab Hradu

pražského jeho nemá panštti ani roku pidávati bez vuole toho,

kdož jest jej zatekl. Pakli by kdo chtl se vyruiti na hotové

peníze do dvau nedlí od purkrab: že to má purkrab uiniti,

a jej na rukojnui dáti. A listové zatykai aby již tímto spuo-

sobem vycházely, jakož o tom Zízení napicd psniií' ukazuje.
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R. 15.

Item, Co se dlužníkv dotýe, kteíž pro dluhy na

vži zíivázííni ctí a vrau bývají, aliy odtud s vže nikteiak ne-

scházeli, le by rukau dáním anebo z aust v uši od purkrab

Hradu pražského propuštni byli, anebo jim od téhož purkrab

ke dskám jíti dopuštno bylo. A jestli že by jina kdo s vže
sšel: že takový do Daliborky vzat, a tam držán býti má dotud,

dokudž by toho dluhu, pro kterýž sedl, nezaplatil, nebo se ne-

smluvil. Než kteíž by pro Židy sedli, ti budau moci choditi

v domu purkrab Hradu pražského až po vrata. Však kteí na

vži sedti ])udau, z tch jeden jeden den, a druhý druhý den,

a tak poádkem pro jídlo nebo pití budau moci do Hradu nebo

dom odjíti, a zase hned pijíti, z Hradu ven nevycházejíce.

O hejtmanech neb hejtmanu království eského.

Item, Hejtmane nebo hejtman království e-
ského, kteréž by aneb kteréhož by JM* královská ustanoviti

ráil podlé staro])ylého poádku, toto na práci míti mají a má:

R. 16.

1 1 e m , P e (1 k e m a p r v o t n r a d d y týž h e j t m a n

nebo li e j t m a n é m a j í míti oso b d v a n á c t e, šest z stavu

panskéiio, a šest z stavu rytíského, lidí k tomu hodných. S tmi

aby se mohl auob mohli raditi, saudy držeti, a ty vci, kteréž

k úadu hejtmanskému píshišejí aneb píslušeti budau, a též

raddy aby pítomné byli , tu aby je hejtman neb hejtmane

kil potebám tm v/dycky míti mohli. A tyto aitikule níže

psané mají na i)iáci míti íi je opatrovati a o to i)eovat.i, které

jsau vci potí-(^bné tohoto kr;tlovství, ty. což k sauduom zemským

a k úadiiom zemským nenáležejí a vymeny nejsau. A ten

hejtinnn nob hejtmane nejvíc bytem svým na Hrad pražském

býti mají nel) má, al)y jeho neb je lidé k své i)oteb tu na-

cházeti nioldi. Pakli by jsauc dva od JM** ki-;ilovské vsazeni

anebo více, jeden po poteb jaké odjel: tehdy druhý aneb kteíž

by více byli, vždy má nn Hrad pražském na míst jiného neb

jiných zuostati. Pakli by JM* královská jednoho hejtmana po-
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saditi ráil, a ten že by kde odjeti chtl: tehdy má na míst

svém z stavu panského neb rytíského jedné osob z radd tédi

]{ nénui pidaných poruiti. A'šak proto pi znamenitých po-

tebách má vždy sám bývati.

R. 17.

Item, Týž hejtman nebo hejtmane mají zvláštní

pilnost a péi míti o všecky vci neádné, a mimo

ád a právo výtržné, jakožto o odpovdnících, o jich fedrovnících,

mordéích a íalešnících, a jiných všelijakých lidech neádných

a zemi škodlivých, aneb tch, kteíž by pohruožky inili, i všech

jiných k tomu podobných, aby takové vci petrhovali a pr-

chodu takovým vcem nedali. A na takového každého neádného,

a toho, kterýž by jinae než právem chtl živ býti aneb svau

vuoli na kom provozovati, opust ád a právo, a to skuten
bylo shledáno a poznáno, aby sáhl neb sáhli a k nmu se tak

zachovali, jak by toho potebu poznali. Než jestli že by na koho

co neádného pravili, což by ješt v skutku a v pravd nebylo

shledáno: toho mají hejtman neb hejtmane království eského

obeslati, oznámíc jemu to, což jest na nho praveno, aby ped
saudem zemským, když najprv držán bude, stál a dostál a té

se~v^(nr^p^á'víl, arteirTáké aby stál, kdož jest o nm tu zprávu

dával; a vyslyšíce to páni JM* a vládyky na saudu zemském,

ve to obrátiti ráiti budau, rozvážíc to spravedliv, tak se strany

povinny budau zachovati. A budau-li chtíti strany jaké svdky
sob vésti ped týž saud zemský, toho budau míti vuoli. A o ta-

kovau vc má býti slyšení v pondlí po suchých dnech, kteíž

by se tehdáž trefily, aneb po nazejtí svatého Jeronýma, když

saud zemský držán bývá. A které vci hejtmanuom neb hejt-

manu budau náležeti k rozeznání, k takovým peni a vcem
budau moci sob strany svdky vésti tím poádkem, jako ped
saud komorní.

R. 18.

Item, Kteréž by poteby v krajích se od hejt-

manu o v neb hejtmana, co jim náleží, na hejtmana neb hejt-

many v království eském vznesly, to oni opatrovati mají ; a jestli

Práva a zízení zemská lól9. ^-'
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že by který úad inl k tomu pomáliati, mají jeho k tomu na-

pomenauti a obeslati.

R. 19.

I tem, Jestli že by kdo králi JM*\ neb zemi, neb

osob, aneb kterému mstu odpovdl: to hejtman aneb hejt-

mane království eského, aneb místodržící JM*' královské, mají

do krajuov hned oznámiti, aby se k takovému odpovdníku podlé

Zízení Zemského zachovali. A k tomu mají na to mysliti, a

tch cest hledati, pokudž najveyše budau moci, aby takovau

válku a odpovd petrhli. A mají na špehy nakládati, na náklad

krále JM", aby mohl takový odpovdník aneb odpovdníci do-

saženi býti.

O hejtmanech krajských.

R. 20.

1 1 e m. Hejtmane v kraji ch, aby byli každého roku od

JM*^ královské zízeni a ustanoveni, a k místodržícímu JM*'

královské aneb hejtmanu neb hejtmanuom království eského

aby zení mli a jich poslauchali; a obyvatelé každého kraje

aby se k hejtmanuom obojím poslušn zachovali vedle Zízení

Zemského, a v tch vcech a potebách aby jim radni a pomocní

byli. A kdož budau za hejtmany z kiajuov zvoleni, z toho se

vytahovati nemají podlé Zízení Zemského, než bez odporu pod-

niknauti; krom tcli, kteíž by tolio roku byli, ti nemají druhý

rok bez vuole své potahováni l)ýti. A toto nu'ti mají na práci :

R. 21.

I tem, Jestli že by kdo jeden druhému u vazb
lidi svévoln l)ez viny a hodné píiny držal: tehdy

ti aneb ten, íž by lidé byli, má to na hejtmany v krajích

vznésti, a oni tu vc mají rozvážiti, tak aby jeden druhénni

svévoln škody aneb protivenství neinil, A hejtman neb hejt-

mane toho kraje, hned jak by na vzneseno bylo, mají beze

všech odtahv takovau vc opatiti. Pakli by kdo jsa od

hejtmanuov neb hejtmana v kraji obeslán a napomenut, aby ty
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lidi z vzení na ten spsob (jakž jemu od hejtmanuov neb

hejtmana bude oznámeno) propustil, aneb ped hejtmany neb

hejtmanem postavil, a pes to napomenutí u vazb tu osobu

neb osoby, o kteréž by jemu bylo od hejtmanuov neb hejtmana

oznámeno, aneb jakž koli v své moci drže umoil neb umoiti

dopustil, aneb o hrdlo zaumyshi a nevinn pipraviti dal,

aneb na zdraví jej zkazil: tehdy ten, kdož by tak lovka
z aumysla a nevinné umoil, anebo o hrdlo pipraviti dal, po-

vinen bude tomu pánu, íž lovk ten byl, ti sta kop grošuov

eských dáti, a ty peníze tak se tu obrátiti a tm dáti mají,

pod tmi pokutami, jakož o tom o mordech o lidech sedlských

položeno a vymeno jest, hned ve tyech nedlích poád
zbhlých, když by k nmu pán toho lovka umoeného neb

o hrdlo pipraveného poslal. Pakli by nedal, tehdy týž pán

toho lovka tak umoeného aneb o hrdlo pipraveného, má
toho vuoli, z toho ped JM* královskú aneb ped saud zemský

toho, kdož tak lovka umoil aneb o hrdlo pipraviti dal, obeslati,

a ta vc má bez odtahuov a prodlévání, tak jako o jiných

mordech, na saudu zemském slyšána býti. Pakli by toho lovka
u vazb drže ped hajtmany ho súci obeslán nepostavil, a na

zdraví že by mu uškodil : tehdy má tomu lovku padesáte kop

grošuov eských též hned ve tyech nedlích poád zbhlých

dáti, když by koli pán toho lovka o tu pokutu k tomu, kdo

jest jej u vazb držal a na zdraví uškodil, poslal. Pakli by

nedal, má na hejtmany neb hejtmana krajského vznésti, že mu
lovk puštn a pokuty dáno není, a oni neb on povinni jsau

relací toho listem pod svými peetmi neb sekrety, neb osobn
uiniti, a pi úadu dáti zapsati. A po takové relací na takového

má list zatykai od úadu najvyššího hejtmanství, aneb hejtmana

království eského, aneb místodržícího JM" královské vydán býti.

Pakli by vždy pes to napomenutí hejtmanuov krajských své-

voln jej ve vazb držal: by mu pak nic na zdraví neuškodil,

tehdy mu pokutu svrchu dotenau padesáte kop grošuov eských
dáti povinen jest; a nedal-li by a dopustil se zatení, tehdy

pro takovau svau vuoli, má ješt trestán býti podlé uvážení

a zdání hejtmana neb hejtmanuov království eského. A té

dotené pokuty bude moci dobývati pán toho lovka obyejem
svrchu psaným. A proto ten, kdož toho lovka u vzení držel

22*
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by pes rozkaz hcjtmanuov krajských a pes tu pokutu tak

pi'Oi)adeuau : tebdy ten pán toho lovka má to vznésti na hejt-

mana neb hejtmany království eskélio, aneb místodržícího krále

J^i". A ten má pán toho, lídož lovka tak u vzení držel,

obeslán býti, aby osobn ped hejtmany neb hejtmanem krá-

lovství eského, aneb místodržícím JM*' královské stál, i toho

lovka postavil, a té vci se zpravil. A tu ve mu taková vc
bude obrácena, pi tom aby se tak zachoval.

R. 22.

Item, Hejtmane krajští po krajích aby ídili
hotovost, aby všickni hotovi byli, a aby pihlédali, kdo jakau

zbroj mezi lidem obecním mají. A jsauce vojensky pohotov,

jestli že by cizozemci aneb nepátelé do zem vtrhli nebo škody

chtli initi, abychom s Boží i)omoci sob pomáhati a jim od-

olávati mohli.

R. 23.

Item, Také jestli že by se komu zdálo, že by mu
od hejtmana aneb od hejtmanv v kraji kterém se co skrze

relací, aneb jinak ublížilo, aneb z eho vystaupeno bylo: to má
vznésti na liejtniana neb hejtmany království eského, aneb na

místodržícílio krále JM*' ; oni tu vc vyslyšeti mají, a v tom

se k stranám spravedliv zachovati.

R. 24.

Item. Aby v každém kraji vždy ve dvau m-
sících, aneb jakž by na poteb se uznalo, bylo vysláno na

zhaubce zemské a povalee, a to na nkolikero do msteek,

vesnic, krem, aneb kdež by se jich nadali; a to hejtmane

krajští míti mají na své práci. A když by koli as uznali, neb

jich úedníci, tehdy tejn mají oznámiti osobám, kterýmž se zdá,

stavu panskému, rytískému, aneb do msta krále JM", v která

místa sami vyslati chtí, a každému oznámiti, též v který kaut

a stranu mají vyslati, aby se sami nepotkali a neshledali. A Pra-

žané t('ž mají initi a vyslati, majíc srozumní s hejtmany neb

s hejtmanem kraje Kauimskélio, aneb také Slánského, ponvadž
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ty dva kraje Praze pisedí. A jestli že by v kterém kraji kdo

v tom hejtmanuov poslaucbati iieclitl, a k nim se zachovati,

jakož se svrcliu píše: mají to vznésti na krále JM*; pakli by

krále JM*' v tomto království nebylo, tehdy na hejtmany krále

JM'' ,a tohoto království, aneb na JM'' královské místodržícího
;

a ve to král JiVP, neb hejtmane, neb místodržící JM*' královské

obrátí, pi tom se každý zachovati má. A král JjVP má poruiti

a puovody zéditi, poet slušný aby v mst byli, tu kdež by

se JM'' královské zdálo za dobré. A kdež by se poteba uznala,

bud skrze špehy, aneb jina, ti puovodové mají se tam obrátiti.

A do kteréhož koli kraje aneb míst sjedau a požádají pomoci

na stavu panském, rytíském, osob neb osobách, též na mstech

krále JM*\ má každý slušný poet s nimi vypraviti na pomoc.

A v tom se tmi piivody spraviti mají stavové panský, rytíský

i mstský, bud osobami svými, aneb služebníky, neb poddanými

lidmi svými, tak jakož o tom první Zízení a Svolení zemské

všemi temi stavy vuobec svolena a nalezena jsau. A toto Zízení

o ])ovaleích a zhaubcích zemských má trvati na budaucí asy,

pokudž se o to stavové jinak nesnesau, A což by tak tch
a takových lidí a povaíeuov bylo vyzdviženo a pobráno : ti mají

do msta královského najbližšího u vazbu dodáni býti, a oni

jsau je povinni pijíti ; a našla-li by se pi kterém vina, že by

hrdlo ztratiti ml, tomu aby dali na náklad krále JM*' konec

udlati.

R. 25.

1 1 e m , Což se pak ch o d c u o v a p a s t ý u o v, kteíž

v tomto království nemalé a veliké škody asuov pedešlých

i nyní skrze ohn jsau inívali a ješt posavad iní, dotýe,

pak aby to zlé mohlo petrženo býti, o tom jsme se všickni ti

stavové svolili, aby v mstech, a v mstekách, ve všech tak

opateno bylo: Kdež by koli takoví žebráci neb pastýi byli, ten

pán, íž grunty jsau, aneb pod kým by byli, aby o tom dosta-

ten poddaným svým, purgmistru, rychtái neb konšeluom

poruil, kdež by takoví žebráci byli, každého téhodne k nim

pihlédali, aby se msto od msta, ves ode vsi po jarmarcích

neb posvíceních netaulali, než ve špitálích zuostali. A jestli že

by který odešel pod spuosobem žebroty, chtíc své lotrovství pro-
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vozovati, po tom neb po takovém aby hned posláno bylo, ten

aby vzat a skuten trestán byl.

R. 26.

Item, Kdož by koli kterého zloince svého jal

nebo vzal, a jeho, nemaje svého vzení, do vzení hejtmanu

aneb hejtmanuom krajským dal, aneb do nkterého msta krá-

lovského, a pi tom zloinci našla-li by se vina, že by hrdlo

ztratiti ml : tehdy aby tomu zloinci ten, kdož jest jej jal a do

vzení dal, na svuoj náklad konec dal uiniti pi té poprav,

kdež se ádn poprav užívá (a neml-li by své žádné poádné

popravy), aby jemu konec uiniti dal, a to ve dvau nedlích

poád zbhlých. Pakli by se tak v tom nezachoval, a v tom

asu jemu konce uiniti nedal: tehdy toho právo potom dále

u vzení svém držeti povinno nebude. A tolikéž ml-li by jej

ten lovk v své vazb, aby se pi tom tak, jakž veyše psáno

stojí, zachoval.

R. 27.

Item, Dal-li by kdo z jaké píiny lovka
svého, neb škuodci, do vzení do kterého msta královského,

zasluž ten neb nezasluž hrdla ztracení, a jsa od práva napo-

menut, a by i napomenut nebyl, do dvau nedlí jeho z niehehož

nevinil, a na nežaloval: toho také dále právo není povinno

u vzení svém držeti, než bude jej moci z téhož vzení pustiti.

R. 28.

Item, Na snmu obecním Léta Pán tisícího

ptistého tyi dcátého pátého, v stedu po svatých

Tech králích, jest zízeno : Aby jeden každý ze všech tí stavuov

pi svém dobrém svdomí, i pi poddaných svých to tak opatil,

aby takoví zjevní híchové, cizoložstva, ožralství, i jiné všelijaké

nestydatosti, kteréž jsau proti Pánu Bohu všemohaucíniu, skuten

petrhováni býti mohli; a toho žádný, sám se dobe chovaje,

na gruntech svých aby nedopauštl, ale takového každého, kdož

by z toho vystaupil, a takového eho proti Pánu Bohu se dopustil,

skuten trestal, jakž týmiž pedešlými snmy o tom šíe vy-

meno jest. Pakli by kdo v Mstech Pražských aneb v jiných
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královských, jsa napomenut od úadu, aby od takové neádné

vci ihned pestal, a on pes to vždy v svém takovém zlém

spuosobu trval, a pestati nechtl : tehdy úad kteréhož koli

msta skrze psaní, neb osobu jednu, nebo dv, budau moci na

JM* královskau (a byl-li by J^P královská v království), aneb

na saud zemský bez pítonniosti JM*' královské to vznésti.

A JM* královská, a bez pítomnosti JM" saud zemský, takovau

neádnau vc zastaviti a skuten petrhnauti mají.

R. 29.

Léta Božího tisícího tystého devadesátého
druhého. Páni JM*, a páni, rytístvo, Pražané a poslové z mst
v pondlí po suchých dnech postních na- snmu obecním, kterýž

v ty asy držán byl na Hrad pražském, tyto vci dole psané

z jednostajné vuole zídili a ustanovili jsau, aby od každého

držány byly. Najprvé, což se morduov silniných a po cestách,

a též nešlechetného zlodjstva domácího i po silnicích dotýe,

takto jsme se svolili a zuostali : Aby takoví povalei, zlodji

a mordéi, kdež by mohli pezvdíni býti, bu v mstech, v m-
stekách, nebo ve všech, aby vyzdvihováni byli, by pak osedlí

lidé byli sedlští. A jestli že by í lovk takový s jistinau a pi
skutku polapen byl, nemá pánu jeho vydán býti, jakž pedešlé

Zízení Zemské ukazuje, než hned má se k nmu vedle práva

zachovati, a k útrpnému právu bude jej moci dáti, jakž veyš

doteno. Anebo též, jestli že by vzat byl nkdo z lidí obecních,

a byl psanec, též má se k nmu vedle práva míti. Pakli by

popaden byl na silnici, an s zlodji stojí, má též tázán vedle

práva býti, a podlé jeho viny má se k nmu zachovati. Jestli

že by pak kdo ího lovka pošlíc na povalee vzal, a nebylo

pi nm tchto nahoe psaných píin: má pánu jeho oznámiti,

že jest lovka jeho vzal, chce-li k tomu pijeti anebo poslati,

že chce saud tomu lovku osaditi. A jestli že by pán- toho

lovka pijel, anebo koho poslal, a byla-li by o to pe, že by

neml ten lovk vedle práva tázán býti : tehdy ten lovk bu
vydán hejtmanuom toho kraje ; a což tíž hejtmane o tom lo-

vku nejdau, pi tom se strany zachovati mají, na ten spuosob,

jakož veyše psáno stojí. A od prvního má dáti kopu grošv
popravnému lovku, a od jiných po puol kop groších eských.
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a více nic. Pakli by který takový zloinec byl pezvédín na

hradích aneb tvrzech: tehdy ten komuž by se zdálo, aby tomu

pánu (u kohož byl) dal znáti, že takový zloinec na jeho hrad

nebo na jeho tvrzi jest, aby se jim dobe ihned ujistil a jej

postavil. A byl-li by ten jistý panského neb rytíského ádu,

aby postaven byl ped pány a vládykami saudu zemského
;
pakli

by byl ten jistý jiného ádu, bud ped hejtmany toho kraje

postaven. Pakli by toho neuinil svévoln, a toho nepostavil:

tehdy k tomu pánu, nebo zemanínu, anebo mštnínu o to hle-

díno bud, též jako k tomu zloinci. A též v mstech, kdyby

na koho žádáno bylo, aby se tak zachovali, a zloincm ni-

žádným aby žádných gleytuov nedávali, ani páni, ani rytístvo,

ani msta. Také na žádného psance nevyvedeného, ani na zlo-

dje zjevného, též zloince, a laupežníky, a toho, kdo by pi

skutku postižen byl z lidu oljecného s strany loupeže a mordu,

nemá urukováno býti, než právo na takového každého bez fortele

má puštno býti,

R. 30.

Item, Jestli že by kdo svého vzení neml, a

kterého zloince jal: má jej k hejtmanuom toho kraje dáti, aneb

k najbližší poprav, a oni jej pijíti mají,

R. 31.

Item, Byl-li by í 1 o v k k t e r é m u p á n u, neb rytí-

skému lovku, neb mštnínu, neb poddanému jich co dlužen,

aneb se za rukojmí postavil: aby se páni jedni k di-uhým,

tolikéž i msta psaním prvé opovídali, a žaloby vznášeli, že

tento lovk toto dlužen, neb za toto se rukojmí postavil, aby

ten pán toho lovka rozkázal na nm spravedlivosti dopomoci,

a to ve dvau nedlích poád zbhlých, Pak-li by nedopomohl,

tehdy potom bude moci pro to nedopomožení každý obstavovati

lidi toho pána, kterémuž jest o to dopomožení psáno bylo.

A kdož by tak obstaven byl, a chtl se vyruiti, má jej to právo

k dostání práva na rukojm dáti. Než jest-li by ten lovk bud

dluhu neb rukojemství odpíral, tehdy má o to právem rozeznán

býti ten lovk s tím pánem neb lovkem, kdož na žaloval,

tím právem, k kterémuž písluší, aneb pán jeho aby o to saud
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osadil. Než což se jistce dotýc, který by se k dluhu znal, na

toho není potebí žádné opovdí, než takového bude moci jistec

bez opovdí obstaviti. A jmak stavové vyšší lidí jednm druhých

stavovati nemají. A tolikéž, kdož by í jakéž koli vci kde ob-

stavil, má ty vci na rukojm právo propustiti, až do rozsau-

zení toho stavuilku. A takoví stavuilkové s veyhradau práva vyš-

šího rozsuzováni býti mají podlé práva království eského, a ne

podlé práva majdburského a cizího. Než když by se dotýkalo

projetí cla a mýta, toho aby k sob k saudu svému nepijímali,

ani na rukojm bez vle pána toho (íž clo jest) nedávali.

O sedláni.

R. 32.

Item, Což se sedláni do týe, jakož lidé mnozí puoj-

ovali jsau penz s pílišným a nekesanským obtížením, úroky

lichevné sob nad obyej dotahujíce, a vymyšlenými spsoby nad

obyejné úroky lidi obtžujíce, kon, šuby a jiné pocty od

nich berance, i také zlaté sob pi pjkách veyše nežli platí

nasazujíce, což všechno jest proti Pánu Bohu a spravedlnosti

i proti právuom všem tohoto království: protož se taková vc
ihned po dnešní den zapovídá, aby toho nyní i v asích budau-

cích nebývalo, a žádný aby se toho nedopauštl. Než kdož by

penz komu jakých puojil, bud na list hlavní, neb na zápis /

dskami, aby ze sta kop grošv eských více nebral žádný, nežli ^

šest kop grošuov eských, a z tisíce kop grošuov eských šede-

sáte kop grošv eských. A tak podlé velikosti a malosti summy

každý se zachovati má a bude povinen, tak jakož o tom ^sieji

na snmu obecním, kterýž byl držán na Hrad pražském léta

MDXLV. v pondlí po Nanebevzetí Panny Marie zapsáno a za-

víno jest, a více nižádný úrokuov nižádných z puojených

sum bráti nemá, než jakž veyše doteno jest od žádného. Pakli

by kdo více mimo takové úroky naped dotené snmem obec-

ním vymené bral, což koli jiného, pod jakýmž koli vymyšleným

spuosobem a obyejem nebo pikrytím, zjevn nebo tajn: to

vše má za sedláni držáno a jmíno býti. A na kohož by to uznáno

a, uvedeno bylo, takový každý lovk, kdož by se toho dopustil,,
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ten má ode všech jmín a clržán býti jako jiný psanec a zlo-

inec, a že nemá žádného práva požívati, v úadech a v svdomí

nemá pijat býti, a dobí lidé nemají s ním obcovati. A ty pe-

níze tak neádn puojené, mají na královskau M«* pipadnauti,

tak jakož Zízení Zemské veyše o tom sieji ukazuje.

R. 33.

I tem, Na snmu obecním, kterýž držán byl na

Hrad pražském. Léta Pán tisícího ptistého tyidcátého

tetího, v pondlí ped svatým Filipem a Jakubem, jest zízeno :

Než což se starých dluhuov, bud dskami, neb na listech, a jakž

koli jina zapsaných dotyce, ti a takoví dluzi i s tmi úroky

jakž pjeny jsau, a jakž zápisové neb listové svdí, zaplaceny

býti mají, a to dotud a tak dlouho, dokudž by se ti dluhové

podlé jistot i s úroky staí a pedešlí nezaplatili. Pak-li by se

kdo pi nových puojkách jinae zachoval, a chtl pi úrocích

aneb jinae sob co nalepšiti, pod jakýmž koli spsobem: ten

každý bud v též pokut, jakž o sedláni Zízením Zemským prvé

vymeno jest. Než obnovoval-li by kdo koli jaké listy neb zá-

pisy s úroky na pedešlé první puojky: ten a ti to na takové

prvé puojené summy uiniti moci budau. Však každý ten jistec

(kterýž tak starý list v nový obnoví), má viteli list piznavací

dáti pod poetí svau, a jiných peetmi dvau nebo tí na sv-

domí
;

pak-li by své peeti neml, tehdy bude moci jiného na

míst jeho, aby za pee piložil, piprositi.

O mordech.

R. 34.

Item, Což se mordu o v, kteíž se v tomto království

djí mezi osobami z stavuov, dotýe : jest-li že by kdo koho za-

mordoval a pi skutku byl pistižen, ten každý má dostaten

býti ujištn, a na Hrad pražský v moc hejtmanuom neb hejtmana

krále JM*^ království eského má dán býti, aneb místo držícímu

krále JM". Pak-li by se kdy trefilo, že by hejtmanuov neb hejt-

mana nebylo, aneb místo držícího krále JM*', tehdy má v moc

najvyššího purkrab dán býti. Než byla-li by ta osoba budto
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Z stavu panského neb rytíského dobe zachovahí, a prvé ne-

podezelá a o takovém zachování, tomu neb tm, na ímž by se

gruntu ten mord stal, vdomé bylo : tehdy takový má ctí a vírau

zavázán býti, aby se ped nadepsanými hejtmany, neb nn'sto

držícím krále JM", nebo-lito purkrabí pražským aneb místo

jeho držícím, ode dne závazku svého ve dvau nedlích poád

zbhlých pí)stavil. Než byla-li ta osoba podezelá, a kteráž by

takovými vcmi vuokol šla, k tomu se má zachováno býti, tak

jako svrchu psáno stojí. A když by byl v moc naped psaných

hejtmanuov neb hejtmana, neb místo držícímu krále JM*', aneb

purkrab pražského dodán: tehdy obešlíc nkteré z radd krále

JM" z stavu panského a rytíského, mají ten mord, který se

stal, i tu osobu, která jest ten mord uinila, rozvážiti. A jest-li

že by uznali, že jest osoba víry hodná, mají jej na závazek cti

a víry dáti, aneb jej pod jistý základ uniiti, aby se na nejprv-

njším saudu zemském pod týmž závazkem postavil, stál a dostál,

a stran, kteráž by jia žalobu imla.z. tohojiordu, práv byl. /^17

ÁTpak^írby^ to uznáno a uváženo bylo, že má k právu vzením

dodržán býti: tehdy purkrab pražský, neb místo jeho držící,

má a jest povinen takového mordée do svého vzení pijíti.

A úedníci a saudce zemští mají tu pi hned po druhé pi puo-

lionné slyšeti. A bude-li se ten na protah volati, že by nkterých

svdkuov poteboval, cht svau nevinu pokázati, tehdy to naped

psaní úedníci a saudce zemští mají rozvážiti, má-li se jemu

slušn na prosbu jeho odtah uiniti. A jest-li že by uznáno bylo,

že se jemu má odtah státi, tehda mají osobu jeho i také pí-

inu mordu rozvážiti, má-li se jemu na est a víru viti, ili

uruiti, aneb u vazb dodržán býti. A pi druhém saudu úedníci

a saudce zemští, mají bez dalšího odtahu tu pi slyšeti, a spra-

vedlivý rozsudek a konec uiniti. Jest-li že by se pak trefilo,

že by ten mordé pi skutku nebyl pistižen, než že by od toho

utekl: tehdy má honn býti, a k šturmu má po nm zvonno

býti, a kdež by kolivék byl postižen, má býti vzat a dodán na-

pedpsaným hejtmanuom neb hejtmanu, aneb místo držícínm

krále JM", neb purkrabí pražskénui na Hrad pražský aneb

místo jeho držícímu; a takovému již nemá od nich na ten zá-

vazek cti a víry veno býti pro ten mord. Jest-li pak že by

takový mordé k komu na zámek, na tvrz, do msta, msteka,
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aneb na ní obydlé pijel, a on vda o tom mordn, že jest jej

uinil, a moha jej vzíti nevzal a jim se neujistil : má od toho

zamordovaného pátel, aneb od kohož koli z toho neujištní

listem od úadu desk zemských ped saud zemský obeslán býti

a odpovídati, pro jest se jim neujistil; a neodvede-li toho a se

neoistí dostaten, že jest se jim moha ujistiti neujistil, tehdy

ve to král JM^' s saudci zemskými na saudu zemském, a ne-

bylo-li by krále JM" v zemi, ale saudce zemští obrátiti ráí, to

pi tom stj. A jest-li že by toho mordée dosáhl a prvé než-li

by se na nho samého rozsudek konený stal, a toho mordée

postavil : tehdy má toho odpovídání pro to neujištní ped saudem

prázden býti. A pihodilo-li by se, že by ten mordé stavu pan-

ského neb rytíského na svuoj zámek nebo tvrz ujel neb ušel: má
obeslán býti listem ped saud zemský najprvé tehdáž píští, aby

ped pány a vládykami, saudci zemskými, stál a dostál^_a_kdožJ)y_

jeho z toho mordu vmil,_jp[ráy.J)yl. Pak-li .hy_nes_tálj aby na hrdlo

jeho i na statek jeho sazeno bylo tak, abý ddjcuom toho zabitého,

a nebylo-li by ddicuov, tehdyjj)jt^lnalL.pMteluoiunaj bližším

tetí díl statku jeho dopomožen a dán byl, a dva díly ty aby

zuostaly. A byl-li by statek téhož mordée na ddinách po-

zemských, tehdy ddicové neb pátelé toho zamordovaného, aby

se do toho tetího dílu v týž statek s jedním koinorníkem

pi'ažským uvázali ; byl-li by statek ddiný, tehdy od desk zem-

ských, pak-li by byl statek manský, tehdy od desk dvorských.

Pak-li byna hotm^ých penzích, tehdy listem zatykacím takového

dílu tetího dobývati budau moci. A ml-li_by ten mordé ddice,

mají zuostati ty dva díly pi jelio ddicích, a nebylo-li by dé-

diciiov, tehdy pi naj bližším píteli toho mordée, podlé obda-

rování krále Vladislava slavné pamti o nápadích uinného, pi-

padnouti má. Však tak, že všecky dluhy a závady spravedlivé,

kteíž by se našly, má neb mají a povinny budau ze všech tí

díluov toho statku zaplatiti a vydati vedle pedešlého Zízení.

Než toto se znamenit vymieuje: Pokuty, kteréž JKjVP' od sta-

rodávna i také Zízeními Zemskými vymené spravedliv náležejí,

tímto svolením spravedlnosti JKM*^ ke škod nic býti nemá,

1 než pi tom pi všem JKIVP, což JM" o pokutách od starodávna

náleží i také Zízeními Zemskými vymeno jest, zuostavovati

se ráí.
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Což se pak otce, synuov a bratí, též i streycuov clotýe:

jest-li že by jedni k druhým pijeli, taková pokuta na ty se

nevztahuje, kdyby se jeden druhým neujistil, než déle jeho u sebe

trpti nemá jednoho dne, než hned potom má mu z obydlé svého

kázati pry, a více ho nefedrovati. Než jest-li že by ho potom

déle fedroval, aneb kdyby potom k nmu pijel, jím se neujistil:

tehdy v tauž pokutu upadne jako jiný ten, kdož by véda o tom

a moha se mordéem ujistiti, se neujistil, tak jakž naped psaný

artikul o tom šíe ukazuje.

R. 35.

I tem. Což se pi tom artikuli o mordu na stav

mstský vztahuje. Jest-li že by se kdy pihodilo a osoba

stavu mstského, osedlý mštnín zachovalý, osobu stavu panského

neb rytíského zamordovala, na kterýchž koli gruntech ven

z msta : takový každý má vzat a ujištn býti od toho, kdož by

ho jal, aby na svém práv mstském ku právu stál a dostál

a tu sauzen o hrdlo byl. A jest-li že by ten mordé byl pistižen

pi skutku na práv svém: tehdy má se jím na tom práv uji-

štno býti, tak aby ku právu byl dodržán, a stran má saud na

témž práv býti osazen, a konený konec rozsudkem spravedlivým

o hrdlo téhož mordée ve tech msících poád zbhlých má

býti uinn. A byla-li by kde pokuta penžitá na kterémjráv

mstském, nemá jí ten mordé užiti proti panskému stavu a

rytískému osob neb osobám ; nežjest-li že by se vina našla

na témž mordéi, aFý^tiTpokutu trpl a na hrdle trestán byl.

a^^ o'pri tom vymieuje, jest-li že by osoba stavu mst-

ského osobu stavu panského neb rytíského zamordovala a pi

tom skutku nebyla postižena, ani potom dosažena býti nemohla,

a v tom na své právo ušla: tehdy na svém práv tak jakž se

svrchu píše, má svuoj konec vzíti. A což se ujištní osoby stavu

mstského dotýe aneb že by jsa obeslán ku právu nestál aneb

od práva utekl a statek po nm že by pi tom práv tu zuostal :

tak se stav mstský pi tom pi všem zachovati má, jako stavové

panský a rytíský se v tom zachovati mají.
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R. 36.

Item, Jest-li že by osoba která, bu z panského neb

rytíského stavu aneb osoba mstská osedlá, zamordovala komu

lovka sedlského. Pak na íchž by gruntech ten mord se stal,

a ten mordé byl pi skutku postižen : tehda pán tch gruntuov,

byl-li by lovk jeho zamordován, nemá toho mordée proto do

vzení bráti, než má takového mordée z panského neb rytí-

ského stavu ctí a vrau zavázati, aby ped saudem zemským,

kterýž najprvé držán bude, stál a dostál a z toho mordu aby

práv byl. Pakli by slíbiti nechtl, tehdy teprva má ho vzením

ku právu stání a dostání dodržeti. Než což se služebníkuov, osob

bud z stavu panského neb rytíského dotyce, kteíž osedlí nejsau,

ti se v to nepojímají; než každý pán neb rytíský lovk bude

se vdti jak k tomu mordéi zachovati. Pakli by byl ten mordé
osoba osedlá stavu mstského : tehda týmž spsobem má ujištn

býti, aby ped saudem mstským na tom práv, k kterémuž by

píslušel, stál a dostál a z toho mordu aby práv byl. Pakli by

na ích gruntech cizího lovka zabil, a toho pána, íž by gran-

tové byli, pán aneb pátelé toho zamordovaného za ujištní žádal:

tehdy každý tím spuosobem povinen se jim bude ujistiti, jak se

svrchu píše. Jest-li že by pak takový mordé nebyl pi skutku

postižen, aneb že by uiniv ten mord od toho ušel neb ujel: na

takového má list obselací od úadu desk zemských vydán býti,

tak aby ped saudem zemským najprvé píštím stál a dostál, a

tomu, kdož by jej z toho mordu vinil, aby práv byl; a páni a

vládyky, saudce zemští, mají tu pi o ten mord slyšeti a jí konec

uiniti na ty asy bez odtahv, tak jakž jest o tom i o jiných

mordech zízeno a zapsáno. Pakli by se dotýkalo osoby mstské

osedlé, tehda má od téhož práva (kterémuž by píslušel) na tauž

osobu list obselací vzat býti, tak aby i)ed týmž právem ve tyech
nedlích poád zbhlých stál a dostál a tomu, kdož by jej z toho

mordu vinil, aby práv byl; a oni té pi mají konec uiniti konen
od obeslání ve tech msících poád zbhlých. Pakli by se ped
týmž obesláním ukrýval a statku pozemského neml : tehdy takovým

každým, kdež by koli pistižen byl a toho na nj žádáno bylo,

má se ujištno býti, tak aby k témuž právu stál a dostál. Jestli

že by pak ten, kdož by z mordu vinn byl, toho nedovedl do-

staten, že jest takový mord bezelstné z hodných píin a brán
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se násilí svému uiniti musil: takový každý má dáti pánu toho

zamoidovaiiélio ti sta kop grošv eských. A z té summy pán

toho zamordovaného, má a povinen bude dáti dtem neb manželce

jeho dva díly té sunnny svrchupsaué a sob tetího nechati
; |

pakli by dtí neb manželky neml, tehdy najbližším jeho pá- i

teluom, kteíž by byli na gruntích toho pána, má polovici té

pokuty dáno býti. Pakli by u sebe tu summu zdržoval a jí dáti '

naped psaným dtem, manželce a páteluom nechtl, tak jakž se

svrchu píše: tehda tudy již jsau ti lidé svobodní, a budau moci

sob pána, koho chtí, vzíti, a ten pán o tu pokutu i o jinau

kterau koli spravedlnost tm lidem náležitau bude moci hledti

a jí dobývati právem jim k ruce. Než jest-li že by zaumysln,

nemajíc naped psané spravedlivé píiny, tíž lidé neb lovk
pána svého ddiného se zhostil a jiného sob za pána vzal :

tehdy bude moci ten pán, íž jsau lidé aneb lovk, o n právem

pistaupiti k tomu, kdož by je chtl u sebe zdržovati, tak jakž

Zízení Zemské o nevydání lidí v sob šíe zavírá a ukazuje.

Pakli by se pi tom mordu jaká nešlechetnost našla, tehda saudce 1

zíemští mají to rozvážiti; a uznali-li by spravedliv pi tom mordu ,|^

jakau nešlechetnost, pro kterauž by hoden byl hrdlo ztratiti,

budau moci a mají na jeho hrdlo rozsudek uiniti. A jestli že by

pak ta osoba, kteráž by mord uinila, z panského neb z rytíského

stavu osedlá nebyla a ped listem obsílacím se pokrývala, tak

že by se ho s týmž listem dojíti nemohlo : tehda má na takového

od úadu desk zemských list zatykai vydán býti, a kdež by s týmž

listem postižen byl, má se jim každý a povinen jest podlé téhož

listu zatykacího ujistiti.

Než což se pak lidí sedlských, kdež sami jedni druhé mor-

dují, dotýe, takto jsme se všickni ti stavové svolili. íž by

lovk komu lovka zamordoval a pi skutku byl postižen, na

íchž koli gruntech, má vzat a ujištn dostaten býti, a když

by žádal pán toho zamordovaného na toho mordée práva, neml-li

by žádné slušné výmluvy a k odvodu žádnému se nevolal cht
svau nevinu ukázati: nemá-li ten, ^ kdož jej u vzení svém má,

své žádné poádné popravy, tehdy má a jest povinen toho mor-

dée k najbližší poprav podati, aby tu na právo i)uštno bylo

a jemu konec uinn byl. Pakli by se k slyšení volal cht nevinu

svau ukázati, " tehdy k tonui pipuštn býti má pi tom, kdež
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nejl)ližší poprava poádná jest. Aneb nili-li by ten (na íchž

gruntech ten mordé byl postižen) svau poádnau popravu : tehdy

tu na tom práv takový mordé, aby nevinu svau odvozoval.

I'akli by^ tu pi skutku ten mordé jakž se svrchu píše, postižen

nebyl: tehdy má a povinen jest pán toho mordée sám z sebe

to uiniti a tím lovkem svým mordéem (pezvdl-li by o tom

mordu a mohl by k tomu svému lovku pijíti, buto na jeho

gruntu aneb na cizích gruntích jeho se doptati) má se tím mor-

déem lovkem svým dostaten ujistiti. A též má uiniti, ne-

vdl-li by o tom mordu, když by o to byl (komuž by lovk byl

zamordován) požádán: má na takového mordée od každého pu-

štno právo býti bez fortele, nfml-li by ten mordé žádné spra-

vedlivé a slušné výmluvy. Pakli by se volal, cht svau nevinu

ukázati, a toho by se hodná píina uznala : má jemu práva do-

píno býti toho, k kterémuž písluší, tu kdež by ádné právo

bylo, na toho pána zboží. Pakli by svého toho práva neml, pi
kterémž by popravy užívati mohl : tehdy takový má dán býti

v najbližší místo k tomu právu, kdež se popravy užiti bude moci.

Než na kterémž by míst ádného užívání popravy nebylo: tu

popravy nemají vtahovány býti, le by král JM* konui to vy-

saditi ráil. A pokázal by a odvedl to, že jest ten mord uinil

(brán se násilí svému) a uiniti musil, má toho užiti. Pakli by

ten mordé utekl a práva se pokrýval, pán jeho jím by se ne-

ujistil, a pi tom tak jakž se svrchu píše nezachoval : tehdy každý

bude moci toho mordée jíti a vzíti, a zvlášt pán toho zabitého,

a vezma téhož mordée, na jeho hrdle bude jej moci trestati.

Pakli by ten, bu stavu panského, rytíského neb mstského, íž

koli ten lovk mordé byl by, nechtl se jim moha aneb vda
o nm kde jest, a zvláš byl-li by na jeho gruntích, ujistiti aneb

práva na pustiti a dopomoci, tak jakž se svrchu píše: tehdy

má a muož o to ped hejtmana neb hejtmany aneb nn'stodržícího

krále JM" království eského od toho pána, komu lovk za-

mordován jest, oljesián býti, aby toho mordée lovka svého

postavil. A kdyby postaven ten mordé byl, tehdy nnstodržící

krále JM*' aneb hejtmany, kdež by pánu toho mordée rozkázali

v tom kraji k které poprav podati, v kterém asu, aby se tak

zachoval a toho mordée tam na náklad puovoda podal. A to

právo bez prodlévání aby o takový mord konec a místo uinili
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podlé Zízení Zeinskélio. Pakl i bv jeho iiopostavil,^ iiuí l)uoyodovi.'

sto_kopgrošiiov_ eských propadnautj, a fc-h sto kop lirošuov

nmož na nm dobývati listem zatykacím jako jiného dluhu pi-

sauzeného. Jest-li že by té smnmy dotenj^puovodovi ve dvau

nedlícli od té pe vykonání poád zbhlých nepoložil: a i)roto

pedse k tomu mordéi má hledíiio býti, tak jakž se v tomto

artikuli O lidech sedlských vypisuje.

R. 37.

Item. Což se cizozemcuov z stavv vyšších i nižších

dotyce, jest-li že by se kdy trefilo, žehy koho v tomto kijilovství.

z nich kdo zamordoval neb zianil a pi skutku ])ostižen byl:

tolikéž se k nmu zachováno pro ten mord býti má, tak i tím

spuosobem. jako k o])yvatehiom tohoto království.

R. 38.

Najjasnjší kníže a pán, pan Karel Kímsky
c í s a , vždycky rozmnožitel, a esky král, rozkázal ve dsky eské
vložiti, že páni zem eské nalezli za právo : Kdož by kolivck

lovka zabil, ten vražedhiík z toho mordu anel) z hlavy na svém

práv anebo saudu. ku kterémuž písluší a pileží, a ne jinam,

totižto zemanín na zemském, man na manskíMn, mštnín na

mstském i)ráv, naíkjín a vinn býti má.

O svdomí dávání a o svdcích.

R. 39.

Item, Žádný ústního svdomí bez písahy dávati

nemáytéž na list ani na ceduli ped saudem zemským, v které

pi by seleti, hrdla a jíruntuov dotýkalo/ než úine písahu, má
písa jeho svdomí zapsati a potom isti na saudu, komuž by

ho i)otebí bylo; le by se strany dobrovoln svolily, že to svdomí
má pijato býti bez písahy.^, ústn ^eb_listoyn^eznáno. Než

páni úedníci a saudce zemští t^ svditi mají. jakož o tom
<Mnezi Písahami šíe zapsáno stojí./

Práva a zízení zemská ir>49. lo
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R. 40.

Item. K svdomí uiuož pohnati kdy kdo chce,

co by jemu jediné mohli svdkové staiti pijíti neb pijeti k sv-

omí, a to úedníci mají rozvážiti. l)iide-li moci staiti. A cedule

eho na tom svdku žádá. m;í pi puohonu tomu. kdož svdomí
dáti má. dodána býti. a té cedule zapeetné má nechati u starosty

komorniílio. a on ji má dáti komorníku od desk. aby ji tomu,

kdo/ se k svdomí pohání, pi puohonu dodání dodal. A v té

ceduli má zejména doložiti, o to svdonn' dáti má ten, kdož

se pohání. A pohnaný muože takové svdomí dáti. by pak tu

i puovoda nel)ylo, záplat od nho, a to po puohonu po uloženém

dni, když by chtl, než by ho dhon došel. A od dodání takové

jedné každí' cedule, má komorníku pvod dva groše eská dáti,

a ty má také pi starostovi komoiniím spolu s tau cedulí po-

ložiti. A pakli by té cedule u starosty nepoložil, tehdy není jemu

povinen ten. kdož se k svdomí pohání, svditi. ^A ponvadž
o dodávání takových cedulí jest v snmu obecním léta etc. 1544

v pondlí ped svatým Filipem a Jakubem, bylo jinak naízeno,

že ten artikul toliko o dodávání tch cedulí v tom dále moci

žádné míti nemá. A^ež což se dotýe. kdo by poteboval položení

listuov, majestátuov, snduv, ezaných cedulí, též i knh a práv

mstských aneb jakýchž koli vcí takových, kdož by koho z ta-

kové vci aneb které jedné aneb také i z listuov poselacích

pohnati chtl k svdomí : takový puohon od starosty komorniího

vezma jej, má tomu, kohož pohání, dv nedle naped dodán

býti. A pi jiných úadech tolikéž zachováno býti má.

Než což se lidí sedlských a poddaných, též služebníkv,

kteí pány své mají a stavu neužívají, dotýe: na ty se tento

artikul tohoto /ízení vztahovati nemá. aby jim cedule i)i

puohonu (lávány býti mly; než ti když by svdomí komuž koli

dáti chth. pi kterém koli úadu anebo piáv. tu jim teprva

zpráva austní od toho, kdož je vede anebo eho na tch svdcích

žádá, a cedule ped prísahau dávány býti mají. A tíž lidé budau
moci sob takové cedule dáti peísti, komuž budau chtíti, krom
tch písauov, kteí svdomí zapisují. A proti komu by se ti

svdkové vedli, eho by se na nich žádalo, tu ten pítomen býti

a pekážky týmž svdkuom, aby strana odporná volnc a zjevn
s nimi mluviti mohla, initi nemá.
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R. 41.

Iteiii, AJi^L_2'L(Lliv...k svdomí svdkuov nepohánl
prvé, než k té pi požene jistce; krom . komoniík, ten má
kažílému, kdy/ by žádal, hud k vohledání skocL ran. mí.st, grun-

tuov, tak jakž od starodávna bývalo, vydán býti. Pakli kdo požene

prvé k svdomí, než k té pi, aby pvoiT ten pohnanému dal

deset kop grošuov eských; a tch deset kop grosuov eských

dnj pohnanému ve dvau nedlích od vysvdení puoiionu, a k tomu

i škody, co by jich j^rovedl ped úedníky menšími, ])odlé Svolení

o škodách. Xež s takovým pi tom ojjatením. jest-li že by

puovod i pohnaný z nkterých vcí do Jistého asu z hodné
j l'^

\

píiny pohánti nemohl, ješto by mu se jakéž koli vci ílotýkalo,

a ten neb ti bojíce se. aby mu na svdcích potom nco nesešlo,

a chtl by sol)é svdky k tomu saudu, bud ped krále JM' aneb

ped jiný, ped kterým by initi ml, pipraviti, bud osobn vedle

práva aby mu seznali po puohonu, neb bez puohonu : že to bude

moci uiniti, aneb také listem pod peetí té osoby, kdož by jemu

svdectví dával. A ta osoba má piprositi dvau z pánuov neb

z rytístva, dobrých zachovalých osob, a to bud že by je po puohonu

aneb bez puohonu ml dáti, a puovod i pohnaný to bude moci

uiniti; však s takovau vymínkau, kdyby ta pe pišla prvé nežli

by svdci zemeli aneb že by se o to puohon stal : tehda má ty

svdky puovod i pohnaný znovu vésti, vrát jim první svdomí^

bylo-li by listovní, i^akli by bylo pi tom úad, kde má pi, tehda

mají to svdomí kázati sob peísti, a bylo-li by pod písahán zá-

vazku, tehda mají .znovu písahu podlé práva uiniti na to první

svdomí. Pakli by svdkové zemeli prvé než by pe k saudu

pišla: tehdy to svdomí tak zízené má pijato býti.

Item, Kdož koli o jak au pi, ješto se cti a hrdla

jl£í|£Éí_koho požene a dožene, a k té pi také svdkuov, bu
Tíólíosamého anebo pro postavení toho. kterýž by statku na zemi

neml, neb poddaného jeho. anebo pro položení listv a maje-

státuov anebo jakých koli jiných poteb k svdomí: tehdy pro

každého svdka, kteréhož požene, anebo pro kterau koli jinau

vc naped dotenau, bude moci v púhonu penžitau summu

položiti pro nesvdení anebo i)ro nepostavení anebo pro nepo-

23*

- \>
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I ložení reliož koli k svdomí. A nebude-li svdek ten i»o pulionu

\
a duohonu svditi, anel) nebyl-li l»y od pána jeho k svédoiuí

* postaven, ani také ped tím saudem (cht tolio njakau píinn
hodnau, pro kterau jest nesvdil aneb svdkuov nepostavil aneb

eho nepoložil, oznámiti) nestane : telidy páni saudce mají na tom.

kdož by se tak nezachoval, pro tu snmmn v puohonu dotena

u

právo stane dáti. A pakli by stál a píinu oznámil, by jemu

KíT
pak pány saudcemi nalezeno bylo, aby svdil : proto tau suminau

'^ a pokutau povinen nebude, než svditi povinen bude. I také

najdau-li. že svditi povinen není. tehdy toho bude prázden.

Než což se svdkuov o est a o hrdlo dgí^e, to aby zuostalo

^i pfvTrím Zízení. A kdo i)y uepodobhau a nesmírnau summu
'^^, v puohonu (kterýmž koho k svdomí pohnal by) položil, proti

': ^ tomu. o l)y i)e hlavní byla : ve to páni saudce obrátí, to pi
tom stiioj. iVvšak proto aby lidem sedlským všelijakým a lidem

chudým ol)ecním z msteek, nádenníkuom. lidem robotním. kteíž

/AsA) se svýma rukama a robotau svau živí a obchodu a živností mst-

S ských nevedau a osedlí nejsau, bucTto v mstech královských,

fis \panských neb rytíských a též i v ducliovních, krom emeslníkuov

^ a obchodníkuov, tm se od míle platiti má. Kdož by tch

svrchu dotených lidí k svdouu' poteboval, má najprvé každému

od míle dva groše eská dáti a ty peníze má, kdož potebuje

lidí k svdomí, bud jich mnoho aneb jednoho, u starosty komor-

niího položiti ; a starosta komornií má ty peníze lidem, kteíž

by svditi pišli, dáti. A pijiuý^^k,.saudech a úadech, k kterýmž

se lidé k svdomí poliánjí, též se každý zachovej a pi úadu

tom, kdož by ty puohony k svdomí vydával, peníze polož, a ne-

položil-li by, tehdy aby mu ani i)uohon vydán nebyl. Pakli by

pes to, an by lidem peníze položeny nebyly, puoliony bud sta-

|rosta komornií aneb pi jiných úadech písai konui vydali,

lby sami tm lidem od míle (což by šli) povinni byli zaplatiti.

ÝA ten pán aneb úedník jeho má tm lidem aneb jednomu pod

svau peetí anel) sekretem ceduli, kolik jest mil až na to místo,

k kterémuž koli saudu k svdomí poteboval by, že jest tolik

mil, dáti. A ehož by pi kterém koli úadu aneb tm svdkuom

zúplna na ten den. když by svditi mli, staiosta komornií

neb pi jinýcli úadecli písai od míle nezaplatili: že svditi

uemají; než když by jim od míle každému zauplna zaplaceno
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bylo a v moc jich peníze dány byli, tehdy ihned svditi mají

ajsaii povinni. A když by se již svdkové pn úadích na Hrade

pražském aneb pi kterém koli saudu a úadu postavili ten den

ráno, k kterémuž by pohnáni a dohnáni anel) právem pipraveni

byli
:'

že jim má hned tu oznámeno býti, co svditi mají. A hned

ten, kdož bv ie pohnal anebo nkdo jiný, komuž by to od nho

porueno l)vlo, má je sobe písai dáti zapsati; a pakli by jich

do polecUie' toho dne (le by as k zapsání tch svédkuov po-

staiti nemohl) nedal zapsati, moha to uiniti a jím ze by to

sešlo: tehdy ti lidé budau moci odjíti, a to což jim dáno jest

od míle, sob schovati, a také jakž by jim ten den oznámeno

bylo maií hned svditi. A trefilo-li by se kdy, že nkdo maje

nkolik pí ped kterým koli saudem, chtl by od tch svdkuov

jednau chzí jejich k tiu všem peni svdomí dáti zapsati a jich

potebovati : tehdy jim také nemá více od míle nežli jako za jednu

chuozi platiti.

R. 43.

Item, Co se dotyce mst aneb osob stavu mst-

ského, jest-li že by které msto aneb osoba mstská k svým

sauduom potebovali k svdomí osobu stavu panského neb rytí-

ského aneb jich lidí, a toho na nm asn požádal listem pod

l)eetí toho msta, aby mu svdomí dal, aneb lovka aneb lidi

své k svdomí postavil: že ten každý stavu panského neb rytí-

ského má a povinen bude jemu listem pod peetí svau svdomí

dáti aneb lidi své k tomu pipraviti, aby svdili. Pakli by toho

neuinil neb neuinily osoby stavu panského neb rytíského, m;í

po druhé listem napomenut od nich býti. A neuinil-li by toho

po témž druhém napomenutí, tak jakž se svrchu píše: tehdy

páni JM^ a vládyky, saudce zemští, mají hned na nejprvnjší

saud zemský, kdyby to na n vzneseno a na toho žalováno bylo

(kdo jest svditi anebo lidí svých k svdomí postaviti nechtl),

beze všeho dalšího puohonu rozkázati obeslati, a jemu na tom

kdož se jest tak z stavu panského neb rytíského nezachoval,

té pokuty a summy, kterauž by sob v témž listu slušn podlé

povahy pe položil, dopomoci osobám mstským; le by toho

ped pánv JM™^ a .vládykami na plném saudu zemském aneb

pi kterémž koli saudu tu hned píinu slušnau a spravedlivau
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oznámil, že jest toho povinen nebyl. fTéz také potebovala-li by

osoba stavn panského a rytíského aneirM osob. svých lidí. jakého

svdomí k jich sauduom od niesta neb méštan, obyvateluuv

v mst i lidí jich: též se k nim zachovati mají; a lidem (tak

jakž se svrchn píše) od míle s oban stran i)latiti mají, Však

má toho požádati asn- listem na pnrgmistru a konšelích téhož

msta, aby sauseda neb obyvatele toho msta, též i lidi své

,k tomn pidrželi, aby jemu takové svdonn' dal, neb lidi k sv-

domí postavil ; že oni purkmistr a konšelé mají a povinni budau

jemu tu osobu anebo obyvatele z msta k tomn pidržeti, aby

jemu (ehož by na nm poteboval) svdomí dal, anebo lidé jeho

též. Pakli by toho ta osoba neb obyvatel z msta neuinil, tehdy

purgmistr a konšelé mají hned, když by to na n vzneseno, a

na toho, kdož jest svditi anebo lidí svých k svdomí postaviti

nechtl, žalováno bylo, beze všeho odtahu rozkázati obeslati, a

jemu na tom, kdož se jest tak nezachoval, té summy a pokuty

(kterúž by sob v svém listu slušnau podlé povahy i)e položil)

dopomoci, osobám stavu panského a rytíského ; le by ten p§d
týmž purgmistrem a, konšely píinu slušnau a spravedlivau

oznámil, že jest toho uiniti povinen nebyl. Pakli by v tom, co

se nahoe píše, která msta, purgmistr a konšelé, tak se neza-

chovali a jimi že by sešlo: tehdy každý ten, kdož jest toho od

nich žádal a poteboval, o tu pokutu bude moci k nim samým

hledti a je z toho právem zemským kterýmž koli viniti.

R. 44.

Iteni, Což se majestáuov, smluv, listv, ezaných

cedulí, tž i knih a práv mstských, aneb jakýchž koli vcí

takových dotýe; kdož by koho z takových vcí, aneb které jedné,

aneb také listuov poselacícli pohnal k svdonn'. ponvadž pro

nepoložení k svdomí pokuta položena též muože býti jako

pro svdky, ten každý má hned v puohonu jmenovati, kterého

artikule, aneb kolika, které koli takové vci veyš dotené k svému

svdomí poí(d)uj('. a s kyni jí nuí a ped kteiý sand má jí

oznámiti. Pakli by nepoložil a neoznámil, není mu povinen klásti.

A položil-li by v puohonu a oznámil, mají každý, bu stavu jan-

ského, rytíského, ten artikul nel) artikul(\ slovo od slova, tak

jakž potebuje, pod svau i)eetí vidinuis diíti a, položiti. A stavu
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mstského, bud z mést královských, nebo panských, rytíských,

i (hichovuícli, pod peetí toho msta vidimus tch artikulv

anebo jednoho každého též povinni budau dáti, a jeden každý též,

i z mst, vezma aneb vesmauc to na svau víru a duši, že jest

ten artikul aneb artikulové tak slovo od slova práv napsán

a vydán. Pakli by toho, eho žádá v tom majestátu aneb v které

koli jiné véci nebylo: tehdy že toho (eho žádá aneb žádají)

neml, nemá a o tom že nic_iiví, má se tak osvditi, a to

listem pod sválí peetí, kdež by se cti, hrdla a ddictví nedotýkalo.

Než~jesit-li že by kdo poteboval k svdomí které té vci veyš

dotené vele a zauplna od })Oátku až do konce, a jmenoval by

poátek majestátu kterého krále, neb které té koli jiné vci

(jmenujíce je zejména): to každý každému aby byl také zauplna

k svdomí povinen klásti. Však jest-li že by ten, kdož ty véci

klade, ml v tom co zíi obtížnost a žádal by, aby ten majestát

neb jiné vci tak zauplna od nho položené všecky teny vuobec

nebyly, že by mimo potebu ku pi náležitau nco tam více

artikuluov bylo položeno: to mají JM' saudce pi kterém koli

saudu rozvážiti, mají-li takové vci položené všecky zauplna teny

býti neb nebýti.
\%'j f }^

S. 1.

Item, Co se svdomí lidí obecních, robotných,
sedlských dotýe, takto se to napravuje. Kdož by v kterém

mst, bud krále JM*', panském, rytíském, tak jakž o tom prvé

svoleno jest, vésti k svdomí chtl ^iroti tomu komuž by je vedl:

má tomu oznámiti najmén na teyden ped tím, když je vésti

chce, místo jemu jmenuje, chce-li pi tom býti, aneb koho na

svém nn'st poslati, že toho vuoli má. Pak-li by ten, proti komuž

by ty svdky vedl, tu nebyl, ani žádného na svém míst neposlal :

tehdy má ten pedse sob svdky zíditi, podlé spuosobu veyše

psaného. A oni svdkové mají svditi, ehož jsau v pravd
té vci vdomi. Než kdož by tak znáti druhému, že proti nmu
svdky vésti chce, nedal (tak jakž se svrchu píše) : tehdy jich ped
žádným saudem užiti nemá.
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S. 2.

Itciii, Xa 8110)1111 obecním o vyzdvižení desk. tento

artikul jest zízen. Jakož iimoliý, jsaiic pohnán i dohnán, na

idoženy den svéthimí nedává, aneb li(h' svých nestaví; též také

néeho neklade, než teprv když na tu pi pijde, ješto niiiohokrát

ten svdek nkterý, nežli na tu pi pijde, umíti by mohl a tak

lidem by na jich priivodích k ublížení jich spravedlnosti scliázeti

mohlo: a protož aby každý po dodání duohonu najdéle ve dvau

nedlích poád zbhlých (ac nedal-li by po puohonu) svdomí dáti

aneb lidí stavti i klásti povinen byl, a to pod pokutau v puohonu

položenau. Pak-li by sob co na pomoc neb obranu bral, že by

svditi, lidi stavti, aneb klásti povinen nel)yl: tehdy aby hned

pi najprvnjsím saudu zemském, aneb jiným saudem (pi kterém

by se to trefilo) ped JM™ stál a to oznámil, pro by svdomí

dáti. lidi stavti, též neho klásti, jak se svrchu píše. povinen

nebyl, <i JM' vyslyšíc a tolio" povážíc stranám aby oznámili, jak

by se zachovati mly ; krom pí veytržných, ty zuostate pi

rozvážení saudu. Pak-li by jsauc pohnán i dohnán na ten as.

jakž se svrchu píše, ped JM"»' na saudu zemském neb ped
jinými poádnými samly nestál, a píin tch, jakž svrchu doteno

jest, že by tím povinen býti neml, neoznámil : tehdy na takového

má právo stáné pro suniinu v puohonu položenau dáno býti, tak

jakž o tom pedešlým Zízením jest vymeno.

S. 3.

Itein, Co se do týe knží a jiných lidí duchovních,

jak by svdomí od nich dávána býti ke všem sauduom mla.

takto so napravuje. Jest- li že by kterého knze, aneb lovka
diiclioviíího kilo k jakému svdomí poteboval v té pi, ješto by

seti, hrdla a gruutuov nedotýkal): ten každý knz aneb osoba

duchovní, aby tomu, kdož by takového svdomí od nho atieb

od nich poteboval, byl povinen dáti. vezmaiic to na své knžstvo

a písahu, kterauž jest ])iskui)U svému uinil. ISyli-li by ti knzi

na Hrad inažském. aneb v mstech i)ražskýcli. aby to svdomí

[)ed vrchností svau (tak jakž se nadpisuje) poádn vydal, a ta

vrchnost písežného písae svého k zapisování téhož svdomí

míti má. A když se to svdomí tak sjííše. žádnému ukazováno

zjevn ani tajn býti nemá, pod ztracením lirdla. než hned peetí
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té vrchnosti aby se zapeetilo a tomu, komuž náleží, má vydáno

býti. Než což se jiných knéží a duchovních lidí v krajích dotýe,

ti též tím spuosobem svrchu i)sanym i)red dkanem, arcipiištem,

aneb svau vrchností taková svdomí poádn dávati a zapisovati

i peetiti mají. A trerilo-li by se, že by týž knz aneb osoba

duchovní l)yla stavu panského neb rytíského: ten bude moci

listem pod peetí svau, vezmauc to na písahu knžství svého

(tak jakž se svrchu píše), vydati. Pak-li by se v té pi stranám

cti a gruntuov aneb ddictví dotýkalo: takoví knží a lidé du-

chovní aby dskami aneb rei^istry podlé Zízení Zemského svdomí

dávati povinni byli.

S. 4.

Item, X^GŽ se poslv, kteíž od úaduov zemských

s nemalými vcmi k lidem posýláni bývají, dotýe: ti když by

puohony neb obeslání dodali, mají pijíti k úadu, od kteréhož

jsau s puohony neb obesláním šli, a mají písahu uiniti, že jsau

takových puohonuov neb obeslání tomu- (komuž posláni byli)

dodali a na který den. A kterýž by posel tak se nezachoval a

k úadu se najíti nedal a písahy té, jakž veyš doteno, neuinil:

má trestán býti podlé/uvážení toho úadu, a strana množe

k nmu o to hledti, a proti každému takovému se dondauvati.

A písai takového každého posla mají zapsati. A ten , kdož posla

posílá, má od zapsání téhož posla u písauov penz, jako od

za^isáílíneTao sTedka, liechati. Pak-li .by takový posel na tu

písahu jakau jinau zprávu uinil a svdomí jinak dal. než l»y

samo v sob pravda byla, a to bylo na provedeno a ukázáno:

ten a takový aby na hrdle trestán byl.

S. 5.

I tem. Kdož od koho pi vede, nebo s ním stojí na

roku na saudu v kteréž koli pi, pi kterém koli saudu: tehdy

té stran nemá svditi; než druhá strana, požene-li ho, že té

stran má svditi.

S. 6.

I tem. Svdomí aby byla opatrována, aby jich žádný

neohledával a neetl, ani se v nich nevertoval. krom tch kdož

7ií)
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je spisují. A jest-li že by je kdo z nich pronesl, aby hrdlo

ztiatil, bez milosti. A k svdomí aby byla truhlice se tmi zámky

udlána a ti písai aby od ní klíe mli, totiž písa menších

desk jeden, ingrossátor Památných desk druhý, a tetí klí aby

niél ingrossátor desk Puohonných a menších Zápisných, tak aby

jeden k nim bez druhého nemohl, lec ku poteb ped saud,

anebo kdyby je zapisovati mli.

S. 7.

Item, Jest-li že by kteí po puohonu nesvdili
a svditi nechtli: ti mají listem duohonním od úadu

obesláni býti, aby svdili. Pak-li by pes to nesvdili, má na

n nebo na právo stane pro summu v puohonu jmenovanau

/ááno býti. Než jest-li že by se komu cti a hrdla dotýkalo a on

^ / svdka pohnal : ten nemá o est, ani o hrdlo sauzen býti, le

\)
'

2|ýy mu svdek pipraven byl, kteiýž by v zemi byl. A když by

j / p^^ipáven byl, má svditi a k tomu trestán býti, že prvé svditi
^ nechtl. Pak-li by v cizí zemi byli svdkové, tehdy má je hnáti

tím právem, jakž ta zem za právo má.

s
S. 8.

^
Item, Jest-li že by kdo falešné svdky vedl a

to na uvedeno bylo, anebo na ty svdky též: tehdy mají v pokutu

a vinu královskau vzati býti a trestáni jako jiní falešníci. A jest-li

že by kdo proti dskám vedl svédonn', a ve dskách by svdilo

tyidceti let, a oni by svdili, že to pomní od tyidcíti pti

let, a též jest-li že by proti listu svdkové svdili více než

svdí v listu toho datum : to každé svdomí zetedln jest falešné.

S. 9.

Item, Kdož by svdky na ekl, že by kiv svdili,

anebo svdomí falšovali, a ten kdož ty svdky naíká, žádal by

aby ti svdkové osobn ped týmž saudem stáli: tehdy bylo-li

by to ped saudem zemským, páni saudce zemští té pe odložiti

mají do druhého saudu zemského potom najprvé píštího; a tolikéž

pi saudu dvorském a komorním zaciiováno býti má. A ten í
jsau svdkové, má ty svdky pi tom asu ped saud postaviti.

A tu ))0zná-li se pi nich jaká faleš, telidy ti; i)e. bylo-li l)y
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V sáudu (Ivoiskélu iiob koinoiiiíiii, al)y ixxlali iin JKjVP, ráóil-li

by v tomto království býti ; i)ak-li by kí'ále Ji\P' v zemi nebylo,

tehdy saiul dvorský, nebo komorní mají to spravedlivé rozsauditi.

Než z saiulu zemského nikam té vci podáváno býti nemá, a tu

strany všecky, puovod i pohnaný, s témi svdky osobné st;íti mají.

A pozná-li král JM* neb sandce sandu dvorského, neb komorního,

že jsau svdili falešn, mají je podlé provinní jejich spravedliv

na hrdle trestati. Pak-li by ten, kdož je takovau falší naíkal,

toho nedovedl: tehdy ti svdkové, byli-li by obecní lidé, aby na

poctivosti své byli opateni ; než byli-li by svdkové stavu pan-

ského, rytíského, aneb mstského, tm se má náprava státi.

l)okiidž o nácích (kdož by koho naekl a na toho nedovedl)

Zízením Zemským jest vymeno, tak jakž i pi saudu zemském

tolikéž se drží a zacliovává.

S. 10.

Iteni, Muž jest-li že by své žen svditi chtl,

to svdomí nemá pijato býti. Též kteráž by koli žena muži

svému svditi chtla, anebo proti muži svému, a zase muž žen
své, anebo proti žen své, že svditi nemá. Než vdova, ta množe

svditi jako jiný nuiž. A také synové otci, byli-li by nedílní

otce svého, nemají svditi ; než když, by dílní byli, že to budau

moci uiniti. A zase otec synm též svditi nemá, jest-li že by

jich dílem neodbyl. Než kdyby je oddlil, tehdy jim nuiož svditi.

A též bratí bratruom, ani sestry jedny druhým svditi nemají,

ani proti nim, kdyby sebe nedílné byly toliko. Též také kdož

koli s kým statek má a s ním jsa o ten statek nedílný: nemá
jemu o ten statek svditi. A tak všichni kteíž by sebe nedílní

aneb v jaké spolenosti byli toliko o statek, že sob jedni druhým

svditi nemají.

S. 11.

I tem, Kdož by škody útiatní provodil, jest-li že

svdkové svdí že by jemu tmi škodami povinovat byl, a ne-

jmenvijí summy, eho jsau svdomí, ani asu, a nerozdluje autrat,

pro které pe k sauduom jezdí: ti svdkové nemají pijati býti.

A každý hospodá neb hospodyn, kteíž by dávali o takových

autratách svdomí, mají je neb dskami noh ped písaem pí-



364 Práva a zízeni zemská 1549,

sežnýni v mstech dávati a nejinak, jakž Zízení Zemské o dávaní

svdomí v mstech šíe to v sobe zavírá.

S. 12.

I tem, Kdyby kdo žádal krále JM'' nebo pániiov JM"

a vládyk z plného saudu, aby úedník od desk zemských vyslán

byl k zapisování a pijímání svédknov; a když se stane povolení

bud krále JM*' nebo pánv JM'"' a vládyk z plného saudu : tehdy

má jeti písa menších desk zemských.

S. 13.

I tem, iSmlauvce, kteíž lidi smlauvají, nemají od

jiných poháníni býti, by to svdli, o lidi smlauvají. Než žádají-li

strany, mají bez písahy stranám seznati, jest-li že by mezi

stranami smlauva sepsána nebyla. Než pes smlauvu sepsanau

žádný smlauvce svditi nemá.

S. 14.

I tem, Jest-li že by kdo maje sob svdky ped
který koli saiul. l)ud dskami neb registry zapsané, aneb listovní

zpeetné, a puohon aneb obeslání bylo by jemu zdviženo, anebo

k tonm, že by nestál, též i od toho pustil, a potom zase z té

pe že by pohnal, aneb obeslal: že l)ude moci svdky prvnjší

k tomu puohonu aneb obeslání ukazovati, byli-li by ti svdkové

živi, obnov je sob. Než jest-li že by zemeli, tehdy tch

pedešlých svdkuov svdonn' (ukážíc to, že jsau zemeli) bude

jich moci také užiti.

S. 15.

Item, Jest-li že by kdo více puohonuov neb obe-

slání ped kterým koli saudcMii ml: že každý k takovénui každénui

puohonu neb obeslání obzvláštn svdky vésti má. a kdož by

jednch svdkuov více než k jedné pi (nevedauc a nedadauc

jich sob tak obzvláštn zapsati) užiti chtl: nemají mu postaiti,

A byla-li pe ped kterým koli saudeni zdvižena a k té pi že

by svdomí listovní od stran vedeno a ukazováno bylo a strau>'

že by toho žádaly, aby taková svdomí schována byla: tak se

písai pi úadech všech zachovati mají, a to dotené svdomí
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na žádost stran jsau povinni schovati. Než na které svdky
listovní jistey rozsndek se stane, ta svdomí strhána aneb spálena

býti niají.cJSb^ ?U ^- I

S. 16.

I tem, K svdomí kdož l)y i)ohnán a dohnán byl
od kteréhož koli sandu, a chíl-li by takové své svdomí listovní

k témuž úadu, od kteréliož jest pohnán, zapeetné položiti: to

pi témž úadu od písae tolio, kterýž takové svdomí do register

vpisuje, má pijato býti, a témuž písai od registrování a schování

takového svdomí jeden groš eský (když to svdomí položiti

chce) za práci dáti má. A táhly-li by se strany na takové svdomí
ped saudem: má stran nalezeno a na saudu teno býti. Než
jest-li že by strana, konmž toho poteba jest. také svdomí se

netáhla: písa ten kdož to svdomí schovává, nemá býti povinen

sám od sebe takové svdomí vyhledávati.

S. 17.

I tem. Písaové v mstech královských, panských,

rytíských, aby sol) i»i-íi)isuov žádných tch svdomí, které/

k saudu zemskému vtšímu i menšímu, též i k jiným zapisují,

nenechávali, než zapíšíc svdky a zapeetíc svdomí, hned al)y

stran, která je vede, v moc jeho vydali. A kdož by v tom shledán

byl a bylo to uvedeno na toho písae : ten aby ped saudeuj

zemským, tehdáž najprvé píštím, aneb i ped jinými saudy

v tomto království (kdež to svdomí ku kterému saudu bylo vy-

dáno) postaven byl; a ve mu to páni saudce obrátiti ráí, to

pi tom aby tak zuostalo.

S. 18.

Iteni, Jakož se také pihází. že nkterý písa nkolik

svdkuov spolen v jedno svdomí pojme a zai)íše. ješto jest

to proti dobrému poádku, neb jedenkaždý sám od osoby své

svdomí dáti má: a protož aby se toho žádný písa v nižádném

mst po dnešní den nedopiuíštl. pod skuteným trestáním.



3gg Právíi a zízení zemská 1549.

S. 19.

Item, Jakož se píihází také, že nkdy v mstecli

svdkové, když se zapisují, jak první svdomí dá. že jiní po

nm v tí/ slova nepromujíc svdí, ješto jest to proti rozumu,

aby jeden svdek s druhým tak v slovícli všecli bez promny
srovnati s jinými se molil, zvbíš lidé sedlští jn-ostí. a tak snad

více na prvního svdka seznání, když mu se to pete, než sám

zpamti své to svditi nmsí: a pi-otož aby se toho žádný písa

tak dopustiti nesml; než každého obzvlášt vyslyše, což z aust

jeho slyší, to toliko zapisoval, nepamatujíc ho v niem, ani

jemu žádných zpráv nedávajíc. A kdež nejsau msta a msteka
hrazená a dskami neb jinak výsadná, v tch od lidí sedlských

ani od jiných svdomí pijímána býti nemají, než toliko v mstech

a mstekách výsadných a hrazených královských, panských, ry-

tíských, mstských, neb ducliovních. kdež písai jsau poádní

a písežní.

O písahách k svdomí.

S. 20.

Item, Kterak mají písahati k svdomí páni a

vládyky, kteí v saudu zemském, i také v dvorském a komoi-ním

sedají, když by se cti a hrdla neb gruntuov dotýkalo: Najpivé

se má každý tváí obrátiti proti východu slunce a na hlav nic

nemá nn'ti, než prostovlas má býti. a má položiti každý dva

})rsty na prsy své. a písa menších desk zemských, aneb jiný

písežný k tomu zízený pi dskách zemských písa, má jim

neb jemu písahu dávati tmito slovy: ^^Beru to na tu písahu,

kterau jsem uinil Pánu Bohu, všem svatým, králi JM*\ i vší

zemi k tomu saudu. ku kterémuž jsem povolán, v té pi. kteráž

jest mezi tímto etc, ehož jsem svdom. že to vrn a pniv

povím, ani pro píze, ani pro nepíze, ani pro kterau jinau

vc. Tak mi Pán Buoh pomáhaj i všeckni svtí. !«

S. 21.

Iteni. Kterak páni a vládyky, kteíž v saudu ne-

sedají, k svédonn' písídiati mají: Najprvé se mají obi'átiti tváí
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proti veychoclu slunce, a písa desk zemských, anebo jiný pí-

sežný k tomu zízený pi riskách zemských písa má jira písahu

dáti tmito slovy: »Na tom písahám Pánu Bohu, všem svatým-

v té pi, kteráž jest mezi tímto etc. že to ehož jsem svdom,

vrné a práv povím, a to pro píze ani pro nepíze, ani pro

kterau jinau vc. Tak mi Ihioli pomáliej i všickni svtí !'<

S. 22.

I tem, Mšané a lid mstský (»])ecní, tak mají

pi-fsahu uiniti k svdomí, jakož o tom v Sndauv Svatovácslavské

zapsáno stojí, a jinak nic.

Pisahá chromého.

S. 23.

Item, Jesti že hy se kdy komu pihodilo z božího

dopuštní, že by chrom byl, a pišlo mu na to, že by ml
písahu uiniti vedle pr;íva a iádu zem této, a takový že by

nemohl klekna práva uiniti, a to bylo úedníky, kteíž pi tom

z práva býti mají, shledáno, že to beze lsti jest: tehdy ten,

nebo ti, má anebo mají sed aneb leže právo uiniti, a tak

písahu udlati vedle toho a vedle rozkázaní, jakáž by poteba

na nm nebo na nich vidina a od úedníkuov shledána byla.

S. 24.

Item, Jestli že by kdo dal komu co schovati a

ten že by umel, konuiž dáno schovati, a ten by pravil kdož

schovati dal, že lulpadníci toho mrtvého jsau dobe té vci

svdomí, a oni by pravili že nejsau : tehdy ten kdož jest dal

schovati, ml-li by jaký nedostatek v pruovodu. tehdy podlé toho

má zpraviti, jakž by o tom jemu saudem nalezeno bylo ; a za
by zpravil, to n;íi)adníci mají jemu zaplatiti, aneb vydati. Než

zase ten neb ti. kdož by odpírali a mli by také u pruovodu

jaký nedostatek : také proti tomu písahu zpraviti mají, že o tom

nic nevdí. A když obojí zpraví, tehdy ta pe mezi nimi mine

i škody, A která by strana nezpravila, ta svú pi i s škodami

ztratí. A takových svených vcí lidé se listy osvdovati nemají.
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O zástavách a výplatách ddin ddiných
i zápisných etc.

S. 25.

1 1 e m . J e s t - 1 i ž e j p s t k (I o a ii e b o žel) y kdo svj

\ statek i)ntonin dskami zastavil anebo na odkaupení komu

^ zapsal a ve} platu by sob pozstavil: tehdy piel-li by as té

veyplaty anebo ekl by ten prvé peníze vzíti nežli by vok k vey-

platé i)nšel. a nechtl by potom summy vzíti a statku postaupiti

a zápisu propustiti: tehdy ten kdož jest zastavil, má peníze

u desk položiti zauplna všeckny a od úedníkuov list vzíti, aby

byl ten obeslán kdož statek drží, aby summu svau piijal. A ne-

uinil-Ii by toho po tom ol)eslání: tehdy ten kdož vyplatiti chce.

má penz u desk nechati a má list obranní od úadu desk zem-

ských vzíti, a tím listem obranním má v ten statek úadem naj-

vyššího purkrab pražského uveden býti. Než jest-li že by ten

dchoduov z tch lidí jemu podlé znní zástavy (což by bylo

duochodv toho polauletí) pi veyplat pišlé nebyl všech vybral:

že ten kdož vyplacuje a listem obranním by se uvázal, má jemu

tch duochoduov na svých lidech, kteréž jest v zástav držal.

hned dopomoci anebo sám dáti, a to konen od uvázání listem

obranním ve tyech nedlích poád zl)ehlych. A ten každý kdož

by bez obranního listu tak statku postaupiti nechtl a nepo-

staupil: má tomu kdož by jej listem obranním z toho vyvésti

musil, všecky škody, luíklady a útraty skrze to vzaté a pro to

vynaložené (což by jich i)ed úedníky pražskými pokázal a pro-

vedl) zase navrátiti, od pruovodu ve dvau nedlích poád zbhlých.

S. 26.

Item, Jestli že by kdo zastavil ddiny své anebo

zboží dluhem, an mu na to nkdo spravedliv puojil, bez fortele,

dskami, a potom by nkdo jiný pro dluh pohánl toho, kdož jest

na tom pi obdržel pro takový dluh. anel)o právo ustál: bude

moci na to ddictví pedse. právo vésti, až by ml listy vzíti

na odhádaní, a prvé než by listy vzal, má tu summu neb dluh

dskand zapsaný v desk položiti a, jej ssauti a splatiti, a poloze,

listem jej od úadu obeslati, aby peníze své bral, a hned také
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má listy na odhádaní vzíti. A když se jemu odhádá, má jeho

v skuteriK' di/ení pustiti teli ddin. Pakli by penéz vzíti nechtl

a toho zboží postaiipiti: tehdy toho (kdož peníze u desk položil,

cht vyplatiti) mají obranním listem od úadu v to zboží uvésti.

A tento peníze své u desk vezmi, kdo zástavu má. a z;lpis ten

jemu ve dsky vlož s zpravau, což by sám zavadil. Téz pi zá-

stavách vnních má se zachovati každý. A ten kdož zástavu

má, nemá odporu pi'0ti tomu vedení klásti. Než když by jemu

u desk summa položena byla a byl od úadu obeslán: aby summu

vzal bez puohonu. Pak-li by na to nic nepuojil ten. kdož by I

tak z dluhu i)oh;ínl, a to naíi provedeno bylo, že takové ne-\JL h
upímnosti pomáhá, cht tudy tomu (kdo jest ddiny své zastavil)

|

z dluhuv pomoci: že takový má na hrdle trestán býti.

S. 27.

Item. Jestli že by kdo ddiny své zastavil dluhem

d skám i. nebo listy, a výplatu sob pozuostavil: jestli že by v zá-

pisu stálo, //kdyby puol léta dal naped vdti listem od úadu

desk zemských, aby vyplatil'<, ta se veyplata nebo zástava nemuož

promleti. Než dal-li by puol léta naped vdti, a po tom dání

že by nevyplatil do tí let a osmnácti nedlí: již se po tom dání

ta veyplata promlí. Než jestli že by zápis zástavy svdil, »když

by koli chtl, aby to vyplatiti mohl'< : ta výplata se nikdy nepro-

mlí. Pakli by v výplatním zápisu anebo listu stálo »do jmeno-

vitého asu že to má vyplatiti'< : jestli že by od toho asu jme-

novitého dal letm projíti nahoe doteným, ta se veyplata také

promlí. A bylo-li by v zápisu, nebo v listu zástavním. »jest-li

že by do jmenovitého asu nevyplatil toho statku a dal by tomu

asu projíti a nevyplatil by v tom toho statku, jakž zápis zní« :

potom dále k té výplat žádného práva nemá.

S. 28.

Item, Kdož by jakau zástavu držel, a ten kdož by

zastavil, ml by vuoli vyplatiti: neiíchoval-li by P)Uoh jeho kdož

zapisuje, tehdy k té veyplat ddicové jeho anebo nápadníci

právo míti mají jako on sám. Bude-li ten kdož zástavu drží,

komu chtíti to své právo prodati anebo komu zapsati: to bude

moci uiniti. Pakli by toho práva žádnému nezapsal ani prodal

O/L
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a uiuiel by vtom: tehdy mípaduíci. kdož po nm budau. k tomu

zápisu budau míti právo.

S. 29.

Item, Co se veyplat zboží zápisných i duchovních

do týe, bu na království neb ducliovenství, o tom takto

zuostáno a konen na snmu obecním ode všech zavríno. tak

totižto: Kdož by kolivk na které zboží výplatu od krále JM*' ml,

že. ten má držitele téhož zboží listem od úadu menšího lve dni

úternímu pi-i každých Suchých dnech a svatém Jeronýmu, když

sa.ud zemský drží se. obeslati; a ten každý jsa listem obeslán od

úadu, má na plném saudu ped pány s svými listy a spra-

vedlnostmi (kteréž na to zboží má) státi a rozsudek o to panský

trpti, bez odpornosti. A ten kdož by takovau veyplatu na druhého

míti chtl, m;í naped veyplatu svau ukázati; a potom tejjrv ten

kdož statek drží, má také spravedlnost svú, kterauž by na to

ml, ped pány ukázati. Pakli l)y nestál ten, kdož by listem byl

0(1 úadu obeslán : aby svau summu vzal, niímž se nezastíraje

žádnými životy. Pakli by ten kdož list od úadu vzal a druhého

ol)eslal, ped pány žádné výplaty sob píslušející neukázal: tehdy

má stran druhé škody, což Ijy pro takovau jízdu do Prahy jeda

vzal, na schválení úedníkuov menších dáti. Než jest-li že by

král JM*, neb který konvent, aneb které duchovní osoby obeslaly

které držitele zboží k tomu duchovenství i)íslušející, a bylo-li

by to rozeznáno, že ty osoby duchovní veyplaty by neobdržely:

tehdy proto ty osoby duchovní nebudau stran druhé škodami

povinny. A úedníci menší každénui listy takové vydávati mají

a ty listy poád znamenati tak a vedle toho, jakž kdo listu prvé

od nich požádá, aby tak lidé k slyšení picházeli, kdož prvé list

vezme a obešle, aby prvé slyšán byl. Než jest-li že by JKM*

nynjší neb budaucí v zemi byl: tehdy o ty výplaty ped J KM*''

nynjším i budaucími králi eskými, sauzeno býti má. Než toto

jest pi tom znamenit vynn'nno, že všickni duchovní stavové

každého mají zachovati podlé zápisuov a majestátuov jednoho

každého, ješto je mají bud od císauov i od králuov i od krále ,1M''

pána našeho, aneb napotom od budaucích králuov eských míti

budau: každý zuosta pi tom, pokudž zápis jeho od JM*' ukazuje,

aneb napotom ukazovati od binhiucícli kráhiov eských budau,
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biul; na životy, neb na sunniiy, každý podlé znní svého zápisu

zuostati má. A tato véc státi má do JM'* královsivé vuole a dalšího

rozkázaní (ponvadž to saud a véc JM*' jest) ; kdež JM* rozkáže,

tn má držán býti. A protož toto zízení o veyplatách svrchu

psané a prvé uéinéné, má mocn a stále od každého zachováno

a držáno býti. Než jakož jest králuom eským JM*'"" výminka

a moc pozuostavena, ponvadž to saud a vc JM*' lírálovské jost.

kdež JM* rozkáže, tu má držán býti : a protož na tanž výminku

téhož zízení obecního, -TM* královská z moci své královské takto

o fom editi a ustanoviti ráí, aby lidé spšnji k svým spra-

vedlnostem, co se takových veyplat dotyce, mimo pedešlý spuosob

picházeti mohli: Kdož by kolivk z naped psaných veyplat

obeslati koho chtl, že to bude moci uiniti ped saud zemský

aneb ped saud komorní aneb ped JM' královskou, ráil-li by

býti v zemi. A takové obeslání má vzato býti a tomu dodáno

(kdož by z té výplaty viniti chtl) tyi nedle od téhož saudu,

ped kterýmž by obeslání vzíti chtl, prvé než by ten saud pišel.

Jestli že by pak král JM* koho obeslati ráil z jakého kolivk

statku zástavného, bud na království aneb na duchuvenství: to JM*

královská bude moci uiniti bud ped saud zemský, aneb komorní,

aneb ped raddy své, když by JM* v zemi býti ráil, kteíž by

k naped psaným sauduom písahu uinili. A též má takové

obeslání tyi nedle naped tomu. kohož by obeslati ráil, dodáno

bytí, než by ten saud pišel. Než taková JM*' královské.obeslání,

nem;í v žádný poádek zapsáno býti. A té pi má se konen,
koÍ!ož by ,IM* královská obeslati ráil, tím saudem, od kteréhož

by to obeslání vyšlo, rozsudkem kouec~í5táti, díve nežli by se

teji saud vzdal. Než jestli že by páni saudce na témž saudu

poznali toho hodnau píinu, tehdy budau moci té pe do druhého

saudu odložiti ; a pi témž druhéjii saudu mají hned té pi konec

uiniti, žádných odtahuov dalších tomu neiníc. Však proto též

tato véc státi má do JM*^ vuole a dalšího rozkázaní, ponvadž
to saud a vc JM" jest; kdež JM* rozkáže v království eském
pi tch svrchu psaných saudích, tu má držán býti. A komuž
by koli JM* královská jakau veyplatu dáti ráil majestátem svým.

ten každý z té veyplaty sáiji podlé Jéhož^_ obdarování a maje-

státu jménem svyiíwie prokurátor JM** královské, aby obsýlal,

tak jakož o tom snmem obecním léta etc. 1544 v pondlí

24*
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ped svatými Filipem a Jakubem ode všech tí stavuov království

\ eského zavíno a svoleno jest. A to proto, jestli že by kdo své

I

spravedlnosti nepokázal a neprovedl, al)y ten nebo ti, kohož l)y

se dotýkalo, na tom védél svých škod dobývati... A kdož by koli

jakau veyplatu saudem jeden na drnhém obdržel darmo, anebo

v siimmé, anel) stáným právem: trehlo-li by se to ped saudem

komorním obdržení, ten aby vzal relací od téhož saudu ke dskám

zemským. A po té relací od starosty komorniího tomu držiteli

tch ddin vysauzených aby po komorníku úmluva dána byla,

á po té úmluv po dvau nedlích zvod aby vzal. A po tm/
zvodu nebyl-li by v držení vpuštn tch ddin, tehdy listem

obranním v to aby uveden byl. Však prvé nežli by jemu list

obranní vydán byl, má ten kdož jest ty ddiny vysaudil, u desk

zemských na tauž veyplatu zauplna peníze položiti ; a byl-li Ijy

jaký odpor mezi stranami o minci a na jaký groš mlo-li by

vyplacováno l)ýti, na eský-li neb míšeský: to má ten saud

(pi kterém se nález stal o tu veyplatu) rozvážiti podlé pedešlého

poádku.

S. 30.

1 1 e m , Co se pláce n í dluh v na z 1 at do t ý e
,

kdož by koli jeden druhému dlužen byl zlaté, bud uherské nebo

veynské, ješto by v tom dluhu nestála tato výminka, >/že ho nemá

jinau mincí odbývati žádnou než zlatými uherskými nebo reyn-

skými^: že každý dluhu toho, kterýž by na zlaté svdil, bude

moci odbyti za zlaté groši, penzi nebo haléi eskými; a na

tom každý má pestati a za zlaté groše nebo peníze pijíti, za

k-aždý zlatý uherský pul kopy grošv eských poloze a za reynský

pl dvamezcítma groše eského, vedle prvního krále JM" nálezu, a

také vedle zuostání o témž placení za zlaté na snmu obecním,

kterýž držán byl za pítonniosti krále JM*' a ve dsky mlo zapsáno

býti, a vedle toho nálezu každý se tak má zachovati. Než kdož

l)y komu zlaté dlužen byl a v tom dluhu ta výminka byla by

l)oložena, »že nemá žádnau jinau mincí odbýván býti« : ten žádný

není za zlaté grošuov, ani penz bráti povinen, než zlatými má
podlé té duomínky, a ne jinau mincí, odbýván býti.
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S. 31.

Vladislav z Boží milosti eský král etc. po Janovi

z R;ui])Ova, iiajvyšším písai dosk zemských a hofmistru dvoru

královského, po svém poslu, ráil rozkázati ve dsky Památné za-

psati: Což se dotýe mnní zlatého uherského, totižto, kterého

léta zlatí mnni byli po kolika groších, a to podlé register ku-

peckých jest poítáno tak, totižto:

Léta tisícího tyrstého šedesátého, zlatý uhersky platil po

tyidcíti dvau groších eských
;

Léta tisícího tyrstého padesátého tlevátého, mnn byl zlatý

uhei"ský po tyidcíti dvau groších eských
;

Léta tisícího tyrstého šedesátého druhého, platil zlatý

uherský po tyidcíti dvau groších eských;

Léta tisícího tyrstého šedesátého druhého a šedesátého

tetího, platil zlatý ulierský po tyidcíti vosnii groších eských;

Léta tisícího tyrstého šedesátého tvrtého, platil zlatý

uherský po tyidcíti osmi groších eských;

Léta tisícího tyrstého šedesátého prvního, platil zlatý uherský

po tidcíti tyech grošícli eských;

Iteni, Léta tisícího tyrstého šedesátého pátého, zlatý uheisky

mnn byl po tyidcíti puol sedmu groši eském;

Item, Léta tisícího tyrstého šedesátého, zlatý uherský mnn
byl po tyidcíti groších eských,

A tomuto zízení má se tak rozumti, jest-li by která se

veyplata našla na placení zlatých, ješto by toho kterého léta

datum bylo: byla-li by ta výmínka >-'aby jinau mincí odbýváno

nebylo než zlatýnii'<, aby se vdli pi takových veyplatách jak

spraviti.

S. 32.

Item. Kteí 1) y k o 1 i zápisové a listové byli,

ješto by tak zuéli na peníze obecn berné, a (hítum tch listuov

že by bylo prvé, než jest groš eský a peníz zaražen : jest-li

ped zaražením groše za krále Jiího, kteréž jest Léta božího

tisícího tyrstého šedesátého devátého, v pondlí den svatého Bo-

nifacia, ten každý má takový zápis zaplatiti podlé datum listu

toho a po em ty asy zlatý šel. N(;ž v kterém zápisu nebo listu
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datum stojí po nadepsaiiéin lété, dni a zaražení: ten každý na

groš eský placen býti má.

O vénu.

S. 33.

Vladislav z Boží milosti král eský eíc, rozkázal

ve dsky Památné zapsati: Co se dotýe vn, která splacována

bývají od ddiciiov, na kterých ddinách vnajsau, aby více ped
JKM'' saudové nebývali, tak totižto, že kdož by koli chtli,

která vna splacovati, jakožto ddicové, aby summii vnnau dali

na groše pražské eské, anebo na zlaté uherské, nebo reynské,

jakž jsau tehdáž platili a mnni byli zlatí, když vno ve dsky

kladeno bylo, tak aby splacována byla. Na to jsau poslové ke

dskám od JKM*' byli: Vilem mladší z llyžmberka a z Rábí, naj-

vyšší komorník království eského, a Jan jinak Jenec z Janovic

a z Petršpurka, najvyšší purkrab pražsky, nadepsané vci vy-

l)ravujíce, jsauce od krále JM" zvlášt vysláni.

S. 34.

Item, Jest-li že by který bratr, jsa nedílný bratí
svých, a zapsal-li by na dílu svém žen své vno: tehdy umei-li

by prvé než by se rozdlili, že ona neniuož vnem svým sáhnauti

veyš; než na díl nuiže svélio, a ten díl v tom vnu má držeti,

až do splacení toho vna od ddicv nebo nápadníkuov. Než ne-

dostalo-li by co jí vna na tom dílu: tehdy má k tomu hledti,

kdož jest jí vdával.

S. 35.

Item, Kteráž by koli vdova mající vno po muži
svém na statku ujištné, a vn se neuvázala vedle práva

do tí let a osmnácti nedlí, a na n právem vdovským nesáhla:

tehdy to vno promlí jako jiné ddictví. A jest-li že by je také

komu zapsala ped tmi lety a osmnácti nedlmi, a ten také po

smrti muže jejího po právu že by nešel, až by od smrti muže jejího

ti léta a osnmáct nedlí prošlo, an práva jdau: též své právo

promlí jako ona, kteráž vno inla.
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S. 36.

I tem, Kdež by která byla vznesenu, n jina že

by véna svého nemela njištMiého : má toho vznesení nžiti, když

to provede, jest-li že jest co po ní jmenováno pi tom vznešení,

aniátolio vznešení nžiti, a z nho nemá pohánti, než má k tm

tyem dnuom snmem Léta tisícího pétistého tyidcátého tetího.

v pondlí^lied "svatým Filipem a Jakubem vymeným vdovám

a sirotknom, toho (konm a kdež tak vznesena jest) j)bsílati,jiby

p<icUiánj stál JIJí^ práv.b-yl. A kdož by tak byl od vdovy obeslán,

a ml zpravce své neb zprávu dskami zapsanau: má dáti na

innluvu zpravcím svým. neb držitelm ddin zpravních, aby jej

v tom saudu zastaupili. A byl-li by as k tomu krátký po tom

obeslání z toho vznešení, že by ten nemohl zpravcím svým asn

dáti na nnduvu: to JM* na saudu zemském rozvážiti mají, aby

obeslaný, i jiní kdož zpravce své mají, moldi se v tom také

asn opatiti, a jedni druhým na lunluvy dáti. Než jest-li že

by ona po smrti nmže svého ve tech letech a vosnniácti ne-

dlích na to vznešení nesáhla obesláním tím, au práva jdau: že

to své vznešení promlí. A jest-li že by jí ten (na íž statek

jest vznešená) nuisil vno dáti, a onoho statku nco by zuostalo,

kterýž jest jí k nnni vznesl: tehdy ten, kterýž jest dal vno,

nniož k jeho statku právem hledti. Než jest-li že by ten jsa

obeslán pro to vznešení k tm tyem dnuom, jakož se nahoe

píše, i nestál: tehdy ta vdova mana ten statek listem ol)ranním

nvedenabýti, a jej držeti, a jeho užívati dotud, dokudž by jí vno

její dáno nebylo. Než jest-li že by pro nemoc státi nemohl: aby

nemoc jeho byla opovdína ; a byla-li by opovdína jeho nemoc,

má práva jako o nemoc užiti.

S. 37.

Iteu). Co se vznešení dotyce, toto má býti a jest za

vznešení. Když by kdo píteli svému dobe uiniti a jej oženiti

chtl, a pátely své i svého pítele i nevstiny k sob do obytu

svého zval. a pínos mu udlal, a žo 1)y jinak pi smluvách sva-

debních nevsta vnem opatena nebyla: tehdy což by po ní

otec, bratr, strýc, neb poruník jmenoval, to vno bude ten sám

povinen, kdož jest je do domn a obytu svélio zval a pínos ndlal.

dáti a zaplatiti.
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S. 38.

Item, Jest-li že by na kterém statku vno pešlo,

a potom že by na tom statku zprava zavazena byla : tehdy potom

prišlo-li by kdy pro nezpravu toho statku právo vésti, že na to

vno vésti se nenuiože na pedešlé.

S. 39.

Item, Každý muž žen své bude moci nad vno
její po smrti své d s k a m i, aneb kšaftem svým na list mocný

královský uinným, na ddictví svém k užívání ukázati, až do

stavu jejího zmnní, aneb do smrti její. podlé vuole své. Si chtl-li

by jí co nad véno na hotových penzích odkázati a dáti: to též

bude moci listeni/pod svau a jinýcli dvau neb tí peetnii na

svdomí uiniti. A což by jí tak na hotových i)enzích nad véno

dáno bylo: s tím aby vuoli mla uiniti, což by se jí vidlo a zdálo.

S. 40.

Item, Kdož by koli kterau pannu vdával, a rukojm

že by za vno že by k své ruce pijímal, anebo zápisem vnným
že by jí ujištno bylo: naped ten má jí to vno vyupomínati

na rukojmích té ovdovlé. Pakli by rukojm nedali podlé slibu

svého, anebo že by nkterý neml co dáti, anebo z zem že by

ujel: tehdy ten jí má sám dodati co by se jí nedostalo vna

jejího, ehož by listem, nebo slibem, nebo dskami píjemce byl.

T. 1.

1 1 e m, Jest-li že by bratr í, nebo spoleníci dali po-

volení jednomu, aby na všem statku vno kladl: jest-li že by

Buoh nmže jejího neuchoval snnti, tehdy ona vedle zapsání všech

bratí v statek bude se moci uvésti a jej držeti, dokudž jí vna

nedají. By se pak o ten statek i rozdlili po vna kladení : tehdy

nebude-li to vno svedeno, že ona bude se moci na vešken

statek nahoe dotený vésti. Než dadauc oni bratí, nebo spoleníci

vno: tehdy budau moci k dílu toho (kdož jest vno uinil)

hledti. Pakli by dílní sebe nebyli, a toho by smrti neuchoval.

a ostavil by ddice po sob, a dlili-li by se kdy o ten statek

stíní ddicem: telidy to vno z dílu toho ddice má zaplaceno býti.
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T. 2.

Item, Jest-li že by kdo píjemce vna byl, když

se vno pevodí, a ten kdož vno pevodí, zjedná toho píjemce,

a že jemu slibuje: /e nemá pro ten píjem vna žádné škody

vzíti. I uiní jemu zápis v Památných dskách, jest-li že by pro

ten píjem vnu jakau škodu vzal, aneb co svého dáti nmsil:

aby se v statek s komorníkem uvázal toho, kdož zapisuje, a

držel dotud, dokudž by jemu toho všeho, což by svého dáti

musil, i se všemi škodami zase nenavrátil.

T. 3.

Item, Jest-li že by kde d s k y muži a žen spolu

svdily: tehdy muž jejíiio dílu nemuož zavaditi ani prodati.

Pakli jí vno vložil na tom statku: tehdy toho statku naped

má vzíti polovici, a druhau polovici v svém vn držeti má;

jest-li že jest za její dosti vedle práva vnného. Pakli nebylo

zadosti, nmož k píjemci hledti; pakli by píjemce nebylo, tehdy

kdež jest vznešená.

T. 4.

Item, Vno muož pevedeno býti s jednoho statku

na druhy; ale když se to vno pevodí, má píjemce býti od

té ženy, které se vno pevotlí. A ona také osobn tu býti má.

A v tom se píjemce opat, aby dosti vna k užívání jejímu bylo

vedle práva vnného. A ten píjemce má míti na svobodných

ddinách. Pakli by dosti vna nebylo, má ona na píjemcuov

statek sáhnouti podlé práva; pakli by i na píjemcovu statku

dosti nebylo, tehdy má se zase navrátiti, kdež jest vznešená.

T. 5.

Item, Jest-li že by která vdova koho upomínala,

že jest jí za vno rukojmí, a jej z toho obeslala, a on l)y jí

toho slibu odpíral, že jí za to vno neslíbil, aneb ze se v tom

nepamatuje aby jí slíbil, a ona toho žádným sv(h)mím nepro-

vedla, a ten také že by žádným svdomím toho neodvedl: má
za to zpraviti vedle práva obeslaný.



378 Páva a zízení zemská 1549.

O mužich a ženách.

T. «.

Iteiij, Jest-li že by muž ženu sviiu k tomu pivedl,

aby zaíi statkem svým zpravovak: jest-li že by muž prvé umel,

tehily ta zprava žádné moci nemá.

T. 7.

I tem, Když by na která u ženu pu píbuzenství
podlé obdarování královského i)orucenství pipadlo jako

na nejbližšího pítele, a ta že by uruila, al>y statku neubývalo:

nemá jí muž v to poruenství sahati bez její vuole, ani v ten

statek vkráeti. Pakli by sáhl, anebo ona jemu jej dobrovoln

pomila k spravování : tehdy povinen l)ude muž její uruiti.

A když uruí, její rukojm mají i)ropuštni býti, a muž za ni

poet uiniti má; a nedostane-li se co na tom potu, tehdy muž

má svým statkem odbývati. Pakli by muž její umel, tehdy kdož

nápad k statku by ml, bude povinen za muže jejího (co jest byl

toho v držení) poet uiniti, a za jeho statkem odbýyati. Než

když by ona ovdovla, a ten statek poruenstvím pedse držela :

z toho svého držení povinna bude poet sirotkuom uiniti, i jich

vedle práva odbyti, nedostane-li se co po potu. Než žádný nuiž

nemá ženy své podlé sebe v poruenství i)ijíniati. ani zapisovati

aby vedle nho urukovala za umenšení statku : jest-li že by jí

pak pes to v to poruenství zai)sal, tehdy to žádné moci míti nemá

T. 8.

Item, Která by žena muži svému statek prodala,

a pátely s mužem svým smluvena byla, a na tu smlauvu že by

jemu ten tih ve dsky kladla, a jest-li že by po smrti nniže svého

chtla se zase v ten statek navrátiti, pravcí, že jest vzci'i muže

svého byla, a že to uiniti musila: podlé takového prodaje suinnni

penz vezmi, za ten statek nuiži svému prodala. A nad to když

by takovým obyejem nkomu statek prodala (mající muže): že

nemá se na ten statek naviacovati. Než kdož by takový statek

od ženy kaupil, má zah u desk peníze klásti, a chce-li je nuiž

vyzdvihovati s volí ženy své: ujis ty peníze u desk: pebude-li

muže svélio, al)y vdla kde své peníze naleznauti. Než k ta-
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kovému trhu krále ^W má vyslati; pakli král JM" nebylo, tehdy

páni a vládyky z saudii zemského, nebo komorního, aby k tomu

vyslali a v to nahlédli, spravedliv-li jest ten statek prodán. Pakli

by která žena muži svénni statek zapsala, a muž její že by prvé

umel: tehdy ten statek zase na ni pipadnauti má; pakli by

žena umela, tehdy vedle zápisu pi muži zuostati má, tak jakož

zápis svditi bude.

T. 9.

Item, Není žena muže svého vzném nikterakž,

krom vna. ^' 7i~. I^^O d .

^~^^y fx/^^- /V/iy>^

T. 10.

Item, Jest-li že by muž vedle sebe zavadil ženu
svau v poruenství, a statek sirotí ten že by vedle nho
urukovala: tehdy svým vnem ona toho i)orue)iství platiti nemá.

jest-li že toho poruenství i)o smrti muže svého hned se zbaví.

Než jest-li že by po smíti muže svého uvázala se v to poru-

enství : tehdy má s dtmi muže svého spolu poet initi z toho.

Pakli by sama držela, tehdy má z véna, i z statku svého zaplatiti,

což by na potu zuostala.

T. 11.

Item, Když by žena muži svému k vuoli pikla
nco uiniti komu, aneb dáti: není toho po smrti muže
svého povinna dáti a uiniti, ponvadž jest v moci muže svého byla.

T. 12.

Item, Jest-li že by muž žen své které svrchky

nad vno dáti chtl: ty svrchky má v zápisu, nebo kšaftu ze-

jména jmenovati, a kteiýchž by zejména nejmenoval, tch bráti a

na n se táhnauti nemá; krom což by jejího vlastního bylo, to

pobrati niuože, anebo což by jí muž za zdravého života dal.
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O paních, a o jich služebnících.

T. 13.

1 1 e m , Kteíž by služebníci p a n s k d li o, rytíského,

nebo mstského stavu z tch tí staviiv jedni u druhých slaužili:

páni jich se k nim /uchovejte, jakož jest od starodávna bývalo.

A úedníci i služebníci zachovejte se ku pánuom svým též. Pakli

by který pán kterého služebníka bez viny o hrdlo pipravil,

anebo do vže též bez viny vsadil, a držeti kázal, a pustiti

nechtl, anebo jej sob bez viny slibem zavázal, anebo zapsati

pinutil, cht aby u nho pes rok svuoj doslaužený déle slaužil:

tehdy pátelé toho jistého mohau v každém stavu pána jeho, nebo

pány obeslati ped krále JM' (byl-li by v zemi), aneb ped saud

zemský, aneb ped nn'stodržícílio krále JM''. A pokudž by tím

obesláním bylo rozkázáno, jak se ten pán s strany vzení toliko,

až do rozeznání té pe, k tomu služebníku, neb úedníku za-

chovati má: tak aby se zachoval, a dále z toho odpovídal a práv

byl. Než jest-li že by tak o hrdlo koho (jakž se naped píše)

bez viny pipravil : to bud a zuosta pi rozeznání toho saudu,

na kterýž by taková vc vznesena byla, jakau by ten pro pokutu

típti ml. Než každý služebník doslauže roku svého, množ od

pána, nebo pánuov svých, ústn anebo listem odpuštní vzíti.

Než úedník, ten nemá odpuštní vzíti než ústn, a poet nuí

naped uiniti, a ze všeho práv býti.

T. 14.

I tem, Když by který služebník, jsa v služb u pána

svého, a pro potebu jeho jeda nebo jda jat byl: že se nemá

ten služebník šacovati bez vuole pána svého, dokudž by o stál

a vyvaditi jeho chtl, a beze lsti jeho vyvaditi nemohl. Než

jest-li že by který pán toho svévoln zanedbal, a nevyvadil, moha

jeho vyvaditi: tehdy jest-li že by se slušn šacoval (necht

o zdraví a o hrdlo své pijíti), tehdy jemu pán jeliO ten šacuk

má zase navrátiti. Než když by jel neb šel bez vuole pána svého,

nebo úedníkuov jeho: pán jeho není povinen za šacuíiku dávati.
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T. 15.

Item, Jest -li že by který úedník, služebník, nebo

lovk poddaný uinil co konui z rozkázaní pána svého, a pán

se k tomu seznal, anebo že to na pána toho provede, že jest

svolí jeho to ninil: tehdy ku pánu má o to hledíno býti. A má
k takovému prvé poslá)io býti. a na ném zvdíno býti. uinil-li

jest to ten úedník, služebník, nel) poddaný lovk jelio s jeho

volí: a ten pán má hned povdti jmenovit, že jest sjeho volí,

aneb není. Pakli by pán nechtl jiovdti: tehdy má se k nmu
o to hledti. Pakli by sám od sebe ten úedník, služebník, neb

lovk co uinil: tehdy o to k tomu úedníku, služebníku, neb

lovku má hledíno býti.

T. 16.

Item, Jest-li že by otec í u koho úedníkem byl,

a pán že by od toho otce potu nepijal, ílokudž by týž otec

živ byl: takový syn po otcov smrti není povinen pánu potu
initi za otce svého. Též biatr za bratra, streyc za streyce. spo-

leník za spoleníka, nápadník za nápadníka, po smrti jich nejsau

povinni pánuom jich potu initi. Pakli by syn, bratr, spoleník,

streyc, anebo nápadník chtli z služby toho úedníka nápadem
svým pána naponn'nati, anebo z toho co by u pána na zámku
toho úedníka zuostalo: nemá jemu neb jim pán povinen býti

toho zaplatiti, ani toho vydati, le poet na míst úedníka
pánu uiní.

O g 1 e j t i ch.

T. 17.

Item, Žádný z stavu o v tohoto království aby

neml moci dávati a nedával glejtuov žádnénni z lidí poddaných

proti páinnn jich v tomto království.

T. 18.

Item, Co se ,í>lejtuov dávaní od krále JM*' dotyce
tm, kdož by odpovdní nepátelé byli, anebo kterému jinému

zhaubci zemskénui: má mu tak ten glejt dán býti. aby ten. komuž
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má glejt dáli býti. oznámil, kde do cizí zem má jemu poslán býti;

a hned proti nmu od krále -IM*'. nebo od zemé má posláno býti

na pomezí, aby jemu ten jistý za puovoda byl, a jej na pražský

Hrad provodil, anel)0 tu, kdež by o tu válku se rokovati mlo,

anebo o jinau kterau vc. A po tom rozkazování má jej hned

zase provázeti ven z zem až na pomezí. A kdyby komu ml
tak glejt dán býti, má hned mu do jmenovitého asu dán býti.

A žádný s žádným nepítelem odpovdným krále JM*' a zem,

stávati ani jenui raditi co proti kriíle -Bí" nemá, kdož by za

glejtem pijel. A také komuž glejt dán bude. nemá s sebau voditi

/iídného do zem v ten glejt jiného odpovdníka, kterýž svau

válku má. A také žádného z poddaných krále JM*' v ten glejt

pojímati nemá. Pakli by kdo z poddaných krále JM'' v ten glejt

})0jat byl, že žádný ten toho glejtu užiti nemá.

T. 19.

Item, Kdož by kol i glejt od JKM", neb od místo

JM" držícího ml. a jej sám v em zrušil, a proti nmii.co koli

uinil: že ten téhož glejtu více užiti nemá, a muož od každého

vzat býti. Než pravil-li by, že jest proti tomu glejtu nic neuinil,

n to odvésti chtl: má k tomu pipuštn býti. A ten každý aliy

pi sob glejt ml; pakli by ho neml pi sob, a nafi se volal,

cht jej ukázati, má pi tom tak zuostaven a zachovíín býti.

jakož o tom naped psané Zízení Zemské ukazuje. A kdož by

koli tomu, kdož by glejt ml, a jej pokázal, co proti tomu glejtu

(vda o tom, že takový glejt má) uinil, a jej v em jemu zrušil :

takový každý má králi JM" v ti-estání upadnauti. A komuž by

JKM* ráil glejty ped mocí ku právu dáti, aby ty glejty do

jistého asu dávati ráil.
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O mocech, o hrdla, cti a statkuov ztraceni

a zhaubcich zemských, o jich fedrovnicich,

o psancich a povaleich etc.

T. 20.

fcIteiii, Tito ;ir ti kulové mají za inoc poteni býti

proti pvávu,<^ktorý('liž nemá pohanino l)ýti, no/ Inied skuten
na takového sazeno l\ýti má tím vším zpuosobem, jako na od-

bojníka práva. A když l)y statek toiio. kdo/ moc uiní, dobyt byl:

má na krále ,IM* piipíuhiauti, a JKM* s tím statkem bude míti

vuoli uiniti, coz se JM*' líbiti bude. jak/ o tom Zi ízení Zemské

ukazuje. Však z toho statku mají tomu škody navi-áceny býti.
^

konuiž se mor stala.'/' < 7 »^f p- /^^ (^- Yoíj *-^^

T. 21. ^
Item, Kdož by se v hrady, v tvrze, v msta, v msteka,

v vesnice, n v dvory ddiné, manské, neb zápisné mocí tomu,

kdož by toho v držení byl, uvázal, když rád a právo jde.

r^f-ui

T. 22.

Item, Kdož by koho v odpovdi, nebo bez odi)Ovdi,

mocí a násilím (když práva jdauj jal. vezma k nmu ])iíinu

jako k nepíteli, proti Zízení Zemskénui.

T. 23.

Item, kdož by ohnm v mírné a pokojné zemi,

za ádu a práva (bud ten odpovdmk, neb nebud). zemi hubil,

a zjevn pálil.

T. 24.

Item, Kdož by komu odpovdl, jsa obyvatel v krá-

lovství eském a poddaný krále JM*' v témž království, v mírné a

v pokojné zemi, za ádu a práva, by pak v té odpovdi nic

neuinil. Tehdy ten každý, kdož nahoe psané vci uiní, a odpoví,

a tyto nahoe psané moci, anebo kterau z nich uiní, a též

dole psanau moc. z kteiých se ped saud zemský obsýlati má,

uiní-li kdo: takový napied est, hrdlo ztratiti má, a statek jeho



334 Právu a zízeni zomská 1549. .

na krále J]\l' pipadnauti má, a uiá býti jako psanec, a nemá

žádnélio práva užiti proti žádnému, a zase ke Hi na vné asy

nemá navrácen býti nižádným právem, duchovním ani svtským.

A kdož koli est ztratí, anebo cti odsauzen bude : že takový hned

Ímá oznámen býti ke dským zemským, i ke všem úaduoiíí,~níe

Tšem saíidúom, aby jemu ve císky zemské i dyorslké kladeno

nebylo;' ani puohionové nemají jemu k sauduom vydávájii býti,

a také jeho ped žádným saudem nemají sauditi. A každý s ním

má se vystíhati kvasiti, jako s zrádci. Jest-li že by kdo v kterau

dotenau pokutu upadl, tak že by kterauž pokutu statek JKM'*

propadl, anebo odsauzen byl: tehdy vedle té pokuty propadené

král 3W se v ten statek bude moci svau mocí kr;ílovskú, aneb

komuž by to JKM* poruiti ráil, uvázati. A t»yly-li by na tom

statku které závady pedešlé, anebo dluhy spravedliv(\ anebo

že by kdo spravedliv za toho slíbil, kdož by tak v tu pokuta

upadl: že ti a takoví (kteíž by takové spravedlnosti pedešlé mli)

že jich ped králem ^W^ mají požiti, tak což by jich i)ed právem

zemským anebo ped úedníky menšími slušn a spravedliv po-

kázati mohli, bez puohonu. A což tu provede ped saudem zem-

ským, když páni saudí, anebo ped úedníky menšími na ten

den, když úedníci menší saudí o škody útratní: tu má jim právo

puštno býti na ten statek, do té summy, což provedau. po tom

pruovodu a pisauzení, jest-li žeby král JM* té summy pisauzené

nedal, tak jako po právu stáném. Pakli by kdo pod svením,

nebo jakým koli fortelem í statek k sob pijal, ješto by jej králi

JM*^ propadl, nebo propadnauti ml, pro kterau koli vinu: že

má k nmu hledíno býti, jakožto k tomu, kterýž jest v tu pokutu

jako o moc upadl, tak jakž od starodávna bývalo.

T. 25.

Item, Kdož by se koli mocí nalioe psanau komu
tak, jakož se nahoe píše, v hrad, v tvrz, msto, msteka,

vesnice a dvory uvázal, a na nich zuostal, anebo je osadil lidmi,

a je držel: tehdy ten, komuž by se takovau mocí uvázal v hrad,

nebo v tvrz, nebo v msto etc, aby ihned hejtmanu, neb hejt-

manuom toho kraje oznámil, že se jemu taková moc stala, a

v hrad, neb v tvrz, neb v msto etc. mocí se uvázali. Pakli by

ten komuž se moc stala, pítomen v statku svém nejsa, a tak
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O tom neveda aneb neniolin ji liojtmanum toho kraje oznámiti :

tehdy ten, kdož by nejprve o té moci zvdl, má a jest povinen

to hejtmanuom toho kraje oznámiti, že se taková moc stala.

Tehdy i hned hejtman neb hejtmane toho kraje beze všeho pro-

dlévaní má po tom kraji všndy kázati k štnrnni zvoniti a pokik

uiniti, aby všicek ten kraj podlé hejtmana tíhl k tonui hradu,

nebo tvrzi, nebo mstu etc, takovau mocí odjatému. a jej obe-

hnati, aby s nho více škody neinili. A do druhého kraje aby

hejtmanuom neb hejtmanu, bylo-li 1)y potebí, vdti dali, a jim

též tu moc oznámili, aby též z toho kraje všickni táhli ; a bylo-li

by potebí, i do tetího kraje. A nemohli-li by ten kraj sám tomu

dosti uiniti: tehdy JIM" královské, jestli že by v zemi býti ráil,

a v nepítomnosti JM*' královské, místo JM*' držícímu, byla-li

by další poteba, aneb nejvyššímu purkral)i Pražskému, ol)éma

spolu neb jednonui z nich, hejtman neb hejtmane toho kraje,

v kterémž by se ta moc stala, takovau moc má oznámiti, kteráž

se v jeho kraji stala. A JM' královská, neb místo JM*' držící, aneb

purkrab Pražský, po oznámení hned má neb mají dáti táhnuti

íi moc královskau i zemskau (tak jakž Zízení Zemské ukazuje)

obeslati, aby táhli k tomu hradu, tvrzi nebo mstu etc. mocí

odjatému. A tu pitáhnauc s moci královskau i zemskau, má to

rozvážiti s hejtmany toho kraje, také s tmi, kohož by k sob

pijíti chtl nebo chtli, co by k moci krále JM" a zemské dosti

bylo k tonui dobývání. A což tu místodržící krále JM'' anebo

purkrab naj vyšší lidí nechá k takovému dobývání, že to má na

náklad vší zem býti podlé moci královské a zemské, a ne toho

kraje samého. A jestli že by vda o svrchu ])sané moci uinné
nedal hejtmanuom znáti svévoln a k šturnni nekázal zvoniti a

pokiku uiniti : tehdy ten jistý má obeslán býti ped krále JM',

byl-li by JM' v zemi; pakli by JM" královské v zemi nebylo,

tehda obeslán býti má ped saud zemský, a tu bude-li na do-

staten provedeno, že jest svévolné to uinil a vdti nedal,

tehdy má k tomu hledno býti, jako k tomu, kdož zhaubce

zemské pechovává a fedruje, a takový nebo takoví hned má
slyšán býti po první pi, když páni JM' a vládyky do saudu za-

sednau. Pakli by on ten zámek, tvrz, msto, msteka, vesnice

a dvory vybera nebo vypále pry ujel, tehdy m;í honn býti

vždy pedse, tak jako by vzn nesl.

Práva a zízení zemská ló^tS. *''^
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T. 26.

Item, Kdož by též nahoe psanaii moc uinil,

a kolio za ádu a práv jal, tak jakož se nahoe píše : tehdy

kdož by to nejprve zvdl, že by ten jistý jat byl, rná hned

všeho nechaje pokik v tom kraji uiniti a k šturmu kázati

zvoniti, a zniíti má dáti hned hejtmanuom neb hejtmanu toho

kraje. A jakž hejtman to uslyší, tehdy hned též beze všeho pro-

dlévání má honiti a k šturmu kázati zvoniti a pokik uiniti,

a všickni aby honili tam, kdež by utekli ti jistí, na který zámek,

tvrz neb msto. Tehdy ti, kteíž honí, mají žádati, aby ti jistí

vydáni jim byli i s tím, kohož jali. Pakli by vydati nechtli,

tehdy mají hned tu ostati a oblehnauti ten hrad, tvrz neb msto

a odtud neodjíždti, a hned JM" královské místo držícímu neb

najvyššínui purkrabí oznámiti tu moc mají, aby s mocí krále

J]\F a zemskau tam táhli, a tu aby se tím vším spuosobem pi

tom zachovali. A hejtmanuom, bylo-li by potebí, do jiných krajuov

aby také oznámili, jako o moc, kdož by se mocí v hrad, v tvrz,

v msto etc. uvázal, tím vším spuosobem, jako nahoe psáno stojí.

Pakli by s tím vznm do jiného kraje na hrad, tvrz nebo msto
\jeli, tehdy hejtmane toho kraje zachovejte se tím vším spuo-

sobem, jako nahoe psáno stojí, když by jim dáno bylo vdti.

Pakli by ten vze ven ze zem vynesen byl, tehdy se mají

zacliovati v tom, jakž jest jinde o tom položeno a jakž o tom

Zízení Zemské ukazuje.

T. 27.

Item, Kdož by za ádu a práv zemi ohnm hubil,

tak jakož nahoe psáno stojí, a tu moc uinil : tehdy ten komuž

by se ta škoda a moc dala, má hned pokik uiniti a k šturmu

aby zvonno bylo, a aby hejtmaniim neb hejtmanu hned diíno

bylo vdti, a hejtman nebo hejtmane hned aby honili a pokik

uinili a k šturmu aby dali zvoniti. A jestli že by tu ti moc uiníc,

Ua který hrad, tvrz, msto ujeli, tehdy hejtmane toho kraje mají

se zacliovati tím vším spuosobem, jakož nahoe psáno stojí.

T. 28.

Item, Kdož by komu od !> ovdl v mírné a v p o-

kojné zemi, tak jakož nahoe psáno stojí: tehdy ten komuž by
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odpovdl, má to hned hejtmanuom neb hejtmanu toho kraje

oznámiti, v kterém ten jistý sedí a bytem jest, že jest jemu

tento a tento odpovdl, a že jest anebo sedí na tom hradu,

tvrzi nebo mstu. Tehdy hned hejtmane toho kraje, kterýmž by

ta odpovd ozníímena byla, se vším krajem mají pitahnauc

obehnati ten hrad , tvrz nebo msto, kdež by ten (kdož jest

odpovdl) byl, a nemají dáti škody initi, A mají ti hejtmane

toho kraje hned to JM" královské místo držícímu anel) nej-

vyššímu purkrabí Pražskému oznámiti, aby táhl k tomu hradu,

tvrzi neb mstu s mocí královskau a zemskau, a v tom se za-

chovati též, jakož nahoe psáno stojí o jiných mocech. A jestli

že. by nebyl osedlý v zemi a poddaný krále JM" ten jistý, kdož

by odpovdl: tehdy ten jistý, komuž jest odpovdl, má to

oznámiti JM" královské, jestli že by v zemi býti ráil, pakli by

v zemi býti neráil, tehdy JM" královské místo držícímu. A JM*

královská aneb JM*' místo držící má to hned oznámiti a rozepsati

do všech krajuov a vyhlásiti jej za odpovdníka a nepítele všeho

království, a všickni se k nmu mají zachovati jako k zhaubci

zemskému. Pakli by se trefilo, že by ten jistý odpovdník jsa

honn ujel na který hrad, tvrz, msto: tehdy má žádáno býti od

tch, kteíž honí, aby jim vydán byl i s tmi, kdož by s ním

tam vehnáni byli, a má jim jej každý vydati. Pakli by vydati

nechtl, tehdy mají hejtmane toho kraje s tím krajem ten hrad,

tvrz nebo msto obehnati a k JM" královské místo držícímu aneb

k purkrabí Pražskému i k hejtmanuom se zachovati, tím vším

spuosobem, jakož nahoe psáno jest pro nahoe psané moci a

obsílání. A též najvyšší purkrab Pražský a jiní hejtmane se pi

tom zachovati mají. A tato všecka vznášení a obsílání na JM*'

královské místo držícího aneb na purkrabí nejvyššího Pražského

mají býti, když by krále JM" v zemi nebylo; než když by král

JM* v zemi býti ráil, tehdy taková vznášení a obsíláuí mají

býti na krále JM', i také od krále JM*', tak jakž Zízení Zemské

ukazuje.

T. 29.

Item, Z dole psaných mocí má od úadu desk

zemskýc h listem ped saiid zemský obsíláno býti, když by

krále JM" .v zemi nebyhj : iie/ když by v zemi býti ráil, tehdy

25*
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ped JM* kiálovskau. A pro ty moci níže položené, kdož by se

ji koli dopustil, má na Indie trestán býti. A taková obsílání

y nepítomnosti JM*' královské mají ])áni slyšeti po i)ivní ]ti

puobonné.

T. 30.

Item, Kdož by se komu za ádu a práva (když

jdau) v rybníky dédiné, manské nebo zápisné mocí uvázal, lidi

bera šacoval, rybníky cizí zkopával, nejsa toho v držení prvé sám.

T. 31.

Item, Kdož by na koho v stráži stával, chté jej

jíti a škodu mu uiniti, anebo jej zamordoval, anebo na koho

zaumyslné šel nebo jel, cht jej zamordovati a jej zranil, by mu
l)ak žádné škody neuinil, ani jeho nezranil, a to dostaten by

bylo na provedeno na schválení saudu podlé práva. Pakli by

kdo ekl: >-mj na mne péi, když se s tebau shledám, že t bíti

budu,« aby ten (komuž to nduveno bude) poslal k nmu dva

lovky dobrá zachovalá z kteréhož koli stavu, zná-li se k tomu,

že by tomu odpovdl. Sezná-li se že odpovídá, má se k nmu
zachovati jako k odpovdníku

;
pakli by ekl, že »sem to z hnvu

mluvil«, nemá proto na žádné pée míti. Pakli by pes tu e
skutek uinil, již jest moc uinil, a ten také aby trpl pokutu

svrchu psanau. A kdož by kolivk z této moci jsa obeslán

nestál, ten každý po obeslání aby stál ; pakli by nestál, tehdy aby

\
proto pijel prvé než páni JM* saud vzdadí, a ped pány JM™'

se vyvedl na plném saudu, že jest bezelstné pijíti k tomu obe-

slání nemohl; pakli by se nevyvedl, zprav to vedle práva. Než

každý osobn stj, jsa z této moci obeslán, k rozsudku; pakli

by nestál, tehdy takový má ješt obeslán býti od pánv JM"

z saudu zemského, al)y stál na ty suché dni, k kterýmž jest

obeslán, aneb nazejtí svatého Jeronýma, dokudž páni z saudu

nevstanau a nevzdadí. Pakli by páni díve saud vzdali a ne-

saudili nežli by pijel nebo pišel, mají tu vc najvyššímu purk-

rabí Pražskému poruiti, aby se ten obeslaný jemu v moc po-

stavil ; a stane-li, má jej purkrab ctí a vru zavázati, aby o su-

chých dnech nejprve píštích, aneb nazejtí svatého Jeronýma

se postavil a ku právu aby stál. Pakli by kdo moc udlaje,
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jsa z té moci obeslán, ku právu státi nechtl, tak jakož se na-

hoe píše, anebo odsauzeu byl, takový hrdlo aby ztratil podlé

nahoe psaného spuosobu. Než jestli že by nemocen byl, teh<ly

má za nemocného položen býti a nemoc má zpraviti podlé právii.

Pakli by kdo koho obešle z moci, a neprovedl by na žádné

svrchu psané moci, ten aby dv nedle sedl n vži a puštn

nebyl, až do tch dvau nedlí, le by obeslaný z té pokuty jej

propustil a obeslaného aby odprosil, vedle nálezu obecního, kterýž

jest napsán v Zízení O nácích, a k tonni aby dal obeslanému

padesáte kop grošuv eských, a škody všecky, kteréž by obeslaný

l)roto vzal, aby jenui napraveny byly, což by jich provedl po ,

obeslání ped úedníky Pražskými, na jich schválení.
j (7; V J/f ^

T. 32.

Item, Kdož obešle z moci, tu mají oba státi '

k té pi. a poruníkuov k ní nemohau dlati. Než nestál-li

by obeslaný, aneb že by odsauzen byl, má na sazeno býti tím

spuosobem jako na odbojníka o ddictví. A též, nestál-li by kdož

z moci obešle, tehdy má obeslán býti od pjínuov a vládyk z i)l-

ného saudu, aby stál, a pokutu trpl vedle nálezu, konen na

druhé suché dni. Pakli by nestál, aby na sazeno bylo jako

kterýž by se právu zprotivil.

T. 33.

Item, Pro kteréž se kol i moci obsíla ti má pe d

osobu JM" královské, aneb ped saud zemský, potom obe-

slání což se pisaudí na koho, anebo tlá-li se právo stáné na

koho, když se obešle, jestli že by po tom nálezu, anebo po daní

k tomu za právo stáné, mlo dále jemu práva dopomoženo býti :

byl-li by král JM^ v zemi, tehdy na krále eII\P vznésti, aby jemu

ráil práva dopomoci, a JM' má konen obeslati do ty nedlí

k tomu dopomožení práva, p(»kudž by toho poteba byla. Pakli

by krále JJ\P' v zemi nebylo, tehdy má to na nejvyššího purkrabí

vznésti, a žjídati /a dopomožení práva; a purkrab nejvyšší má
se též zachovati a obeslati k práva dopomožení clo ty nedl,

potud pokudž by toho poteba kázala. A do tch ty nedlí alw

tam na tom nn'st, kdež má práva dopomoženo býti, ten kohož

Jj\P královská s mocí svau i zemskau vyslali ráil na míst
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svém, anebo nebylo-li by v zemi krále JM", tehdy purkrab

nejvyšší s mocí krále JM" i zemskau tam má býti a práva ilo-

pomoci, A o všecky jiné vci kdož by z eho pohnal anebo obeslal

podlé práva, bu po puohonu, nebo po obeslání že by komu
co pisauzeno bylo, neb že by právo stáné dáno bylo : že každý

má se pi vedení práva zachovati, tak jakž Zízení Zemské ukazuje.

A bylo-li by potebí (po tch všech vedení práva) dále dopo-

možení práva, tehdy ten má to vznésti na krále JM*, byl-li by

v zemi, pakli by v zemi býti neráil, tehdy má na nejvyššího

purkrabí Pražského, aby JM' ráil do ty nedl práva dopomoci.

Anebo nebylo-li by v zemi JW\ tehdy purkrab nejvyšší Pražský

má se zachovati tak jakož se nahoe píše, a na tom míst má
se dáti najíti k dopomožení práva.

T. 34.

1 1 e n. Jakož vtchto pedešlých asích nkteí
zlí a nešlechetní lidé, cedule 'zrádné, nešlechetné, hanlivé

na všecky stavy tohoto království, i také na pány a úedníky

zemské spisujíce zrádn a nešlechetn, a pokautn lepali, kladli

a metali jsau, kteraužto tak zrádnau a nešlechetní! vc páni JM'

a vládyky a Pražané vážíce s pilností, a chtíce zastaviti a pe-
tihnauti, aby takoví zlí, zrádní a nešlechetní lidé v tomto krá-

lovství prospchu míti nemohli: takto o tom z rozkázání krále

JM" a s povolením a dostatenau volí pánuov, rytístva, Pražan

i jiných mst království eského na snmu obecním rozkazují,

vypovídají a nalézají. Kdož by kolivk po tento as, z ktei-ého

koli stavu a povahy lovk v takové zrád a nešlechetnosti po-

stižen a v pravd byl nalezen, ješto by takové zrádné cedule

spisoval, lepal nebo metal a kladl, anebo takových cedulí ne-

šlechetných která píina byl: že k takovému každému má hle-

díno a sazeno býti, jako k nešlechetnému lovku, a takový

každý má bez milosti tvrcen býti jako zrádce. A kdož by pak

najda takovau zrádnau ceduli, hned jí neztrhal a jí konui jinénui

ke tení nebo k ohledání podal anebo poslal, a v tom byl po-

stižen v skutku (že jest to uinil) a shledán: ten má sedti rok

u vži bez milosti, a o takového žádného žádný se pimlauvati

nemá, zjevn ani tejn. A v tom roce l)ylo-li by na shledáno

a usvdeno, že jest on tu ceduli sám spisoval, nebo kladl a
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lepal: tehdy takový má trpti každý pokutu svrchu dotenau,

to jest, že má tvrceu býti jako zrádce. A kdož by ji našel a

ísti neuml, má ji ukázati jinému, kterýž ísti umí, a petau(;

má ji strhati.

y T. 35.

IteiTi, Což se panského, rytíského stavu i mst-
ského dotýe, jestli že by kik zšel nebo dáno bylo vdti,

že by koho zranili, aneb zabili aneb jali, aneb jakauž koli vpádem

do zem škodu laupežem neb vohnm uinili, aneb jakž koli-

vk, a kdo z panského, aneb z rytískélio, aneb mstského sta-

vuov nehonil, neb honiti svým nekázal svévoln: tehdy má ten

obeslán býti ped saud zemský listem od úadu, a tu aby sauzen

byl vedle píiny^provinní na hrdle. Pakli by z panského, ry-

tíského, nebo mstského stavu, neb lidí duchovních, svým pod-

daným nedal aneb zapovdl aby nehonili, anebo sám maje honiti

a nehonil, aneb kdož koli je fedroval : ten také aby obeslán byl

ped saud zemský ; a bude-li na to uvedeno, aby na hrdle trestán

byl. A taková naped psaná obsííání majf "bylti™ ku pátku suchých i

dní postních, a ku patkiT suchých dní' letniních a k nazejtí

svatého Jeronýma. A má pedkem po první pi, aneb konen
po druhé pi puohonné (jako o mord) slyšána býti. Také jestli

že by kdo pravil, že jest vznm (aneb by i vznm nebyl) od- '

povdníka neb zhaubci zemského a nepítelem se tohoto krá-

lovství uinil: takový hrdlo ztratiti má, a na takového každého

bude neb budau moci každý sáhnauti, jako na jiného zhaubce

a psance, a v ty ve všecky pokuty, jakž prvé zízeno a svoleno

jest, upadnauti. A kdož by pak k lidem jezdil aneb k sedlákuom

do vsi, dávaje jim veystrahu, aby nehonili nepátel aneb zhaubci

zemských, prav, jestli že by honili, že vypáleni budau, anebo

jakýmiž koli pohruožkami : ten nebo takový má hrdlo ztratiti

jakožto zhaubce zemský a íedrovník nepátel tohoto království.

T. 36.

Lem, Všickni, kteíž u pánuov, u rytístva,
u mst slauží, že mají lioniti zloince, a takoví lidé též jako

jiní stavové i všecka honní initi mají, tak jakž Zízení Zemské

ukazuje, když jim rozkázáno bude, by pak jich pán nehonil.
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A jestli že by kteí nebo který honiti iiecliteli. mají taiiž pokutu

trpti, a k nim hledíno má býti jako k stavuom panskému, rytí-

skénui a mstskénui, pod témi pokutami, jakž Zízení Zemské na

pány, rytístvo a mstský stav ukazuje.

T. 37.

1 1 e m, K d y ž by k š t u rm u zvonno b y 1 o, a pokik
by zšel, anebo že by vdti dáno bylo, kdož by to kolivék

z sedlských lidí uslyšel, a tch zliaubcí zemských neb zlodéjuov

nehonil: ten má ped hejtmany toho kraje postaven býti; a bude-li

to nan uvedeno, že jest svévoln nehonil, tehdy má bez milosti

obšen býti. A tu hned páni. rytístvo. Pražané a jiná msta,

aby všem svým oznámili, a v mstech aby provoláno bylo. co se

toho honní dotyce, aby se tak zachovali. A jakož se na tom

ninozí urážejí, pravíce, že by to jich cti ke škod bylo, kdyby

kdo takového zloince honil a jej jal : nemá jich cti a dobré po-

vsti ke škod ani k ujm nižádné býti žádnému z stavu pan-

ského, rytíského, ani mstského, a také aby žádný té smlosti

nebyl, ani sml dotýkati nižádného toho. kterýž by honil a pi
tom jímaní tch zloincuov byl. Pakli by kdo koho v tom do-

týkal anebo dotýkati sml. a na to usvdeno bylo : ten takový

obeslán má býti ped pány a vládyky na plný saud zemský listem

od úadu, aby stál neb postaven byl, a to což jest koho v em
dotýkal, aby opravil, tak, že což jest kolivk mluvil, že jest

v hrdlo lhal, ^a_dy_jiedfilL aby,- iL.Yjži sedl beze vší milosti.

A padesáte kop urošuov eských tomu. kohož jest dotýkal, aby

dal beze vší odpornosti, a nad to jestli že by více na to naložil,

stávaje, a slušným svdonu'm to by provésti mohl, na schválení

menších úedníkuov to také jemu zaplaceno bud.

T. 38.

Iteni, Jestli že by kdo z které li o koli stavu,

i také z lidí sedlsk}'ch, kterého služebníka, k té poteb zemské

zízeného pro honní a vyšpeliovám' odpovdníkuov. škuodcí a

zhaubcí zemských, sml ím na jeho poctivosti dotýkati a jeho

tejiu'; nebo zjevn lehkými slovy omlauvati. jako by taková jeho

služba pro obecní dobrý ád od nho uinná mla býti k ujm
jeho poctivosti: tehdy ten každý, kdož by sml dotýkati, má
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upadnauti v tu pokutu, kteráž o toui v svoUmií zemském uložená.

iTaké tymž""švolením zapsaná jest, bud O náku neb O .anjivych

slovích,

T. 3Í).

Item, Jestli že by kdo v mírné zemi a pokojné

(ano práva jdau) vzné na svuoj zámek anebo do svého obydlé

pijal bez povolení královského nebo zemského, a tu jej šacovati

dal, a to jestli že by ten vze byl z koruny eské anebo z zenn'.

kteréž k korun eské pislušejí: tehdy ten kdož jest šacován,

bude moci k tomu hledti, a pohnati, na ímž jest zámku aneb

tvrzi šacován, a to ped krále JM* aneb ped saud zemský; a

on bude jemu povinen ten šacuk i se všemi škodami navrátiti,

ten kdož jest jej u sebe šacovati dal; a ve by mu to (hile

JM' královská, aneb páni saudce zemští obrátiti ráili, to pi

tom aby zuostaveno bylo.

T. iO.

Item, Kdož by kol i na dvoe naj vyšší ho písae
království eského, tu kdež dsky zemské sú, kterýž nyní

jest nebo potom bude, nuž svuoj, nebo me, anebo jakauž koli

jinau bra obnažil nebo vytrhl, cht nkoho bíti: ^e ioinii má
ruka pravá uata býti. Pakli by koho až do vylití krve zranil,

hlava jemu má sata býti.

U. 1.

1 1 e m, Když by ú e d n í c i nebo ú e d n í k o d d e s

k

zemských od úadu, nebo komorníci, jeli na puohony nebo

pro jinau vc podlé práva, a že by kdo na úedníky moci sáhl

a je bil, nebo zranil, anebo zamordoval, anebo komorníky zbil,

když by od úadu jeli: ten a takoví, aby hrdlo proti králi

i statek stratili.

U. 2.

Item, Aby z knížat, z pánuov, z rytístva, z Pražan

ani z jiných mést žádný neml moci kázati stíti, ani snuti nižádné

žádnému uiniti za glejtem královským, konniž by koli ten glejt

král JM* dáti ráil, a on se nan volal na ten glejt, cht jej
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ukázati, nemaje lio iia ten as pi «obé. 1 kdož by kolivék tak

byl nalezen, a glejtu u sebe neml, má vzat a ujištn býti, a to

má hned JM*' královské, a v nepítomnosti JM*' královské JM*'

místodržícímu, aneb hejtmanm, neb hejtmanu království eského

oznámeno, a jak by o nm bylo porueno, kdy by a kde ten glejt

ukázati ml, to aby pi tom zuostaveno bylo. Než kdo by nechtl

té tžkosti nésti, ten každý kdož by glejt ml, má jej pi sob
nn'ti, a když ten glejt ukáže, má toho požiti ; krom lidí obecních

panských a rytíských, ti proti pánuom svým nemají glejtováni

býti. Pakli by kdo to uinil, a pod glejtem královským komu

smrt uiniti dal: ten má králi JM" hrdlo i statek propadnauti.

A z nahoe psaných všech stavuov, že žádnému z panského,

z rytíského stavu, ani z Pražan, ani z mst smrti non nebo

tejn, za ádu nebo práv (dokudž jdau), bez vyslyšení ped právem

zemským, aneb kdež by kterému právu náleželo, žádný nemá

dáti uiniti, krom zloincuov podlé Zemského Zuostání. Pakli

by kdo to uinil, aby sám též hrdlo stratil.

U. 3.

Item, Nemá žádný zlodjské vci kupovati,

vda o tom že jest kradená
;
pakli by kaupil, že má trestán býti

jako jiný zlodj, když by to na provedeno bylo. A jestli že by

kaupil nevda o tom, proto to darmo vrátiti musí, což by kdo

kradeného svého u nho našel, ale o víc nemá k nmu hledíno býti.

U. 4.

Item, Kdež by se koli trefilo, j ešto by z haubce
a takoví zloinci honni byli, a ujeli na který zámek, tvrz, msto,

msteko v tomto království, hned mají žádati ti, kdož honí,

aby jim vydáni byli. Pakli by jim jich vydati nechtli, mají tu

ti hned zuostati kdož honí, a svým hejtmanm v krajích hned

dáti znáti mají, a oni hned obeslati mají pány, rytístvo i msta,

aby táhli, a bud zámek, tvrz nebo msto aby hned obehnali, a

k tonui tíž liejtmané hned bez meškání aby to oznámili králi

JM«, pakli by krále JM" v zemi nebylo, tehdy místodržícímu

krále JM". A nn'stodržící JM" hned má tálniauti a moc krá-

lovskau obeslati, aby za ním táhli, a pitáhnauc aby hned obe-

slali toho, nebo ty, kdož by mocí královskau zde v zemi vládli.
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aby hned táhli s taii mocí královskau, a poniolili obehnati v tom

kraji. A tíž hejtman aby to hned rozvážili, co by podlé moci

královské dosti bylo lidí k tomn dobývání, a aby to zídili, kteí

lidé tu ostati mají, aby vedle krále JM*' to všecka zem nesla,

aby toho kraje samého škoda nebyla, když by dobývati mli,

než všech krajuov jiných aby ten náklad byl toho dobývání podlé

krále JM*'. A kdyžby toho statku dobyli, tehdy z toho dobytého

statku škody navráceny býti mají tomu, pro kohož by honili

aneb obehnali. A ten, kdož by takových zhaubcí nevydal, tak

jak se svrchu píše, když by dosažen byl, aby hrdlo ztratil.

U. 5.

Item, Což se rejtharuov a zlodjuov i pova-

leuov dotyce, aby každý pán i rytíský lovk, i msta,

kteíž na zemi mají své grunty, i v mstech a v pedmstí lidi

zídili, aby stavukuov ani fedrukv a pechovávání nemli

na žádného gruntích. A tím aby se žádný vymlauvati nemohl, že

svých lidí gruntv a panství zíditi nemohl, a že se to s jeho

volí nedje ; než každý, bohatý i chudý, komuž jest eho Buoh

popíti ráil, aby své grunty a lidi tak zídil a opatroval, a\)y

se od nho s jeho gruntuov a panství jiným škody nedaly. Pakli

by kdo toho zanedbal, takovú vc sausedé jeho, anebo ti komuž

by se škoda jaká stala, anebo kdo takové rejthary, zlodje a

povalee pezvdl, množ a má oznámiti sausedu svému, že jest

nebo sau na gruntích jeho takoví lidé zlí, aby to opatil. Pakli

by je mohl pobrati sám, má dáti pánu tomu vdti, nebo úedníku

jeho, anebo tomu kdož by jemu tu nejblíže pisedl, aby s ním

tam poslali, a vzati aby byli. Pakli by kdo toho nechtl raden

a pomoen býti, tehdy má jej obeslati ped krále JM , aneb ped
saud zemský, aneb ped místodržícílio krále JM*', aby stál pi

nejprvnjším saudu zemském, a toho aby se zpravil, ponvadž

jest zanedbal, jsa napomenut, a takových vyzdvihnauti nechtl.

A nezpravil-li by se toho, a píiny toho hodné a slušné na

schálení JM" neukázal, tehdy aby padesáte kop grošuov eských

tomu, komuž by se škoda od takových lidí stala, propadl a dal,

a k tomu tyi nedle u vazb sedl. Pakli by poznali bezelstnost,

takové obeslání nemá žádnému ke škod býti. A lidé sedlští,

ani jiní všech stavuov poddaní do svého obydlé, do krem aby
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takových nepijíiiuili, ani jim jídlem, ani potiavau, ani niímž
jiným neposluhovali, ani také na pole anebo do lesuov zjevn
ani tejn nenosili, ani jina jakž koli nefedrovali. Pakli by na

kterého z lidí poddaných sedlských to bylo «hledáno, a ten komuž
by se od nepátel škoda stala, toho na jeho pánu žádal, aby se

jim ujistil, a ped hejtmany toho kraje postavil: aby to každý

povinen byl uiniti, a to ujištní má jemu do jeho domu asné
oznámiti. Pakli by se neujistil, a lovka svého ped hejtmany

nepostavil : aby tomu (od kohož jest žádán) padesáte kop grošuov

eských propadl, a jestli že by nad to více o právem k nmu
hledti chtl, toho aby vuoli ml. Což se pak té pokuty pe-
padené pro nepostavení lovka poddaného a pro píiny na-

hoe dotené dotýe, ta dobývána má býti tímto spuosobem: Že

mají hejtmane toho kraje uiniti relací ke dskáni zemským, a

po té relací tak uinné, iiiá a bude moci ten, kdož jest pokutu

obdržel, právo vésti a dovésti na statek jeho, anebo též i list

zatykai vzíti na toho, kdož jest pokutu propadl, jako po právu

stáném.

U. 6.

1 1 e m. Což se p o v a 1 e u o v a z a h a 1 e u o v dotýe,
ponvadž známé jest vuobec všem, že skrze n a takovau jich

svobodu mnozí neádové a škoda v tomto království skuten
se nachází : a protož, kdežby takoví koli pezvdíni byli, mají

a mohau od každého z stavuov vyzdvihováni býti. A pod kte-

rýmž pánem, a na ímžkoli zboží, aneb v mst by pezvdíni

byli. a kdo chtjíc na n sáhnauti moci by s n neml: tehda

bude moci tomu každému pánu, aneb mstu, íž by grunty byly,

oznámiti, aby mu v tom raden a pomoen byl, že chce na n
na tu chvíli sáhnauti ; a tu že má ten každý sám býti, aneb na

nn'st svém poslati, a toho jistý as jmenovati, kdyby k tonui

vyzdvihování býti aneb vyslati chtl. Tehdy ten každý bude

povinen se tak zachovati, a takovau vc v tejnosti majíc, pod

žádným vymyšleným spíisobem tm povalem žádny veystraliy

ani návští nemá dávati, skrz kteréž by se oni odtud vykrásti

mli. Jestli že by i)ak ten pán aneb msto (na íchž by grun-

tích byli), jsa napomenut k tomu, pomoen býti nechtl, aneb

že by je chtl zastávati, aneb je vystíhati: tehdy ten každý
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imí v pokutu tomu forl kohož by napoineiuit byl, aneb konuiž

takovú vc zbraoval) upadnauti v dvadcet kop giošv eskycli
;

a ty mu povinen bude dáti od nai)onienutí ve dvau nedlích

poád zbhlých. A též nebylo-li by kde tu v blízce pána, a od

koho bylo dáno vdti úíedníkuom jeho, aneb rychtái a konše-

hiom, a oni se tak nezachovali : v tauž pokutu upadnau jako pán

jejich. Pakli by té pokuty jemu nedal, tehdy bude moci každého

z té pokuty obeslati ped saud hejtmanský. aneb komorní, aneb

ped saud zemský menší, a lidi poddané bude moci pro tau/

pokutu obstavovati, a tím i)rávem stavním na nich toho dobývati.

U. 7.

1 1 e m, Což se pak tch p o v a 1 e u o v, kteíž by vzat i

byli, dotyce, ti mají dáni býti v moc toho. kdož by se jich do-

ptal a puovodem byl, aneb kdož by je pobral, má je sob z-
staviti, tak a na takový spuosob: Chtli-li by prázdni býti takového

vzení, aby byli povinni dáti dv kop grošuov eských každá

osoba. Pakli by té summy nedali, tehdy ten, kdož by je u vzeni

ml, bude jich moci do roka v služb bez záplaty užívati, opa-

tíce je stravau i jinými potebami, tak jakž na eledína pí-

sluší. Pakli by ten je ml, kdož by díla nepoteboval, tehdy

je bude moci jinénui. komuž by se zdálo, odbyti aneb dáti, a ten.

kdož by jej sob daného aneb odbytého ml, bude ho moci tím

vším zpsobem, jako on sám, k své i)Oteb užívati. Jestli že by

pak týž povale od kolio utekl, a ku pánu svému aneb jinde

pišel, a on se ho doptal : tehdy bude moci pro nj k tomu

pánu (u kohož by byl) poslati. A jestli že by mu ho vydati

nechtl, tehdy bude jej moci o to tím vším zpuosobem viniti,

jako o nevydání lovka aneb eledína. Než kdy by tomu (kdož

l)y u vzení je ml) toho roku doslaužili aneb doslaužil, tehdy

povinen jest toho žádného déle nedržeti. Pakli by držeti chtl,

tehdy pán, rytíský lovk, aneb msto pro takového každého

k tomu poslati má, aby mu jej vydal. A nechtl-li by jemu ho

vydati, tehdy týž bude ho mocí pohnati jako o nevydání lovka
svého. A také, jestli že by ten takový povale jsa sob po roce

zbhlém svoboden od toho pána, kdo jest jej vzal a v služb

v pokut držel, inil jaké pohržky proto tomu i)áiiu. neb lidem

jeho, tolikéž i škody: má na hrdle trestán býti.
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U. 8.

Item, Což se sedlských lidí dotýe v mstech
a v mstekách, ve všech : žádných povaleuov aby nebylo trpíno,

a zvlášt neženatých, a podružství aby jim nebylo dáno, ani

v krmách aby se nepováleli, než pistávali a slaužili, a tndy

aby eledi dosti bylo; le by kteí neženatí pro starost a pro

nemoc slanžiti nemohli a dlati, tm má podružství dáno býti.

A podruhové ženatí, hospodái k tm mají dohledati, aby se

svými díly živili. Pakli by to hospodá na podruha seznal, že

jiným nežli dílem jde a po krmách se poválí, aby to hned

svému pánu oznámil, a ten pán toho podruha hned skuten
tresí. A páni, rytístvo, Pražané, i jiná msta, aby to všickni

opatrovali v mstech po svých panstvích, kteíž lidi mají, aby

takoví nahoe psaní povalei místa nemli, a bude moci takového

povalee vyzdvihnauti, kdo chce. Pakli by kdo z panského, ry-

tíského, nebo mstského stavu bránil takových povaleuov vy-

zdvihovati: tehdy ten, kdož jest ty povalee chtl vyzdvihnauti,

mž toho pohnati (kdož jest toho bránil) ped saud zemský

vtší, nebo menší, nebo komorní, ze dvadcíti kop grošuov e-

ských. A jestli že by pak ten povale potom tomu jakau škodu

uinil, tehdy ten, komuž by se ta škoda stala, muož o ní k toniu

hledti, kdož jest bránil vyzdvihovati tch a takových povale-

uov. Pakli by sedlští lidé bránili tch a takových povaleuov

vyzdvihovati, tehdy ten, kdož jest je chtl vyzdvihnauti, má

obeslati ped hejtmany toho kraje pána tch lidí, aby je ped
hejtmany postavil, a když je postaví, mají sauzeni býti vedle

jich provinní, i trestáni. A kdož by se tak nezachoval, tehdy

hejtmane toho kraje mají jej obeslati, a skuten jej k tomu

nu'ti, aby takových povaleuov pod sebau netrpl.

U. 9.

Item, Aby žádný z obyvateluov tohoto králov-

ství žádných rejtharuov nepechovával, aby zemi

škoditi mli, ani z zem ven, aby válku do cizích zemí vésti

mli, ani vzfiuov aby žádný v svém obydlí z cizích zemí ne-

pijímal, be/ vuole krále JM*' a i)ánu()v a i ytístva, kteíž v saudu

zemském a v rad JM*' jsau.
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U. 10.

Item, Jestli že by se komu škoda od cizozem-

c o v stala, ten má to na krále JM' vznésti, a nebylo-li by

krále JM" v zemi, tehdy na pány a vládyky do plného saudu

vznésti má, aneb na krále JM** místodržícího. A král JM* aby

skuten o toho ráil státi, kterak by mu jeho spravedlnost od

cizozemcuov mela dopomožena býti, podlé zápisuov a smluv,

kteréž JM* a koruna tato s okolm'mi zemmi má. Pakli by

konui z cizích zemí pes smlúvy a podlé smluv svévoln spra-

vedlivého uiniti nechtli, o by kdo s cizozemci initi ml: tehdy

naped král J]\P se pány a vládykami z saudu zemského, i s úed-

níky zemskými, a s raddnmi z saudu komorního, a z panského

i z rytíského ádu, a s hejtmany krajuv rozvážiti to má, jak

ten svého na cizozemcích dobývati má a jak jenm toho dopo-

máháno býti, aby k své spravedlivosti pijíti mohl; tak pi tom

se ten zachovej, což nui tu nalezeno bude.

U. 11.

Item, Jestli že by kdo ven z zem jat byl, na-

ped král JM* se pány a vládykami z saudu zemského, a s ji-

nými pány a úedníky zemskými a vládykami, raddami JM*', kteí

v saudu komorním sedati biulau, a s hejtmany, kteí po krajích

budau, rozvážiti JjVP to má, anebo poruiti, jak by tonm mlo
pomoženo býti z toho vzení. A což tmi rozváženo bude a na

em zavíno, toho všecka zem podlé krále JM*- , anebo podlé

moci, kteraužby JM' v zemi ml, všickni ti stavové skuten

pomáhati na n a sebe neopauštti podlé JM", též chudého

jako bohatého, aby každý z svého vzení vyvážen býti mohl,

bez své škody, tím vším obyejem a pod tím závazkem, jako

práva obhajovati. A kdož by tak ven z zem jsa jat, vynesen

byl, tehdy kdož by koli na krále JM* to vznesl, pakli by krále

JM" v zemi nel)ylo, tehdy na JM'' královské místodržícího, a tu

král JM* hned, anebo nebylo-li by v zemi JM", tehdy JM" krá-

lovské místodržící, má hned obeslati osoby nadepsané, a mají

to rozvažovati do ty nedlí od toho vznešení, kterak by sku-

ten tomu (kdož jsa jat, byl by z zem vynesen) nu^^lo z toho

vzení pomoženo býti.
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U. 12.

Iteiii, Kdo/ by koli zjevní zliaubce a zlodji
byli, ješto by byli zemi oznámeni a po zemi jezdili, bud

skize msta, msteka, vsi, zámky, dvory, tvrze, anebo se

s nimi na cest kdo potkal, a k tomu vda a znaje je, že sau

zhaubce, moha je zjímati, toho zaumysln neuinil: že k tako-

vému každému k hrdlu Imed hledíno býti má, jako k zhaubci

obecnímu zemskému. A také, jestli že by kdo s takovými zlo-

dji a zjevnými zemskými zhaubcemi (vda. že by takoví zlodji

byli) obcoval, kvasil, je fedroval, a v tom že by l)yl postižen

aneb usvden; a jestli že by kdo se tím vymlauval a praviti

chtl, že jest takového proto nejal, že jest k nmu jemu ve
pijel: že taková veymluva nic tomu ku pomoci (kdož by se tím

vymlauvati chtl) býti nemá. A jestli že by se komu zdálo z toho

koho vinniti, že by kdo kterého zhaubce zemského (tak jakož

se nahoe píše) fedroval nebo pechovával: to bude moci dobe
uiniti, a takového má obeslati ped JM* královskau, aneb

k nejprvnímu saudu zemskému; a jestli by na nic nedovedl,

proto pokuty žádné trpti nemá. A též žádný nemá takovým

zlodjuom a zhaubcím zemským žádných jL^lejtuov dávati bez

povolení krále JM", aneb místodržícího krále JM", neb hejt-

mana, neb hejtman království eského, anebo pánuov a vládyk

z plného saudu zemského. Pakli by se kdo toho dopustil, a ta-

kové zlodje íílejtoval, mánie se k nmu míti jako k zhaubci

zemskému a zlodji.

O neádných slibích a závazcích.

U. 13.

Naj jasnjší kníže a pán, pan Vladislav z Boží
milosti e s k ý k r á 1 etc. se pány a vládykami na plném

saudu, znamenavše, kterak v království tomto neslušné a ne-

pravé vci povstávají, tak že zloinci a laupežníci lidi na svo-

bodných cestách anebo kdež koli zlaupíc. a nadto je vymýšle-

nými obyeji a skrytými sliby a, závazky zavazují, aby tudy

jich nešlechetná nepravost pikryta mohla býti: i nalezli vuobec
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za právo : Kdož kolivk kterého koli stavu (krom otevené války

a odpovdi) takovau nepravostí a násilnau mocí k jakémuž koli

vymyšlenému slibu pinucen by byl, že takového slibu není po-

vinen držeti, ani stavti se, ani pro nezdržení takového slibu

a nestavení, takový na své cti a povsti dobré nemá žádny ujmy

nu'ti. Jakož pak od najjasnjšího knížete a pána, pana Rudolfa,

krále ímského, o takovau vc rozsudek stal se jest více než

pede dvma sty lety. Kteréhožto rozsudku listové na Karlštejn

položeni sau, od téhož Rudolfa, krále liímského, pod maje-

státem JM«.

U. 14.

Item, Páni a vládyky na plném saudu a na

obecném snmu, kterýž držán jest se vší zemí, vážíce nález

obecní pedešlý, kterýž so jest stal s volí najjasnjšího knížete

a pána, pana Vladislava, uherského, eského etc. krále, a s volí

vší zem, o to, což se zavazování lidí a pipravování k slibuom

(bez války otevené a odpovdi zjevné) dotýe; kterýžto nález

stal se na rozsudek krále Rudolfa ímského, tak že žádný

lovk, kterýž by byl tak k slibu pipraven a zavázán, že není

povinen se stavti^ a že to jeho cti a dobré povsti nic škodno

býti nemá, jakožto všecko týž rozsudek krále Rudolfa ím-
ského, a ten nález obecní svrchu dotený, v sob šíe drží

a ukazuje. Nyní pak pihodilo se, že nkteí zlí a nešlechetní

lidé v této mírné a v pokojné zemi, zavázali sau jednoho do-

brého lovka, jakož na tento nález ve dskách ukazuje, pod

takovým likladem a pikrytým slibem ctí a vrau, aby on po-

stavil jse ped pány v saudu zemském, a povdl: »Ponvádž

páni JM* a vládyky, i všecka zem, jim k hrdlu hledí, že oni

také k jich hrdlm všech i každého zvlášt hledti chtí,« a také

aby on toho závazku prázen nikterakž nebyl, nic ovšem sob

ku pomoci nebera, le by tomu všemu dosti uinil, ímž jest

od nich zavázán, a také, by je znal, aby jich nejmenoval. — Tu

páni a vládyky na plném saudu, s radau a pilným rozvážením

vší zem, dostaten to vážíce, že ten první nález s velikým

rozvážením stvrzen jest, a vuobec za právo jest uveden, a protož

ten nález ve všem jeho znní stvrdili a zachovali sau a za právo

vuobec uložili; a tomu kdož jest zavázán, ráili sau rozkázati
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a rozkazují, aby on v takové své píhod vedle téhož nálezu se

zachoval, a takovému nešlechetnému a úkladnéniu závazku a slibu

dosti neinil, ani initi povinen byl ; a že to jemu ani ddicuom
a budaucím jeho nemá a nebude, aniž muož k žádné škod,

k ujm, aneb k jaké útržce jeho cti a na jeho dobré povsti,

ani na niemž jiném, což dobrému písluší, býti. A také že on

jest tch všech závazkuov prázen, kterýmiž jest od nich za-

vázán, a že k nim a k hrdluom jich sám aneb skrze kohož

kolivk jiného sáhnauti mže; a také že je beze všeho aurazu

cti své jmenovati muože zjevn, kdo sau jemu to inili. A protož

žádný aby se o to pokaušeti nesml, by téhož co tím na jeho

cti nebo dobré povsti dotýkati ml; a pakli by se kdo o to

všeten pokusil, a jeho ím pro to nestavení na jeho cti nebo

dobré povsti dotekl, že ten jmín a držán býti má za nešle-

chetného a zrádného lovka, a ten aby hrdlo i statek ztratil,

tak jako ti nešlechetnici a zrádci, kteíž sau ho tím slibem za-

vazovali, ješto na n pée žádné neml. A jestliže by se kdy

v potomních asech komu pihodilo, že by takovým úkladným

a pikrytým závazkem zavázán byl, že takový nebude povinen

takovému slibu a závazku dosti initi, a to že též jeho cti

a dobré povsti škodno býti nemá, ani také ím proto dotýkán

býti má na své cti pod svrchu psanau pokutau, to jest, pod

ztracením hrdla i statku. A ta vc nyní i v budaucích asech

ode všech obyvateluov království eského držána a zachována

býti má, beze všeho perušení, na vné asy.

U. 15.

Item, Když by koho kol i z obyvateluov krá-

lovství eského který nepítel nebo zhaubce zemský jal,

a potom toho obyvatele kdy by zavázal slibem, aby jeho aneb

takové nepátely a zhaubce zemské na svém obydlí pechovával,

že takových slibuov nemají initi. l*akli by násilím ty a takové

sliby inili, že potom tm nepáteluom a zliaubcím zemským

takových slibuov nemají a nebudau povinni držeti. Pakli by

kdo uinil pes tento obecní nález, a ty zhaubce a nepátely

zemské tím slibem pechovával, anebo je fedroval, anebo s nimi

jezdil na škodu zemskau : že k takovému každému lined má
hledíno býti a míti se jako k zhaubci zemskému.



Práva a zízení zemská 1549. 403

U. 16.

1 1 e m, Kdož by koho do vzení z lidí o b e c n í ch

z hodné píiny, tolikéž z služebníkuov, neb z eledi své

vzal a v vazbu jej vsadil a zavíral, a slibem jej v tom vzení

zavázal, a v tom on ušel : že proti své cti tu by nic neuinil.

Než jestliže by kdo koho slibem zavázal, nemá jeho zamykati

u vzení, než na jeho est jemu viti. Pakli by nejsa zamín

u vzení, a jsa slibem ctí a vrau zavázán, ušel z vzení : ten

abv svau est ztratil.

O službách proti králi JM" a zemi, o vyprodáni

a zhoštni ven z zem.

U. 17.

1 1 e m, A b y ž á d n v lovk z o b y v a t e 1 u o v králov-

ství eského ven z zem nejezdil na služby nebo

na žoldy proti králi eskému JM" a proti zemi. A ten kdož

by chtl na služby nebo na žoldy jeti ven z zem, aby sob

hned u toho pána vymluvil, jestli že by co pán ten chtl po-

ínati proti králi JINÍ" nebo zemi, aby každý mohl se ctí

a vrau odjeti nebo odjíti. Pakli by kdo kolivk ven z zem
slaužil proti králi JM*' neb zemi, ten má od JM*' královské

obeslán býti, aby se vrátil zase; a nebylo-li by krále JM*' v zemi,

tehdy jménem vší zem pod zemskau peetí aby obeslán byl.

A nepijel-íi by po tom obeslání, tehdy ten každý aby ztratil

své ddictví a vešken svuoj nápad, kterýž by koli v eské ko-

run ml (a byl-li by dílen otce svého, bratí, tudíž streyc

svých), a statek jeho má na krále Jj\P pípad míti, jakž o tom

naped psáno stojí; než byl-li by nedílný otce svého, bratí

a streyc svých, to jich nápadu nic škoditi nemá. A ten každý

aby k tomu odsauzen byl práva všeho i cti jako psanec, a za

zemského škuodci a zlodje jmín byl. A k tomu že žádný

lovk v eské zemi, bud pán, rytí, panoše, msto, neb lovk
kterého koli ádu, nemá pijíti nižádného takového zhaulice,

který by se podlé práva tohoto nezachoval; a kdož by pes
26=^
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právo toto svrchu psané uinil, a na své zámky, tvrze a pí-

bytky takového pijal (vda o tom), neb jemu pomáhal : tehdy

ten každý jest odsauzen zboží na královu M"' , tak jakož na-

hoe psáno stojí, a práva nemá míti jako psanec s žádným, a

v zemi se proti králi JM" i proti zemi pechovávati nemá, jakož

se nahoe píše. Pakli by se kdy pihodilo, že by se kdo vn
z zem osadil a tam bytem pod tím pánem byl, a ten pán, pod

kterým by sedl, s králem JMtí a korunau eskau potom initi

by ml, a takový jsa obeslán do zem nepijel by: statek svj,

který by v zemi ml, též i nápady ztratí ; než cti nemá ztratiti.

Pakli by kdo neb kteí zastiženi byli v obehnání, na kterém

zámku by byl obehnán, i voláno bylo, aby se do zem vrátili :

ti anebo ten cti, ani hrdla, též statku i nápadu podlé nálezu

svrchu psaného ztratiti nemá, ani které poskvrny na své cti nésti.

U. 18.

Item, Kdo by se kol i chtl vyprodati a vyho-

stiti z tohoto království, a odpuštní od krále JM*' nebo

budúcích králuov eských a od zem z poddanosti ^ vzítj, ten

mž to uiniti vedle svobody tohoto království; však na takový

spuosob. Když by již statku svého odbyti chtl a odpuštní

z poddanosti od krále JM" vzíti, má se dskami zemskými pi-

znati, jestliže by koho z pedešlých vcí viniti chtl, kteréž by

se jemu od kohož koli v království eském staly prvé ped
tím, než by odpuštní z poddanosti od krále JM^' nebo budú-

cích králv eských vzal, že z takových vcí pedešlých má
toho, od kohož by se jemu co stalo, ped králem JM" anebo

ped saudy zemskými viniti v tomto království. Pakli by z tch

vcí pedešlých ped JM" královskau neb saudy zemskými (tak

jakž se veyš píše) nehledl, než mocí a válkau, že ten každý

upadne v tu pokutu, jako ten nevyhoštný, který by odpovdl
v zemi. Než jestli že by se jemu kdy co stalo od kterého

obyvatele z království eského, a po tom vyhoštní ven z zem,
že toho má tak hledti, jakž ta zem (v které by byl obyvate-

lem) za právo má. A také král JM* ani budaucí králové eští,

žádného takového prvé z poddanosti propauštti nemá, le by

se prvé dskami zemskými piznal, tak jakož se nahoe píše
;

ani také ten jistý té poddanosti od krále JM" nebo budúcích
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králuov eských nemá prázen býti, dokiidž se tak dskanii zeiii-

skýiiii nepizná, jakož nahoe psáno stojí. Zase také, byl-li by

ten jistý, kdož se z zem vyhostiti chce, ím koli komu z oby-

vatelnov království tohoto prvé povinen: ten ze všeho kaž-

dénui prvé, nežli by se vyhostiti clitl, práv býti má. A dokud

by sob toho všeho prvé nevykonal a na míst nepostavil, tehdy

u desk zemských takového piznání úedníci nemají jemu do-

pustiti zapsati.

U. 19.

Item, Kteí by odpuštní od krále JM" vzali

a od ze m , ti aby konen bytu v zemi eské nemli. Pakli

by pes to byt svuoj zde v zemi eské míti chtli, aby byli

vyzdvihováni jako jiní povalei, ponvadž v zemi býti nemají.

Také aby jich žádný nepechovával, vda o tom, že sau od-

puštní vzali. Než chtjí-li ti, kteí sau odpuštní od krále

JM" a od zem vzali, byt svuoj zde v zemi míti, aby se pi-

znali, že všecku poddanost uiniti mají králi JM*', právo pod-

niknauti a trpti, i obliajovati, tak jako všickni tí stavové, a to

do asu jistého, jakž by jim králem JM" neb místodržícím

J]\P' oznámeno bylo. A to takové piznání uiniti mají osobn
ped úedníky u desk zemských, a oni takové piznání dskami

zemskými zapsati mají. Než což se cizozemcuov dotýe, kteí

by podezelí byli a v této zemi se pováleli, ti aby též vyzdvi-

hováni jako jiní povalei byli, vedle svrchu doteného Zízení.

U. 20.

Item, Kteíž by na potomní asy vzali odpu-
štní od krále JM" a od zem, aby se k nim tím vším

spuosobem zachováno bylo, tak jakož tento pední nález šíe

ukazuje. A zase aby se tím spuosobem piznali, chtjí-li zde

byt svuoj z zemi míti, tak jakž šíe první nález ukazuje. A ta-

kový, kdož by odpuštní vzal, má býti od nn'stodržícího JM*'

královské po krajích hejtmanuoni oznámen. A hejtmane také

po svých kiajích mají takového neb takové všem oznámiti.
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U. 21.

I tem, Jestli že by se od koho kdež kol i vk ne-

pátelé a zhaubce zemští, aneb jejich pomocníci, pechovivuli

a u koho bývali, a on sa obeslán i nestál, aneb stojíc se ne-

vyvedl: k tonni každému, i k jeho statku, aneb na jeho statek,

též i na jeho hrdlo hejtmane, i každý, sáhnauti a hledti všeli-

kterak, jak kolivk, bez ujmy své poctivosti, množe. Neb to

každý slušn i spravedliv bude moci uiniti, a množe s pocti-

vostí, ponvadž takový fedrovník a pechovava nemá žádného

práva, jakožto zjevný psanec (a v tom skuten poznaly), užiti

podlé pedešlého Zemského Zízení.

U. 22.

Item, Kdož by chtl takového fedrovníka, od-

^ povdníka, aneb zhaubci zemského z toho viniti, a na ten

f^ as že by saud zemský držán nebyl: tehdy hejtmane neb hejt-

^ man, byli-li by v tomto království, aneb krále JM*' místodržící.

^ má aneb bude moci pány a vládyky, saudce zemské, aby se na

aX^ hrad Pražský sjeli na den jmenovitý, a též tého fedroyníka, od-

^"J povdníka, aneb zhaubci zemského obeslati, aby ped pány
^ a vládykami na den jmenovaný stál; a což bude jemu nalezeno

tmi pány a vládykami saudu zemského, kteíž se na ty asy

sjedau, pi tom má býti zuostáno. Pakli by nestál, tehdy má
k nmu hledíno býti jako k zhaubci zemskému, jak se svrchu

píše. Než což se sedlákuov dotýe, ta vc pedse zuostati má
pi prvním svolení zemském, jakož o tom také naped psáno

jest, též i o povaleích. Než jestli že by ten kdož by vinil,

na toho, kohož by vinil, nic nedovedl, proto žádné pokuty

nésti nemá.

U. 23.

1 1 e m, K t e í by o k o 1 n í m k n í ž a t u m o d p o v d é 1 i,

kteíž s JM" královskau a tímto kiálovstvím ddiné smlauvy

mají, anebo že by na potonuií asy odpovídali, bu z echuov

nebo z Niemcuov: ti a takoví žádného bytu v zemi eské aby

nemli, a žádný jich edrovati, ani pechovávati nemá; než

kdež by byli pezvdíni, mají býti vyzdvihováni jako jiní po-

valei.
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U. 24.

Item, Aby žádný po dnešní den ze všech sta-

vu o v, na žádném míst a v žádné píin, pí nepátelských,

bndto odpovdníkuov aneb jiných zhaubcí zemských, tch všech,

kteíž se právem a ádem nespravují, nevelebil, nelíil, a v niemž

nezastával, zjevn ani tejn. A jestli že by kdo v tom uznán

a shledán byl, a z toho že by se nevymil a nevyvedl, že ten

každý má rok u vži sedti. A jestli že by kdo kterého koli

stavu rozpakoval lidi které koli honním, neb ímž koli, urozené,

mstské, neb služebníky, aneb sedlské lidi, a bylo to na dosta-

ten uvedeno: má na hrdle trestán býti.

U. 25.

Item, Král JM' ani zem nemají žádné pe
u p 1 a c o v a t i t m, kdož by zhaubce byli zemští, anebo od-

povdníci a nepátelé, než na takové naped král JM^ i my
všickni ti stavové, máme sob radni i skuten pomocní býti.

U. 26.

,Jtem, Žádný psanec nevyvedeny podlé Zízení
Zemského, a kterýž by ohe v zemi pustil zjevn, práva užiti

nemá. Ale že se pihází, že psanci nevyvedeni utíkajíce se ku

l)rávu, jeho užívají, a týmž právem na jiných dobrých zacho-

valých svého dobývají ; a protož po tento den vedle téhož pede-

šlého zízení o psancích, aneb žháích, všickni stavové aby se

zachovali, a to tímto spuosobem: Jestli že by který jsa psan-

cem, nebo žháem, z stavuov, panského, rytíského, z toho se

nevyvedl na schválení saudu zemského, jsa k tomu zavázán, neb

obeslán bud od saudu zemského neb od kterého koli jiného

práva, aneb od purkrabí hradu Pražského, ten a takový psanec

a žhá nevyvedeny, aby proti žádnému žádného práva v žádné

své vci užiti nemohl, ani ten, kdož by zjevn zemi hubil.

A statek jeho, jestli že by který práv sob zíditi chtl, aby

jemu ve dsky zemské kladeno, ani jina zapisováno nebylo

A jestli že by koho z eho viniti chtl a elio právem do-

sáhnauti, aby jemu puohonové, ani obeskíní ud žádného saudu

a úadu vydáváni nebyli. A takový každý psanec nevyvedeny,

anebo žhá, aby byl skrze hejtmana neb hejtmany (byli-li by
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V tomto království) aneb skrze JM** královské místodržícího,

hejtmanuom po všech krajích, i jiným všem vbec vyhlášen,

a ke dskám zemským oznámen, aby úedníci menší takovému

žádnému pístupu a svobody ke dskám zemským, ani ku právu

nedopouštli; a skrze to aby takový lovk ode všech lidí byl

vyobcován, a jeho aby se všickni dobí varovali, ani mezi sebau

místa mu dávali, tak jakž od starodávna bývalo. A zdálo-li by

se komu dobrému, že takový zjevný a vyhlášený psanec ne-

vyvedeny, anebo žhá, ím jemu byl povinen, aby na nho svau

mocí sáhnuti a na nm svého dobývati mohl. Než což se osob

z stavu mstského dotýe, ti se tím vším spuosobem nahoe

psaným na práv svém vyvozovati a pi tom pi všem se tak

zachovati mají, jakž veyš položeno pi Právích Zemských o tom

jest. A takového každého psance nevyvedeného též mají ke

dskám zemským, aby žádného práva užiti nemohl, oznámiti.

U. 27.

Item, Kdy by se to pihodilo, aby dobrý za-

chovalý lovk, z kterébo koli stavu dotekl eí nkteré

osoby, že jest se nezachoval jako na dobrého sluší (v tch pí-

inách, ješto by se tklo fedrování zloincuov, a laupežníkuov,

a takových zlých lidí), a ten naený z takového náku nechtl

se podlé práva vyvoditi, než toliko bitvau že by se chtl tomu.

kdož ho naekl, z toho práv uiniti a bitvau oistiti : že by pak

jemu kdo té bitv povolil, by pak vyhrál neb probral ten

naený, tím své cti neoistí. A purkrab Pražský najvyšší

nemá takové bitv dvoru propustiti, a té bitvy dopustiti, ani

žádný jiný v tomto království, le by on prvé z takového náku
se oistil. Pakli by ten a takový nemoha dvoru krále JM*' do-

jíti, jako jiní dobí a zachovalí docházejí, i mstil se toho jinde

bitvau, kdož by jej v takové vci naekl : že ten a takový každý

má za nešlechetného a zlého lovka od každého držán býti,

ponvadž jest se na své poctivosti tu a v tom míst nevyvedl

a neoistil, kdež dobrému náleží.

U. 28.

Item, Jestli že by na koho bylo vyznáno od

kterého zloince, co by se obecného neádu zemského dotýkalo



Práva a zízeni zemská 1549. 409

a zjevného všech zlého, aby žádný takový naený a psanec ne-

mohl žádné tejné snilauvy s kým kolivk (což by se toho na-

ení od zloincuov dotýkalo) initi; než aby takový každý na

schválení saudu zemského, a byl-li by mštnín, tehdy na schválení

saiidii mstského, z toho se vyvedl a nevinu svau ukázal. A má

k tomu též býti obeslán neb zavázán od toho práva, pi kterémž

by se taková vc zbhla. Aneb kdož by chtl, množe z toho

takového každého obeslati, tak aby známo bylo všem, že ten

jistý naený, jda po své poctivosti, ádn a vedle práva pede

všemi jest jí ukázal, aby také ode všech zjevn za dobrého

jnn'n býti mohl. Pakli by toho ten naený a psanec od zlo-

incuov neuinil, tehdy taková smlauva tejná jemu užitená aby

nebyla, ani moci míti nemá, než k takovému každému všickni

podlé nahoe doteného zuostání aby se zachovali.

U. 29.

1 1 e m. Jestli že b y k d o ž k o 1 i n a z 1 o i n c e k k o m

u

na jeho zboží poslal, nemá jich žádný brániti. Pakli by

jich kdo bránil a zloincuom tudy by pomohl, že by utekli, a

bylo-li by, že by je zbili nebo zranili, a k tomu je i vsázel,

kteí sau pijeli nebo pišli, chtíce zlodje vyzdvihovati: že

takového každého má král JM* skuten vzením trestati. Než

jestli že by kdo chtl takového zloince bráti pod kterým zámkem

ve vsi, v krm, anebo pod tvrzí, že mají pánu aneb úedníku,

aneb tm se opovdti, jakož veyše psáno stojí, a hned jim právo

kázati udlati.

IJ. 30.

I tem. Což se dotyce silnic, kdež koli se na kterých

silnicích laupežové a mordové od takových zloincuov djí, aby

lesové okolo tch míst (kdež by toho poteba ukázala) omýceui

byli od cesty zšíí jednch honuov s obau stran ; a ty lesy hn^Bd

maytiti mají ti, kteí sau držitelé tch lesuov, beze vší odpor-

nosti a odtahuov. A tak potomn, aby ti lesové na tch místech

meyceni byli, když by toho poteba byla. Pakli by kdo meytiti

nechtl, tehdy od kohož by napomenut byl, aby meytil, a on by

meytiti nechtl : tehdy muož ten kdož ho napomenul, pohnati
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z desíti kop grošuov ped menší úad, a on mu je dáti má,

provede-li to na, na schválení týchž úredníkuov.

V. 1.

Item, Když by se lidé poddaní pánu svému
zprotivili a statek jemu jeho odjali v mírné a pokojné zemi.

bute ti lidé ddiní, neb zápisní, a zástavní, by pak jemu statku

neodjali, než jakž koli se proti pánu svému vyzdvihli, chtíce

jemu škodu neb ntco zle uiniti : takoví aby byli podlé jich za-

slaužení (jak by uznáno bylo) skuten trestáni, i s tím, kdož

by jim k tomu radil a pi od nich vedl. A kdož by koli ty

lidi v obranu pijal, a k nim pistaupil, a je zastával, nebo po-

máhal, nebo s nimi vojensky proti pánuom jich táhl, anebo jaký

toho puovod byl, anebo statek odjatý aby k sob pijal a jej

sob osoboval (vda o tom): ten a takový by uinil nešlechetn

a neprav proti své cti, proti právu, a proti králi JM*' hrdlo

propadl jest; a statek ten zase odjatý má navrácen býti tomu,

konniž byl odjat.

V. 2.

Item, Když by koli cizozemci pijedauce do

koruny eské, po všech kon kupovali, tm mají bráni býti;

než aby do mst na trhy kupovat jich jezdili.

V. 3.

Item, Jestli že by kteí od Nmc o v jaké pe
sob kupovali, bez povolení královského, panského, vládyc-

ského, a o n z eské koruny jakým koli spuosobem hledti chtli:

že jim toho naped král JM' i všickni obyvatelé zem eské

trpti nechtí, nýbrž je trestati jako všetené a podezelé lidi,

a jako ty kteíž by chtli neád v zemi a nesnáz bezpotební

uiniti pro své zisky neslušné. A též také žádný nemá pí
žádných cizozenicuom prodávati ke škod zemi, pod pokután

svrchu psanau.

V. i.

1 1 e m. Co se joi"geltiiv od cizozemcuov dotýe,
že mají je a mohau obyvatelé království eského bráti podlé

obyeje starodávního, tak aby proti králi eskénui a zemi nebylo.
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V. 5.

Item, Jestli že by se kde na které poprav
trefilo, že by který zloinec vyznal nco zlého na pána, anebo

na rytíského lovka, že by o tom vdl, anebo toho píina

byl: že ten zloinec nemá utracen býti, než má nejvyššímu

purkrabí Pražskénni v jeho moc dán býti, na náklad krále JM''.

skrze hejtmany toho kraje, anebo toho kdož by jej v svém vzení

ml. Tu purkrab nejvyšší, anebo místo jeho držící, má toho

(na kohož se vyznává) obeslati k veyvodu, pravil-li by ten zloinec

pedse na, a tu jej má hned cti a vrau zavázati, aby pi

trápení toho zloince byl, i pi smrti. A jestli by ten zloinec

na tom umel, což jest na tu osobu na trápení pravil, tehdy

aby ped saudem zemským najprvé píštím (pod týmž závazkem)

stál a z toho se vyvedl. A toho seznání má purkrab každému,

kohož se dotýe, veypis pod svau peetí dáti, slovo od slova.

A jestli by se kdy treíilo, a který zloinec maje smrt bráti koho

odvolal, nemá zase k trápení proto veden býti, než má pedse

býti utracen. A ten každý téhož odvolání užiti má, by pak

i ten zloinec zase k trápení byl veden, z jakéž koli píiny,

a má jej purkrab z toho závazku tu hned propustiti. Pakli

by ten jistý (na koho ten zloinec pravil), jsa od purkrab obeslán

k veyvodu, nestál a státi nechtl: tehdy ten zloinec bude moci

utracen býti, a ten kdož by jsa tak obeslán k veyvodu, aneb

jsa zavázán ped saudem nestál a se nevyvedl, za psance má
zuostati. A dále se ta vc pi Smlauv Svatovácslavské zuo-

stavuje.

V. 6.

Item, Jestli že by pak na kterém trápení který

zloinec na kterého mštnína z mst Pražských nebo z jiných

mst krále JJM** vyznal nco zlého, nebo píina toho byl, že by

o tom vdl: že má do toho msta (kdež ten mštnín naený
jest, na kteréhož praví) dáno býti znáti purkmistru a konšeluom,

aby se jim ujistili^; a mají mu den jmenovati, aby ten mštnín
byl pi trápení a pi smrti téhož zloince, kterýž na pravil.

A jestli by nestál, aneb spnosobem naped doteným na práv
svém se nevyvedl: aby ten též za psance zstal
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V. 7.

1 1 u 111, Pi tázaní z h a ii b c í zemských na li r a d

Pražském, má nejvyšší purkrab Pražský, nebo místo jeho

držící, obeslati k tomu tázaní dva z pánuov osedlých, a dva z ry-

tístva též osedlá. Pakli by který nepijel, proto ten zloinec

tázán býti má; pakli by kdo k tomu pijel, a chtl se na tom
zhaubci po své škod ptáti, má tam k tomu tázaní puštn býti.

V. 8.

Item, Jestli že by kde jinde takový zhaubce
zemský tázán byl, a kdo tam pijel cht se na nm po své

škod ptáti, má k tomu tázaní puštn býti.

V. 9.

1 1 e m, P i tázaní z 1 o i n c u o v ii a h r a d é P r a ž s k é m
býti má purkrab hradu Pražského s radau svau, kteíž s ním

v saudu jeho zasedají, a kteréž by k tomu král JM* aneb saudce

zemští vyslali ráili. A poznal-li by toho purkrab jakau po-

tebu, muož i jiným toho povoliti, aby pi témž trápení býti

mohli. A na žádného z panského a z rytíského stavu, ani

z mst zejména tázáno se býti nemá, a na jeho hanbu ptáti
;

než chce -li se kdo po své škod ptáti, ten má k tomu tázaní

puštn býti, a dej purlcrabi na ceduli napsáno, a oni se ptajte

jeho, kam je to nosil, anebo ví-li kdo o tom. Pakli by vyznali

na koho z panského, nebo z rytíského, též z mstského ádu,

ten jsa obeslán, má tam puštn býti k tomu táhaní sám tetí

s pátely svými, aby jemu to vuoi znal a pravil; a on aby také

ml vuoli, na kohož ten zloinec vyznává, k tomu zloinci bud

sám, neb skrze pítele svého mluviti, což by jemu koli potebí

bylo, a v tom žádnému purkrab pekážky initi nemá. Než

na žádné poprav u hejtmanv po krajích, na zámcích, na tvrzech.

v mstech, v mstekách žádný se nemá ptáti, jmenuje kterého

z panského ádu, nebo z rytístva, nebo z mst lovka. Pakli

by kdo jmenoval koho, bud z panského ádu, neb z rytístva,

ten od toho kohož jest jmenoval, inuož pohnán býti z náku cti,

a on to jemu napraviti a pokutu Zízením Zemským vymenau
náek cti trpti má. Než na psance odsauzeného, aneb nevy-

vedeného, každý se bude moci zejména ptáti, bud na panského
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neb na rytíského lovka. Také každý se pi poprav své za-

chovej týmž ádem, a nedopouštj k tázaní le písežné a úedníky

své. A mueni budte tak, jak by ti, kdož by pi tom byli, podlé

píiny toho (kdož k utrpenénui právu dán jest) za spravedlivé

uvážili.

V. 10.

Item, Když by který zloinec ml konec svj
bráti, a žádal by správy kesanské, bud pod jednán neb pod

obojí spuosobau, má k tomu pipuštn býti; pakli by nežádal,

má k tomu od purkrab menšího napomenut býti. A pi jiných

popravách též se zachováno býti má. A když by správu uinil,

nemá až do tetího dne konec jeuiu uinn býti. A když by

veden byl na popravu, žádal by toho: m;í takovému každému

knz od práva zjednán býti, aby prvé než by konec svuoj vzal,

jemu kesanské a spasitedlué napomenutí uinil. Pakli by knz

zjednán býti nemohl, že by tu blízko nebyl, tehdy to na míst

jeho rychtá má uiniti, a jemu pi té poprav má takové ke-

sanské a spasitedlué napomenutí uiniti. Než kdež by knz byl

a byl za to žádán, ten každý z povinnosti má to uiniti. A pi

vedení toho zloince na popravu, nemá jemu nápoj dáván tak

býti, aby opojen byl, než toliko žádal-li by pro svlažení malý

trunk, toho mu odei)íno býti nemá, než má dáti jemu se ne-

iimoho napiti.

V. 11.

Item, Co se rybnikáuov dotýe, kdež by koli na

rybnících dlali, a v kterých laupežích a mordích postiženi byli,

a žádáno bylo na n práva od kohož kolivk, u kohož koli

dlají, aby beze vší odpornosti vydáni byli. Pakli by jich kdo

nevydal, aby každý mohl takové pobrati, a ten pi komž by a

u kohož by ti rybnikái dlali, má vtom nápomocen tomu býti,

kdož by je vyzdvihnauti chtl. PaklL_hy toho neuinil, tehdy

má trestán takový býti vzením, bud od krále JM'\ neb od

saudu zemského, nebo komorního, když by to na Jich Milost

bylo vzneseno; a má k tomu hned, aby stál, obeslán býti.
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V. 12.

I tem, Rybnikái mají míti listy fedrovní neb
z a chov a cí, též jako jiní obecní lidé. Pakli by který rybniká

takového listu neml, a k komu bez nho pišel, žádný takového

pijíti nemá.

V. 13.

Item, Jestli že by se pak kdy to pihodilo, že

by se která osoba kterého koli stavu eho takového (což by

dobrému ádu obecnému, i poctivosti neslaužilo) dopustila, a

takový jsa v domnní aneb v podezení od žádného naen
nebyl, ani z toho obeslán : tehdy páni JM* saudu zemského, pro

dobrý ád a spravedlnost, mají takového rozkázati obeslati, aby

se ped saudem zemským postavil, a z toho se domnní, pode-

zení a naení vymil, na schválení saudu zemského. Pakli by

kdo nestál, aneb stoje z toho se nevymil, aby páni saudce

JM* k takovému každému (tak jakž nyní zstáno, i prvé Zízením

Zemským stvrzeno jest) zachovati se ráili.

O m i n c e ch.

V. 11.

Item, Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad
Pražském léta etc. 1543 v pondlí ped svatým Filipem a Jakubem,

apoštoly Božími, jest zízeno: Což se všech mincí dotýe, pedkem
naše eská aby zprubována, jak jedna proti druhé brána býti má,

byla; též také všecky cizí mince, aby proti naší eské minci a

zrnu zpríibovány byly, po em by ty brány mly býti ; však i níže

pod zrno naše cizí mince aby podsazeny byly, a to mezi tímto

asem a svatým Vácslavem najprvé píštím. JM* královská aby

takovau vc, po em ty mince brány býti mají. podlé zprubování

jedné každé, po krajích rozepsati a oznámiti dáti ráil, aby se

lidé tak pi tom zachovali, a jí jinae nebrali. A nad to veyše

i o to sau se stavové snesli, aby každého tvrt léta JAP' krá-

lovské prol)í. i zemský, všecky ty mince prilbovali ; a jestli že

by pak na které koli minci cizí potebí bylo proti zrnu eskému
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zlehení, to aby opatili a vuobec oznámiti nepomíjeli. A knížete

Lelinicského mince, ta aby mezi tímto asem a svatým Jakubem

nejprve píštím se vybyla a napotom aby jí žádný více nebral.

Pakli by se kdo toho dopustil a ty mince cizí veyše dával,

aneb kdo veyše je bral podlé pruoby uložené, tomu každému

(ten kdož by tak pi tom koho postihl) bude jí moci vzíti, a

sob schovati; pakli by jí vzíti nechtl a nemohl, bude moci

sob to osvditi, a toho každého právem o takovau sumu po-

stiženau a osvdenau viniti. Též také, jestli by kdo postižen

byl, an by tu minci knížete Lehnicského sem do tohoto krá-

lovství nesl, aby jí zde utráceti chtl, aby vzííL-iL-bez- luilosti

upálen byl. Též také byl-li by kdo postižen, an naší minci

eskau mní, neb skupuje, chtje jí ven z zem nésti, aby tauž

pokutu trpl,

V. 15.

1 1 e m, N a snmu o b e c n í m, kterýž držán byl na Hrad

Pražském léta etc, 1 544 v pondlí po svatých Tech Králích, na

tom sau se spolen snesli: Což se mince dotýe, aby zlatý

uherský za puol druhy kopy míšeské, aneb za sto a pt krej-

caruov brán byl. Zlatý reynský za jednu kopu míšenskau a

dvanáct penz malých, aneb za sedmdesáte a dva krejcaruov.

Groš Tólský za jednu kopu míšenskau, anebo za sedmdesáte

krejcaruov. Groš eský za vosmnácte penz malých, anebo za

ti krejcary.

V. 16.

1 1 e m, Na snmu obe c n í m, kterýž držán byl na Hrad
Pražském léta etc. 1545 v stedu po svatých Tech Králích, jest

zízeno. Což se zrna a mince dotýe, na tomto sme se všickni

tí stavové snesli: Aby JM* královská obešlíc k sob osoby níže

psané, totižto nejvyššího pana hofmistra. Šebestiána z Vejtmille,

Jeronýma Šlika z pánuov, Jana Salavu z T^ipy, Pirama Ka-

pauna z Svojkova, Jana z Vitene z vládyk, Vácslava z Kápí

Hory, Martina Divišovského a Melchisedecha z Pražan a z mst,

kteréž sme tímto snmem volili, to s nimi rozjímati a rozvažovati

ráil, ponvadž se tomu srozuinívá, že na snmu íšským, kterýž

se nyní v mst Vurmusu drží, JM* císaská s stavy svaté íše
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to jednati, al)y po vší íši zrno srovnáno bylo, ráí: na jaký

spuosob zde v království tomto mince by bita býti mla. Však

toho dokonce nezavíraiíc, než na budaucím snmu aby to na

stavy (pokudž tak o tom zrnu naíditi by ráil) vzneseno bylo.

Jestli že by se pak týž íšský snm protáhl a žádného snesení

o zrno mezi tímto asem a Vánoci nejprv píštími se nestalo :

tehdy o by JM* královská s stavy tohoto království z strany

zi-na snésti se a srovnati ráil, to aby pi tom zuostalo. Než

což se pak všech cizích mincí dotyce, k tomu stavové svrchu

psaným osobám tímto snmem plnau moc podlé JM*' královské

dávají, aby JM' královská s týmiž osobami volenými, jak by se

takové minco skrze J]\I** královské, též i zemského probýe

v prob našli, po em by jedna každá proti usazení a hodnosti

groše Tólského brána býti mla, usadili. A po em by tak podlé

téhož usazení každá taková mince, bud i polská neb jiná (krom

lehnicské, kteráž se pi zapovdí prvního snmu zuostavuje)

brána býti mla : to aby Jj\I* královská hned po krajích rozepsati

dáti ráil, tak aby každý z obyvateluov království tohoto tu zlau

iehkau minci, kteráž nyní tak vysoce jde, mezi tímto asem a

Letnicemi najprvé píštími odbýti mohl, a každý vdl, za jí

potom bráti a zase vydávati má. A jestli že by pak kdož koli

po rozepsání JM*' královské po krajích a dotených mincích, po

em která brána býti má, toho se dopustil, a minci eskau pe-

paloval a jinau z toho bil: ten každý aby v pokutu Zízením

Zemským vymenau upadl. Též také, jestli že by ji kdož koli

pekupoval a na ni nadával, tolikéž ten, kdož by nadávek bral

a v tom postižen byl neb l)yli : aby od každého i s tauž mincí

vzat a skuten od JM*' královské trestán býti mohl. A takové

peníze aby sob ten, kdož by koho postihl, schoval. A to aby

též po mstech, mstekách, provoláno bylo, aby se vdl každý

ím spraviti.

V. 17.

1 1 e m. Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad
Pražském léta Pán 1545 v pondlí po Nanebevzetí Panny

Marie, takto srno se na tom všickni tí stavové snesli: Ponvadž

se to zotedln shledává, /.o mince pruská, niarecská. a mark-

hrab Hanuše brandemburského sau lehké a nehodné, v em se
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beran, a tak na té mincí jest mnohé lidské oklamání, a téni

jestli že kdy podlé prubv se uloží, po éem by brány býti mely:

telidy ihned se na zrnu ujma iní pi té mind, a tak lidé na

umenšení statkuov a škod tch mincí sau. A kdež prvé knížete

Lehnicského mince zapovédína jest, ale tomu se srozumívá, že

již groše Tolské i zlaté na škodu lidskú mincuje, a piotož aby

podlé pedeš'é zapovdí mince doteného knížete Fridricha na

zlatých, na groších Tolských, ani na jiné žádné minci brána ne-

byla, pod pedeslán o to snmem stavy svolenau pokutau. A tch

mincí jakožto pruského, Marecské^ markhrabi Hanuše brandem-

burského (a ml-li by jich kdo co, bu veliké neb malé) do asu
svatého Vácslava nejprve píštího jich vybyli, a po ten den více

aby jich nebrali. Též babek, aby po svatém Vácslav nebylo

jina než po malém penízi bráno; a JM* královská na žádost

stavv opatiti a to spsobiti ráí, aby dobrá mince u Hory

Gutny ku potebám lidským (polaulž možné) mincována byla.

V. 18.

Item, Nižádný obyvatel, ani domácí, aneboližto

host. nemá k pekupování stíbra nikam vézti, a zvlášt žádný

kupec neb obchodník, ani jiný žádný aby penz, grošuov, zlatých,

Jialéuov nepepaloval, ani nepekupoval, než tolilco vše aby do

domácích mn nesli, a to pod nejvtší pokutau hrdla ztracení.

Neb v našich mnách každému má podlé slušnosti zaplaceno

býti, kdož by je chtl nésti dobrovoln. Pakli by se komu zdálo,

že by ml v tom škodu míti skrze prodání do našeho vexle,

pejeni toho ka/dému, aby sob dal naším úedníkuom na to

vydaným peníze pepáliti; a což z toho stíbra pijde, to bu
dáno do naší mince a zaplaceno podlé obyeje. Také kdo by

sob chtl stíbra kaupiti k své poteb, to bude moci uiniti:

avšak tak, aby toho pekupování z zem neprodával ani nosil,

panskému a rytískému stavu k jich potebám, ne k prodaji: ta

se jím cesta nezavírá.

V. 19.

1 1 e m, J a k o ž n k t c í svévoln p r o t i v š e m u p r ávu
nespravedliv minci eskau tepau a falšují, všemu krá-

lovství k veliké škod: takové mince se zapovídají všecky, aby

Práva a zí/.nní Zi-iiiská l.")líl. 2 *
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brány nebyly; pakli usvden kdo bude anebo popaden by hj\

(ješto by takové poníže mezí lidi vnášel), takový každý aby

kázán byl a pomstu trpl, tak jakož na faleíníka sluší.

V. 20.

I tem, Což se dlání penz a groš krále JM*'

dotýe, a kdež dláni mají býti, to bu tak a pi tom zuo-

staveno, kdež JM' ráí rozkázati je dlati v království eském.

Než což se zlatýcli dotýe, ti dláni budte, kdež se králi JM"

zdáti a líbiti bude, v korun eské. Než JM^ to opatiti má,

aby se ti zlatí dobí s písadau takovau dlali, jakž jest to od

starodávna bývalo. A ten kdož by zlaté JM" dlati bude, má

písahu králi JM*' a zemi udlati, aby je tak a na tolik gráduov

dlal, jakž sau od starodávna dláni byli, a jmenovit na každý

zlatý timezcítma gráduov.

O myslivostech.

V. 21.

Item, Což se všech obyvatel o v království e-
ského dotýe o myslivosti, všickni mezi sebau zuostali

sau, aby jeden druhému s myslivostí žádnau žádný nejezdil, ne-

chodil, ani služebníkuov nevysýlal na grunty cizí, od Kvtné

nedle až do svatého Jiljí ; a to z té píiny, aby jedni druhým

v obilí škody neinili, ješto mnohé skrze to mezi lidmi, a zvlášt

od lidí obecních, nesnáze i mordy picházejí. A kdož by koli

jezdil aneb chodil na íchž gruntech s jakauž koli myslivostí do

svrchu psaného asu z panského, rytíského neb mstského stavu :

tehdy bude moci ten každý (íž sau grunty) toho každého z desíti

kop grošv eských pohnati ped saud zemský menší aneb ko-

morní. A pakli by z lidí sedlských aneb od msta kterého

obyvatel byl, ješto by vosedlý v mst nebyl: ten má a muož

od toho pána tch gruntuov (na íchž jest gruntích myslivost

vedl) vzat býti, a povinen bude dáti dv kop grošuov eských

tomu , na íchž jest gruntích postižen. A nechtl-li by dáti.

aneb že bv nemohl; tehdv tyi nedle u vazb slušn (bez
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uškození na jeho zdraví) sedti má, a k tomu, což by u iieho

nalezeno bylo, ím by myslivost provozoval, to jemu pobráno

býti má. Pakli by na gruntech s takovau myslivostí postiženi

nebyli, a na takového lovka, í by lovk byl, neb obyvatele

mstského (ješto by usedlý v mst nebyl) to se pokázalo, že

jest s myslivostí na cizích gruntech byl a ji provozoval: tehdy

té pokuty aneb trestání aby na nm bylo dopomoženo spuosobem

svrchu psaným od toho pána, íž by to lovk byl, aneb od toho

msta, v kterém by ten lovk mstský obyvatelem byl a v nm
bydlel. Než chodil-li by kdo aneb jezdil z vle pána svého:

o to bude moci každý k tomu pánu o deset kop grošv eských

hledati,.. tím spsobem jakž se svrchu píše. Než na svých gruntech

každý, kdož chce, množ myslivost vésti; v tom se jemu tímto

zízením cesta nezavírá. Než zízení pedešlé o zapovdí my-

slivosti, a o shoních a léení s tenaty, to pi tom v své moci

zuostati má. Než jestli že by kdo po svém traudu jezdil neb

chodil a štval po jakéž koli zvi, a ptactvo hubil s jestábem

aneb krahujci honc, íi to jemu na grunty cizí zabhlo, a on

že by za tím z nevdomí na í grunty vjel neb vsel a byl proto

z pokuty nadepsané obvinn : to bude moci (jestli panského neb

rytíského stavu, aneb též mštnín osedlý), vezma to k své víe

a na své svdomí, že jest to z té píiny uinil, zpraviti, a tudy

pokuty nadepsané trpti a nésti nemá. Pakli by ádu sedlského

byl, ten má také písahu, tak jakž za obyej a ád toho jest,

zpraviti.

V. 22.

Item, Což se zboží agruntuov krále JM" dotyce,

kterýchž ráí býti v držení nyní anebo potomn býti ráí, že

se ti gruntové tímto nálezem a zízením s myslivostí všelijakú

všem i každému jednomu zapovídají. A jestli že by pes toto zí-

zení kdož koli z stavv na JM" královské grunty chodil aneb

jezdil s jakau kolivk myslivostí aneb služebníky své vyslal:

takový každý jiná propadnauti do komory krále JM" sto kop

grošupv . eských. Pakli by í služebníci jeli bez vdomí a po-

volení pána svého, kteíž by byli stavu panského, rytíského neb

mstského: takoví tauž pokutu mají propadnauti; a z takové po-

kuty bude moci ol>oslati hejtman, kterýž by správci tch gruntuov
27*"

~~>
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JM*' královské byl, na kterýchž by se ta myslivost stala. Než

což se lidí sedlskýcb dotyce a ádu lebkébo: jestli že by byli

na gruntech JM*' královské s jakau myslivostí postiženi, s tmi
,]W královská aneb hejtman JM" muože uiniti a je trestati

(tak aby mu na zdraví uSkozeno nebylo), jakž kolivk JM" krá-

lovské vuole bude. Pakli by na gruntích postiženi s takovau

myslivostí nebyli, a na kterého lovka í by lovk byl, to se

pokázalo, že jest s myslivostí na gruntech JM*' královské byl

a jí provozoval : m;i JM*' královské hejtmanu v moc vydán býti

od toho pána, í by to lovk byl. Jestli že by pak pán toho

lovka jakau veymluvu míti chtl, necht toho lovka vydati :

tehdy hejtman krále JM^' bude moci téhož pána obeslati, aby

jej ped hejtmany toho kraje, v kterémž by JM'' královské zboží

aneb gruntové leželi, postavil; a tíž hejtmane mají o to bez

odtahuov spravedlivý konec uiniti. A jestli že by kdo jaké

ádné veysady na myslivosti pedešle od králuov JM*' mli a jich

užívali, že ti tolio podlé tch veysad svých užiti mají. Také od

sedlákv ani od žádného z lidí ze všech stavv aby jam na zv
velikán i malau žádných na pomezích a pi pomezích ^ lesích

nmecských, bu na gruntech královských i jiných gruntech,

v království eském dláno nebylo; le by kdo na to ádné

ve3'sady mli: A ty které sau zdlané, aby zametány a zadlány

byly, a to do svatého Jií nejprv píštího, pod pokutau ptmezcítma

kop grošuov eských králi JM" do komory pepadení. A té po-

kuty polovice dáno býti má tomu, kdož by o tom oznámil, a na

kohož by se to (že jest tch jam zadlati a zametati nedal)

uvedlo. Než na vlky a lišky jámy každý dlati na svých gruntech

bude moci.

V. 23.

Item, Aby sedláci nemli tenat svých k užitku
svému, ani na gruntech pánuov svých aby bez vuole jich ne-

honili; le by kteíž nato veysady mli poádné a jich užívali,

a ty mají a sau povinni ukázati, když by o to k jich pánu po-

siáno bylo od toho, kdož by je usvdil. Pakli by který ml
tenata, a to na usvdeno bylo, a na to by žádných veysad

neukázal: tehdy má na pána jeho vzneseno býti od toho, kdož

l)y to ii;i lolio sedláka nsvrdil, aby \nm jeho rozkázal ty tenata
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dáti tomu, kdo/ by iiíiil to usvdil. l*íikli by pán jeho nekázal

jemu tenat dáti: tehdy ten, kdož usvdí, bude moci pána téhož

sedláka pohnati ze dvadcíti kop grošuov~c^iJTi7 a"próvede-li

to na, aby jemu dány byly.

V. 24.

Item, Jestli že by kdo na shony noní nebo na

podsed honil malau nebo velikau zvr, anebo i tenaty ve dne

nebo v noci na ím cizím, a byl kdo zastižen, aneb na to bylo

usvdeno : ten aby propadl padesáte kop grošuov eských tomu,

na^jchz jest gruntech houirbez vuole jeho a na usvdil, a

k tomu tenata jemu pobrati bude moci, a lidi též, a jich ne-

pauštti, až z každého vezme po jedné kop groších eských;

než svého užívej každý, jak umí.

V. 25.

Item, S e d 1 á c i žádné myslivosti vésti nemají
ani užívati na gruntech svých i cizích s runicemi, kušemi, tenaty,

jamami, ani jinými vymyšlenými obyeji, a to pod pokután, aby

dv nedli u vzení sedl, kdož by v tom postižen byl, aneb

když by to na provedeno bylo. Než páni, rytístvo i msta,

každý svého gruntu užívej, jak umí. Než na ptáky s síkíími

na ihadlích, s sklony, se Ipem, tu myslivost vésti mohau s volí

panuov tch, í san gruntové.

V. 26.

Item, Což se ježdní s myslivostí dotýe, jestli

že by kdo pes zápovd komu po grinitech jeho na jakau my-

slivost aneb s jakau myslivostí jezdil, aneb jestli že by po za-

povdí též na gruntech jeho malau neb velikau zv, též ptactvo

stílel, aby padesáte kop grošuov eských propadl. Jestli že by

pak kdo koho jiného na to navedl nebo navozoval, a to na
uznáno nebo provedeno bylo, že jest jezdil s jakanž koli mysli-

vostí: ten v tauž pokutu upadnuti má jako nahoe psáno stojí.

A kdož by komu grunty své s myslivostí zapovdíti chtl, aby

tu zápov tak a tím spuosobem a poádem uinil, jako výše

psáno stojí, kdož by komu grunty své pastvami zapovdíti chtl.
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O runicích.

V. 27.

Item, Což se runic do týe, takto jest o tom svoleno

a za právo nalezeno. Ponvadž se to skuten shledává, že mnozí

lidé ze všech tí stavuov mnohé škody na hrdlech i jinak sau

sob inívali, a jedni ped druhými v mnohých nebezpenostech

ped takovau braní sau bývali, a zvlášt dobí ped zlými, vý-

tržnými a podezelými lidmi, a pro ty a takové, i jiné všecky

a rozliné píiny, majíce i zvláštní o tom od JM*' královské

poruení, všickni tí stavové i osoby z stavuov pi tomto na-

pravování práv to sme zídili : Že svtští i duchovní nemají s nimi

choditi, ani jezditi, s dlauhými ani s krátkými, ani nikterakž jich

užívati, než tak jakž o tom toto svolení naše šíe v sob zavírá

a ukazuje, všickni vespolek tak se zachovati mají. Jestli že by

se pak kdo tak nezachoval, a po té zapovdí a oznámení více

s runicemi jakýmiž kolivk hned po tento den, tak jakž se

svrchu píše, chodil neb jezdil, a v tom na kterémž koli míst

usvden a postižen byl, bud! stavu panského, rytísktího neb

mstského, kteí by v mstech královských lidé osedlí byli : ten

každýma tomu (kdož by jej s ní nevidl) sto kop grošuov e-
ských propadnauti, když by na to ped hejtmanem krále JM"

a tohoto království, aneb ped místodržícím JM" královském pro-

vedl. A takového každého má hejtman neb místodržící krále

JM*' na žádost puovoda listem hned od oznámení puovodova ke

dvma nedluom obeslati, a každý povinen bude státi, aneb na

míst svém s listem mocným místo sebe pod svau peetí (tak

jako k saudu komornínu) bude moci poslati. Pakliby nestál

nebo na nn'st svém neposlal, má na stáné právo dáno býti.

Než žádal-li by ten obeslaný hojemství, hejtman neb nn'stodržící

krále JM*' to uznati s raddami ráil, má jemu za tyi nedle

dáno býti hojemství. A kdož by takovau pi ped hejtmanem

neb místodržícím krále J]\P' obdržel, množ toho ze škod utratních

a nákladních ped úedníky Pražskými menšími desk zemských,

tak jakž svolení zemské ukazuje, viniti ; a po nálezu, aneb i)o

stáném právu nuiož každý po práv jíti, tak jakž od jiných se

sauduov zachovává, též i o listech zatykaích.
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V. 28.
•

I tem, Také pi tom toto dostaveno, jestli že by

který pán, neb rytíský lovk, též také i msta, aneb kdož koli

z mst, jel neb cestau šel, a služebník jeho který s runicí s volí

a vdomím jeho neb jich jeda, neb jda, s ní postižen byl : tehdy

o tu pokutu k tomu pánu, neb rytískému lovku, též i k mstu
aneb k mstskému lovku, od toho, kdož by jeho služebníka

postihl, bude moci (ponvadž by s ním aneb s nimi na cest

byl aneb kdež koli pi nm neb pi nich) hledíno býti. Jestli

že by pak bez vdomí a viile pána svého služebníci z stavuov

svrchu dotených s runicemi postiženi byli: tehdy k tomu a

k tm služebníkuom a k jich osobám o pokutu výš jmenovanau

má hledíno býti. Pakli by služebník ten byl z lidí obecních a

bez vuole pána svého a vdomí s runicí jel: tehdy pán jeho,

nechce-li za té pokuty níže psané dáti, má a jest povinen toho

služebníka a takového tomu, kdož by jej pistihl, vydati. A jestli

že by se pak pihodilo, a služebník ten podlé pána svého jsa

z jiné zem, byl s runicí postižen, a byl stavu panského, rytí-

ského neb mstského, jestli že by bez vuole pána svého s runicí

byl postižen: má jej pán jeho slibem zavázati, aby se v moc

toho, od kohož jest postižen, postavil. Toto pi tom vymínno

jest, jestli že by se to skuten shledalo, a na osob stavu pan-

ského, rytíského nebo mstského že by statku svého za tu

svrchu dotenau pokutu neml, a žádný ji za dáti nechtl:

tehdy má vzat býti do vzení a pl léta tam sedti, a puštn

nemá býti bez vle puovoda prvé toho puol léta, le by se

s puovodem umluvil.

V. 29.

Item, Pihodilo-li by se kdy, že by kterého
pána, rytíského lovka, neb mstského poddaný lovk, bud

i pístavný, s runicí byl postižen: nechtl-li by pán jeho za
pokuty tomu (od kohož by postižen byl) dáti, tehdy má jej pánu

toho, kdož by jej s runicí postihl, vydati. A ten pán má toho

s runicí postiženého vzením dostaten slušn opatiti, aby do

asu polauletí poád zbhlého v též vazb držán byl^^jineb se

s puovodem v tom asu o pokutu umluvil, však tak, aby zaumysln

zTTraví, ani hrdlu jeho uškozeno nebylo. A po vyjití toho polau-
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letí má toho lovka pio luiiici vazbau tre.staiiého pánu jeho

v moc pustiti a vydati, na takový spuosob, že pán jeho má jej

na rukojm dostaten pod základ slušný vzíti, aby se všelijak

v skutku i v ei ku pánu, kterýž jeho u vzení držal, i ke

všem jeho poddaným, i také k tomu, kdož jest jej s tau runicí

postihl a k vzení neb k pokut pipravil, pokojn zachoval.

Pakli ho pán jeho na takové dostatené lukojm, jakž se svrchu

píše, vzíti nechtl : tehdy má týž lovk pi prvním vzení zuo-

staven býti.

V. 30.

1 1 e

m

, Což se pak lidí o b e c n í ch s e d 1 s k ý ch

v vesnicích osedlých i neosedlých, i také v mstech neosedlých,

a v mstekách emeslníkuov, i všeliké povahy lidí služebných,

eledi aneb jakžkoli obecních dotýe: též s runicemi jezditi,

choditi, ani jich nikterakž užívati nemají žádný v nižádném

míst. Pakli by kteí neb kdo byl s ní postižen aneb usvden,
takového každého, kdož by ho postihl a nalezl s ní jíti, muož

jej hned vzíti. Pakli by ho vzíti nechtl neb nemohl, znal-li

by jej, koho za pána má, má k jeho pánu poslati, bu osedlý

neb služebný aneb jakž by koli jeho byl, aneb na jeho grunt

zastižen, má žádati, aby se jim ujistil, a jemu aby ten pokuty

deset kop grošv eských dal. Pakli by jich neml, a ten pán

za dáti nechtl: tehdy má mu jej (bu jeho aneb íž koli jiný)

vydati. Jestli že by pak nevydal, ani pokuty dal: ten a takový

má padesáte kop grošuov eských propadnauti puovodovi, a muož

z nich tím spuosobem. jakž se svrchu píše, viniti. Než jestli že

by len lovk tomu odpíral, že jest s runicí tau nechodil, aneb

nco jiného toho za vejinliivu míti chtl, volaje se k slyšení:

tehdy tau pokutau ten pán toho lovka nemá býti povinen,

aniž také má jeho vydávati. A nechtl-li by puovod na tom

pestati: tehdy pán toho lovka (bude-li toho puovod žádati)

má ped saudem komoiním pi nejprvnjším saudu píštím po-

staviti, a to po obeslání. A saud komorní má to k sob pijíti,

a nejde-li se to na, že jest s runicí tak chodil neb jezdil,

aby pokutu, to jest, neb deset kop grošuov eských dal aneb

u vzení pokutu trpl, jakž veyše napsáno stojí. A pakli by

na tolio lovka toho nedovedl, aby jemu puovod též pokuty



Právíi a zíÍAení zemská 1549. 425

pet kop j^iosiiov eských dal u k toiim škody a, náklady zaplatil,

což by koli pro tu pi stávaje a své obmeškávaje, vzal. A tento

artikul o lidi obecní vztahuje se na všecky tii stavy. A téz

i v mostech, neb v mstekách královskýcli, panských i rytí-

ských, tak se zachovati všickni mají, jakž se svi'chu píše; toliko

že má posláno býti k purkmistru a k konšeluom o vydání takových

lidí, což se pokuty dotyce. Než jestli že by jeho neznal, kdož

by s runicí jel neb šel, neb jakž koli jí pi sob ml: nechtl-li

by jí jemu vzíti a s nj nemohl býti, tehdy má po nm pokik

udlati, tak aby se jeho zmocniti mohl a jej vzíti ; a vezma jej,

má se k nmu o tauž pokutu, jakž svrchu o tom napsáno jest,

zachovati. Pakli by kdo bud! stavu panského, rytíského neb

mstského, bu i z lidí všech obecních, slyše pokik nehonil,

aneb honiti nedal : tehdy k tomu každému o tauž a takovau

pokutu podlé jednoho každélío povahy, jakž se o pokutách svrchu

píše, bude moci jakožto k tonui, kdož s runicí šel neb jel,

hledíno býti.

X. 1.

1 1 e m. Kdož by p o t é t o z á j) o v d i kohož koli z runice

jakéž koli zabil a zamordoval: k tonui a k takovénm podlé spuo-

sobu a povahy všech lidí ze všech stavv a vedle starobyléiio

práva o mord uinného má hledíno býti.

X. 2.

Item, Jakož všickni z tí stavu v na tom se

svolili, kdož by koho uhlédal, an s runicí jde neb jede, jakož

veyš o tom (jak se k tomu v tom zachovati mají) doteno jest.

Než jestli že by poddaní neb služebníci ádu obecního uhlédali

neb uhlédal koho : tehdy má to vznésti na pána svého, aneb na

pány, a o takovau pokutu každý pán jeho toho, kdož by s runicí

šel neb jel, viniti bude moci. Toto také pi tom znamenit
vymínno, že runice všelijaké každý i)án, rytíský lovk, i msta
mobau míti na zámcích, tvrzech, v mstech, v mstekách, i ve

všech, v domicil svých, pro obranu. A také mají jich k tomuto

užívati, jestli že by kde pokik zšel honiti nepátel zemských
i jakýchž koli zhaubcí, aneb také že by bez ])okiku který
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pán, rytíský lovk, nebo msto, chtli kde na zloince, zhaubce

a laupežníky vyslati, aneb kdo sám svau osobaii za ním šel neb
jel, k takovým potí. bám mohau jich užiti ; však aby takoví po-

slaní list mli pod peetí od svého pána, aneb úedníka, a též

od msta. A jak by koli ta poteba minula, bud zhaubcí honní,
aneb na zloince vyslání, hned zase v místa svá runice polo-

ženy a schováuy býti mají.

X. 3.

1 1 e m, Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad
Pražském léta 1541 v pondlí po Nanebevzetí Panny Marie

jest zízeno: Aby pro potebu svau jeden každý, i s eládkau

svau, cestau s runicemi jezditi i choditi svobodn mohli; než

lid obecný sedlský s nimi choditi, ani jezditi nemají, pod pokutau

Zízením Zemským prvé uloženau.

X. 4.

I tem, Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad
Pražském léta Pán 1544 v pondlí po svatých Tech" králích,

jest zízeno. Což se runic dotýe, že obecní lid za obyej

sob vzali s nimi jezditi i choditi, a v tom zhaubce zemští a

laupežníci pod tau svobodau lidi jízdné i pší (kteíž po svých

živnostech a potebách jedau neb jdau) laupí a mordují: a protož

aby s týmiž runicemi žádný z nich nejezdil a nechodil po suchých

dnech- postních nejprve píštích. Pakli by kdo s runicí po tom

asu postižen a usvden byl: v tom aby se jeden k druhému

podlé snmu obecního prvé o runicích vymeného zachoval.

A mezi tímto asem a suchými dny postními nejprve píštími to

po krajích a mstech aby se oznámilo a provolalo, aby jeden

každý o tom vdomost maje, pokuty a tžkosti se uvarovati

mohl. Však to zvlášt po krmách aby ode všech stavuov tí

opateno bylo, jestli že by jací povalei na ímž koli zboží a

panství s runicemi postiženi byli a nalezeni, aby se k nim za-

chovali, jakž týž snm pedešlý ukazuje. Než stav panský a ry-

tíský, Pražané a jiná msta, kteíž sau osedlí mšané a kupci,

též všickni náchlebníci stavu panského a rytíského, myslivci,

kteíž by od pánuov svých službu a listy mli, ti všichni tch
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rucuic (tak jakž pedešlým snéinem vymeno jest) užívati mají,

toliko na gruntech paniiv svých s myslivostí.

X. 5.

I tem, Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad
Pražském léta Pán 1545 v stedu po svatých Tech králích jest

zízeno. Což se runic dotyce, tak jakž o tom pedešlým snmem,

kdo s nind a jak choditi mají, vymeno a naízeno jest, pi

tom aby se všickni tak zachovali, a každý pán a rytíský lovk,

Pražané a jiná [msta, i kdož koli jaké lidi mají (kterýmž takovým

pedešlým naízením s runicemi svoboda choditi puštna není),

ty aby mezi tímto asem a suchými dny letniními nejprve pí-

štími všecky obeslali a jim pikázali, a mezi nimi to skuten
naídili, aby s runicemi bu po jich panství, neb kamž koli

jinam (krum honní zhaubcí, jakž o tom i o jiném pedešle

vymeno jest) nechodili. Pakli by se kdo tak nezachoval, aby

k nmu o to mohlo hledíno býti o pokutu, tak a tím spuosobem,

jakž o tem pedešle vymeno jest ; a nad to aby to v mstech

a v mstekách vuobec provolati dali, aby tím spíše všickni a

lépe i dostatenjí se spraviti mohli.

X. tí.

I tem. Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad
Pražském léta Pán 1547 v auterý ped svatým Bartolomjem

jest zízeno. Což se runic dotýe, aby žádný z lidí sedlských,

i také kteíž by nebyli osedlí stavu mstského, bu z mst,

msteek, královských, panských, rytíských, po den svatého

Vácslava, ddice eského, s nimi nechodili ani jezdili, pod po-

kután prvním snmem, kterýž držán byl na Hrad Pražském

léta etc. 1524 o lidech takových vymenau. Než kteíž by

osedlí tak v mstech, mstekách byli : ti mají míti listy a ji-

stoty v královských mstech od purkmistra a konšel, a v pan-

ských neb rytíských mstech neb mstekách též listy a jistoty

od pánuov svých, že osedlý jest aneb sau, a že po živnosti

a potebách svých toliko cestau s runicí, a ne jinam jde aneb

jede, míti mají. A to lined aby zase po mstech a mstekách
provoláno bylo, aby se tím každý spraviti a tžkosti uvarovati
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iiiuhl a mohli. Než coz se osob stavu panského a rytíského,

i také služebníkiiov a eledíniiov jich (kteréž by z nižších sta-

vuov pi sob mli) dotyce, ten každý pán, i rytíský lovk,

s týmiž služebníky svými, týchž runic bez pekážky po pote-

bách užívati mají a mohau, a v tento artikul se nepotahují.

^, X O eníci ch.

v, / I tem, Což se eníkv, aneb tch, kteíž od
^ lidí z penz anebo z njakých spolkuov mluví, dotýe :

y ponvadž v tom lidé mnozí obtížnost mli a mají, že v tako-

vých vcech , od kohož pe vedau ,

" velikých svých užitkv

i s obtížením sirotkuov a vdov hledají, a tím nkteí v krát-

kých letech dosti znamenitých statkuov sau nabyli; i aby ta-

ková vc mohla slušn opatena býti, a zvlášt vdovy a sirotci,

takto se v tom všickni vuobec opatrují, a to aby na potomní

asy držáno a zachováno bylo, co se naped jmenovaných tch

lidí, jako od jiných pe vedau, dotýe.

X. 8.

1 1 e

m

, Kdož z t ch lidí, kteí od jiný ch p

e

vedau a službu od nich aneb jorgelt mají, to se pi tom

zuostavuje, aby takové služby a jorgelty bráti mohli kterak

lido s kým smlauvu o to má aneb potom ml by na penžité

a jmenovité summ. Než spolkuov, ani žádných dílv o pe
žádný ten jorgeltník míti s žádným (od koho by pi vedl anebo

vésti ml) nemá, budto od tch, od kterýchž mají jorgelty, nebo

od jiných, od kterýchž nemají. A také eník s eníkem, jor-

geltník s jorgeltnikem, jeden s druhým nemají žádného sroz-

umní míti o to, jestli že by jedna strana proti druhé pi obdržela,

aby se o jakau summu nebo peníze spolovati anebo dliti

mli (totižto takto : obdrž kterýž kolivk z nich pi, aby oni se

o to mli dliti, nebo spolek nn'ti, aby jeden eník jako druhý

mli v tom užitek; neb jestli že by se který z nich toho do-

pustil, obdrž kdožkoli obdrž pi, aby oni eníci toho mli spo-
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lén v mále, nebo v mnoze u/ívati). Neb by to vc byla zve-

tcdlná, že taková vc jest nešlecbetná, a že by nemohli ti e-
nici spravedliv pi vésti a o n povinnau péi míti, když by

pi obdržel kdo z tch, anebo prosaudil to ten, íž by pe byla,

a eníci toho mli spolen nžiti. Neb eníkuom na tom by

nic nesešlo, když by, íž jest [)e, vysandili neb prosaudili, aby

oni eníci jak by se koli trefilo, aby z toho užitek spolen

v mále nebo v mnoze mli. A protož, kteíž by se z tch

em'kiiov anebo který toho dopustili, mají na hrdle trestáni býti.

X. 9.

Item, Jestli že by pak který z tch eníkuov
aneb jorgeltníkuov í pi vyzvdl, a on se jemu toho dovil.

í by pe byla, a ten eník nebo jorgeltník potom proti tomu

s odpornau stranau stál, anebo jí radii, a to se skuten a slušn

na pokázalo: takový každý též má na hrdle trestán býti.

X, 10.

Item, Také c o s e d o t ý e tch eníkuov, kteí
od lidí pe vedau, buto ti, ježto jorgelty mají anebo ne-

mají, a od koho pi že by na se vzali anebo vzal, od kohož by

jorgeltu neml : tehdy byla-li by pe o sto kop grošuov eských,

a on to vysaudil, tehdy tomu eníku, kterýž by tu pi vyvedl

a obdržel, má býti od toho, íž by pe byla, nechtl-li by mén
vzíti, pl tetí kopy gtošv eských dáti, více od toho nebera.

A tak od každého sta kop grošv eských až do tisíce kop

grošuov eských, po puol tetí kop groších eských aby bráno

bylo. A byla-li by pe o vtší summu nežli do tisíce kop gro-

šuov eských, již mimo to veyše (íž jest pe) od toho dáti

svému eníku nemá pod žádnau forman, ani skrze žádného.

Než chtl-li by kdo komu dáti jakau poctu, jako se to trefuje,

njakau zvinu nebo ptáky mírn poslati a dáti, aneb nktei-au

rybu, aneb njakau poctu také mírnau, a to zídka, to se žá-

dnému nezavírá ; než spolkuov o žádnau pi s tím, íž jest pe,

žádný eník míti nemá. Pakli by se kdo mimo toto svolení

a zízení jinae zachoval, a to pestaupil: má ten eník z toho

trestán býti, tak jakž by jemu to na saudu zemském, aneb pi

jiných saudech poádných nalezeno bylo. Než kdož chce z do-
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brólio pátelství od koho pi vésti, toho se každému peje.

Anobr/ který l)y od chudých vdov a sirotkuov, nežádaje za to

daruov, to uinili, upím takovau vc k sob pijali pro dobré

tch vdov a sirotkuov, to se každému (kdož by ten byl) schva-

luje. Než což se purkrabského saudu dotyce, od toho nemá se

tak mnoho bráti jako od jiných sauduov, jakž se svrchu píše
;

a to proto, ponvadž více tch pí bývá, že se k peetem pi-

znávají, nežli odpory jaké mezi sebau drží. Než kdož by ped
saudy zízenými pi vedl o náek cti, nebo o hrdlo : od té

každé pe muože dáno býti až do desíti kop grošuov eských

tomu, kdož by pi který eník vyvedl. Než který by vyvésti

nemohl, tehdy za jeho práci aby jemu dáno bylo až do pti

kop grošuov eských. /a kdož by z slov hanlivých pn obdržel,

od toho eníku jedna kopa grošuov eskýcíi> A kdož by £ych

obdržel, tehdy tomu eníku aby bylo dáno pul kopy grošuov

eských. A kdož by veytržnost též obdržel, aby tomu eníku
dáno bylo dv kop grošuov eských./

X. n.

I tem, Také eníci i jiní, kteí ped saudy mluví,

všecku poctivost a uctivost ped saudem zemským i ped ji-

nými saudy tohoto království zachovati mají, a mimo potebu

pe více zbyten aby nemluvili, ani jedni druhých dotýkali,

a k hnvu zbuzovali zaumysla. Pakli by se kdo toho dopustil,

a z toho vystaupil: ve by to tomu každému (kdož by se toho

dopustil) mlo obráceno býti, to bu pi rozvážení saudu zem-

ského, aneb tch saudcí, pi kterémž by se ta vc saudu tohoto

království zbhla.

X. 12.

I tem. Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad
Pražském léta etc. 1545 v pondlí po Nanebevzetí Panny Marie

jest zízeno. Což se eníkuov dotýe, kteíž ped saudy mluví,

ti aby byli lidé dobí a na poctivosti zachovalí, a žádného aby

ped saudy, ani svdomí lidských pod žádným vymyšleným oby-

ejem nedotýkali, le by koho chtli v em svtle naknauti.

A pí zaumysla, bez vuole stran, aby neodkládali, lidí aby ne-

zavazovali, aby se bez nich nesndauvali. Pakli by se kdo z nich
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toho ehož koli dopustil, tehdy aby dostaten trest/ui byl, a

ped saudy aby více nemluvil. A také se pi tom pi vSem,

jakž pedešle o nich Zízením Zemským doteným vymeno jest,

zachovali.

X. 13.

Item, Jakož nkdy eníci mnoho na se pí
ber au u nkolika sauduov: i v tom a se tak opatrují

pro jeden saud, aby u druhého nic neobmeškali; neb žádný

saud tohoto království není povinen na n ekati, a z povinnosti

nemá. A protož jestli že by koho v tom obmeškali, to by jejich

vina byla; a chtl-li by kdo o to kterému z nich hledti podlé

práva, kohož by se ta vc dotýkala, to se žádnému z tch (íž

by v tom pi týž eník obmeškal) nezavírá.

O Z i d e ch.

X. 14.

Item, Co se Židu o v do týe, jakož kradené vci pijí-

mají, kdož by koli vk kterau svau vc ukradenau v Židech optal,

u kteréhož koli Žida, že ten Žid nebo-li Židé beze všeho úplatku

hned zase navracovati mají, beze vší odpornosti. A kterýž by

koli Žid na kterau kradenau vc puojil, a ten komuž ukradeno

jest, toho se u Žida doptal: tehdy ten Žid bude tu vc jemu

zase (což by se u nho doptal) darmo povinen navrátiti. Pakli

by navrátiti nechtl, a ten komuž by ta vc byla ukradena,

musil se s ním o to sauditi: tehdy také i škody a náklady má

jemu všecky, proto od zaetí s ním saudu vzaté, kteréž by pro

tauž vc provedl, zaplatiti; a ten komuž ukradeno jest, kterau

škodu skrze to vzal, že ten Žid tu škodu jemu napraviti má,

beze vší odpornosti, aneb toho zlodje má oznámiti beze vší

odpornosti. Pakli by toho Žid neuinil: tehdy ten komuž ukradeno

jest, k hrdlu i k statku bude moci hledti tomu Židu. A o takovau

vc tíž Židé mají vinni býti a sauzeni v komoe krále JM^^

v království eském, aneb tu kdež by o tom Jeho královská

M«* zíditi a poruiti ráil. A také Židé toliko na základy
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aby piiojéovali, ale na listy a na registra nic; neb potom skrze

to se zmalkové djí znamenití. A v mstech královských, pan-

ských, rytíských, v mstekách, ani ve všech, Židuom aby žádných

zápisnov v registra, v kanceláích Pražských, ani jinde, ani

v knihy mstské zapisovati, ani nikterak jinak nedopanstli, pod

žádným vymyšleným spnsobem, chtli-li by kteí z Židuov koho,

neb kteran osobu, bu z panského, rytíského, mstského z stavv.

i z sedlálív v jaké zápisy uvozovati. Pakli by se který Žid

toho do})nstil, aby tu summu, na kterauž by kdo zjíjjís udlal,

králi J]\P' do komoi'y propadl.

Z kterých vci lidé mšti ped saudy zemské

nemaji pohánni býti.

X. 15.

I tem, Jakož smlauva mezi stavy panským, ry-

tíským a mstským uinna jest, z kterých vcí lidé méští ped

saudy zemské nemají pohánni býti: kteížto artikiilové sau

v Smlauv Svatováclavské mezi stavy uinné zejména postaveni,

o ty artikule staiosta komornií. ani písai od jiných sauduov,

na lidi mstslv nemají puobonuov vydávati. Kteréžto artikule

starosta komornií má z též smlauvy vypsané míti, též i ti

písai pi jiných saudích. Než jestli že by se co tiefilo pí-

padného, aneb že by na vomylu bylo, zemská-li ili mstská vc
jest, a na takové vci že by puohonové vyšli, a pi vyhlášení

tch puohonuov že by se ta osoba mstská nebo osoby ohlásily,

pravíce, že by ti puohonové nebo puohon proti smlauv mezi

stavy uinné byli o vci mstské: tehdy sandce zemští prvé

nežli by ten saud do druhého saudu odložen byl (déle tím n(*-

odtahujíc) mají mezi stranami to rozvážiti a konec mezi niuii

uiniti, k kterému by saudu náleželi. A týmž spuosobem u saudu

komorního, i u saudu hejtmanského má se, jakž se nahoe píše,

zachováno býti.
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Závrek Zízeni Zemských.

X. 16.

Item, Páni a vládyky saud zemský i jiné saudy

mají tak držeti a sauditi na své písahy spravedliv a na toto

Zízení Zemské, jakož od starodcávna bývalo, a jakž za sprave-

dlivé poznají. A tu bude moci každý nálezy ped týmž saudem

ukazovati k své pi, tak jakož od starodávna bývalo. A vedle

toho Zízení, kteréž jest v tchto Pj-ávích napsáno, má tak každý

pohánti, i po rozsudku aneb po právu stáném právo vésti, tak

jakž toto Zízení v sob ukazuje.

X. 17.

Item, Na snmu o b e c n í m, kterýž držán byl na Hrad
Pražském léta Pán 1541 v pondlí po svaté Barboe, jest zí-

zeno. Což se cizích iiálezuov z desk zemských pohoelých, kteréž

sau lidé ku pem a potebám svým ped saudy všemi ukazovali

a na n se táhli, dotyce : ty všecky se tímto svolením našim ke

všem sauduom ukazovati zapovídají, krom tch, kohož by se vlastn

v tom (kdož pi má) dotýkalo. Neb mnohý, maje veypis cizího

nálezu z desk zemských pohoelých k své pi neb pem po-

dobný by ukázal neb ukázali, a druhý nemaje desk ped rukama,

aby k své poteb zase proti tomu nález potebný sob vyhle-

dati dáti a ukázati mohl, v tom by obmeškán byl, ješto skrze to

a pod tím spuosobem páni saudce zemští zatmní lidských spra-

vedlností k rozsauzení míti by mohli. A protož aby JM* podlé

povinností závazkuov svých jednomu každému spravedlivé roz-

sudky inili, podle jednoho každého prvodu práva a Zízení

Zemského.

X. 18.

Item, S krále JM" volí na obecním snmu kníže,

páni, rytístvo, v tchto Zízeních a dskách, což nahoe psáno

stojí, za právo sau nalezli a utvrdili; a tím hýbáno nemá býti

od nižádného lovka bez vdomí JKM" a hlas panského a ry-

tíského. Neb panský a rytíský stav ml jest vždycky vli a

svobodu, s volí krále JM" na obecním snmu práv svých pi-

initi anebo ujíti. A též zíise ješt obadva stavové svobodu
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sob pozstavují: o by se kolivk ta dva stavy na obecním

snmu svolili, budau moci práva svého s volí JM" královské

piiniti anebo ujíti. A též o saudu zemském anebo o jiných

saudech: o by se s volí JM" královské svolili, že budau moci

za právo ustanoviti. Než co se pedešlých vcí dotýe, ty se

mají tak vykonati, jakž jest prvé svoleno, a za právo bylo usta-

noveno. Než které by vci nastaly potom, když se tchto práv

napravení vuobec vyhlásí a jmenovit od stedopostí nejprv pí-

štího, již podlé tohoto práva napravení mají se jedni k druhým
tak zachovati.

Smlauva krále JM^' s stavy tohoto království

o kovy uinná.

X. 19.

My F e r d i n a n d, z B o ž í M i 1 o s t i í m s k ý k r á 1, po

všecky asy rozmnožitel íše a Uherský,; eský, Dalmátský, Char-

vátský etr. král, infant v Hispaní, arcikníže Rakauské a niark-

hrab Moravské, Lucemburské a Slezské kníže, a Lužicský mark-

hrab etc. Oznamujem tímto listem všem: Jakož sme na tento

as, seznavše toho hodné píiny pro dobré naše a obyvatelv

království eského, snm obecní na Hrad Pražském, druhý pon-

dlí v post, léta datum listu tohoto, položiti a rozepsati ráili,

na kterémžto snmu mezi jiným obecného dobrého jednáním,

od stavuov království eského, panského a rytíského, také od

Pražan, vrných našich milých, prosba a žádost na nás vzložena,

abychom na jich vrné, povolné a užitené služby, kteréž sau

pedkuom našim, císauom ímským a králuom eským, pánuom

svým, i také nám po všecky asy rádi inili i napotom initi

chtí, vzhlédnuti ; a ponvadž království eské z daru Pána l>oha

všemohaucího nad jiné zem kesanské horami a kovy, zvlášt

od zlata i stíbra, jest obdaeno, o to s nimi (aby takové iiory

k vyzdvižení a zdlání tím snadnji pivedeny k užitku našemu

i poddaných našich v království eském býti mohly) milostiv

srovnati a smluviti ráili. I jichžto prosb jakožto slušné, a

nejvíc seznavše, že ím vtší pi tom milost poddaným našim
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uiníme, tím snažnjší k pavování a hor zdlání chtivost a pihiost

míti biidau, ješto na tom naše, ddicuov i budaucích káhiov

eských, i téhož království dobré a užitené bude, naklonni

sauce: s dobrým rozmyslem, jistým naším vdomím, mocí naší

královskau jakožto král eský, v artikulích dole psaných o kovy

všelijaké, vyšší i nižší, kteíž by v království našem egkém
se zjevili neb dobyti mohli, a zvlášt o zlaté a stíbrné kovy,

s stavy panskými, rytískými, i také s Pražany obojích. Starého

i Nového mst Pražských, vrnými našimi milými, smluviti, sjed-

nati a na budaucí vné asy, aby od nás, ddicuov našich a

budaucích králuov eských i od jednoho každého bez perušení

držáno a zachováno bylo, takto zavíti sme ráili.

X. 20.

I tem, Nejprve, kdež by se kovy zlaté aneb
stíbrné v království eském na íchž koli gruntech zvdti,

najíti a doptány býti mohly: tehdy aby pán tch gruntuov

kverkuom, horníkuom, havéuom a tak každému šorfovati a hle-

dati dáti ... A pergmistr pána téhož, na íchž gruntech by se

hory našly, aby k šorfování šachty, doly a štoly jménem pána

gruntu, i všecko jiné (což jemu k propuojování náleží) pro-

puojoval, a pán gruntu v tom žádné pekážky neiniti, než

kverky v tom fedrovati povinen byl. A což tak od zlata a

stíbra z daru Pána Boha všemohaucího se nadlá, z toho my
témuž pánu (na íchž gruntech takové zlato a stíbro nalezeno

a dláno bude) polovici všeho desátku ddin pauštti a dá-

vati ráíme. Než zlata, stíbra uberkauf, i také šlekšac z mince,

nám a budaucím králuom eským samým pozuostati mají.

X. 21.

I tem, Také hivna stíbra bez kventíku fejnu
Normberské váhy, pi všech horácli v království eském
po sedmi zlatých rýnských, trnácti groších a šesti penzích, vše

eských, zlatý po tymezcítma groších, a groš po sedmi pe-

nzích eských poítajíc kverkuom platiti, a pod to níže psané

již hivny stíbra kupovati nemáme a moci míti nebudem. Však

pi tom v moci naší, ddicuov a budaucích králuov eských, na

všech horách kovuov zlatých a stíbrných znovu zaražených,

28*
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kdož by prvé na to svobod a frystukuov nemli, spolu s nej-

vyšším mincmejstrem a laddami našimi království eského pána

tch gruntuov a s jiných horám rozumných osob radau, ád a

právo horní zíditi a ustanoviti podlé spuosobu hor Joachms-

talských aneb jakž by asní poteba tch hor kázala a uznána

byla, pozuostavovati sob ráíme.

X. 22.

Item, Kverkové pánu tch gruntuov, kdež by se

zlato a stíbro zjevilo a dláno bylo, tyi ddiné kukusy pi

dolích, šachtách, štolách na svuoj náklad dlati a ddin pa-

vovati povinni budau. Pakli by se pihodilo, že by od nktei-ých

doluov, šacht a štol pavování hor pustili, a potom ti neb jiní

kverkové zase v tch místech zakládati a pavovati zaali: tehdy

tíž kveikové tomu pánu gruntuov, ty tyi ddiné kukusy pedse

zakládati a pavovati na svuoj náklad, a auspejty mají témuž

pánu gruntu z nich dávány býti. Než zase [jroti tomu pán tcli

gruntv kverkuom k šachtám, doluom, štolám, co se pod zemí

cimrování dotýe, lesu darmo a bez auplatku (pokudž se lesu

na jeho gruntech dostávati bude) aby dával. Než když by již

témuž pánu lesuov, kteíž by pro dobré hor smeyceni byli, ne-

dostávalo, aneb jich s poátku neml: tehdy proto kverkové ty

tyi ddiné kukusy pánu gruntu k dobrému jeho pedse aby

pavovali a zakládali. Než lesy k stavení domuom, k šmelc-hutcm,

k uhelným stodolám, k puchberkuom ulilím, a k jiným všeli-

jakým potebám, pán gruntu má horníkuom v slušných penzích

odbývati. Než jestli že by se pihodilo a pán gruntuv (kdež by

se hory dlali) chtl i)íliš kverky mimo slušnost obtžovati,

ješto by tudy hory k pádu a skáze mohly pijíti: tehdy my

hejtmanm v tom kraji, kdež by ty hory byly, aneb bez i)í-

tomnosti naší hejtmane naši a království eského, tu moc mli,

hejtmanuom krajským rozkázati na ty hory pijeti, je shlédnauti,

toho se uptati i rozvážiti. Pakli by tíž hejtmane krajští tolio

srovnati nemohli: tehdy nejvyššího mincmejstra našeho k sob

pijíti a spolu v to nahléíhiouti mají, tak aby skrze zaumyslnost

aneb koist pána gruntovního kverkové mimo slušnost v tch

lesích a prodajích obtžováni nebyli. Však tak, aby kverkové,

iiavéstvo a ti lidé, kteí se pi tch horách saditi, osazovati
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a shromážtiéti biidaii, bez vuole pána gruntiiov tch a hajných

jeho hísuov a díví nesekali, než tu, kdež jim poádn podk^

píležitosti ukázáno a vymeno bude.

X. 23.

1 1 e m, Co se pak vrchnosti nad lid m i, kteíž by

se na tch gruntech (kdež by se hory zjevily) sadili, dotýe,

k tomuto povoliti sme ráili: Aby ti všickni horníci a lidé, na

kteréhož pána gruntech hory by se zjevily, dlali a oni se tu na

tch gruntech osadili, shromáždili a sbhli, pánu tch gruntuov

všelijakau vrchností k spravování i všelikterakau poddaností

i lovenstvím aby zavázáni a poddáni byli.

X. 24.

1 1 e m. Což se dotýe všech ú e d n í k u o v, kteíž

k horám píslušejí a náležejí, jakožto hejtmana, pergmistra

horního, rychtáe, austejlara, písežné a jiné úedníky k horám

náležící, aby pánu tch gruntouv samému písahau zavázáni

byli. Než což se desátníka a silberprennara dotýe, ti dva aby

nám a pánu tch gruntv, na kterýchž se hory zjeví, na míst

kverkv každému k jeho spravedlnosti a užitkuom písahau za-

vázáni, a od nás a pána tch gruntuov spolen usazeni byli

A my a pán tch gruntuov tm dvma úedníkuom, což by za

slušné bylo, podlé rovnosti užitkuov, službu platiti máme. Než

pergmistr nám jakožto králi eskému aby také písahau za-

vázán byl, dobré naše puosobil, opatroval a ped škodau (pokudž

jemu nejveyš možné bude) uvaroval a zachoval; toliko v tom,

co se naší spravedlnosti a duochoduov dotýe, také v tom pána

gruntu, ani žádného jiného nešanujíc. A tak každý pergmistr

má nám a budúcím králuom eským svrchu dotenau písahau

zavázán býti. Ale proto pán tch gruntuov (na íchž by se hory

zjevily a dlaly) má moc a vuoli míti pergmistra, hejtmana hor-

ního, rychtáe, austejlara, písežné a jiné úedníky k horám

náležící sob usaditi a zediti i je složiti a s úaduov ssaditi,

když by toho liodnau píinu a potebu ml a seznal. A minc-

mejstrové, vardejni i jiní všickni úedníci k minci náležící, nám

a budaucím našim zuostati a písahami zavázáni býti mají. Také

my jednoho našeho pruobýe, a zem di-uhého míti ráíme. Však
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tuto sob a budaucím kiáluom eským moc vyhrazovati ráíme,

aby nejvyšší mincmejstr náš, kteréhož v království eském míti

ráíme, na všecky a všelijaké hory zlaté a stíbrné, na kteréž

bychom jakéž koli užitky míti ráili, na každý rok, a kolikrátž

by toho poteba kázala, na takové hory dojíždl, k nim pi-

hlédal, a což by pi jednch každých horách, pi vrchnostech,

neb jinae za nedostatek pezvdti, poznati, na to se s pil-

ností vyptati mohl. A což by tak nepoádného našel, aneb se

doptal, to má s radau a pomocí pána tch gruntuov, jest-li by

se jeho samého nedotýkalo, k náprav pivésti. Pakli by ti a

takoví uepoádové pána tch gruntuov samého se dotýkali, a

u toho pána nejvyšší mincmejstr toho po dobré vuoli zjednati

a k náprav pivésti nemohl, aneb že by pán gruntv pi úed-

nicích a poddaných hornících neád znal, a na žádost nejvyššího

mincmejstra toho také napraviti a v ád (kterýž na tch horách

ustanoven jest) uvésti nechtl: tehdy o to ped osobu naši

královsku, a jest-li bychom na ten as v zemi býti neráili,

ped nejvyššího mincmejstra našeho eského a zízené eské

i jiné horám rozumné raddy, pán tch gruntuov má obeslán a

vyslyšán býti. A což by tak podlé slušnosti a spravedlivosti se

našlo a nznalo (toliko co se horního ádu a práva dotýe), v tom,

což by horám škodné bylo, aby povinen byl beze všeho odporu

to tak napraviti. Ale nejvyšší mincmejstr náš, nynjší neb bu-

daucí, tm panuom, na kterýchž by se gruntích hory zjevily a

zdlaly, v grunty, horníky, v lidi a poddané jich žádným roz-

kazem ani vládnutím se nevkládej.

X. 25.

Item, Jest-li pak sau pedkové naši, císai a

králové eští, pi kterých zápisích statkuv svých zástavních hory

a kovy zlaté a stíbrné, neb jiné, sob anel)0 my také vynn'nili

a potom vymíniti ráili : to my, a budiicím našim, sob k užívání

všelijakau vrchností a spravedlností u vcech horních a ádích

zachovávati a pozuostavovati ráíme ; však na tento spuosob.

Jest-li by pánu zástavnímu tch gruntuov svrchu dotených hor

dláním a dobýváním zlata a stíbra škoda, bud na dchodech,

užitcích, v lesích, v lovích, gruntech, ekách, potocích, rybnících

se dala, a oni to pokázali: tehdy s tím, anebo s tmi, podlé
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slušnosti o jich škody srovnati a uhoditi máme, aneb summu
jich zápisnau (jest-li léta aneb životy vyšli) jim dáti povinni

budem. Ale však sme k tomu také pistaupiti ráili: Což se

statkuov našich královských a duchovních v tomto království,

od pedkuo našich i tudíž od nás zástavních a zápisných dotýe,

ti všickni podlé zástav, zápisuov, životuov a výminek svých za-

chováni a zuostaveni býti od nás a budaucích našich, i také

kovuov a hor, kdož by jich poádn v držení byl, podlé Preš-

purského Svolení a Zápisu do života aneb let (jakž kterého

zápis ukazuje) užiti mají, jako ten, kdož své ddiné grunty má.

A kteíž statky mají manské, ješto do desk dvorských jim se

vkládají, tch a takových statkuov držitelé toho všeho práva a

svobody, jako ti, kteíž ddiné statky drží (krom tch man-

ských statkuov, kteíž k zámkm píslušejí) užíti mají. Avšak

i toto jest vyhrazeno, že Prešpurský Zápis, co se hor a kovuov

zlatých a stíbrných a jiných menších kovuov dole psaných do-

týe, nynjší smlauv a tomuto našemu zápisu, jakž se svrchu

píše, k žádné škod a pekážce býti nemá, než tento zápis má
držán a zachován býti bez perušení.

X. 26.

I tem, O naízení mince pi horách, kdež by zlaté

a stíbrné hory tak znamenit zarazili a vyzdvihli, že by do-

staten mince stíbrem zakládána býti mohla: tehdy pi tch
horách minci naši ustanoviti a zéditi ráíme. Pakli by hory

tak znamenit nešly, a zvláštní mince se tu držeti nemohla:

tehdy máme v minci naší, kterúž na Hrad Pražském míti

budem, takováž stíbra na minci zrna eského dáti mincovati,

aby se auspejtové a téhodní záplata dlníkimi takovau mincí

platiti mohla, jakž my o minci s stavy o to srovnati ráíme.

X. 27.

Item, Také nej vy šší mincmej str náš povinen
bude, když by se jemu od pána tch gruntuov neb pergmistra

napsalo neb oznámilo dv nedle naped, že nco stíbra pi
takových horách pohotov mají, aby taková stíbra kverkuom

bez protahu platil, a peníze na hory dodával. Pakli by toho

uiniti obmeškal na as (jakž svrcliu doteno) stíbra platiti
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nemohl: tehdy pán tch gruntuov a kvurkové stíbra svá jinam

prodati budau moci. Než což hivnu stíbra dráže, než po sedmi

zlatých reynských a trnácti groších a šesti penzích, vše eských,

prodají, ten zisk nám a budaucím našim kráhiom eským dán

a puštn býti má.

X. 28.

Item, Kteíž bykolivk oby v atelév království

eském ádn zjednané a sob od císauov a králuov eských

i tudíž od nás dané frystuky a svobody na hory mli, tch a

takových ádných frystukuov a obdarování, ped námi a bu-

daucími našimi bez pekážky užiti a zuostaveni býti mají. Než

po vyjití tch frystuiikiiv, tohoto nynjšího nového obdarování

se držeti a užívati budau moci. Než povinni budau stíbra svá,

kteráž dobývají na zrno eské, v echách, v minci naší, tu kdež

by jim nejpíležitjší bylo, sob k svému užitku zmincovati dáti

a my jim toho píti ráíme. Ale s mincmejstrem se o náklad

mincování srovnati, a mincmejstr to jim má ujistiti, což mince

vynese zase, když mincováno bude, navrátiti.

X. 29.

Item, O odvolávaní od sauduov horních z nových

hor, takto pi tom se zachovati mají : Aby od tch sauduov z hor.

kteíž by nastali v království eském, do Jochmstále odvolávati

neb na jiné hory, kteréž nyní sau a budaucn povstanau v krá-

lovství eském, kdež by rozumní horníci, zízená práva a sau-

dové byli, podlé píležitosti jednch každých hor odvolávati se

mohli a moc mli. Než aby pi tch horách, na kteréž by se

odvolání státi mlo, týž ád a právo držáno bylo, jako na tch

horách, odkudž se odvolání stane.

X. 30.

A nad to nade všecko asto psaným stavu o m^

panskému, rytískému i Pražanuom vobojích Starého a Nového

mst Pražských, tuto zvláštní milost uiniti sme ráili, a tímto

listem a nynjší smlaovau iníme: Že my jim, ani budúcí králi

eští, v nižší kovy, jmenovit m, cín, železo, olovo a rtu

(kterýchž sau prvé od starodávna v tomto království eském
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za pedkuov našich, císauov a králuov eských, od drahné let

užívali) vkraovati, ani sáhati neráíme, než pi nich milostiv

zuostavujem. Piíkajíc sami za sebe, za ddice naše a budaucí

krále eské, že pi všem (což se svrchu píše) asto psané stavy

a obzvláštní osoby království eského míti, držeti a na asy

budúcí bez perušení zachovati, a tento list náš neboližto

smlauvu ve dsky zemské vyšším i menším úedníkm našim

v království eském zapsati a vložiti rozkázati ráíme.

Tomu na svdomí peet naší královskau k listu tomuto

pivsiti sme rozkázali.

Dán na Hrad našem Pražském v pondlí po nedli Kvtné

léta Božího Tisícího Pti-Stého Tidcátého tvrtého a království

našich ímského tvrtého, a jiných osmého.

Jerdinandus.
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REGISTRUM
NA

ZÍZENÍ ZEMSKÁ KRÁLOVSTVÍ ESKÉHO.

A.
Abatyše, pevorové a konventové, jak

poliánni býti maji. D. 22.

Administrátorové obojicli stran pii

podávání knžstva na fary, jak se

chovati mají. B. 19.

Artikulové, za moc kteí se poítají.

T. 20.

Artiknlové, za pycli kteí potení.

Q. 21.

Artikulové, za veytržnost kteí po-

tení. Q. 14.

Artiknlové z majestátv, smluv, li-

stv, z knh a práv mstských

k svdomí jak se klásti m;ij!.

R. 44.

Artikulové rozliní píhod lidských,

za pych potení. Q. 20.

Artikul o piva vaení mezi stavy

poodložen. Z. 26.

Aukladník co jest? a pokuta jaká

se na vztahuje? R, 13.

B.
Babky mince po malém penízi to-

liko brány býti mají. V. 17.

Bitvau naený, když by se chtl

náku oistiti. U. 27.

Bláznuom jak mají poruníci zdláni

býti. F. 4.

Blázen pi nejstarším bratru s ná-

padem zuosta. r. 4.

Brán dol)ytí, aneb na nkoho vj^-

hození. Q. 15.

Brán pi sob míti nemají, kteí

pisahati chti. €. 34.

Brán dobyl-li by na tom míst, kdež

se dsky chovají. T. 40.

Brání s komorníkem pro plat ko-

morní, (w. 28.

Bráti a zajímati na svých ddin;lch

dobytka, kdo by nedal. (i. 31.

Brání a nepoádného pi dobytcích

zajímání, kdož by se dopustil.

íi. 31.

Bratí nedílní pohánti a zase spo-

len poháníni mají býti. D. 13.

Bratr nedílný, prodá-li jaké ddictví,

a druhý bratr tomu by odepíti

chtl. E. 43.

Bratr mladší pijda k letuoni, bez

vnole staršího bratra statku ne-

utrácej. G. 23.

Bratr starší cedule dílí klásti má,

F. 3i.

Bratr starší mladším statku neutrácej

a <líluov nezavazuj. F. 23.
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Bratr na bratru, kdy a kterak muž
dílu požádati. F. 12. Iteui, též.

F. 30.

Bratr nedílný proti nedílnéuiu bratru

nic neodkazuj. F. 32.

Bratr nedíhij' statek (krom co by

po žen vzal) na díl všicek polož.

F. 28. Item, též. F. 33.

Bratr nedílný, véno manželky na svém

dílu jestli žeby zapsal. S. 34.

Bratr starší, když se oddluje od

bratí, má voleni. F. 31.

Bratr starSí na míst bratí let ne-

majících puhony pijímati i po-

hánti muože. G. 5.

Bratí i sestry let nemajíce pi nej-

starším bratru zuostate. F. 31.

Bratr sester jak mž aneb nemuož

oddliti a odbyti. F. 32.

Bratr sestru vdada, co po ní dá, tím

ji oddluje. F. 32.

Bratí nedílní, synuov nkolika po

sob pozuostavíce. F. 32.

Bratí pi prodaji zavázali-li by se

zpravau nkomu. H. 17.

Bratí bratruom a sestry sestrám

dílným svdomí mohau dávati.

S. 10.

Bratí nel) spolenici, dali-li by po-

volení k ujištní vna manželce

bratra svého. T. 1.

Bratr za bratra není povinen po-

etem pánu jeho. T. 16.

Bratru pijde-li co po žen, v podíl

toho neklade. F. 28. Item, též.

F. 33.

Bratr, umel-li by prvé, než by se-

stru vdal a ji odbyl. F. 32.

• c, ó.
Celed a lidi zbhlé všickni poviiuii

jsau sob vydávali. 1. 28. Item,

též. Z. 12.

o Celed v mst mšané se hlete
právem svým. Z. 12.

Cedule ezané v poselství pro náek
cti a hanní. E. 28.

Cedule dílí, jak mají pijímány býti.

F. 30.

eským jazykem ped saudem zem
ským mluviti všickni mají, i cizo-

zemci. €. 9.

eským jazykem dsky zemské psány

býti mají. H. 19.

eled zbhlau, lovka poddaného,

jak pohánti se má. 1. 10 Item,

též. I. 28.

eledín zbhlý a ujištný, jestli by

komu ušel z vazby. I. 18.

eledínem a lovkem zbhlým k ž:i-

dosti pána jeho každý povinen jest

se ujistiti. I. 32.

eled aneb lidi zbhlé kdo by pe-
chovával a je glejtem zastával.

I. 27.

eledína, služebníka, sirotka aneb

lovka svého, kdo by- u koho

uptal. I. 14.

eledínu, kdo by odpuštní dal a

pre jemu jíti rozkázal. I. 30.

Cedule svdkuom pro svdomí pi

puohoních hned dávány a odsý-

lány býti mají. R. 40.

edulí ezaných, majestátuov, smluv,

listuov CQt., k položení kdož by

[^-prtfeboval. R. 44.

Cedule hanlivé a zrádné, kdo by na

koho psal anebo lepal. T. 34.

Cesty a silnice omeycením jak opa-

trovány býti mají. U. 30.

Cla nová proti výsadám starým n-
komu byla-li by dána. A. 20.

Cla, meyta, tržné po zemi i po vo-

dách od krále JMti se propuojnjí.

A. 20.

Cla a meyta kdo by svévoln komu

projel. R. 31.

Cest a obcí rybník}-, struhami, jeden

bez druhého nezatopnj. Q. 22.
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od teni poteb lidslíýcli pi dskách,

co se bére. K. 12.

Cti, livdla a gruntuov když so do-

tyce, jak se svdomí diivati ni:i.

R. 39. Item, též. R, 42. Item,

též. Z. 22.

Cti neb poctivosti když so pi saudu

dotyce, strany od saudcí na pá-

telské jednání podávánj- bývají.

A. 18.

Cti a vírou vzn nezavazuj u vazb.

U. 16.

Cti a hrdla komuž se dotyce, a on

by se na svdomí táhl, pe má
jeho poodložena býti. S. 7.

Cti, hrdla kdo by byl odsauzen,

aneb ji ztratil. T. 24.

Chromý, jak má písahu vykonati.

S. 23.

Chodcuov, pastýuov a žebrákuov

vyzdvihování. R. 25.

C^ilapstvím kdož b}' nkoho z sta-

vuov naekl. E. 31.

Cizí pe neb vci kdo by na se

pejímal a potahoval. D. 33.

Cizozemci na zámkj', ani na úady
nemají býti sazeni. R. 2.

Cizozemcm statkové prodáváni, za-

stavováni, ani zapisoviíni býti ne-

mají. R. 15.

Cizozemci pi kupování statknov

v korun eské, jak se mají cho-

vati. R. 15.

Cizozemci eským jazykem ped sau-

dem zemským mluvte. C. 9.

Cizozemec slíbil-li by kterému i)ánu

lovenství. 1. 17.

(cizozemec dopustil-li by se mordu

aneb zranní. R. 37.

Cizozemci jestli by obyvateli tohoto

království .škodu udlali. U. 10.

Cizozemci okolních knížat nechtli-li

by obyvateluom k spravedlnosti

dopomoci. U. 10.

Cizozemci po všech koní nemají ku-

povati. V. 2.

Cizozemcuom obyvatelé království

eského svých pí nemají prodá-

vati. V. 3.

od Cizozemcuov jorgelty pijímati

mohau obyvatelé. V. 4.

za Cizozemce nepoítají se Mora-

vané, Slezáci a Lužiané. R. 15.

lovka poddaného, jsi-li pohnán,

máš postaviti. C. 13.

lovk vysauzený hned s statkem

vydán býti má pánu. I. 15.

lovka poddaného pro zlý skutek

drže u vzení, není povinen ho

vydávati pánu jeho. I. 16. Item,

též. R. 29.

(Jlovka poddaného, propustil-li by

kdo rukau dáním. I. 21.

lovku poddanému pán rozkázal-li

by se vyprodati. I. 31.

lovkem aneb cizím eledínem uji-

štni. I. 32.

lovka poddaného, kdož by nkomu
u vzení držel aneb umoil. R. 21.

lovék poddaný uin nco z roz-

kazu pána svého. T. 15.

lovk cizí, osad se pod nkým,
potom by se odtud non vykradl.

I. 19.

lovk mladý let nemaje, vdlužil-li

by se u koho. E. 8.

lovk poddaný, v zlodjství a vji-

ném zlém skutku postižený, pánu

se nevydává. I. 16. Item, též.

R. 29.

lovk ní poddaný, byl-li vzat

aneb jat s povalei neb zlodji.

R. 29.

D.
Daného a odkázaného dílu dti na

otci požádati mohau. K. 22.

Dání neb nadání a jiné milosti krá-

lovské duchovní k kosteluom.

(i. 3.
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Datum aueb actum pi plioních,

úmluvách, zvodích, panování etc.

vždjcky dokládáno býti má. G. 23.

„Dal památné" aneb „dává se za

právo" co jest? 1. 6.

Dáti má znáti jeden druhému, když

by sedláky k svdomí vésti chtl.

S. 1.

„Dáti puol léta naped vdti" v zá-

stav výplaty. S. 27.

Datum listuov a zápisuov ped za-

ražením groše eského. S. 32.

Desátník a silberprennar na horách

povinnost králi JMti uiniti mají.

X. 24.

Desk zemských a zápisuov žádný

o své újm nenapravuoj. C. 19.

Dsky zemské od žádného vertovány

býti nemají. C. 3.

Desk žádný pesvditi nemuože.

E. 17.

do Desk chce-li kdo co klásti, každý

pítomen sám má býti. G. 4.

do Desk kdož by co kladl a prvé

sám toho ve dskáeh neml. H. 2.

v Dsk}' trhové, kteí se zápisové

kladan. H. 8.

v Dsky vtší, kteí se zápisové kla-

dan. H. 22.

v D,skj' menší, kteí zápisové vcliá-

zejí. H. 27.

Dsky zemské, kde se chovají, a n-
kdo by tu své brán dobyl. T. 40.

Dsky zemské eským jazykem mají

býti psány H. 19.

pi Dskáeh zemských, co od kterých

zápi.suov se platí. I. 35.

v Dsky památné, kteí vcházejí zá-

pisové. Jí. 8.

Dsky muži a žen spolen kdež

svdí. T. 3.

Dsknmi prodaj njištney, nenajdeli

so na statku, vyrážka se na sunini

dje. E. 17.

ke Dskám pro nemoc aneb starost

nkdo nemoha. H. 6.

Dsky dvma neb tem svdící, kte-

íž by sebe dílní byli. F. 29.

Dcery kšaftem aneb dskami od otce

oddlené. F. 9.

Ddiny královské a duchovní, kdož

by do desk kladl. H. 2.

Dti od otce neoddlené. D. 10.

Dtem statek, byl-li by odkázán aneb

na n nápadem po nkom pišel.

D. 11.

Dti léta majíce aneb let nemajíce.

D. 11.

Dtem s otcem jich, jestli by jaká

spravedlnost náležela. D. 12.

Ddicové, nápadníci, poruníci za-

atá práva vedení po smrti toho,

v íž statek vkraují, mohau do-

vésti. E. 11.

Dtem vziipisích svdících, dveky
s pacholíky rovn ddí. E. 19.

Dtem otec statku podle sebe od-

kázaného a spravedlnosti ani dí-

luov neodcizuj. E. 22.

Dti let spravedlivých dojdauce, dí-

luov odkázaných neb jim daných

od otce mohau žádati. E. 22.

Dti lovka toho, kterémuž by bylo

rozkázáno se vyprodati. 1. 31.

Dcery po otci jak k ddictví pi-^

cházejí. F 31.

Dcery spoleníkuov jak vybývány

býti mají. F. 32.

Dcery pozuostalé v statku nepoi-^

zeném bez bratí. D. 15.

Dveky tu rovn s pacholíky ddí,

kdež se statek dtem zapisuje.

E. 19.

od Dveky zápis dskami poruní

k

na statek její pijal-li by. F. 17.

Ddictví komu by bylo odjato, není

povinen urukovati. C. 24.

z Ddictví kdož by chtl pohánti,

jjiký poádek má zachovati. (!. 29
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Ddictví kdož kteró drží za ti léta

íi osmnáct nedlí. H. 2.

Ddictví dskanii a kšaftem toliko se

stvrzuje. F. 5.

Ddicové mužského pohlaví od statku

skrz otce nemohau odcizováni býti.

F. 6

Ddicové a nápadníci právo mají

k zápisuom zástavním. S. 28.

Dkování sirotkuov z poruenství

poruníkuom jaké má býti. F. 11.

Ddiny a statek dluhem zapsaný a

dskami ujištný. S. 26.

Ddiny zápisné zpravoval-li by kdo

druhému zápisem památnými dska-

mi. O. 2.

Ddiny vyslaužené a na králi JMti

vyprošené. O. 14.

na Ddiny zápisné kdož by více

puojil, než zástava ukazuje. G 2.

Díl svuoj dáti a prodati jeden každý

muož. F. 29.

Dílu syn od otce žádati nemuože.

F. 27.

Dílu bratr mladší od staršího jak

žádati má. F. 30.

z Dílu svého aneb z spravedlnosti

kdož by pohánti nechtl. D. 15.

Item, Též. R. 2.

Dleni o statky když se dje, vo-

lení ten má, kdož se oddluje.

F. 31.

Dleni o statky mezi bratími jaké

má býti. F. 30
Díl mrtvého na živého pišlý. H. 18.

Díl svuoj, kterýž by na koho pi-

padl, muože každý prodati. H. 18.

pro Domnní a podezeni saudce

zemští mohau každého ped sebe

obeslati. V. 13.

Dobytek pro nedání iiroka zajatý,

kde má býti hnán. Gr. 31.

Dobytka zájem na škodách cizích

ped zapovdí i po zapovdí grun-

tuov Q 23.

Privn a zízení zemská 1549.

Dobré vuole na listy jaké býti máji.

Q. 32. Item, Též. Q. 35.

Dobrá vuole kdyby mnohým svd-

ila. R 2.

Dotýkati eníci osob a svdomí lid-

ských ped saudy nemají. X. 12.

Duchovní statkové bez povolení krá-

lovského odcizováni nemohau býti.

A. 19.

Duchovní lidé klatbau ped saudy

se nezastírejte. E. 5.

Duchovni statkové a komorní pla

tové nadaní projitím let zemských

se nepromlují. E 40.

na Duchovní a zápisné ddiny práva

vedení. G. 24.

v Dluhy vydal-li by se lovk mladý

bez vdomí otce neb poruníkuov.

E. 8.

zDlužil-li by se kdo v vtší summu,

než by statek postail. E. 12.

Dluh, puojka aneb slib herní. E. 26.

Dluhuov sirotích jestli by více než

statku bylo. F. 18.

Dluh zápisem s komorníkem uvá-

zaní. H. 29.

Dluhové na lidech poddaní cizích

jak mají býti dobýváni. R. 31.

Dlužníkuov a vzuov na zámku

Pražském pro dluhy ád. R. 15.

Dluhové na statcích veyplatních na

zlaté znjící, jakou mincí mají

splacováni býti. S. 30

v Držení skutené vjíti co jest?

C. 30.

Držitelé aneb nápadníci všelijaké

spravedlnosti spolen pohánti i

zase póháníni ])ýti mají. D. 19.

Držitelé statkuov dluhy a jiné zá-

vady, po komž statek drží, vj^-

pravuojte. E. 18.

Držení pokojné ddictví za ti léta

a osmnácte nedlí. L. 35. Item,

Též. a. 1. Item, Též. H. 2.

29
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Držením statku nepromluje se spra-

vedlnost. G. 29.

v Držení uebyl-li by vpuštn po
rozsudku. G. 29.

Držeti statkuov na listy zpravní m-
šané nemají. G. 40.

z Nezdrženi smlauvy aneb ze rení
puohon. D. 39.

Duchovní lidé z veyplat zboží ob-

sýlajíce. S. 29.

Duchovní lidé a knží svdomí jak

vydávati mají. S. 3.

po Dhonu kdož by koli svdomí
nedal, lidí nepostavil aneb neho
nepoložil. S. 2.

Dchodové pi dskáeh iiedníkuov

rozliní. K. 14. Itera, Též. I. 35.

Duochod nejvyššího komorníka krá-

lovství eského. K. 34.

Duochod nejvyšších úedníkuov zem-

ských. K. 14.

Duochod nejvyššílio písae zem-

ského. K. 36.

Dchod místopísac království e-
ského. L. 1.

Duochod úedníkuov pi dskách sjx)-

lení. L. 42.

Duochod písae menších desk. M. 1.

Duochod ingrossátoi-a vtších desk.

N. 15.

Duochod registrátoruov desk zem-

ských. N. 27.

Duochod eníka zemského. N. 3fi.

Duochod mie zemského. N. 29.

Duochod purkrab menšího Praž-

ského. Q. 39.

Duochod sudího dvorského a písa-

uov téhož saudu. O. 25.

Dvorského saudu osazení a téhož

saudu poádek. O. 1.

Dvuor narenénui k l)itvo nemá pro-

puojen býti. U. 27.

Dm v mst maje pán aneb rytí-

ský lovk, povinnosti a poádk}'

z nho podnikati povinen jest.

Z. 3.

E.

Erbuov vyprošování, a kterak se

jiní k tm a oni k jiným chovati

mají. A. 23.

Erby dávati, samému toliko králi

.IMti náleží. A. 23.

Fary knžstvem od administrátoruov

jak mají opatrovány býti. B. 19.

Falešní k upálen má býti a jeho sta-

tek na krále JMt pipadnouti.

R 8.

Falešný svdek aneb svdkové, a na

n pokuta. S. 8.

Falšoval-li by kdo minci eskou,

jaká pokuta. V. 19.

Falší list naený byl-li by. R. 8.

Frystiu^íkv na hory a na kovy v moci

své král JMt sob pozuostavovati

ráí. A. 21.

Fedrovníci zloincuov a laupežni-

kuov. U. 29.

Fedrovníci odpovdníkuov, A. 24.

Fedrovníci a pcchovávatelé odlíoj-

níkuov jn-áva. C. 29.

Fedrovníci mordéuov a vražedliií-

kuov. R. 34.

Jeptiška do kláštera uvedená statku

i nápadu se zbavuje. F. 25.

Jedním puohonem každý muož z

smlauvy, z kšaftu etc. iiohilnti.

C. 33.

Jistec jistce bez opovdi muož sta-

vovati. R 31.
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Jistinu od svého dhižníli.a pijnia

bez práva vedení, ze škonoob-
sílej. I. 7.

G, J.

Glejtován ped saudcra zemským
žádný nemá býti. A. 37.

Glejttiov lidem poddaným proti jicli

pánm nemá se dávati. T. 17.

ze Jména pi trápení zloincuov na

žádného z st.ivuov tázáno býti

nemá. Y. 9.

Glejtové odpovdníkuom od krále

JMti se dávají. T. 18.

Glejt zrušil-li by sob nkdo sám.

T. 19.

Glejt komuž se dává, ten jej pi
sob mj. T. 19. Iteni, Též. U. 2.

pod Glejtem královským dal-li by

kdo koho stí ti. U. 2.

Grunty jeden druhému chtl- li by

zapovdíti, jaký v tom poádek
má zachovati Q. 23.

v Grunty kdož by se komu své-

voln uvazoval a vkládal. Q. 20.

Grunty své každý tak opatruoj, aby

se z nich jiným škody nedaly.

U. 5.

Gruntv, cti a hrdla když se dotyce,

svdomí jak se vydává? R. ;i9.

Item, Též. Z. 22.

Gnmtuov, škod, ran a míst ohledání

od komorníka. R. 41.

na Gruntu a statku prodaném a dska-

mi ujištném, prodaj všicek zau-

plna jestli by se nenašel. E. 17.

Grunt (v)osaze hodným lovkem
poddaný pánu svému. I. 31.

Gruntuov cizích užívání v myslivosti

zapovdíno. V. 21.

Gruntv vlastních s myslivostí uží-

vej každý jak chceš. V. 21.

Gruntuov krále JMti v myslivosti

žádney neužívej. V. 22.

na Gruntech zapovdnýcli kdož by

myslivost provozoval. V. 26.

Groš krále Jiího, kdy zaražen. S. 32.

Groše a peníze tu dlány býti mají,

kdež král JMt míti ráí. V. 20.

Gruntovní pán, na jehožto gruntich

kovy zlaté a stíbrné by se zje-

vily, jak se k nákladníkuom a

kverkuom chovati má. X.20. Item,

Též. X. 22.

Gruntové, kteí se knehami mst-
skými zapisuji, k saudii také mst-
skému náležejí. Z. 4.

H.
z Hlavy, neb o hrdlo, též i o náek

cti, ped krále JMt pohánti se

muože. A. 7.

z Hlavy a o hrdlo mštnín na svém

práv má sauzen býti. R. 38. Item,

Též. A. 7. Item, Též Z. 6.

Hanti pro víru žádný žádného ne-

má. B. 17.

Hanti jeden druhého pro nozdržení

smlauvy nemá. E. 33.

Hanlivá slova a náek co je.st, a jak;i

pokuta? E. 27.

Hanjíce a naíkajíce se vespolek,

nápravj- od práva nepotebují.

E. 32.

Hanní pro neplnní penz žádné

býti nemá. Q. 34. Item, Též.

Z. 9.

zHanl-li by mštnín pána neb ry-

tíského lovka. Z. 8.

Hanlivé a zrádné cedule kdo by

lepal aneb psal. T. 34.

Havéi, kverkové a horníci pi pa

vování jak se zuostavují. X. 20
29*
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Hejtman Hradu Pražského povinnost

a slib má uiniti purkrabí Praž-

skému. B 6.

Hejtmana Hradu Pražského písaha.

B. 24.

Hejtnianský saud pijjojen k komor-

nímu. Q. !í.

Hejtmana nebo hejtmanuov králov-

ství eského poádkové, práce i

také povianosti. B. 16.

Hcjtmaiinov krajských povinuttsfi i

také práce. R. 20.

[lejtmané krajští kdy a jak relaci

initi majíy R. 21.

Hejtman aneb hejtmane jak se cho-

vati mají píi zliaubcích zemských.

T. 25.

Hejtmane krajští hory zlaté a stí-

brné (když by o n rozdíl Ijyl)

shlédnouti a spatiti mají. X. 22.

Heniích dluhuov žiidný saud k .sob

nepijímá. E. 26.

Hojemství pi saudu zemském dvo-

jího užíti muožeš. C. 22.

Hojemství pi saudu komorním je-

diného užívají. Q. 9.

Hojemství kdož žádati nechce, z po-

ádku pí se vytahuje. Q. 9.

Hojemství pi saudu purkrabském

jediné se propuojuje. Q. 27.

Hofmistra zemského povinnost a

práce. Q. 4.

Hofmistr zemský byl -li by nemocen

aneb jinam vyslán, místo své ji-

nau osobau opatiti má. Q. 1.

Hofmistr na saudu komorním o grunty

saudu nemá initi. Q. 20.

Holomka purkrabového zajeho práci

plat. I. 36.

Honiti a k šturmu zvoniti a pokik
uiniti, kdy se dáti má? T. 26.

Honiti zloince, zlodje a zhaubce

zemské všickni povinni jsau. T. 86.

Honní zlodjv a zhaubcuov zem-

ských žádnému k újm poctivosti

není. T. 37.

Honiti sedláci zlodjv a zhaubcuov

zemských, kdyby nechtli. T. 37.

o Hory a všelijaké kovy, smlauva

krále JMti s stavy. X. 19.

?loniti kdož by nechtl, když po-

kik vzejde, a znáti se dá. T. 35.

Honící zlodje a zhaubce zemské

kdož by hanl a na poctivosti

doteykal. T. 37.

Honiti zvi veliké ani malé na

shony nemá žádný. V. 24.

Hotové peníze, klenoty, svrchky,

nábytky na výmínku pozuostave-

nan ústn aneb listem mohau dány

a odkázány býti. F. 5.

Hotovost hejtmane krajští piln na-

íditi mají. R. 22.

Hospodá v domu mstském na míst

pána neb rytíského lovka po-

ádky a povinnosti mšanské pod-

niknauti má Z. 3.

Hrdla, cti a gruntv když se dotyce,

jak se svdomí dávati od jednoho

každého má. R. 39. Item, Též.

Z. 22.

Hivna a vrduk jakau summu
v sob obsahuje. O. 25.

Hivna stíbra pi horách po em
brána býti má. X. 21.

z Hiven dvadcíti pohánjíce neza-

rukují. C. 24.

Híchy zjevné petrhovati stavové

vespolek sob se zavázali. R. 28.

Hraduov, tvrzí, mst bez vuole krá-

lovské žádný stavti ani boiti

nemá A. 20.

J, I.

Jarmarky a trhy král .IMt dávati

ráí. A. 20.

Jazykem eským všickni pied sau-
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deui zcni.skýin iiiliivti". C. 9. Item,

Též. H. 19.

Jalové panování a práva na vrch

dovedení. D. 37.

Jámy na zv velikán i malau za-

povdíny. V. 22.

Jat byl-li by kdo od kohož koli,

pokik se má státi. T. 26.

Jat byl li by kdo ven z zem do

cizí krajiny, jak mu spomoženo

má býti. U. 11.

Jat byl-li by kdo a slibem mocí za-

vázán od zliaubcí zemských. U. 14.

Jorgelty od cizozemcuov obyvatelé

mohau bráti. V. 4.

Jurgeltuov proti králi JMti a zemi

žádný neber. V. 4.

Ingrossátor vtších desk zemských

relací královské psáti povinen jest.

A. 12.

Ingrossáora vtších desk zemských

duochod. N. 15.

Ingrossátora dvorských desk duo-

chod. P. 36.

Jus quatuordecinmm co slov? K. 7.

Jochmtálských poádkuov pípravu

a saudích, horníci a kverkové uží-

vati mají. X. 29.

Kiipla, v nížto písahy initi lidé

mají. C. 35.

na Katedru v as saudu zemského

žádný necho. C. 3.

Karlštejn zámek s korunau jak opa-

trován býti má. B. 26.

Kanclée království eského písaha.

B. 2..

z Kanceláe eské listové na všeli-

jaká léna vycházeti mají. B. 5.

Klenoty, hotové peníze, svrchky a

nábytky ústn neb listem muož

každý dáti. F. 5.

Kletbau knží ped saudem se ne-

zastírejte. E. 5.

Kláštera kdo by kterého chtl po-

hnati, jaký poádek má zachovati.

D 22.

od Klášteruov panských, kdo by co

odkaupil. A. 39.

Kníže Hendrich JMt a pán z Plavná

duostojenství knížecího s ddici

svými v království eském uží-

vati ráí. A. 9.

Kníže JMt v saudu zemském po

pravé ruce králi JMti sedati má.

A. 13.

Kníže JMt s stavem panským a ry-

tíským práv a zízeni zemských

ujíti i piiniti muože. X. 18.

Knížete Lehnicského mince zapov-

dna. V. 14.

Knží jedni druhých pro víru ne-

hanjte. B. 17.

Knžstvo na fary od administráto-

ruovjak má podáváno býti. B. 19.

Knží svdomí ke všem sauduom

jak povinni jsau dávati. S. 3.

Knzem má býti opaten, kterýž se

na popravu vede. V. 10.

Kmetem jedním z lavic pohánjí se

purkrab, komorník a sudí naj-

vyšší. D. 7.

Kmetina ovdovci, na cizí grunty

bez vuole pána svého nemuože se

vdáti. I. 11.

Kmetina utekla-li by od pána svého.

I. 28.

Kmetina vdala-li by se bez vuole

pána svého. I. 28.

Konventové, opatové, proboštové jak

mají pohánti i poháníni býti?

D. 22.

Konventové a klášterové, statkuov

duchovních bez povolení králov-

ského nemohau odcizovati. A. 19.

Koruny, privilejí a jiných klénotuov

na Karlštejn opatrování. B. 27
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Konce nevezma ped jedním sandem.

a ped jiný by se utekl aneb kolio

pohnal. D. 3.

Kolegiátští a mistrovští statkové pi-

kaupení. E. 40.

Komorníka nejvyššího v saudu zem-

ském místo. A. 10.

Komorníka nejvyššího písaha. B. 21.

Komorníka nejvyššího zapisování.

C. 4.

Komorníci v as saudn zemského

pítomni bývejte. C. 1.

Komorníku naj vyššímu pokuta pro

zmatek náleží. G. 28. Itera: Též.

G. 26.

Komorníka nejvyššího duochodové

pi dskádi. K. 14. Item: Též.

K. 34.

Komorník nejvyšší, jak má býti po-

hnán. D. 7.

Komorní platové nadaní, ani žádná

duchovenství se nepromlují. E. 40.

Komorního platu prod;ij s zpraA'an.

G. 19. Item: Též. G. 20.

Komorníka vyruení na uvázaní G. 20.

Item : G. 28.

Komorníka brání vyrue, na které

vci se vztahuje. G* 26.

Komorníkem kdož by se jinde, aneb

v více, než by mu zápis svdil,

uvázal. G. 26.

Komorníci Jak pohánti, ajaký v tom

poádek mají zachovati. G. 7.

Komorník pi puohonuov dodávání

znamení v veejích kdy vzíti má.

G. 7.

Komorníka vyrue, a vedl by jeho

na zmatek. G. 28.

Komorní plat nebyl-li by komu vy-

díiván aneb aurokové. G. 31.

s Komorníkem uvilzaní v zápisu vý-

mínky maje, jich užívej. G. 34.

Komorní plat s zpravau a bez zprávy.

G. 31.

Komorní plat na dvojím panství, aneb

na dvau všech ujištný. G. 33.

s Komorníkem braní a uvázaní, zá-

pisové a listové znjící. G. 26.

s Komorníkem pro dluh v statek se

uvazujícímu, pekážka se díti nemá.

II. 29.

Komorniího starosty práce a po-

vinnost. G. 7. Item, Též G. 23.

Item, Též. X. 15.

Komorníkuov platové a dchodové.

J. 35.

Komorního saudu poádek, a na které

asy se držívá. P. 37.

Komorního saudu písa, lovk má
býti zachovalý a bytem vPraze. Q . 7.

Komorník na ohledání škod, ran,

míst, gruntv, každému má býti

vydán. R. 41.

na Komorníky neb úedníky kdo by i

sáhl a je bil, když od desk jedau. T

U. 1.

o Kovy a hory smlauva krále JMti

s stavy. X. 19.

Krále JMti eského voleni na krá-

lovství eské. B. 6.

Králi JMti volenému eskému, Karl-

štejn s korunau postaupen býti

má. B. 37.

Krále Ludvíka JMti slavné pamti

písaha. B. 8.

o Krále JMti duostojenství, mocnosti,

saudu i vrchnosti nade všemi vcmi.

A. 4.

Král JMt piíci ráil, stranu obojí

pi náboženství jejím zachovati

B. 17.

Král JMt jak zem, ádu a práva

obhajovati ráí. B. 11.

Králové eští niehéhož od korimy

odcizovati nemají. B. 13.

Králové eští zastavovati, prodávati,

sum pipisovati, životuov zapiso-

vati bez povolení zem nemnjí. B !(?.
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Královo eští nemají povoloVíti cizo-

zemcuom statky kupovati. B. 15.

Krále JMti relací všecky z kanceláe

eské mají vycházeti. A. 12.

Král JMt, když ráí, stran muož

z saudu na pátely podati. A, 18.

Krále JMti vrchnost nad sirotky a

jich statky. F. 11.

Krále JMti poteby pípadné a jiné

podané na osoby z saudu zem-

ského. B. 40. Item, Tž. D. 25.

Kovy nižší, jakožto m, železo, cíu,

olovo, rtu, od krále JMti stavuom

propijeni. X. 30.

Král JMt v moci sob pozustavovati

ráí listv mocných na poízení

statkuov manských a frystukiiv

na hory. A. 21.

Králi JMti úady zemské rozdávati

a saud zemský dosazovati náleží.

A. 6.

Krále JMti smlauva s stavy o všecky

kovy. X. 19.

Království neb zemští poslové na

zámek Karlštajn vyslaní. B. 34.

Králem JMti nadaní platové neb

statkové se nepromlují. E. 40.

Královskými potebami kdož by za-

neprázdnn, aneb k nim potažen

byl. D. 25.

Krále JMti nadání milosti k kosteluoni,

k v oltáuom, aneb k obcem. (i. 3.

Krále Vladislava JMti svaté pamti
majestát na odúmrt. F. 25.

Královské aneb duchovní statky

kdož by kladl ve dsky. H. 2.

Královští statkové, pokuty, a jiné

vci promleti se nemohau. 11. 3.

Král JMt jak má pohánti, a zase

pohanin býti. 11. 30.

Králové eští k saudu zemskému

povinni sau stávati. A. 38.

na Krále JMt když by ntí statek

pro proviiiní pipadl. II. 31.

Krále Vladislava JMti majestát o elcd

a lidi zbhlé. J. 28.

Králi JMti manové všickni slib initi,

a léna pijímati povinni sau. O. 5.

Krále Vladislava milost po dání zámku
Kamejku. O. 6.

Král JMt, jestli by komu odúmrt

kterau dáti ráil. O. 13.

Krále JMti právo sob osobujíc, bu
se všemi potebami k saudu hotov

a hojemství nežádej. O. 19.

Král JMt ráí sob v moci pozuosta-

vovati saud komorní a hejtmanský.

Q. 3.

Král JMt komuž by veyplatu na

statky duchovní, neb zápisné dáti

ráil. S. 29.

Králi JMti pokuta pro mord od staro-

dávna náležející smluvau zastina

býti nemuože. A. 7. Item, li. 34.

Král JMt jestli by koho z veyplaty

obeslati ráil. S. 29.

Král JMt popravy vysazovati ráí.

R. 36.

Král JMt odpovdníkuom glejty jak

dávati ráí. T. 18.

Král JMt v statek toho kdož by se

moci dopustil, mže se uv;'izati a

jemu jej vzíti. T. 2-4.

Králi JMti statek pepadený, kdož

by pod svením aneb pod fortelem

k sob pijal. T. 24.

Krále JMti z strany mince eské a

o zrno její s stavy sneseni. V. 10.

Královský list mocný na poízeni

statku, takové moci, jako dsky. F. 1.

Item, Též. F. 2.

Králi JMti snmy pokládati a roz

pisovati náleží. A. 5.

Král JMt kohož by s relaci ke dskám

vyslati ráil. A. 10.

Krále JMti prokurátor v saudu množe

sedati. A. 11.
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Kláli JMti o est a o hrdlo saud

také náleží. A. 7.

ort Krále JMti a zem, kdož by od-

puštní vzíti a zem se zhostiti

chtl. U. 18.

Král JMt mny pro lidské potel)y

naíditi ráí. V. 18.

Králi JMti kdež se líbiti bude, tu

mincovati se má. V. 20.

lírále JMti gruntúv v myslivosti

žádný neužívej. V. 22.

s Krále JMti volí kníže JMt, stav

panský a rytíský práv svých pi-

initi a ujíti mohau. X. 18.

Král JMt pánv a rytístva k vojnám

nutiti nemá. B. 4.

Král JMt komuž by pokutu pro fe-

drování odpovdníkuov dáti ráil.

A. 24.

Královny eské vna svého odcizo-

vati od zem nemohau. A. 40.

Krále Jiího JMti groš eský kdy

zaražen. S. 32.

Krále Rudolíii ímského JMti ro/.-

sudek o neádných a pinucených

slibích a závazcích. U. 13.

Kieti žádný nemá v as saudu. C. 7.

Krmy od tidcíti let užíváni la se

potvrzují a prokazují. E. 16.

Krem vnov zaražených užiti žádný

nemá. E. 10.

„Kiv a neprav mluvíš," není to za

odhánku. E. 32.

Krajuov v echách kolik jest, a jak

se poítají. G. 22.

Krajové se zejména jmenují, a co se

do kterého za plion dává. J. 39.

Item, Též. J. 40.

Krajští sjezdové a snmové vyzdvi-

ženi pod pokutau hrdla ztracení.

A. 5.

do Krajuov od puohonu co se platiti

má. J. 38.

Kiky pi saudu komorním služebník

hofmistruov pctrhuj. Q. 11.

Kiky pi saudu zemském purkrab

menší petrhuj. C. 7.

Kradenau a zlodjskau vc kdož by

z vdomosti aneb z nevdomosti

kaupil. U. 3.

Kradené vci, jestli by jsc kdo uptal

u kterého žida. X. 14.

Kšaftové a nápadní rozliní zápiso\ é.

F. 1.

Kšaft na mocný list královský ui-

nný, jaké moci jest. F. 2.

Kšaft uinil-li by kdo na mocný list

královský, a výminky by k zrušeni

jeho sob nepozuostavil. F. 2.

Item, Též. F. 1.

Kšaftové na list mocný královský

do desk mají býti kladeni. F. 3.

Kšaftem neb zápisem výminka po-

zuostavená na odkázaní svrchkuo v,

nábytkuov, penz, klénotuov. F. 5.

Kšaft na ublížení cizí spravedlnosti

za sebau kdož by zadužal. F. 3.

Kiu-vám a pankhartuom ve dsky nemá

býti kladeno. G. 39.

Kvcrkové a nákladníci hor, jak se

ku panuom, na jichžto by se grun-

tích hory zlaté a stíbrné zjevily

chovati mají. X. 22.

Lidí poddaných a sedlských potc-

teboval-li mštnín který k sv-

domí. Z. 2ri

Lidem podezelým a zhaubcím zem-

ským na slib nemá býti veno.
Z. 6.

Lidé poddaní, v jedné vsi nkolika

panuov. Q. 22. Item, Též. Q. 23.

Lidé poddaní zprotivili-li by se pánu

svému. V. 1.

Lidi obecné, sedlské, robotné k sv-

domí kdož by chtl vésti. S. 1.

Lidem mladým na zbytené utrácení

iipprijuoj žádný. E. 8.



llegiatium. 457

Lidi poddunýcli nemá propauštti,

kdož komu obraiinim listem v statek

se uvazuje. F. 30. Item, Též. J. 13.

o Lidi ddiné a ele zbhlau, jak

se pohánti má. J. 10.

Lidi z lovenství kdož by pro-

pauštl z toho gruntu, k nmuž by

práva a spravedlnosti neml. J. 13.

Lidi zbhlé neb ele kdo by pe-

chovával, aneb mocí je u sebe držal.

J. 27.

Lidi poddané kdo by komu u vazb

držal. R. 21.

Lidé z poddanosti jak pánu svému

vyjiti a lovenství zbaviti se

mohau. R. 36.

Lidem sedlským, nádenníkuom a ro-

botným, od míle k svdomí co se

dává. R. 42.

Láni pro peníze, kdy a jaké býti

muože. E. 34.

Lén na knížetství pijímání. A. 22.

Lén a manství králové svoboditi, ani

odprodávati nemohau. B. 3.

Léna manové od JMti královské

všickni do dne a do roka pijí-

mejte. O. 5.

Lénské a manské statky sudí dvorský

sauditi má. O. 12.

Léta zemská poítají se ti léta a

osmnácte nedlí. E. 35. Item, Též.

E. 36.

Letuom zemským v své spravedlnosti

dal-liby kdo projíti. D. 36. Item,

Též. E. 36.

Lét zemských promlení pro neuvá-

zání s komorníkem. G. 29.

Léta sirotkuom byla-li by dána, co

initi mají. F. 11.

Lét dvadceti pacholík míti musí,

chce-li dílu a spravedlivosti své

užiti. F. 12.

Léta sirotkuom od krále a saudcí

zemských jak se dáti mohau. F. 12.

Léta se promleti nemohau v as

války. Cr. 29.

Ležení pro neplnni, jaké býti má.

Q. 30. Item, Též. R. 1.

Lesové okolo silnic pro laupeže mey-

ceni býti mají. U. 30.

Lesy a dívím fedrovati má pán

gruntu, na nmž by se hory zjevily,

nákladníky. X. 22.

Listuov, majestátuov, smluv, ceduli

ezaných, práv mstských, kdož

by k spravedlnosti své poteboval.

R. 44. Item, Též. R. 40.

Listové mocní královští na statky

manské v moci královské. A. 21.

Listové královští na léna z kanceláe

eské vycházeti mají. B. 5.

Listem v zastaupení saudu, jest-lí že

by se jeden druhému zapsal. C. 17.

Item, Též. C. 18.

Listem obrannim v statek se uvazu-

jícímu kdož postaupiti by nechtl,

odboj právu uiní. C. 29.

Listuom obrannim odporové se ne-

djí. C. 29.

List obranní, kdy a v kterých ])í

inách se vydává. C. 29.

List mocný královský na kšaíty, tak

mocný jak dsky. F. 1. Itom, Též.

F. 2.

Listové s pokutami ležením pro pe-

níze k saudu purgkrabskému ná-

ležejí. D. 5.

Listové mocní od panv a rytístva

k sauduom mstským. Z. 21.

Listové mocní k sauduom na zisk

i na ztrátu. D. 23.

Listové mocní královští s kšafty do

desk se kladau. F. 3.

Listové kšaftem aneb listem svení,

F 10.
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Listové na penize, na kteréž by vle
dobrá nebyla, ani se o nich ne-

kšaftovalo. F. 8.

Listové zpravni, do desk jak se klásti

mohau. H. 13.

List zpravni na prodaj statku s ru-

kojmiui. II. 16.

List proezaný a zkažený s pokutau.

H. 14.

Listové latinští aneb nmeští ve

dsky klásti se mohau. H. 19.

List provolaci na odúmrt vracovati

se má, než by viza byla jemu vlo-

žena, O. 15.

Listy poslm kdo odjímá a je otvírá,

veytržnost provozuje. Q. 18.

Listové mocní na zisk i na ztrátu

k saudu komornímu a purkrab-

skému mohau býti dáváni. Q. 28.

Listové na peníze se promlují, kdož

od neplnní rokuov letuom zem-

ským projíti dá. Q. 29. Item, Též.

R. 9.

Listové podlé notule kancelái praž-

ské, dláni býti mají. Q. 33.

List neb zápis s jakauž koli pokutau

na se uiníš, podlé té zstaven

budeš. R. 6.

List falší byl-li by komu naen. R. 8.

Listové hlavní s pokutami, jak se pro-

mlují. R. 9. Item, Též. Q. 29.

List hlavní komuž by shual aneb

ztracen byl. R. 12.

Listovní škody k saudu purkrab-

skému náležejí. R. 3.

Listové a zápisové na peníze obecné

berné svdíce. S. 32.

Listové na staré úroky se vztahujíce,

jakým se spuosobem obnovovati

mohau. R. 33.

Listem vyváženým jcst-li by kdo

koho napomínal. R. 13.

T.íist vnní dokudž muž živ jest, pro-

mleti se nemuož. R. 9.

List zatykai od toho saudu, od kte-

réhož se písudek stal, bráti máš.

R. 14.

Lišky a vlky do jara na gruntích

svých lapati muožeš. V. 22.

Lužiané, Moravané a Slezáci za cizo-

zemce se nepokládají. R. 15.

M.
Maršálka zemského v saudu zemském

místo. A. 13.

Maršalství zemského úad. A. 30.

k Maršalství zemského úadu páni

Dubští a páni z Ronova hlásají se

spravedlnost míti. A. 30.

Manských statkv osvobození a v d-
dictví uvedeni. B. 16.

Man na manském práv sauzen býti

má. A. 7. Item, Též. R. 38.

Man z veytržnosti ped krále JMt

pohnán býti má. D. 4.

Man z náku cti, a z listovní vci,

tu kdež jiní, pohnán býti má. D. 4.

Manové a jich vci, kde píslušejí

k saudu. D. 4.

Manských ddin prodaj kdož by zá-

pisem desk zemských zpravoval

G. 1.

Manští statkové na krále pišlí, jak

a kdy se provolávají. II. 31.

na Manské ddiny právo ve od desk

dvorských. O. 3.

Manové všickni léna pijímati, a po-

vinnosti v jistém ase vykonávati

povinni sau. O. 5.

Manských statkv osvobození, kterak

má býti pokázáno. O. 6.

Manská povinnost anebo písaha.

O. 8.

Manských statkuov prodávání a ku-

pování ppuosob O. 7.
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Manství a lón od království eského
odprodávati, ani osvobozovati krá-

lové neniohau. lí. 3. Itcm, Též.

B. 13.

na Manu právo kdož by ustál, anebo

rozsudkem summu obdržal. Q. 27.

Manskau povinnost a slib v roce a

v šesti nedlích manové vykoná-

vejte. O. 5.

Mana zatknauti muožeš, nechceš-li

práva vésti. Q. 27.

Man na statku manském závad žád-

ných nemuože initi, než toliko do

desíti kop grošuv vnem manželce

své. O. 9.

na Manský statek práva vedení spuo-

sob. O. 10. Item, Též. O. 11.

Manuom z stavu panského a rytí-

ského jak jse psáti má. O. 22.

Manská pokuta pi-o nedodání puo-

homi. O. 34.

Majestáty, listy, smlauvy i jiné všeli-

jaké spravedlnosti, jak lidé do desk

zase sob klásti raohau. €. 20.

Majestát krále Vladislava slavné pa-

mti na odúmrti a nápady pánuom

a rytístvu daný. F. 25.

Majestátové latinští neb nmeští do

desk psáti jse mohau. H. 19.

Majestátuov, listv, cedulí položení

a jiných vcí kdo by poteboval,

jak má pohánti. R. 40. Item, Též.

R. 44.

Majestátuov celých ped saudem kla-

dení. R. 44.

Majestátuov a zápisi°iv od císauov

a králiiv propjených každý užíti

má. S. 29.

Malovati na potupu náboženství stra-

na strané nemá. B. 17.

Matka s statkem svým muož uiniti,

což chce. F. 9.

Majdbnrská práva z strany stavu-

kuov vyzdvižena. R. 31.

Meytiti lesové se mají okolo silnic

a cest od držiteluov gruntuov,

na nichž se škody lidem djí.

U. 30.

Mezníky kdo by komu vymetal, pe-

sekal, aneb jinam pesadil. L. 21.

Mincraejstrský úad. A. 29.

Mincmejstra krále JMti a království

eského práce. X. 21.

Milost, aby lidé poruníky dskami,

neb registry zdlati mohli. D. 30.

Mistrovští a kollegiatští statkové

L. 40.

Mistru popravnému od zloincuov jak

se platiti má. R. 29.

Místopísae království eského d-
chod. !t . 9. Item, Též. L. 1.

Místosudího dvorského dchodové.

O. 25.

Mince naízení, kdež by hory zlaté

a stíbrné velmi šly. X. 2tí.

Mince eské a jiné mají zprubovány

býti. V. 14. Item, V. 15.

Minci eskau kdož by pepaloval a

pekupoval. V. 16. Item, Též.

V. 18.

Mince u Hory Gutny dobrá má bita

býti. V. 17.

Mince eské falšování a vtrušování

nehodných penz. V. 29.

Mince knížete Lehnicského znpov-

dína. V. 14.

Mince Pruská, Marecská a Hanuše Bra-

dembiu'ského zapovdína. V. 17.

Mnu král JMt naíditi pipovídá pro

poteby lidské. V. 18.

„Mj na mne péi" (jest-li že by

jeden druhému ekl) „budu t
bíti." T. 31.

Mezi ohledování od purkrabí Praž-

ského jakým poádkem se vyko-

nává. Q 37.

Ménní a placeni zlatých uherských,

reynských, grosv eských, pi
vcyplatách .statkuov. S. 31.
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Mie zemského dcliod. N. 29.

Mšané z gruutv mstských na

práv mstském se hlete. Z. I.

Mštnín na mstském práv saiizen

bu. A. 7. Item, Též. R. 38.

Mšané pi statcích pozemskýcli jak

se mají chovati. Gr. 40.

Mšané z mstských vcí ped saudy

své, a ne zemské, poháníni býti

mají. D. 6. Item, Též. Z. 4. Item,

Též. X. 15.

Mštnín z vci svené na svém

práv vinn býti má. Z. 10.

Mstská vc byla-]i by v zatmlosti,

a pnohon na ní od saudnov zem-

ských vyšel by. X. 15.

Msta královská, jak pohánti neb

poliánna býti mají. D. 23.

Mšané z pozemských statkuov ele,
i lidi zbhlé s sirotky vydávati po-

vinni sau. J. 22.

Msto od puohonu, odporu, poru-
níka co dává. K. 3. Item, Též-

K. 10.

Msta královská pes dv nedle

vzuov déle žádnému nejsau po-

vinni u vzení svém držeti. R. 17.

Msta mohau na JMt královskau o

zjevných híších vznášeti. R. 28.

Mšané, pro a z eho zatj^káni býti

mohau. C. 31.

Mštnín kdyby zamordoval pána

neb rytíského lovka. R. 35.

Mštnín z hlavy pro mord na svém

práv vinn býti má. R. 38.

Mšané, svdomí jest-li by potebo-

vali k svým saudra mstským od

osob z staviiv aneb od jich lidí

poddaných. R. 43.

Mstská osoba, byla-li by psancem

nevyvedeným. U. 26.

na Mštnína zloinec vyznal-Ii by

pi trápení. U. 28. Item, Též.

V. 6.

na Mštnína pro vci mstské sta-

rosta komornií pnohonuov nemá
vydávati. X. 15.

Mstská osoba, neb obyvatel mstský
z stavuov, k saudu mstskému
s kterými vcmi náleží. Z. 2.

Mštnín, jest-li by koho z panského

aneb rytíského stavu zlianl aneb

naekl. Z. 8.

Mšané o ele v mst sute se

na svém práv. Z. 12.

Mstské vinny všeckj' pi práv mst
ském zuostávají. Z. 13.

Mštnín svadil-li by se se pánem

neb rytíským lovkem. Z. 15.

Mštnín peiuil-li by na gruntích

zemských. Z. 16.

Mstské všeckny vci, velké i malé,

pi saudu mstském se zuostavují

Z. 19.

Mladým lidem bez vuole rodiuov,

a poruníkuov nepjuoj. E. 8.

Mladí lidé ped dvacíti lety, byli-li

by od koho v zápisy bez místa

uvedeni. E. 20.

Moc zápisem k kladení do desk daná.

G. 4.

Mocný list královský na kšaftováni

tak mocný jako dsky. F. 1. Item,

Též. F. 2.

Moravané za cizozemec se nepoklá-

dají. B 15.

Morem neb válkau petrhlo-li by se

právo. É. 38.

Mordéi, zlodji, povalei po silnicích

i cestách, i po krmách mnjí vy-

zdvihováni býti. R. 29.

o Mordy, mezi všemi temi stavy

snesení. R. 34.

Mordé pi horkém skutku pistižený,

má dostaten býti ujištn. R. 31.
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Mordée statek, kterýž by ušel ;i

práva nedostál. R. 34.

o Mord byla-li hj snilauva uinna,

tím se králi JMti pokuta nc/.astíni.

A. 7. Item, Tž. R. U
Mordéem moha se dobe uji.stiti,

a dopustil by mu ujíti. R. 34.

Item, Tž. R. 3í5.

Mordu lidé sedlští aneb služebníci

Jest- li b)' se dopustili. R. 3t>.

Mordu aneb zranni kdyby se eizo

zemec dopustil. R. 37.

Mordé a vražedlnik z hlavy na svém

práv sauzen bu. R. 38. Item,

Též. A. 7. Item, Tž. Z. il

Mord z runice na nkom vykonaný.

X. 1.

Moc co jest? a kteí artiku!(»v za

moc poteni sau. T. 20.

Moci kdo by se dopustil, jakú ])okutu

nésti má? T. 24.

Moc kdo by uinil, jak má na býti

sazeno. T. 25.

z Moci jak obsiláno, a ped Itoho

býti má? T. 20.

z Moci obeslaný každý osobn státi

má. T. 31.

Moci násilnau k závazku a k slibu

byl-li by kdo pinucen. U. 13.

Myslivost na gruntech krále JMti

všecknm zapovdína. V. 22.

Myslivostí všelijakých zapovdí a vy-

mení ádov. V. 21.

Myslivost kdož by provozoval po za-

povdí gruntuov. V. 26.

Meytiti okolo silnic a cest, kdež se

laupeže djí, držitclégruntuov mají.

U. 30.

Muž žen a žena muži svditi sob
nemohau, ani také proti sob. S. 10.

Muži a žen kdež dsky spolen
svdí. T. 3.

Muži s ženau náleží-li jaká sprave-

dlnost, nemž jeden od druhého

jí odciziti. E. 22.

Muž kdy by ženu svú v poruenství

uvedl a zavadil. T. 10.

Muž manželce své nad vno její n;i

svrchcích muož dáti co chce. T. 12.

Mueni a trápeni zloinci jak a po-

kud býti mají. V. í).

l)i Muení zloincovna Hrad Praž-

ském kdo bývati mají. V. 9.

\)n Mueni zejména na žádného se

nevyptávej. V. 9.

N.
Nábytkové, svrchkové, klénotové a

peníze hotové, jak mohau dánj'

a odkázány býti. F. 5.

Náboženství svého jedna i druhá stra-

na bez pekážky užívej. R. 17.

z Náku cti a z hlavy ped krále JMt

každý pohnati muože. A. 7.

Nádenníkuom, od svdomí za míli co

se má dávati. R. 42.

Nadávky na minci kteí by brali

aneb dávali. V. 16.

Nadaný plat a statek duchovní pro-

mleti se nikdyž nemohau. Gr. 31.

Item, Též. E. 40.

Nadaní statkové, neb komorní pla-

tové. E. 40.

Nápadníci závady toho, po komž sta-

tek drží, zastávati a splacovati mají.

E. 18.

Nápadníci a držitelé statku všickni

spolen poháníni býti mají. D. 19.

Nápadní vodu na gruntu svém k po-

teb muožcš obrátiti. E. 23.

Nápadujse zbavuje, kdož poruenství

pijíti, a statku nechce nruiti. F. 21.

Nápadovéjak a na kteréjíti mají. F. 25.

Nápadní zápisové a kšaftové. F. 1.

Nápadníci a ddicové k zástavním

statkm právo mají. S. 28.
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Nápadník za nápadníka po smrti není

povinen pánu potem. T. 16.

Nálezové cizí a staí ped shoením
desk zemsk}>ch vyzdviženi. X. 17.

Nálezy a rozsudkj' nové k svým po-

tebám pi sandícli lidé ukazovati

nioliau. X. 16.

Nálezuov a veypovédí vcypisové, jak

se mají vydávati. H. 28.

Nález, když by piiovod neb pohnaný

umel, má ped se od saudcí uinn
býti. E. 10.

Náek cti a hanní co jest? a jaká

na to pokuta. E. 27.

z Náku cti puohonové jací a kde

býti mají. E. 30. Item, Též. A. 7.

Naíkajícím a hanjícim se vespolek

n.ipravy právní se neudeluje. E. 32.

Náprava pro náek cti co jest? a v ja-

kých slovích býti má. E. 27.

Náek na umrlého vztahovati a jim

se zastírati. E. 21).

o Nájemníky, schovance a pankharty

jak se má pohánti. J. 12.

Nevydal-li by kdo komu lovka,
eledína, sirotka a služebníka, na

poselství k sob uinné. J. 14.

Nackl-li by kdo svdky a toho náku
neprovedl, jaká pokuta. S. 9.

Náek od mštnína na pána a rj-

tíského lovka uinný. Z. 8.

Náek na menší úedníky zemské

uinný. H. 35.

Naíkati a hanti žádný tch nemá,

kteíž zlodje a zhaubce zemské

honí. T. 37.

Náprava pro náek uinní na honící

zlodje. T. 37.

Náek od lovka zachovalého na

tedrovníka zloiiicuox a lanpí ž

níkuov uinný. V. 27.

N.lsilnau mocí byl-Ii by kdo k zá-

vazku a k slibu pinucen. U. 13.

Nedílní streycové, aneb jiní pátelé,

jak poháníni býti mají. D. 14.

Nedílní bratí sob, a synové otcnom,

nasvdovati ncmohau. S. 10.

Nemocney a jehož by nkdo za ne-

mocného položil. C. 35. Item, Též.

€. 37.

za Nemocného nkoho klada, an by

mu toho neporuil, aukladník jest.

C. 37.

Nemaudrému synu otec, bratr aneb

strcyc muož poruníky zíditi. F. 4.

Nedílný bratr statek všicek (krom

po žen) na podíl klade. F. 28.

Nedílných bratí dílové nejdau na

oddlené. F. 31.

Nedílní bratí aneb strej-ci nkolika

synuov po sob zanechajíce. F. 32.

Nraey muož do desk ddiny klásti.

G. 38.

k Nemocným a sešlým lidem úed-

níci povinni sú jezditi. II. 6.

Neádní slibové a závazkov-é nemají

zdržáni býti. U. 13.

Nejvyššího komorníka, sudího a pí-

sae duochodové. K. 14.

Nejvyšší purkrab, komorník, sudí

jedním kmetem z lavic poháníni

býti mají. D. 7.

Nejvyššího purkrabí Pražského a

úedníkuov nejvyšších písaha .

B. 20.

v Nedli puohonuov koraorníci ne-

mají dodávati. G. 7.

z Nedržení smlauvy neb ze rení

puolion. D. 39.

Ncpostaupil-li by kdo po úmluv a

po zvodu statku. C. 29.

Nepostavení lovka, služebníka, pi

vyhlášení puohonu. C. 13.

Nepítelem kdož by se mnohým neb

jedné osob z stavuov postavil.

"z 27.

„Neprav a kiv mluvíš," to so za

odlianni nepoítá. E. 32.
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Nezpravy jakým ponidkem picliú-

zejí. (i. 14.

Nezprava vuní. G. IG.

pro Nezpravu kdo by se na i sta-

tek chtl vésti. G. 22.

Non a tejn bez vyslyšeni žádný

od žádného usmrcen býti nemá.

U. 2.

Neuvazuje-li se kdo v statek asn
s komorníkem, spravedlnost svaii

promluje. G. 25).

O.

Obranním listem v statek se uvazu-

jicímu kdož odpor iní, odboje

práva se dopauští. C. 29.

Obranní listové jak vycházejí. ('. 2í).

Obranním listem uvážeš-li se v í
statek, jeho neplnndruoj ani lidí

z lovenství nepropauštj. F. 30.

Item, Též 1. 13.

Obranním listem chtl-li by se uvá-

zati v statek, a bylo by zbranno.

G. 29.

Obcím nadání a milosti královské,

jak v dsky vcházejí. G. 3.

Obhajování zem a práva. lí. 10.

_Item, Též. B. 11.

<ibSLlaL-li bj kdo aneb pohánl po

tikrát z jedné vci aneb p»'.

C.'28.

Obeslání ke dni úternímu. I), 1.

Obeslání, pi\honové a žaloby jak

k zdvižení picházejí. C. 38.

Obesláním neb puohonem, nebjl-li

kdo v statku zastižen. E. 4.

Obesláni k osmnácti nedluom. E. 4.

Obcí ani cest jeden bez druhého ve

vsi spolené, nemá zatopovati.

Q. 22.

Obstaviti jistecjistce mže bez opo-

vdí. R. 31.

Oistníci k písaze jací býti mají.

C. 34. Item, Též. . •. / T

Odboj právu kdož by uinil, jak

k nmu zachováno býti má. C. 29.

Item, Též G. 29.

Odhádaní kdož by se pro dluh neb

pro vno dopustil. G. 14.

Odhadové pro dluhy když se vyko-

návají. G. 14.

Odhádaní vyžádati a kdo by odhá-

dati nedal C. 30.

Odpovd v poselství náku cti ve

dvau nedlích dáti máš. E. 28.

Odepení ped saudem pes pedešlé

vlastni piznání. E. 14.

Odporové listm obranním žádni se

nedjí. C. 29.

Odcizovati zemí, zámkuov, od krá-

lovství eského král nemuož. B. 13.

Odcizcnau spravedlnost kdož bj^

komu prodal aneb ji postupoval.

H. 3.

Odpovdníky a nepátely zemské

kdož by fedroval. A. 24.

Odporové v stedu slyšáni býti mají.

F. 35.

Odúmrt od krále JMti daná provo-

lati se má. O. 13.

Odúrarti a veyprosy v kterém asu
se vykonati mají. O. 10.

Odpor osobn dskami se má klásti.

F. 36.

Odporové najobyenjší nebo na

zmatek. F. 37.

k Odporuom pohnal-li by, a potom

by sám nest:ll. F. 38.

Odúmrti král Vladislav JMt stavu

panskému a rytískému dáti ráil.

F. 25.

Odboj iní, kdož uvázati se zbra-

uje majícímu list obranní. G. 29.

Odhadové od koho, jak a kterého

asu se dji. G. 22.

Odboj právu kdož by uinil, jaká na

toho pokuta se vztahuje. G. 25).

Odhadové a zvodové pi s.nulu dvor-

ském. O. 25.
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o Odpoiícli a vizáli pi nienšicli

dskách. IV. 1.

Odpor po provolání (»dúnirti. O. 14.

Odporníci odúnirti jestli že by zo-

iiieli. O. 18.

Odporaíkuom na odúmrt hojonistvi

se propjuje. O. 19.

Odpovdníkem neb nepítelem kdo

by se mnohým neb Jedné osobé

z stavuov postavil. Z. 27.

Odpovdník kriilovství eského vy-

hlášen býti m;'i všem vuobee. R. 19.

Odpovdníkm glejtové jak a od

koho se dávají. T. 18.

Odpovdníci pod glejtem jak se

mají chovati. T. 18.

Odpovdníkuom raditi a žádný s nimi

stilvati nemá. T. 18. Item, Též

Z. 28.

Odpovdl-li by kdo jedné osob
aneb více jest všech odpovdníkem,

T. 28.

Odpovdl-li by kdo, takto ka: „Mj
na mne péi." T. 31.

Odpovdník a zhaubce zemský za-

vázal-li by koho slibem. U. 15.

Odpovdníci okolních knížat a zemí.

U. 23.

Odpuštni od krále a zem kdo by

chtl vzíti. U. 18.

Osvditi se máš, jsi-li pohnán, jest li

žes toho neml. R. 44.

Odsvdení nkterých vcí v kterých

slovích býti má. R. 44.

Ohnm kdo by zemi hubil. T. 27.

Item, Též. U. 23.

Omyl ve dskách jak napraven bývá.

C. 19.

Ohe pusti-li kdo v zemi a statek

komu vypálí. U. 26.

Opatové, pevorové a proboštov,

jak poháníni býti mají. D. 22.

Opravování 'roku pi puohoních m;l

pominauti. E. 14.

Osoba panská neb rytíská, dm
v mst maje. Z. 3.

Otec s dtmi svými nedílný. D. íi).

Otci s dtmi jest-li by náležela jaká

spravedlnost. D. 12.

z Otcových závad synové po jeho

smrti odpovídejte. D. 13.

Otce svého nepravosti syn nemá
bytí viasten. E. 6.

Otce svého závad synové za živ-

nosti jeho nejsú povinni platiti.

E. 7.

Otci s dtmi náleží-li jaká spolen
spravedlnost, té on od nich odci-

zovati nemuože. E. 22.

Otec díluov svých dtí nemá pre
odcizovati. E. 22.

Otec od svých dtí mužského po-

hlaví statku nemuož odciziti. F. 6.

od Otce dti díluov daných a odká-

zaných, pijdauce k letuom, požá-

dati mohan. E. 22.

Otec dcery dskami neb kšaftem od-

dliti muožc. F. 9.

Otcovský poruník co jest a jaké

moci? F. 11.

Otec statek na dti své pišlý, po-

vinen jest uruiti. F. 22.

Otec syna ženatého slušnú živností

má opatiti. F. 27.

Otec synuom dílným a zase synové

otci mohli svditi. S. 10.

Otec sa úedníkem u nkterého pána

a umel by potu nevykonaje,

8j'n není povinen potem. T. 10.

„Památné dal," co vyznamenává. I í?.

l'ánuov v saudu zemském sedání

po letech. A. 13.

Páni staí, noví a ješt nepijatí.

A. 33.

Pánuov z Rožmberka místo v saiidn

zemském. A. 15.
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Panského titule všeten sob ne.

osobuj. A. 33. Iteuj, Též A. 34.

Pána ddinélio (mimo krále JMt)

žádný z stavuov nemívej. B. 15.

Páni a rj^tísivo k vojnám nuceni

býti nemají. B. 4.

Pána a vládyku z saudu strany sob
vyprositi mohau. C. 14.

Pán neb rytí v mst duom ma,je,

v jaké povinnosti zasedí. Z. ii.

Pánem kdo by býti chtl, jak se

pi tom má zachovati. A. 34.

Pán gruntovní, na jehožto by se

gruntich hory zjevily, jak se cho-

vati má k nákladnikinn. X. 22.

Panování vyžádati co jesl. C. 30.

Item, Též G. 22.

Panování poslední co jest C. 30.

Panováni jalové a práva dovedení.

D. 37. Item, Též G. 14.

Panna jsauci v cizí moci práva svého

nepromluje. F. 13.

Panna slíbila-li by komu k manžel-

ství bez vle rodiv a pátel.

F. 19.

Panna svého panenství jest-li že by

nezachovala. F. 19.

Pannu kdyby vdáni poctivé potká-

valo a pátelé jí toho zbi'aovali.

F. 19.

Pannu kdož vdáváš, o její vno
(když ovdoví) se starej. S. 40.

Pankhartuom a kurvám nic ve dskj'

nemá býti kladeno. G. 39.

Pankharté neb poboní synové v moci

rodiuov zuostávaji. I. 20.

o Pankharty, schovance, nájemníky,

jak pohánno býti má. I. 12.

Páni, kteí v saudu zemském sedají,

ped menší úedníky z nevydání

lidí toliko mají poháníni býti.

I. 26.

„Památné dal" kdež pi nálezu stojí,

škody se pisuzují. I. G.

Práva a zízoní zemskri líAÍ).

Památné komu náleží a jak bráno

býti má. L. 43.

Pastev spolen užívati mají lidé

v jedné vsi nkolika pánuov. Q. 23.

na Pastvách a gruntech po zapo-

vdí byl-li by komu dobytek zajat.

q 23.

Pavování pi všelijakých horách jaké

býti má. X. 22.

Pastýnov, žebrákuov a chodcuov

škodných vyzdvihování. R. 25
Item, Též R. 29.

Pannu kdož vdává, vnem jí dosta-

ten opat. S. 40.

Páni k svým služebníkm jak se

mají chovati a služebníci ku pá-

nuom. T. 13.

Pán služebníka svého dal-li by do

vže a o hrdlo jej pipravil aneb

slibem jej zavázal. T. 13.

Pán rozkazal-li by co úedníku, sin

žebníku aneb lovku svému pod-

danému uiniti. T. 15.

Pán neb rytíský lovk neosedlý

pro peinní cti a vrau zavázán

býti má. Z. 6.

Penz v zástav statku kdož by

vzíti nechtl. S. 26.

Peníze hotové sirotí u desk mají

oznámeny a urueny býti. F. 11.

Penžitá pokuta v puohonu polo-

žená, po právu stáném. C. 26.

Peníze, klénotové, svrchky a ná-

bytky ústn na výmínku mohau
odkázány býti. F. 5. Item, Též

F. 9.

Peníze hotové sirotí. F. 11.

za Peet k dobrým vuolem jeden-

každý ústn má prositi. Q. 35.

Peeti vlastní kdož bj^ odepel.

Q. 36.

Peetí od listuov zlámaní a odtr-

žení. R. 5.

na Peníze obecn berné listové neb

zápisové znjící. S. 32.

30
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Peníze a groše tu se dlati mají,

Icdež král JMt rozkáže. V. 20.

Pergmistr na horách zlatých a stí-

brných jak se chovati má. X. 20.

Písae nejvyššího dvr v jaké váž-

nosti se drží. T. 40.

Písae nejvyššího písaha. B. 21.

Písa zemský na katede v as saudu

zemského má bývati. C. 1.

Písae zemského zapisování v saudu

a pi relací, . 4.

Písa nejvyšší jak má pohnán býti.

D. 8.

Písae nejvyššího duochodové. K. 14.

Item, Též K. 36.

Písa menších desk co na práci míti

má. G. 7.

Písae menších dosk povinnost. S. 12.

Písae menších desk zemských duo-

chod. m. 1.

Písae pi dskách dvorských duo-

chod. O. 25.

Písa saudu komorního má býti lo-

vk zachovalý a bytem v Praze.

Q 7

o Piva vaení artikul mezi stavy

poodložen. Z. 26.

Placení ke dskám od rozliných zá-

pisuov a vkladuov. I. 35.

Platu komorního neplacení a zadi--

žování. G. 31.

Písauov pi svdomí, kteráž by pi-

jímali, tejnost. S. 3.

Písai v mstech pi pijímaní sv-

domí jak se chovati mají. S. 19.

Písa v každém mst lovk má
býti dobrý a zachovalý. Z. 24.

Pych co jest a jak se pohánti o to

má. Q. 21. Item, X. 10.

o Pych poselství, jaké býti má.

Q 21.

Plat nadaný promleti se ncmuože.

(;. r>i

Poctivosti a hrdla komuž by se do-

týkalo a on s svdky na hotov
nebyl. S. 7.

Podkomoího úad. A. 28. Item,

Též Z. 13. Item, Též Z. 17.

Podkomoího písaha. B. 21.

Podezelým lidem na slib nemá v-
eno býti. Z. 6.

Poslové krále JMti na Karlštejn vy-

slaní. B. 34.

Poteby pípadné krále JMti a zem-

ské. B. 40.

Poklidové do as uritých bráni

býti mají. C. 12.

Poddaného lovka i služebníka, jsi-li

pohnán, máš pi púhonu hned po-

staviti. C. 13.

Pohnaný zavolán, jsa ohlas se. C. 21.

Item, Též Q. 13.

Pohání-li kdo z vtší summj' než

sám má, musí uruiti. C. 24.

Pohánl-li by kdo po tikrát z jedné-

pe aneb z jedné vci. Q. 28.

Pokuta, kdož by v saudné svtnici

kiel. C. 7.

v Pokutu králi JMti upadají, kteí

se neho neslušného dopauštjí.

A. 24.

Pokuta na saudcc zemské, kdyby se

sjíždti a asn k saudu scházeti

nechtli. B. 40.

Pokuta, kdož by v as saudu z(Mn-

skéhó na katedru vešel. C. 3

Pokut a vin úedníci a saudce zem-

ští vyprošovati nemají. C. 8.

Pokuta, kdož by útok vloze do su-

chých dní nepohnal. D. 31.

Pokuta, kdož by se zmatku dopustil.

^i). 31.

Pokuta jaká komu svdí, podlé té

se zachovej. 1). 27.

Pokuta, kdož by komu mezníky vy-

kopával, pesekával aneb jinam

peniišel. E. 21.
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Pokuty, kdož by neužíval, siž by

léta zemská prošla. E. 40.

Pokuta, kdož by komorníka vyrue

prav jeho na to, což mu zápisem

svdí, nevedl. O. 26.

Pokuta, kdož by komorníka vyrue

jej na zmatek vedl. G. 27.

Pokuty v zápisu neužívaje, až by

léta zemská prošla. G. 29.

Pokutu máš-li a vedle té se necho-

váš, sám sebau budeš vinen. G. 31.

Pokuta na ty, kdož by ve dsky

kladli, sami toho prvé ve dskách

nmvše. H. 2.

Pokuta na many pro nedodáni puo-

honuov. O. 34.

Pokuta pychu neprovedení. Q. 21.

Pakuta veytržnosti neprovedení.
"

Q- 20.

Pokutu jakauž na se uiníš, podlé

té zuostaven budeš. R. G.

Pokut listem hlavním vymených,
kdož by neužíval. R. 9.

Pokuta, kdož by komu lovka bez

viny umoil aneb na zdraví škodu

mu uinil. R. 21.

Pokuta pro zamordování lovka
poddaného. R. 36.

Pokuta pro nepostavení mordée.

R. 36.

Pokuta penžitá pro mord od mšt-
nína vykonaný vyzdvižená. R. 35.

Pokuta, kdož by prvé k svdomí
pohnal svdky, nežli pohnaného

ku pi. R. 41.

Pokuta pro nepoložení majestátuov,

listuov, cedulí ezaných. R. 44.

Pokuty sob dané od krále JMti

pro fedrování odpovdníkuov,

každý užiti má. A. 24.

Pokuta králi JMti pro mord nále-

žející smluvau zastína býti ne-

mnoze. A. 7. Itcm, Též R. 34.

Pokuta na toho, kdož by íorteln

pod spuosobem dluhu svého n-

koho o spravedlnost chtl strojiti

S. 26.

Pokuta, kdož by sa obeslán od mí-

stokomorníka k odhadu nepijel.

G. 22.

Pokuta na posl}' nepráván zprávu

o poselství inící. S. 4.

PoJaita__pLQu_afiy^dání- eledi a 4i4U

zbhlých, i. 27.

Pokijtrt hrozná na t}', kteíž by se

^^oci dopustili. T. 24.

Pokjjtaf' kdož by z moci obsílajc,

-^^neprovedl. T. 31.

Pokuta hrozná, kdož by cedule

zrádné psal aneb lepal. T. 34.

Pokuta, kdož by honiti nechtl, kdj'ž

pokik vzejde. T. 35.
'

Pokuta na sedlákyj^dyžby^lodjuy
azhaubcí zemských nehonili. T. 37.

Pokuta, kdož by dotýkal honících

zlodje. T. .*i7.

Pokuta, kdož by brané dobyl v tom

míst, kdež dsky zemské se cho-

vají. T. 40.

Pokuta, kdož by na úedníky a ko-

morníky sáhl, když od desk vy-

síláni bývají. U. 1.

Pokuta pro neraeycení lesuov okolo

silnic a cest. TI. 30.

Pokuta, kdož by lidi poddané za-

stával proti jich pánuom. V. 1.

Pokuta, kdož by se zejména na koho

pi trápení vytazoval. V. 9.

Pokuta na toho, kdož by rybniká-

uov škodných vyzdvihovati nedal.

V. 11.

Pokuta na ty, kteíž by na minci

nadávek pijímali a dávali. V. 14.

Pokuta, kdož by se puntovali a po-

stranní zápisy proti králi JMti

inili. A. 8.

Pokuta, kdož by snmy a sjezdy

bu obecní neb krajské pokládal.

A. 5.

30*
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Pokuta na ty, kteí by s runicemi

postiženi byli. V. 27.

Pokuty rozliné pro myslivosti pro-

vozování na cizích gruntech. V. 21.

Pokuta, kdož by myslivost na grun-

tích krále JMti provozoval. V. 22.

Pokuta, kdož by jámy na zv ve-

likán i malau dlali. V. 22.

Pokuta, kdož by myslivost provo-

zoval po zapovdí gruntuov. V. 26.

Pokuta na židy z strany pjek a

základuov. X. 14.

Pokuta na neupímné a nedbánlivé

eníky. X. 12.

Poboní synové neb pankharté

v moci rodiuov zuostávají. I 20.

Pona žalovati a pi vésti, potom by

tak zanechal. E. 25.

Poctivosti když se dotýe, saudce

stran na pátely podati mají.

A. 18.

Potem syn za otce pánu povinen

není. T. 16.

Poet vtší v saudu obdržuje. C. 16.

Poruníci k kterým pem mohau od

stran zdláni býti. C. 25

Poruníci prosaudí-li co na míst
tch, kteíž je za poruníky zídili

C. 25.

Poruníci z sirotích spravedlivostí

všickni spolen mají pohánti.

D. 20.

Poruníci po nápadu statek sirot-

kuom urukujíce. D. 21.

Poruníci na milost zdlaní, vysau-

dili-li by aneb prosaudili-li by co.

D. 30.

Poruníci nemohau spolkuov s si-

rotky initi. F. 15.

Poruníci statku sirotího nemohu
prodati sami o své ujm. F. 16.

Poruníci sirotkuov vysaudí-li aneb

prosaudí-li co, to k zisku i ke

škod sirotknom jde F. 11.

Poruník mocný otcovský sirotkuom

není potem povinen. F. 20.

Poruenství nápadem na nkoho
pišlé. F. 21.

Poruník provinil-li by co proti králi,

statek sirotí nehyne. F. 24.

Poruenství, když by na kterau

ženu pipadlo po píbuzenství. T. 7.

Poruník otcovský jaké moci jest.

F 11

Poruník králem JMti aneb saudci

zemskými sirotkuom daný aneb

po píbuzenství. F. 11.

Pohruožku kdož by uinil takto ka :

„Mj na mne péi." T. 31.

pro Podezení a domnní saudce

zemští každého obeslati mohau.

V. 13.

Pokik kdy se státi má a kdy k šturmu

zvonno býti. T. 26.

Poselistvf sti-any pychu jaké býti má.

Q 21.

Poselství v náku cti a v hanní,

s cedulemi ezanými. E. 28.

Poselství o vydáni lovka, eledína,

^^-«rotka. I. 14. Item. I. 19.

Poslední zápisové proti prvním, po

uinné zpráv, nic platní nejsau.

H 15

Poslové pi dodávaní phonuov a

obeslání, písahy initi mají. S. 4.

Povaleové a zhanbcové jak mají

vyzdvihováni býti. R. 24. Item,

Též R. 29.

Povaleuom, reytharuom a zlod-

juom od žádného stanovišt žád-

ného dáno býti nemá. U. 5. Item,

Též U. 6.

s Povalei byl-li by í lovk pod-

daný vzat aneb jat R. 29.

Povalei a zahalei do roka v služb

bez záplaty trvati mají. U. 7.

Povaleuov a zahalev nemá žádný

brániti vvzdvihnvati. V- 8.
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Popravy nocni h tejné zapovdíny

pod hroznau pokutau. U. 2.

Popravy jak opatrovány býti mají.

V. 9.

Poprava na komž se vykonati má,

k správ kesanské ten bu prvé

pipuštn a knzem opaten. V. 10.

k Popravám nejbližším zloinci po-

dáváni býti mají. R. 30. Item,

Též R. 26.

Popravnému lovku od zloincuov

jak se platiti má. R. 29. Item,

Též R. 30.

Popravy poádné a výsadné od krále

JMti býti mají. R. 36.

Potazu panského a vládycského vy-

nášení jaké býti má. A. 10.

Poteby pípadné a náhlé spšného

opatení potebujíce. Q. 8.

Posla kdo by kterého zbil v posel-

ství aneb jemu listy odjal. Q. 18.

Peinní mštnína na gruntích

zemských. Z. 16.

Pe na pokutu královskú a zemskau

se vztahujíce, nemají k smlauv
podávány býti. A. 18.

Písaha JMti krále Ludvíka svaté

pamti. B. 7.

Písaha rad JMti královské do saudu

komorního a dvorského. B. 23.

Písaha nejvyššího purkrabí praž-

ského a jiných úedníkuov. B. 20.

—^v^Písahy v kaple jakým poádkem se

* vykonávají. C. 34.

k Písaze pipuštn býti nemá, kdož

emu prvé odpíral. E. 13.

Písaha a povinnost manská. O. 8.

Písahati kterak má chromý. S. 23.

Písaha purkrabí Karlštejnských.

B. 25.

Písahy k svdomí pánuov a vládyk.

S. 20.

Písahy k svdomí mšan a oby-

vateluov mst. S. 22.

y P^P

Písaha písae mstského k pijí-

máni svdomí. Z. 24.

Práv svých a zízení zemských kníže

s stavem panským a rytíským

mohau piiniti i ujíti. X. 18.

Práva vedení spuosob jakým po-

ádkem vykonán bývá. C. 30.

Práva vedení spuosob na statek toho,

kdož by byl z moci obeslán. T. 33.

k Právu obhajováni a dovedení

stavové se sob zavázali. Z. 31.

Práva vedení zastavováno žádnému

nemá býti. H. 20. Item, Též

Z. 30.

Práva vedení po rozsudku saudu

purkrabského. Q. 26.

Práva vedení pro nezpravu. (i. 15.

Práva kdož nechce vésti, zatyka
muože vzíti. R. 14.

Práva vedení na ddiny zápisné neb

duchovni. G. 24.

Právem jedenkaždý živ bu a sám

sob nenapravuoj E. 33.

Práva morem a válkau byla-li by

petržena. E. 38. Item, Též (J. 29.

Item, Též Q. 31.

Právo vésti po rozsudku zana a

v tom by umel. E. 11.

Práva zaatá, ddicové a nápadníci

mohau dovésti. E. 11.

Právu kdož by se koli zprotivil a

jemu poddán býti nechtl. B. 11.

Práva a zem obhajováni. B, 10.

Item, Též B. 11.

Právo stáné, a že poruník muože

k nmu udlán býti. C. 11.

Právo stáné s penžitau pokutau

kdož by na kom obdržal. C. 26.

Právo stáné obdržíš-li na kom, ne-

spauštj se ho. D. 35.

Právo stáné pro nevydání svdomí,

lidí nepostavení a neho jiného

nepoložení. S. 2. Item, Též R. 42.
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Právo žádné mstské pes dv ne-

dle vzuov nkomu není po-

vinno déle držeti. R. 26.

Práv, sauduv a poádkuov hory

v nov vyzdvižené Jochmtálských

užívejte. X. 29.

Pražané pi statcích pozemských

jak se chovati mají. Cr. 40.

Pražané i jiná msta pi veysadách

svých se zuostavují. Z. 13.

Pátelé neb streycové nedílní jak

pohánti mají. D. 14.

Pátelé, smlauvcové aneb prosted-

níci nesložili-li by s sebe které

vci. D. 24.

Pátelé, kdyby se statek sirotí zle

opatroval, mohu na krále neb na

saud to vznésti. F. 23.

Prešpurský majestát krále Vladi-

slava JMti. B. 16.

Pe když se od stran vede, všecko

od písauov se má darmo ísti.

C. 1

Pevorové a proboštové jak pohá-

nti i poháníni býti mají. D. 22.

pes Pi rozsauzenau, kdož by po-

hánl, zmatku se dopauští. D. 32.

Pe a puohonové o veyplaty a vey-

tržuosti pi saudu komorním kdy
slyšány býti mají. Q. 12.

Pevedení vna jak býti muože.

T 4.

Pekupování a ven z zem vezení

stíbra pod ztracením hrdla zapo-

vdíno. V. 18.

Pepalování a pekupování mince

a stíbra. V. 18.

Píjemce vna kdo jest. T. 2. Item,

Též T. 4.

Pí cizích a vcí žádný na se nepo-

tahuj. D. 33.

Pi a spravedlnost svau každý muože
prodati aneb fláti komuž chce.

E. 2.

na Pi zavenau a vyslyšenau roz-

sudek se pedse státi má. E. 10.

Pi nkdo ped kterým koli saudeni

zana a té nevykonaje, od práva

by ušel. E. 25.

Pi a spravedlnost rozsudkem aneb

právem stáným ped saudem ko-

morním kdož by obdržal Q. 10.

Piznání vlastní k listu nebo k kšaftu.

E. 13.

Píhody lidské rozliné v artikul

o pychu pojatý. Q. 20.

Pikla-li by žena k vli muže svého

komu co dáti. T. 11.

Píhody mstské pi osobách i pi
statcích ku právu mstskému ná-

ležejí. Z. 6.

Prokurátor krále JMti muože v sau-

dích sedati. A. 11.

Prodávali-ii by bratí anebo dva

statek spolen a zpravau se za-

vázali. H. 17.

Prodaj pi statku upímný býti má,

aby se všecko na témž statku na-

šlo, což se prodává. E. 17.

Prokurátora krále JMti písaha.

B. 21.

Prokurátor na míst krále JMti po-

hánti i puohony pijímati má.

H. 30.

Promlení práva a spravedlnosti vše-

likteraké. E. 35.

Promlení listu na peníze. Q. 29.

Promleti se spravedlnost nemuožc

v as války. G. 29. Item, Též

E. 38.

Propuštní lovka poddaného ru-

kau dáním bylo-li by provedeno.

I. 21.

Propuštní zápisu z desk zemských.

H. 11.

Propuštní lidí poddaných z lov-
enství nepoádné. I. 13.

Provolání na odúmrt jaké býti má.

O. 13.
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Provolávacího listu lui odúmrt spuo-

sob. O. 24.

Provinuíin, když by statek nti
na krále JMt pipadl. H. 31.

Prošeno býti nemá za nkteré úad-
níky. C. 14.

Psanec aneb ten , kdož by cti a

hrdla byl odsauzen. T. 24.

Psanec nevyvedeny žádného práva

užiti nemá. U. 26.

na Psance nevyvedeného pi trápení

zejména ptáno býti muože. V. 9.

na Psance, zlodje, zloince a lau-

pežníky právo má býti puštno.

R. 29.

Ptactva lapání sklony se Ipem aneb

jinými nástroji. V. 25.

Purkrabství Karlštejnské úad stavu

panského a rytíského spolený.

A. 27.

Purkrabí Karlštejnských písaha.

B. 25.

Purkrabí Karlštejnských zápis jeden

druhému. B. 36.

Purkrab nejvyšší v nepítomnosti

krále JMti jak zemi opatrovati

má. C. 29. Item. Též B. 11.

Purkrabí Pražského v saudu zem-

ském místo. A. 13.

Purkrabí Pražský pi volení krále

JMti jak se má zachovati. B. 6.

Purkrabí kraje Hradecského písaha.

B. 21.

Purkrab menši Pražský na katede

býti a kiící má okikovati. C. 7.

Purkrab nejvyšší jak pohnán má
býti. D. 7.

Purkrab Pražský pi trápení zlo-

incuov na zámku Pražském má
bývati. V. 7. Item, Též V. 9.

Purkrabského saudu poádek. Q. 24.

Purkrab Pražský listy s pokutami

Slíditi má. Q. 38.

Purkrab menší na meze když by

ml jeti. Q. 37.

s Purkrabí bylo-li by rozkázáno

úedníkuom menším jeti. íí. 35.

Purkrabského úadu aneb purkrab

Pražského vedení. R. 10.

Purgraistra a rady chce-li kdo po-

hnati, má konšely zejména jme-

novati, a oni tolikéž zase. D. 23.

Item, Též Z. 17.

Purgmistr a konšelé spolumšany
a obyvatele své k vydání sv-
domí mají pidržeti. R. 43.

k Purgmistru, rad i vší obci po-

selství. Z. 18.

k Puohonuov vyhlašováni pi saudu

zemském všickni osobn stuojte.

€. 23.

Puohonové, když se vyhlašují, po-

hnaní se ohlašujte. C. 11.

Puohonové, žaloby a obeslání jak

k zdvižení picházejí. C. 38.

Puhonové ze škod i všelijací jiní

jak mají býti dodáváni. C. 32.

Puohon s žalobau jestli že by se

nesrovnával. C. 39.

Puohon jeden z dvojí neb trojí vci.

D. 2.

Puohonem jedním z kšaítu, maje-

státu, z smlauv}', z zápisu každý

muože pohnati. C. 23.

Puohon z ddictví jakým poádkem
vzat býti má. C. 29. Item, Též

G. 6.

Puohonové z nezdržení smluv a ze

reni. D. 39.

Phon ped prodajem statku, kohož

/by v statku zastihl. E. 4. ItBiH^-__

Též E. 1.

Puohonové k odporuom. F. 35.

Puohonové z ddictví. G. 6. Item,

Též C. 29. Item, Též. G. 7.

Puohonuov vyhlašování pi saudích.

G. 7.

od Puohonu do jednoho každého

kraje co se dává. I. 38.
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od Pnohonu msto, probošt, opat,

pevor, konvent co dávají. K. 3.

Puohon zastihl-li by koho prvé, než

by on (na poselství) lovka neb

eledína zbhlého vydal. I. 14.

Puohonné dsky a co se pi nich od

eho bére a platí. M. 23.

Puohonného listu forma pi saudu

dvorském. O. 21.

Pnohonové jakým poádkem pi
dskách dvorských vycházejí. O. 4.

Puohonové do saudu komorního.

Q. 8.

Puohon pro vydání svdomí s ce-

dulí, eho se žádá na pohnaném.

R. 40. Item, Též Z. 24.

Puohon pro položení listv, maje-

státuov, smluv, "fflnji flgnwýnhn

R. 40. Item, Též R. 42. Item,

Též R. 44.

v Puohonu penžitá summa pro ne-

položení poteb aneb nesvdení.
R. 42

Puohon kohož by ped prodajem

statku zastihl. E. 1. Item, Též
E. 4.

Puohon od saudu purkrabského

jeden Q. 27.

Puohon a útok od puovoda osobn
~zádán býti má. Q. 4.

Ptka pod puohonem aneb obesláním

byla-li by na koho uinna. Q. 19.

Pvod se všemi potebami má hotov
býti. C. 21.

Puovod k vyhlášení puohonv osobn
stuoj a se ohlašuj. C. 27.

Puntování a zápisové postranní vy-

zdviženi a zapovdíni. A. 8.

U,
Raditi po vyslyšení pe stranám

žádný saudce iiemá. C. 5.

Raditi žádný nemá králi JMti o od-

cizování neho od koruny eské.
B. 13.

Rada stará z Pražan ped novau

má býti vinna. Z. 17.

Rady a purgmistra kterého msta
kdož by chtl pohnati. Z. 17.

Ranami suchými kdož by koho zbil.

Q 1 >

Ran, gruntuov, škod, komorníkem
ohledováni. R. 41.

Relátorové jak relací od krále JMti

puosobiti a editi mají. A. 10.

Relátor s listem zpravním ke dskám

vyslaný. H. 13.

Rení ženy k vuoli muže není dr-

žemué. T. 11.

z Rení puohon a žaloba jak se má
sformovati. D. 39.

Relací všecky krále JMti z kance-

lái aneb komory eské vycházeti

mají. A. 12. Item, Též G. 3.

Relátorové na žádnan vc obecní a

zemskau pijímáni býti nemají.

A. 36.

Rejstíky a veypisy z desk asn
sob strany brávati mají. C. 1.

Registra statku sirotího pi uru-

kování ke dskám se vydávají.

F. 11.

Rekognicí jak se dává a do kterého

asu trvá. G. 4.

Rekognicí vezma, puohon také muož

bráti k odporuom. F. 36.

Rekognicí muož vzíti, nemohl-li by

pítomen kdo býti pi vkladu do

desk. M. 10.

Relací puohonuov a jiných všech

vcí piln se vykonávati mají.

G. 23.

Relací od hejtraanuov krajských kdy

a jak vydávány býti mají. R. 21.

Registry purkrabskými jakau na se

pokutu vztáhneš, pi té zuostaven

budeš. R. 6.

Registrátorv pi dskách zemských

duochodové. N. 15.
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Relaci od sandu komorniho ke dskáni

po rozsudku. Q. 10.

Relaci od saudu purkrabského ke

dskám po rozsudku. Q. 25. Itera,

Též q. 27.

ádu a právu kdož by se zprotivil.

B. 11.

ádu a práva obhajování. B. 10.

enika zemského práce pi puo-

honich. G. 7.

enika zemského dchod. N. 36.

eníci lidé dobí a na poctivosti

zachovalí býti mají. X. 12.

enici a prokurátorové pi spra-

vedlnostech lidských jak se cho-

vati mají. X. 7.

eníci žádných spolkuov a sroz-

umní o pe lidské s sebau míti

nemají. X. 8.

eníkuom za práci od každé pe
co dáno býti má. X. 10.

eníci ped saudy vselijakau ucti-

vost zachovejte. X. 11.

eníci lidi od smluv odvozovati

nemají. X. 12.

eníci stran a lidí ped saudy ani

svdomí lidských dotýkati nemají.

X. 11.

eníci žádného nemají zavazovati

sob, aby se bez nich nesmlauvali.

X. 12.

eníkem byl-li by kdo v své pi
aneb v spravedlnosti obmeškán neb

zaveden. X. 13.

emeslníci a obchodníci pána a ry-

tíského lovka vci, pro dluhy

do summy pti kop grošuov e-
ských mohau obstavovati. Z. 9.

emeslníkuom a obchodníkuom od
svdomí za míli placeno býti nemá.

R. 42.

Reytharuov, zlodjuov a povaleuov
žádný fedrovati nemá. U. 5.

Reythary, kdož by u sebe tejn pe-
chovával. U. 9.

Rytíský lovk aneb pán, duom

maje v mst, [v jaké povinnosti

zasedí. Z. 3.

Rybníky kdož by komu skopával

aneb mocí se v n uvazoval. T. 30.

Rybnikái listy fedrovní a zachovací

mají míti. V. 12.

Rybnikái v laupežech a mordích

postiženi. V. 11.

Rychtáové pi popravách zloince

knzem opatiti aneb sami jim na-

pomenutí kesanská initi mají.

V. 10.

Rozsudkové královští, panští i vlá-

dyští v své mocnosti zuostávaji.

A. 17.

Rodové staí panští a jich v saudu

zemském sedáni. A. 32.

Rodové nkteí jak pohánti aneb

poháníni býti mají. D. 18.

Rodové nkteí vedle milosti od

krále jim uinné se chovají. F. 32.

Rokv pi phonich opravování vy-

zdviženo. E. 14.

na Roku kdož s kým stojí, tomu

svditi nemá. S. 5.

z Rožmberka pánv v saudu zem-

ském místo. A. 13.

Rozdíl jestli by mezi bratími byl

o cedule dílí. F. 30.

Rozdílové dskami a listy toliko býti

mají. F. 26. Item, F. 30.

na Rozkaz aneb k rozkazu pána

svého kdož by co uinil. T. 15,

Rozsauzené pe obnovovati se ne-

mohau. D. 32.

Rozsudek pedce se vykonati má
po vyslyšení a zavení pe, by i

puovod i pohnaný umel. E. 10.

Rozsudkem aneb právem stáným

obdrží-li kdo spravedlnost pi
saudu komorním. Q. 10.

Rozsudek aneb právo stáné, kdož

obdrží, co dále initi má. R. 14.
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Rozpakoval-li bj' kdo lidi pi ho-

nní škdci zemských. T. 5. Item,

Též U. 24.

Rozvodnni vod pekazilo-Ii by komu
ku právu státi. D. 40.

Rukojmové za toho, kterýž by se

v vtši summu vzdhižil než bj^

statku svého ml. E. 12. Item,

Též F. 18.

Rukojmové vedle slibv svých dali-U

by co za koho. E. 12.

Rukojemstvi s každým rukojmím

umírá. E. 18.

Rukojmové, ješto komorníka vyru-

kuji. G. 28.

Rukojm pijal-li by zápis, že z ru-

kojemstvi vyvážen budeš. H. 21.

Rukojm máš-li za eledína aneb

služebníka svého. I. 25.

na Rukojmích eledína neb služeb-

níka cizího kdož by držal. I. 24.

Rukojmí kdyby jeden za druhého

déle býti a v témž rukojemstvi

státi nechtl. R. 4.

Rukojmím bylo-li by pl léta dáno

naped znáti. R. 7.

Rukojmové o statek jistce spolen
se dliti mají. E. 12. Item, Též

V. 18.

Rukojm kdož pijímá za vno panny,

vyupomínati je má. S. 40.

Rukojemstvi za vno, kdož by po-

tomn odpíral. T. 5.

Rukojmí jednomu dal-li by vitel
znáti, dáno má býti i jiným. R. 7.

Runic kdo, jak a v kterých pote-

bách všickni užívati aneb neuží-

vati mají. V. 27. Item, Též níže.

Runice sedlákuom zapovdíny pod

pokutau. X 6.

z Runice jest-li by kdo koho za-

mordoval. X. 1.

Rudolfa krále ímského JMti roz-

sudek o neádných slibích a zá-

vazcích. U. 13.

s. s.

Saiidu zemského králem Vladisla-

vem JMti osazení. A. 10.

Saudu zemskému všickni poddáni

býti mají, a v nestání žádnými

svobodami se zastírati nemohau.

A. 38.

Saudu zemského dosazování od JMti

královské echy hodnými býti má.

A. 6.

Saud zemský vtši kdy a jak držán

býti má. B. 38.

Saudu zemského vosazeni, a jak

v nm páni rodv starých po

letech, i také vládyky sedati mají.

A. 13. Item. Též A. 14.

Saud zemský bez pekážek a všeli-

jakého petrhováni vždycky držán

býti má. C. 2.

Saudce zemští piln se sjíždti k saudu

zemskému mají. B. 40.

Saudce zemští lidé dobí a na cti

zachovalí býti mají. A. 10.

Saudcí zemských písaha a povin-

nost. B. 22.

v Saudu zemském mén desíti osob

pi vykonání nálezu nemá býti.

B. 40.

Saudce zemští na pátely stran po-

dati mají, když se cti dotýe.

A. 18.

Saudce zemští panského stavu ped
menší úedníky z nevydání eledi

mohau pohánni býti. I. 26.

Saudce a úedníci zemští jak sv-

domí mají dávati. R. 39.

Saudce zemští všech sauduov na

písahy své a na Zízení Zemská

sauditi mají. X. 16.

Saudce zemští pro domnní a po-

dezení každého mohau obeslati.

V. 13.

Saudce všech sauduov vyšších pi
rozvažování zatmlých vci mst-

ských, jak se chovati mají. X. 15.
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tíaud menší zemský kdy ;i na které

dni se drž i H. 40.

Saudu menšímu zemskému které

vci náležejí. H. 40.

Saud komorní kdy a jak má držán

býti. P. 37.

Saudu komorního spuosob a poádek.

A. 16. Item, Též P. 37.

Saudcv saudu komorního sedání a

povinnost. P. 37.

Saud komorní o grunty žádného

saudu nemá initi. Q. 20.

Saudu komorního písa má býti lo-

vk zachovalý a bytem v Praze.

Q 7

Saud hejtmanský pipojen k komor-

nímu. A. 3.

Saudu dvorského osazení. Q. 10.

Saud dvorský kdy a jak držán býti

má. O. 1.

pi saudu dvorském co a jak se od

eho platívá. O. 25.

Saudu purkrabského osazeni a jeho

poádek. Q. 24. Item, Též Q. 40.

Saud purkrabský neádné zatení

saudí. C. 30.

Saud purkrabský listovní vci saudí.

D. 5. Item, Též. H. 40.

v Saudu každém poet vtší pe-

máhá. C. 16.

Saudce kterého koli saudu, má-li

s stranau jaký spolek, pi rozva-

žování té pe sedti nemá. C. 6.

Saudce po vyslyšení stran nauení

a rad žádnému nemají dávati. C. 5.

Saukupem v náku kdož by se za-

stíral. E. 29.

Schovati dal-li by jeden druhému

ntco. S. 24.

o Schovance, nájemníky, pankharty

jak pohánno býti má. I. 12.

Sedláni co jest a jaká na to pokuta.

R. 32.

Sedlských lidí a poddaných k puo-

honuom postavení. C. 13.

Sedlských lidí a poddaných pote-

boval-li by kdo k svdomí. Z. 24.

Sedlských lidí aneb služebníkuov

zamordování a od nich vykonaní

mordové. R. 36.

Sedláci, když by zloincv hor.iti

nechtli, ano pokik vzejde a

k sturmu so zvoní, mají obšeni

býti. T. 37.

Sedlští lidé byli-li by v myslivostech

postiženi. V. 22.

Sedláci tenat míti nemají pod po-

kutau. V. 23.

Sedlákuom všeckna myslivost zapo-

vdína. V. 25.

Sedlákuom runice zapovdno pod

pokutau. X. 6.

Sedlákuom za míli od svdomí pla-

titi se má. R. 42.

Sedláky k svdomí chceš-li vésti,

dej stran znáti. S. 1.

Sestry vdané a vnem odbyté ná-

paduov k statkuom nemají. F. 14.

Sestry pi nejstarším bratru s díly

svými zuostávaji. F. 31.

Sestry bratr jak odbyti a oddliti

množe i>eb nemuože. F. 32.

Sestry od bratí díluov nemohau

žádati. F. 32.

Seste kdyby se od bratra auzkosti

daly. F. 32.

Sestru bratr vdávaje, co po ní dá,

tím ji oddluje. F. 32.

Sestra nevdaná pekala-li by svého

bratra nedílného. F. 32. Item,

Též F. 39.

Shonové noní a podsed zapovdini.

V. 24.

Sirotci a vdovy k saudu zemskému

jak se obsílati mají. B. 39.

Sirotci kdy a jak své spravedlnosti

promlují. E. 39.

Sirotek jak na porunících statku

má žádati. F. 11.

Sirotci mužského pohlaví ve dvad-
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cíti letech k vku ozumnéimi pi-

cházejí, r. 12.

Siioti statek kdy a jak muože pro-

dáván býti. F. 18.

Sirotí statek, kdož by zle spravo-

val, pátelé na krále neb na saud
— vznésti inohau. F. 23.

Sirotí statek pro provinní porii-

nikv hynauti nemá. F. 24.

Sirotka, eledína, lovka a služeb-

níka každý povinen pánu jeho

vydati. I. 14.

Synové poostalí z závad otce svého

všickni pohánini býti mají. D. 13.

Syn oddlený od otce. D. 16.

Syn otce svého svévolnosti a pe-
inní nemá úasten býti. E. (i.

Syn otce svého závad za živnosti

není povinen platiti. E. 7.

Syn oddlený statkem od otce svého.

F. 6.

Syn nedílný od otce svého a bratí

statku nemuože odcizovati. F. 7.

Syn od otce svého dílu nemuože

žádati. F. 27.

Synové a dcery poboní v moci ro-

diuov zuostávají. I. 20.

Synové dílní otci raohú svditi, a

zase otec jim. S. 10.

Syn za otce, kterýž byl u pána úed-
níkem, není potem povinen. T 16.

Silnice, na nichž se laupeže djí, opa-

trovány a meycenj^ býti mají od

držiteluov gruntuov. U. 30.

Slezáci a Moravané za cizozemce se

nepokládají. B 15.

Slibové a závazkové neádní a z pi-

nucení uinní. U. 13.

Slibem odpovdník jestli koho za-

vázal. V. 15.

Slibové a lidé s týmiž sliby zuostate

pi svém právu. Z. 11.

Smna na vesnice k Karlštejnu od

stavuov povolená. B. 14

Smlauvce nejsau povinni o to, o
lidi smlauvají, svdomí vydávati.

S. 13.

Smlauvce a pátelé dokudž bj^ s sebe

nkteré vci (na nichž mocn pe-
stána jest) nesložili. D. 24.

Smlauvce prodléval-li by stranám

konce uiniti. D. 24.

Smlauvy se drž, a pes ní nepohánj.

D. 34.

Smlauvy jestli žef kdo nedrží, ne-

hanj jeho. E. 33.

Smlúvy nechtél-li by kdo komu uká-

zati, ano by se na také vztaho-

vala. D. 38. Item. Též E. 9.

Smlauva krále JMti s stavy o v.šc-

lijaké kovy. X. 19.

Smlauva Svatováclavská mezi stavy

království eského. Z. 1.

Smlauvy (když se obecného neádu
dotýe) žádný s žádným initi tejn

nemuože. U. 28.

Služebníci za oistníky ku pisahám

býti nemohau. E. 15.

Slúžiti proti králi a zemi žádný

nemá. U. 17.

Služebníci ku pánm svým jak se

chovati mají. T. 13.

Služebníci jak mají bráti odpuštni

od svých panuov. T. 13.

Služebník byl-li by jat, když jede

po poteb pána svého. T. 14.

Služebník, úedník aneb lovk pod-

daný, uiuil-li by co z rozkazu

pána svého. T. 15.

Služebníka a poddaného svého, jsa

pohnán, máš postaviti hned pi
vyhlášení puohonu. C 13.

Snm a svolení obecné jak se k sob
stavové s strany náboženství mají

chovati. B. 18.

Spoleníci kteí slovau aneb jsnu.

H. 4

Spoleníci jak pohánti aneb pohá-

nni býti mají D. 17.
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Spolkové s sirotkem od poruníkuov

uinni. F. 15.

Spolek jest-li by komu s nkým
druhým náležel. F. 29.

Spolíce se jedni s druhými statky

svými. F. 33.

Spolkové s povolením JMti králov-

ské se vykonávají. F. 34.

Spoleníci spolenikuom svdomí
nemohau dávati. S. 10.

Splacování zlatých a grošuov eských
pi veyplatách. S. 30.

Špehée zemského kdožbj' naíkal

neb dotýkal. T. 38.

Snmy pokládati a rozpisovati JMti

královské náleží. A. 5.

Statkové z manství a z poddanosC

osvobozeni. B. 16.

Statek kdoby komu prod;ival s kurmi,

vejci, robotami, a toho se na témž

statku nenalézalo. E. 17.

Statky ddiné i zápisné jak sob
lidé zase do desk klásti mají.

C. 20.

v Statku aneb na statku puohonem

zastižený. E. 1.

Statek otci, matei a dtem odká-

zaný nemuož odcizován býti. E. 22.

Statku otec od pohlaví mužského

a ddicHov nemá odcizovati. F. 6.

Statek po žen kterýž by na nkoho
pišel. F. 7.

Statek sirotí má uruen býti od

držiteluov. F. 11.

Statek králi JMti pro provinní pro-

padený. H. 31.

Statek králi JMti propadený kdoby
k sob pod svením pijal. T. 24.

Item. Též S. 26.

Statek duchovní a ddiny královské

kdož by do desk kladl. H. 2.

^^__Starosta komornii co na práci míti

má. G. 23. Item. Též X. 15.

Starosta komornii o vci miestské

nemá phonv na mšany vydá-

vati. X. 15.

Starosty komorniího plat a dchod.

1. 35.

Starosta komornii v as sandu má
na katede bývati. C. 1.

Starosty komorniího pi puohoních

bedlivost. G. 7.

Stáné právo a že se poruník muož

k nmu udlati. C. 11.

Stáného práva spuosob pi sandu

zemském C. 2!>.

Stáného práva spuosob pi saudii

komorním. Q. 13.

Stáné právo kdož by obdržal, jak se

dále zachovati má. D. 35.

Stáné právo muož se prodati aneb

dáti. E. 3.

Stáné právo pro summu penžitau

v puohonu položenau. R. 42. Item.

Též S. 7.

Stavukové pro, kdy a jak mohau
inni býti. R. 31.

Stavukem na vci panské a lyti-

ské do summj^ pti kop grošuov

eských mšané jak mohau sahati

Z. 9.

Stavukem k jistci muože pikroeno
býti. R. 31.

Stal -li by kdo na koho v stráži aneb

se na zbrojn vypravil. T. 31.

Stavuov mimo panský, rytíský a

mstský v království eském více

býti nemá. A. 9.

Streycové neb pátelé jiní nedílní

statkem. D. 14.

Streyc nedílný prodal-li by jaké d-
dictví a druhý streyc tomu na

odpor nastaupil. E. 43.

Streyci nedílní neb spolenici jak

diluov žádati mají. F. 30.

Streyci neb spoleníci synuov po

sob zanechajíce. F. 32.
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Streye za streyce, ani spoleník za

spoleníka není potem pánu po-

vinen. T. 16.

Strany pod jednu a oboji spuosobau

v niemž sebe dotýkati nemají.

B. 17.

Strany kteréž ped saudem initi

mají, mohau pána neb vladyku

z saudu sob vyprositi. C. 14.

Stíbra pekupování a ven z zem
vezení zapovdíno. V. 18.

Stíbrní a zlatí kovové na íchž by

se gruntích zjevili. X. 20.

Sudího nejvyššího zemského místo

v saudu zemském A. 10.

Sudího nejvyššího zemského písaha.

B. 21.

Sudího nejvyššího zapisování ve

dsky. C. 4.

Sudí najvyšší v saudu zemském
sám odpovdi dávati, otázky initi

a sám mluviti má. C. 15.

Sudí najvyšší jakým poádkem má
pohnán býti. D. 7.

Sudího nejvyššího dchodové pi
dskách. ií. 14.

Sudího dvorského místo a práce.

A. 10.

Sudího dvorského písaha. B. 21.

Sudího dvorského práce. O. 2. Item.

Též A. 10.

Sudího dvorského duochod. O. 25.

Snmmu nemírnou pro svdomí aneb

nepoložení nkteré vci v puo-

honu kdoby sob položil. B. 42.

Sacoval-li by kdo komu lidi aneb

^
jo jímal. T. 30.

Sosovní statkové a vci k saudm
mstským náležejí. D. 6 Item.

Též Z. 4.

Škody urukovati kteí sú povinni.

C. 24.

ze Škod útratních a nákladních

ped úedníkv menší obesláni.

I. 2.

o Škody útratní a nákladní kdy
saud se držívá. I. 2.

ze Škod které strany mohau aneb

nemohau se viniti. I. 6.

Škod útratních provozování jaké

má býti. I. 9.

Škod obvedení pi zájmu dobytka.

Q. 23.

Škody pro ležení kterak se mají

provozovati. Q. 31.

Škody listovní k saudu pui-krab-

skérau náležejí. B. 3.

Škod, míst, ran a gruntuov od

komorníka ohledání. R. 41.

do Šraiikuov v as saudu, nemaje

pe, nevcházej. C. 10.

k Šturmu na toho, kdož by se moci

v statky uvazoval, má zvonno
býti. T. 25.

na Svatbu kdož zve do obytu svého

pátely a pínos udlá. S. 37.

Sváda mštnína se pánem -aneb ry-

tíským lovkem. Z. 15.

Svdomí z stavu panského a rytí-

ského osoby mšanm jak povinni

sau dávati. Z. 25.

Svdomí 8 písahán lidé k saudu

dávati mají. R. 39.

Svdomí ústní ku právu nemá pi-

jímáno býti. R. 39.

Svdomí listovního ke všem sauduora

závrek jaký býti má. Z. 22

Svdomí kdož by prvé vedl, než by

koho ku pi pohnal. R. 41.

Svdky v nkterých píinácU Hdé

sob prvé mohau vésti, než by

puohon zašel. R. 41.

Svdomí lidí již umrlých má pijato

býti. R. 41. Item. Též S. 14.

k Svdomie sedlákuov, nádenníkuov,

emeslníkuov a obchodníkuov neu-

sedlých kdož by poteboval. R. 42.

Svdomí od písauov ped polednem

má pijímáno býti. R. 42.
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k Svdomí purgmistr a konšelé spolii-

mšany s\é jak pidržeti mají.

R. 43.

"T I Svdomí purgmistr a konšelé pod

peetí mstskau dávati mají. Z. 23-

Svdomí písa kdyby pronesl, hrdlo

má ztratiti. S. 3. Item, Též S. 6.

Svditi ten tomu nemá, s kýmž na

saudu stával neb od nho pi vedl.

S. 5.

Svdomí všecka v tejnosti zacho-

vána býti mají. S. 5. Item, Též S. 6.

Svdomí po duohonu když by nkdo
nkomu nedal. S. 7.

Svdkové kdybj' v cizí zemi byli,

jaký pi tom poádek máš zacho-

vati. S. 7.

Svdek aneb svdkové falešní. S. 8.

Svdkové jest-li by proti dskám

svdili. S. 8. Item, Též E. 17.

Svdkové naení osobn ped sau-

dem postaveni býti mají. S. 9.

Svdomí po puohonu neb obeslání

zdviženém. S. 14.

Svdkové obzvláštn k jednomu ka-

^ ^dému puohonu aneb pi mají

svditi. S. 15.

Svdomí listovní písauom pi úa-

dech k schování daná. S. 16.

Svdomí od písav v mstech jak

pijímána a opatrována býti mají.

S. 17.

Svdkuov eníci ani jich svdomí
nemají dotýkati, když by jich

svtle nesmli naknouti. X. 12.

Svdkové o škody útratní jací býti

mají. S. 11.

Svené nkteré vci pijal-li by

k sob mštnín. Z. 10.

Svrchky a nábytky manžel své man-

želce nad vno, zápisem, listem

neb kšaftem dáti muože. T. 12.

Svrchkové, nábytkové, klénotové a

peníze hotové. F. 5.

Svrchkové a nábytkové sirotí když

by bezelstn zhynuli. F. 11.

Svrchkové a vci panuov a rytístva

v domích mstských. Z. 5'

T.

k Tázaní zloincv o svú škodu každý
pipuštn bývá. V. 8.

Tenata sedlákm ovšem hned zapo-

vdína. V. 23.

Titul úedníkuov menších Pražských.

H. 38.

Trhy a jarmarky JMt královská vy-

sazovati ráí. A. 20

Trh dvma neb nkolika dskám
svdící. D. 28. Item. Též H. 4.

Trh komorního platu s veyplatau.

G. 11.

Toku cizího jinam neobracuj, než

zase do starého toku vodu pauštj.

E. 24.

Trhové v mstech a mstekách
svobodní býti mají. Z. 20.

Trhem prodal-li by jeden druhému
statek s kurmi, robotami, vejci ete.

a toho se potom na statku nenašlo.

E. 17.

Traudu svého na cizích gruntech

v myslivosti každý má užiti. V. 21.

Tetinau veyš eo slov. G. 22.

Tetinau veyš zprávy dskami uinné.
G. 8.

Trhem vnné právo kladené. G. 12.

v Trhové dsky zápisové kteí vchá-

zejí. H. 8

Tikráte kdo by z jedné vci po-

hánl neb obsýlal. C. 28.

Tikráte na pohnaného voláno bývá,

Q. 13. Item. Též C. 21.

Trápen byl-li by zloinec, a na n-
koho potom by vyznal. II. 28.

pi Trápení zloincuov purkrab
Pražský bývati má. V. 7.
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pi Trápení zloincv níi žádného

zejména se neptej. V. 9.

Trápeni zloinci jak a pokud býti

mají. V. 9.

u.

Uberkaufu zlata a stíbra král JMt
sobe pozuostavovati ráí. X. 20.

Umluvniho listu forma od saudu

dvorského. O. 23.

Ujištný lovk a eledín zbhlý,

komuž by z vazby ušel. I. 18.

Ujištní lovkem aneb eledínem

zbhlým. I 32.

Vidimus majestátuov, smluv ctc. jak

se má vydávati. R. 44.

Úmluvy vyžádání. C. 29. Item. Též

C. 30.

Úmluvy asn zpravcím dodávati se

mají. C. 17. Item, Též C. 22.

Úmluvy po komorníku zpravcím

dodávány mají býti. C. 22.

Úmluva bude-Ii na tebe vydána,

ve asn právo své. E. 42.

Umel-li by puovod neb pohnanj''

po pi zavené a vyslyšané, vey-

pové státi se má páteluom jeho.

E. 10.

Umel-li by ten kdož by po rozsudku

nebo po právu stanném zaal

právo vésti. E. 11.

Umrlým lovkem v náku cti se

zastíraje. E. 29.

Upomínal-li by kdo z dluhu, cht
tudy pod fortelem o spravedlnost

nkoho pipraviti. S. 26. Item,

Též T. 24.

Úady zemské rozdávati, králi JMti

náleží. A. 6.

Úadové stavu panskému samému
náležející. A. 26. Item, Též A. 31.

Úadové stavu rytískému samému
náležející. A. 28.

Úadové spolení. A. 27.

Úaduov zemských vyprošovati sob
žádný nemá. A. 31.

Úaduov dvau nemá žádný míti. B. 1.

Úedníci menší v as saudu zem-

ského, na katede mají býti. C. 1

.

Úedníci pi pítomnosti stran obo-

jích vklady trhuov a jiné zápisy

napravovati mohau. C. 19.

Úedníci k nemocným a sešlým

lidem mají jezditi. H. 6. Item.,

Též H. 36.

Úedníci menší lidé dobí a zacho-

valí býti mají. H. 32.

Úedníci menší, jak na úad)^ mají

býti sazeni. H. 33.

Úedníky menší kdoby naekl. H. 35.

Úedníkix menších tytul a v saudn pz.

menším sedání. H. 38.

Úednikuom menším bylo-liby roz-

kázáno vedle purgkrab jeti. íí. 35.

Úedníci vtší i menši, kde a jak

mohau pe vésti neb nevésti. I. 34.

Úedníkuov nejvyšších pi dskácli J^

duochodové. K. 14.

Úedníkuov menších pi dskách du- ^
Chodové. I. 37. Item, Též L. 41.

Úedníci a saudce zemští k svdomí

jak mají písahy initi. S. 20.

Úedníci a saudce zemští svdomí

jak mají dávati. R. 39.

Úedníci menši obsýlací listy na vey- ^
platy poádn mají znamenati. S. 19.

Na úedníky a komorníky když jedau

od desk právo vykonávajíce, kdož

by mocí sáhl. V. 1.

Úedníci menší desk zemských na vci

zemské relací nepijímejte. A. 36.

Úedníci vdovám a sirotkuom obe-

slání vydávati mají. B. 38.

Úedníci sami toliko se dotýkati desk

zemských mají, a v nich se verto-

vati mohau. C. 3.

Úedníci omyluov žádných ve dskách

napravovati nemají. C. 19.

\
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Úedníkm vklady statkuov do desk

rozeznávati a schvalovati náleží

C. 20.

ped Úedník}' k saudu menšímu

zemskému ze dvadcíti hiven po-

hánje urukovati nemá. C. 24.

Úedníci pokuty penžité a v puo-

honích položené rozeznávají. C. 2(>.

Úedníkuov menších místo a sedání

pi dskách zemských. V. 29.

Úedníci listy obranní vydávají. C. 29.

Uedníkuom menším peníze od za-

tykauov náležejí. C. 30-

Úedníci pi písahách v kaple pí-

tomní bývíiti mají. C. 34.

Úedníci písahy vj^dávají tm, kteíž

jiné za nemocné pokládají. C. 36.

Úedníci šfeody vzešlé saudí. D. 6.

Item, též. E. 31.

2><^Úedníci obeslání vydávají uední-

kuom vyšším. D. 9.

Úedníci obranní list na otce synu

mohau dáti pro nevydání dílu

odkázaného. E. 22.

Úedníci listy mocné královské na

kšafty dané, s týmiž kšafty do

desk klásti mají. F. 3.

Úedníci pi urukování statku sirot-

ího a registích jak se mají cho-

vati. F. 11.

Úedníci bratím, streycuom obeslání

z díluov vydávají. F. 30.

J^-0 úednících menších, a jich povin-

ností, i o saudu menším. H. 33.

Úedníci královští na zámcích z e-
ledi zbhlé a z lidí pohánti, a

zase pohánni býti mohau. I. 33.

Úedníka Karlštejnského závazek.

B. 30.

Úedník od pána odpuštní ústn
toliko má vzíti, a prvé ze všeho

poádný poet uiniti. T. 13.

Úedník , služebník aneb lovk
poddaný, uinil-Iiby co z rozkazu

pána svého. T. 15.

Práva a zízeni zemská 1519.

Urukovati se nemá na mordée, lau-

pežníka a psance. R. 29.

Urniti povinen jest, kdož z vtší

summy pohání, nežli sám má. C. 24.

Uniení statku sirotího od držite-

luov. F. 11. Item., též. F. 25.

Uruili statku kdož se zbrauje, ná-

padu se zbavuje. F. 25.

Uruení komorníka, na se vztahuje.

G. 26.

Úrok na summu hlavní po zatení

dokudž kdo nezaplatí, pedsejde.

,
Q. 26.

Úrok starý, to jest deset kop ze sta

kop, vyzdvižen a nový naízen

K. 32.

Útoku a puohonu osobn puovod

Útok vloze, zejména z eho chceš

pohánti, jmenuj, a pohánj do

suchých dní nejprv píštích. D. 31.

Útok k puohonu o ddictví . (i.T.

Útok pro škody jak a kdy se má
klásti. I. 3.

Uvázal-li by se kdo v cizí grunty

veytržn. C. 17.

Uvázal-li by se kdo v více aneb na

více se vedl. G. 26.

Uvázaní s komorníkem zápisem pro

dluh. G. 30.

Uvázaní jednoho každého v statek

relací se vykonati má. I. 35.

Uvazoval-li by aneb vkládal-li by

se kdo komu svévoln v eky,

potoky a rybníky. Q. 20.

Uvazoval-li by se kdo komu mocí

v hrady, v tvrze. T. 25.

V.
Válka když by v zemi vznikla,

Karlštejn jak opatrován býti má.

B. 33.

Válkau aneb morem petrhlo -li by
se právo. E. 38 Item, též. G. 29.

31
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Vaeni piva, artikul mezi stavy

poodložen. Z. 26.

Vdovy a sirotci ped saud zemský

jak obsýláni býti mají, B. 39.

Vdovy k vnuom svým jakým spuo-

sobem picliázejí. S. 34.

Vdovy saudíce se o vno, urukovati

povinny nejsau. C. 24.

Vdala-li by se kmetina na cizi

grunty bez vle pána svého.

I. 28.

Vdávaje nkdo pannu a rukojm
za vno pijímaje. S. 40.

Vdané a vnem odbyté sestry. F. 14.

Vdáni panny poctivé bylo-li by

skrze pátely rušeno. F. 19.

Veypisy a registíky strany asn
sob k saudu berte. . 1.

Vedení práva spuosob. C. 30.

Vedení práva pro nezpravu na statek

ntcí. O. 22.

od Veypisuov z desk a od tení

jak se platiti má. K. 12.

Veypisové zápisv z desk žádnému

se nemají vydávati. H. 28.

Veypisové nálezuov a veypovdí

k potebám lidským vydávati se

mají. H. 2.8.

Veyprosa a odumrt po kom se a na

í statek dje, má veyslovn jme-

nováno to býti. O. 20.

Veyprosy a veyplaty na jakéž koli

statky. S. 29.

Veyprosy a odumrti v kterém asu
saudným bhem se vykonávají,

O. 16. Item, H. 31.

Veytržnost co jest, a kteí arti-

kulové za veytržnost jsau poteni.

Q 14.

Veytržnost hofmistr s saudci svými

opatíc o grunty žádného saudu

nemá initi. Q. 20.

z Veytržnosti jsa obeslán, osobn
máš státi. Q. 20.

Veytržnosti neprovedení pokuta de-

set kop, a k tomu nahrazení škod

Q. 20.

Veytržné pe puohonné a o veyplaty

kdy slyšánj' bývají. Q. 12.

Veytržné uvázaní v cizí grunty.

C. 17.

Veyhostního listu od pána svého

lovk poddaný nemaje. J. 28.

Ve vsi jedné byl-li by lidé nkolika

pánuov, jak se pi pastvách cho-

vati mají. Q. 22. Item, též. Q. 23.

k Ve) vodu jeden každý z stavuov

obeslán býti má. V. 9.

Víra pod obojí i pod jednau spuo-

sobau. B. 17.

Vtší poet v saudu obdržuje. C. 16.

Vna tetí díl vdova kdy a jak po-

tracuje. C. 29.

Vnným právem aneb zástavau d-
dictví drženi. E. 41.

Vna co se po jedné seste dá to-

likéž po jiných všech. F. 14.

Vnné právo trhem do desk kladené.

G. 12

Vnní nezprava. Gr. 16.

Véno jak a kterým spuosobem se

promluje. S. 35.

Vnní listové, dokudž muž živ jest

nepromlují se. R. 9.

Vno pedešlé ped závadami na

nkterém statku. S. 38.

nad Vno manžel manželce na pe-

nzích a svrchcích množ podle

své libosti odkázati aneb listem

dáti, což chce. S. 39

Véna píjemcím kdo jest. T. 2.

Vna pevedení jak býti muože.

T. 4.

Vna manžel manželce na statku

manském do desíti kop grošuov

eských toliko množ ujistiti. O. 9.

Vn zplacování od ddieuov. S. 33.

Vno bratr nedílný zapsal-li by

manželce na svém dílu. S. 34.
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Vrduk jakau penžitau snmmu
v sob obsahuje. O. 25.

Vzové, kteí pro dluhy sedí, z vže
nemají scházeti. R. 15.

Vzením icdož by komu lidi pod-

dané trápil aneb moil. R. 21.

Vzové zloinci k nejbližším po-

pravám podáváni býti mají. R. 36.

Vzuov a zloincuov cizích právo

pes dv nedli není déle povinno

žádnému držeti. R. 26.

u Vzení aneb u vazb lovka pro

skutek zlý drže, pánu jeho není

povinen vydávati. J. 16.

z Vzení eledín zbhlý jest-li by

komu ušel. J. 18.

Vzn kdož by na zámky své pro

šacuky pijímal. T. 39.

Vze byl-li by ctí a vírau v v-
zení zavázán, a potom by ušel.

U. 16.

Vitelé a rukojmové jak se zacho-

vati mají, když by jim statek

dlužníka postaiti nemohl. E. 12.

Item, též. F. 18.

Vyprošovati vin a pokut úedníci

a saudcové zemští žádných nemají.

C. 8.

Vyprošený pán anebo vládyka od

strany na saudu povinen jest ra-

diti. C. 14.

Výminek v zápisu pozuostavených

každý užíti má. (i. 34.

Výminka v zápisu dskami k odká-

zaní pozuostavená. F. 5.

Výminky v kšaftu, kdož by sob
k zrušení nepozstavil. F. 2.

z Veyplaty kdož by koho pohnati

chtl, jaký poádek má zachovati.

S. 29.

Veyplata v prodaji pozuostavená.

(i 13.

Veyplaty na zlaté se vztahujíce,

jakau minci zplacovány býti mají.

S. 30.

Veyplaty kdož by sob na statku

zástavném pozuostavil. S. 28.

Veyplatu na duchovní statek od krále

nkdo maje. S. 29.

z Veyplaty od krále JMti sob dané

každý sám obsílej, a ne prokurátor

JMti. S. 29.

Vyrueni komorníka. G. 28.

Vysauzený lovk po rozsudku i

s statkem vydán býti má. I. 15.

Vysthování neb vykradení cizího

lovka z grunt. I. 23.

Vyprodati se když by pán lovku
svému poddanému rozkázal. I. 31.

Vyprodati a zhostiti se království

eského kdož by chtl. U. 18.

Vyváženým listem kdož by koho po

druhé napomínal. R. 13.

Viny mstské všecky pi saudu mst-
ském se zuostavují. Z. 13.

Vyznal-li by co který zloinec na

trápení na nkoho z stavuov.

U. 28.

Vízu vlože po statku provolaném.

O. 15.

Vkladové do desk jakým spuosobem

se vykonávají. G. 4.

Vkladové statkuov, zápisuov a zprav

do desk. H. 1.

na Vlky a na lišky jam dlání na

gruntích vlastních. V. 22.

Vobranní list jakým spsobem vy-

chází. C. 29.

k Vojnám král JMt pánuov a ry-

tístva nutiti nemá. B 4.

Vojenské tažení na odbojnika práva.

C. 29.

Vod rozvodnuí vymlauvá ped prá-

vem nestojícího. D. 40.

Vodu nápadní na gruntu svém každý

k své poteb mž pojíti. E. 23.

Vody na gruntech svých užívej jakž

umíš, ale zase jí do toku starého

pauštj. E. 24.

31*
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Vražedlník z hlavy na svém práv
má vinn býti. R. 38.

Vznášením žalovati se množe na

toho, kdož by pod puohonem neb

obesláním na druhého puotku ui-

nil. Q. 19.

Vznešení co jest, a co za vznešení

se pokládá. S. 37.

Vznesena kde b}' která panna byla,

nemající vna ujištného. -836.

v
Z, Z.

Zájem dobytka na škodách ped za-

povdí i po zapovdí gruntuov.

. Q- 23.

Žalobu vždycky sob pamatuj ve

dsky vložiti. í\ 29. Item, též

C. 38.

Žaloba s puohonem když by se ne-

srovnávala. C. 39.

Žalovati kdož by ped kterým sau-

dem zaal a potom tak nechal.

E. 25.

Zápis purkrabí Karlštejnských spo-

lení. B. 36.

Zápisové desk zemských s volí stran

obojích mohau napravováni býti.

C. 19.

Zápisové, jimiž by se ddicové a dr-

žitelé statkuov k zaplacení zavá-

zali. E. 11.

Zápisové na dti neb na ddice se

vztahujíce. E. 19.

Zápisové neb kšaftové nápadní. F. 1.

Item, též F. 3.

Zápisu s místem ve dskách kdož bj'

nezrušil, jiného initi nmuž. F. 2.

Zápis bez místa kdož by uinil, ne-

maje dtí. F. (i.

Zápis s místem. II. 7. Item, též

H. 23.

Zápis svený. F. G.

Zápis bez místa. II. 23.

Zápis na statek a na zboží se vzta-

hující. F. 6.

Zápisné ddinj^ zpravoval-li by kdo

dskami Památnými. G. 2.

Zápisové postranní a všelijaké pun-

tování zapovdíno. A. 8.

na Zápisné ddiny práva vedení simo-

sob. G 24.

Zápisu propuštní z desk zemských.

H. 11.

Zápis s komorníkem uvázaní. G 30.

Zápis pro úrokj^ zadržalé. (i. 32.

Zápis propustiti kdož by z desk

chtl. H. 11.

Zápisové poslední po uinné zpráv

l)roti prvnjším moci žádné ne-

mají. H. 15.

Zápis, že díl mrtvého na živé pi-

padnauti má. H. 18.

Zápis na vyvážení z rukojemství.

H. 21.

Zápis kdož chce dskami dlati, každý

osobn má pítomen býti. M. 10.

Zapsání listovní v zastaupení pro

jakauž koli vc. C. 18.
'

v Zápis lovk mladý ped dvadcíti

lety byl-li by v jaký uveden.

E. 20.

Zápisové neb listové na peníze obecn
berné se vztahujíce. S. 32.

Zapisující dluh na statku svém, když

by bez ddice umel. H. 26.

Zápisem dluh ujištný maje s ko-

morníkem uvázaní. H. 29.

Zápisuov a majestátv od císav a

králív daných každý má užiti.

S. 29.

Zápovd gruntuov s pastvami, jakým

poádkem se má vykonati. Q. 23.

Zapovdni gruntuov s myslivostí.

V. 26.

Zaruiti pro škody kteí jsau po-

vinni. C. 24.

k Zástavám statkv ddicové a ná-

padníci spravedlnost mají. S. 28.

Zastavovati zámkv ani mst bez

vle stavv král nemá. B. 13.
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Zástavíin vonní držeti ddictví. E. 41.

Zástavu dskami s veyplatau na statku

uinná. S. 25.

Zástava panství neb ddictví s vey-

platau. G. 13. Item, též (i. 17.

Zastižený puohonem v statku aneb

na statku. E. 1.

Zastaupením v saudu listem kdož

by se komu zapsal. C. 17.

Zastávati žádný nemá lidí, kteíž by

se svému pánu zprotivili. V. 1.

Zástava ddin zápisných, byla-li by

vyšší než puojka. G. 2.

Zahalei a povalei jak mají vy-

zdvihováni býti. U. 6.

Zájem dobytka rozliného na ško-

dách. Q. 23.

Zajatý dobytek, kde hnán býti má.

G. 31.

Zajat byl-li by kdo do krajiny cizí.

U. 11.

Zatyka kdy a jak se vyžádati má.

C. 30.

od Zatykae pro jednu každau vc
a summu co se platiti má. C. 30.

Zatykae kdo by pijíti nechtl.

C. 30. Item, též R. 14.

z Zatení neádného obeslání. C. 30.

Zaten jsi-li, dokudž nezaplatíš úrok,

pedse jde na summu. Q. 26.

Zatykaem po rozsudku saudu pur-

krabského svého dobývati. Q. 26.

Item, též Q. 27.

Zatýkáni mšfané jak a pro v svých

domích býti máji. C. 31.

Zatyka vzíti muožeš, jestli práva

vésti nechceš. R. 14.

Zatýkání jakým poádkem se vyko-

nává. R. 14.

Závady držitelé statkv povinni jsau

vyvažovati. E. 18.

Závazkové a slibové z pinucení

vykonaní, nepoádní jsau. U. 13.

Zbhlé lidi neb ele kdož by pe-
chovával. I. 27.

Zbrojn pijíti a vypraviti se na cizí

^
grunty. Q. 14.

Žebrákuov, chodcuov a pastýuov

škodných vyzdvihování. R. 25.

z Zerení a z nezdržení smlauv puo-

honové. D. 39.

o Zdvižení puohonuov, obeslání a

žalob. C. 38.

Žena muži, ani muž žen nemuože

svditi. S. 10.

Žena vna svého kterak má dosáh-

nauti. S. 34.

Žen s mužem náleží-li jaká spra-

vedlivost, nemá muž bez vuole její

jí odcizovati. E. 22.

po Žen statek na podíl se neklade.

F. 28. Item, též F. 33.

Žena pro vno v statek všicek kdy

se muože uvázati. T. 1.

Žen a muži kdež by dsky spolen
svdily. T. 3.

Žena od muže k zprávám byla-li by
pinucena a pivedena. T. 6.

Žena pijala-li by k sob poruenstvi

a je uruila. T. 7.

Žena muži svému (jsauci v moci jeho)

když by statek trhem prodala.

.
T 8.

Žena vze muže svého jak a v em
jest. T. 9.

Žena v poruenstvi jestli by se uvá-

zala a je k sob pijala. T. 10.

Žena pikla-li by k vli muže svého

komu co dáti aneb uiniti. T. 11.

Žen své manžel nad její vno na

svrchcích muože co chce dáti.

T. 12.

Žena toho což jí za živnosti od man-

žela jejího dáno jest, po smrti jeho

užiti má. T. 12.

Zemanín na zemském, man na man-

ském a mštnín na mstském
práv sauzen býti má. R. 38.

Item, též A. 7.



486 Práva a zízení zemská 1549.

Zbaubce zemští a povalei jak vy-

zdvihováni býti mají. R. 24.

Zhaubce aneb zlodji když by na

kterau tvrz ujeli. TJ. 4.

Zhaubcim zemským na slib nemá

býti veno. Z. 6.

Žháem neb psancem nevyvedeným

kdož by byl. U. 26.

Zhostiti království eského kdyby

se který obyvatel chtl. II. 18.

Žhái a psanci nevyvedeni práva užiti

nemají. U 26.

Židuom vymen poádek s strany

kradených vcí a aby toliko na

základy puojovali. X. 14.

Zlatí uherští neb reynští v zástavách

vysvdení, jakau mincí mají zpla-

cováni bývati. S. 30.

Zlatí kde a jak dláni býti mají.

V. 20.

Zlatý timezcítma gráduov má v sob
držeti V. 20.

Zlata a stíbra uberkaufu král JMt

sob pozuostavovati ráí. X. 20.

Zlodji, mordéi a povalei po cestách

a silnicích. R. 29.

Zlodjských a kradených vci žádný,

vda o tom, nekupuj. U. 3.

Zlodjuom, reytharuora apovaleuom

stanovišt žádného se nemá pro-

puojovati. U. 5.

s Zlodji a s zhaubci zjevnými kdož

by obcoval. U. 12.

Zloinec v zlodjství avezlém skutku

polapený má trestán a žádnému

(ani pánu vlastnímu) nemá vydáván

býti. Z. 6.

Zloinci k nejbližším popravám mají

podáváni býti. R. 36.

Zloince, zlodje a zhaubce zemské

všickni spolen honiti mají. T. 36.

Zloincuov žádný pi vyzdvihování

nemá hájiti. U. 29.

Zloinec pi trápení jestli by na n-
koho ntco vyznal. U. 28.

Zloinec pi trápení vyznal-li by co

na pána neb rytíského lovka.
V. 5. Item, též Z. 6.

Zloinec odvolal-li by koho, maje

svuoj konec bráti. V. 5.

Zloinec pi trápení vyznal-li by co

na mštnína. V. 6. Item, též

Z. 6.

Zloinec když trápen bývá, má každý

pro svau škodu k nmu pipuštn
býti. V. 8.

Zloinci když tázáni a trápeni bý-

vají, nemá se žádný zejména na

žádného z stavuov jich dotazovati.

V. 9.

Zloinec maje svuoj konec bráti, má
každý k správ kesanské prvé

pipuštn býti. V. 10.

Zloinci pi popravách nápojem ne-

mají opojováni býti. V. 10.

Zloinci k smrti odsauzenému knz
aneb rychtá má napomenutí ke-
sanské uiniti. V. 10.

Zmatku kdož by se dopustil, jaká

na to pokuta. D. 31.

Zmatení puohonové kteí jsau.

D. 32.

Zpravní listové. H. 13.

Zpravní list na prodaj statku s ru-

kojmmi. H. 16.

Zprava na rozdílných statcích n-
komu svdící. H. 17.

Zpravcím svým úmluvy asn každý

povinen dávati. C. 17. Item, též

C. 22.

Zprava po úmluv jak se promluje.

E 42.

Zpravce máš-li, nesu se bez nich,

ale úmluvu nan be. C. 22. Item,

též C. 17.

Zpravce statku ml-li by dva neb

jich více. H. 17.

Zpravcové statkuov nkterých ro-

duov, jak mohau pohánti aneb

poháníni býti. D. 18.
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Zpravní listové bez relátorake dskám

se nepijíiuiijí. H. 13.

Zpravili list na prodaj statku s ru-

kojiiimi. H. 16.

k Zpráv aneb písaze ten pipuštn
býti nemá, k emuž prvó se pi-

znával a potom tomu odpíral.

E. 13.

Zprava (s takovau klausulí) „jak zem
za právo má." G. 8.

Zprava platu komorního. G. 19.

Zpravuje-Ii kdo ímž má aneb míti

bude. G. 22.

Zrádné a hanlivé cedule kdo by na

koho psal neb lepal. T. 34.

Zraail-li by aneb zamordoval-li by

koho cizozemec. R. 37.

Zsekati, zraniti aneb nkoho s kon
doluov sraziti. Q. 16.

Zvod jak se má vyžádati. C. 29.

Item, též. C. 30.

Zvodové komu píslušejí a jak se

od nich platí. G. 22.

Zvodové neb odhádaní pi saudu

dvorském. O. 25.

Zv všelijakau malau a velikau kdo

by na cizích gruntích honil. V. 26.
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vztahující se na artikule, jak se od eho ke dskám zemským platiti má.

Od uvázaní s komorníkem. I. 35. Item, též L. 34.

Od brání komorníka pro úroky a platy. I. 36.

Od uvázaní s komorníkem podle zápisu. I. 37.

Od puohonu do kraje Pražského. I. 38. Item, též G. 22.

Od puohonu do kraje Kauimského. I. 39.

Od puohonu do kraje Slánského. I. 39.

Od puohonu do kraje Podbrdského. I. 39.

Od puohonu do kraje Rakovnického. 1. 39.

Od puohonu do kraje Žateckého. I. 39.

Od puohonu do kraje Vltavského. I. 39.

Od puohonu do kraje Boleslavkého. I. 39.

Od puohonu do kraje Litomického. I. 39.

Od puohonu do kraje Hradeckého. I. 40.

Od puohonu do kraje áslavského. I. 40.

Od puohonu do kraje Chrudimského. I. 40.

Od puohonu do kraje Plzeského. K. 1.

Od puohoQU do kraje Bechyuského. K. 2.

Od puohonu do kraje Práchenského. K. 2.

Od puohonu na msto, opata, probošta, pevora, abatyše, pcvoiše, kon-

ventu, kláštera, dkana, kapitoly, mistruov, kollegiátuov. K. 3.

Od phonu bratí a streycuov nedíbiých. K. 13.

Od pijetí za uvázaní. K. 4. II em, též N. 6.

Od vzetí komorníka na úmluvu. K. 5.

Od vzetí komorníka na ohledání ran, míst, zkázy, stavení, panování. K. 5.

Item, též M. 45.

Od pohnáni k odporu. K. 5. Item, též L. 24.

Od ódhádaní. K. 6. Item, též K. 34. Item, též L. 18. Item, též N. 24.

Od ódhádaní jednoho gruntu proti druhému. K. 35.

Od uvázaní s komorníkem v ddiny. K. 7.
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Od biHui komorníka na ddiny. K. 7. Itein, též M. 34.

Od škod ohledáni, aneb s komorníkem obvozování. K. 8.

Od dáni a odkázaní kšaftem. K. 9. Item, též K. 21. Item, též L. 14.

Item, též L. 32.

Od dání a odkázaní kšaftem mstu aneb osob duchovní. K. 9. Item,

též L. 15.

Od listu mocného královského. K. 9. Item, též K. 19. Item, též L. 11.

Od odporu od msta, konventu, kapitoly etc. K. 10.

Od udlání porunika od msta, konventu etc. K. 11.

Od veypisuov z desk zemských. K. 12. Item, též L. 25. Item, též M. 20.

Item, též N. 22.

Od trhuov ddictví. K. 14. Item, též N. 16.

Od vkladu vna. K. 15.

Od pevedení vna. K. 16.

Od prodaje a zápisu hned s postaupenim. K. 17.

Od zápisu nad sto kop grošuov eských. K. 37. Item, též L. 33.

Od zápisu po smrti svdícího. K. 17.

Od poruníkuov zdlaní nad dtmi neb statkem. K. 18. Item, též L. 11.

Od vkladu kšaftu do desk. K. 20.

Od manského statku osvobození. K. 22.

Od dání krále JMti neho k ddictví. K. 23.

Od vkladuov, listuov a raajestátuov ve dsky. K. 24. Item, též N. 23.

Od vkladu vna trhem. K. 25. Item, Též L. 3.

Od dkování poruníkuom od sirotkuov. K. 26. Item, též L. 13.

Od braní oddílu. K. 27.

Od dání let sirotkuom. K. 28. Item, tež L. 12.

Od spolení dvau nebo víc. K. 29. Item, též L. 9.

Od úrokuov a robot odpuštní. K. 30.

Od poruenství vyžádaného aneb po píbuzenství pišlého. K. 31.

Od pídavku nad vno. K. 32. Item, též L. 4.

Od pevedení platu. K. 33.

Od propuštní zápisu. L. 31. Item, též M. 1.

Od propuštní trhv a vn. K. 36. Item, též L. 2. Item, též L. 6.

Od pevodu vna. L. 5. Item, též L. 17. Item, též M. 15.

Od rozdílu aneb oddílu. L. 7.

Od smny. L. 10.

Od nadání k oltái, k špitálu neb zádnší. L. 16.

Od panování, L. 19.

Od panování po zvodu. L. 21.

Od dání úmluvy pro nezpravu. L. 20.

Od vedení práva na zvod. L. 20.

Od relací panování. L. 22.

Od odporu. L. 23.

Od odporu uvázaní uinného. L. 35.

Od petení trhu neb zápisu. L. 24.
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Od dáni vdti roku neb puol léta naped. L. 27. Iteiu, tž L. 39.

Od dáni listem puol lta naped vdti. M. 46.

Od zápisu s místem. L. 2S). Item, Též M. 1.

Od zápisu bez místa. L. 30. Item, Tž M. 2. Item, též M. 3.

Od viz kladeni. L. 36. Item, tž M. 24.

Od viz kladeni k odpoiuom. IV. 3.

Od vizy vložení po smrti zapisujícího. N. 4.

Od postaupení práva svého. L. 37.

Od juxty. I. 38.

Od obranního listu. L. 40Item, tž N. 20.

Od jízdj^ úedníkuov menších k nemocným. L. 41. Item, též L. 42. Item,

též N. 19.

Od památného. L. 43. Item, též L. 45.

Z truhlice na každé suché dni. L. 44. Item, tž ]V. 15.

Od propuštní z puohonuov. L. 46.

Od zápisu rukojmím uinného. M.^4.

Od zápisu zpravního ddin manských. M. 5.

Od prodaje neb zástavy ddin zápisných. M. 6.

Od zpravce trhu, neb píjemce vna. M. 7.

Od nedodání úroka aneb platu komorního. M. 8.

Od postaupení práva svého k ddinám, neb k dluhu. M. 9.

Od vzetí rekognicí. M. 10. Item, Též ]V. 17.

Od dání mocí k vkladuom do desk. M. 11.

Od opatení zápisem jistce pro list potracený, M. 12.

Od svolení stran zápisu. M. 13.

Od zplacení vna. M. 14.

Od slibu za pornenství, aneb za komorníka na uvázaní. M. 16.

Od poznamenání, že letuom projíti nedal. M. 17. Item, též M. 18.

Od zápisu vedení komorníka na škody. M. 19.

Od zapsání jedné každé osoby do desk menších. M. 21.

Od puohonu zapsání. M. 22.

Od poruníka zapsání dskami památnými. lí. 12.

Od poruníka zapsání ku pi. M. 23.

Od poruníka zapsání k odporu. M. 37.

Od žaloby dlání. M. 25.

Od vizy kladení na puohon. M. 24. Item, na žalobu. M. 25.

Od poklidu stran. M. 26.

Od petení nálezu. M. 30.

Od petení snmu. N. 8.

Od petení veyš psaných vcí. M 27

Od postaupení aneb nkomu dání práva stáného. M. 28.

Od zapsání relací uinné od komorníka. M. 29. Item, též M. 34.

Od zapsání úmluvy, zvodu, panování. M. 29.

Od zapsání poruenství k kvitování. M. 31.

Od zapsání panováni. M. 38.
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Od postaupení jinéitin zaatého práva vedeni. M. 32.

Od vyzdvižení úroka. M. 33.

Od odporu zápisu. ]V. 1.

Od odporu brání s komorníkem uinného. M. 35.

Od odporu uvázáni s komorníkem. íí. 2.

Od relací puohonuov k odporm. M. 36.

Od relací po uvázaní uinné. IV. 5. Item, též N. 11.

Od relací uinné skrz purkrabí Pražského. N. 10.

Od relací uinné od komorníka po ohledáni škod. N. 13.

Od relací s povolením královským uinné. N. 18.

Od zapsání odhadu na zájmu uinného. M. 39.

Od vyruení komorníka na brání a uvázaní. M. 40.

Od vyzdvižení penz od desk. M. 41.

Od pijímání svdkuov. M. 42.

Od vyzdvižení neb vyruení listuov. M. 43.

Od vypisování svdkuov. M. 44.

Od zápisu obci neb konventu svdícího. N. 7.

Od milosti nkomu dané zapsání. N. 9.

Od smlauvy do desk s pokutau vložené. IV. 11.

Od listu zapsání ke dni úternímu. IV. 14.

Od zatykacího listu. N. 21.

Od listuov posylacích od úadu. N. 25

Od listu duohonního. N. 26.

Od listu na odhádání. N. 34.

Od registiku. N. 28.

Od mení lánu ddiny aneb lauky. N. 29.

Od mení lánu lesu. N. 30.

Od mení míle. IV. 31.

Od zahájení saudu. Jí. 36.

Od žaloby tení. Pí. 37.

liatts Beíi.

(Obraz erbu zemského.)
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PRAVÁ A Zízeni zemská

r v

království eského
z LÉTA M. D. LXriIT,





Najjasnjšímu a Najnepemoženjšímu Knížeti a Pánu.

Panu Maximiliánovi Císai ímskému, Uherskému, e-
skému etc. králi etc. arciknížeti Rakauzskému. marg-

krabi Moravskému. Lucemburskému a Slezskému knížeti

a Lužickému margkrabi etc.

Pánu mému najmilostivjšímu.

Mnozí se tomu diví, Velikomocný a Najnepemoženjší Císai,

Králi a Pane, Pane muoj najmilostivjší, že za naší pamti Práva

a Zízení Zemská nejednán již k napravení pišla. Ale ti toliko

se tomu diví, kteíž píin nešetí, ani toho u sebe zdrav po-

vážiti neumjí, kterak na tomto svt nikdyž nic tak stálého

a trvanlivého jest nebylo, není, aniž býti množe, aby svým asem
nemlo aneb nemohlo k promn pijíti.

ekové a ímané snažnau péi o svá práva vedli, usilujíce

je v stálost a jako v njakau vnau trvanlivost uvésti, tak že

jsau jedni na dskách z slonových kostí, druzí na dskách m-
dnných dali je vyezati. Avšak ani ti toho dovésti nemohli,

aby asem svým a za píinami vzniklými taková jich práva

potomn k zmnní nepišla.

Kteí ítají kroniky a jiné knihy sepsané o rozliných pí-

bzích lidských, ti snadno tomu místo dadí. že nikdyž nic tak

na vaybor a jako se všemi dostatky dokonalého z strany práv

nemohlo jest naízeno býti, aby lidští vtipové neb radji dím

obmyslové neumli toho jinak vykládati, jiné rozumy tomu

dávati, a všeho toho jinak k svému užitku natahovati. Neb o
se nepokaušejí lidské všetenosti'? Zvlášt pak lidí zchytralých,

32*
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aneb nkdy z pirození zlostných i škodlivých. Ne zle od jednoho

jest povdíno: Že dobrá práva (to jest jistá a uložená naízení

a vyknutí) zrost a zaátek svuoj vzala z nešlechetných i škod-

livých mravv lidských. To jest, lidé zlí, svým na tomto svété

nepíkladným a nechvalitebným obcováním k tomu píinu dali,

že jsau pro ztrestání jich vrchnosti jejich písné pokuty na né

uložili, kterýmiž by taková pedsevzetí, vaystupkové a jiná zlá

doinní mohla k spravedlivému ztrestání pivedena býti. Neb

na ty, kteíž sami od sebe, ím komu povinni jsau, spravedliv

udlují, ani na ty, ješto toho, ehož sami míti nechtjí, jiným neiní,

práva se nevztahují; ale na samy toliko pestupníky ádu do-

brého, na rušitele pokoje, svornosti a obecného dobrého, a summau

na všelijaké odporníky spravedlnosti práva se vztahují.

A protož najnepemoženjší císa Ferdinand, slavné a svaté

pamti, pán a otec Vaší Císaské Milosti najmilejší, jakožto tehdáž

král eský, když jsau se nkteí artikulové v pedešlých Právích a

Zízeních Zemských potýkati a v ntem ponkud sob na odporu

býti zdáli, jsa o to na snmích od staviiv království tohoto starán,

ráil se jest milostiv k tomu nakloniti a svému najmilejšímu

synu, osvícenému knížeti pánu, panu Ferdinandovi, arciknížeti

Rakauzskému etc. JM*', milostiv o tom poruiti, aby na míst

JM** císaské jakožto krále eského, s jistým potem od stavuov

tohoto království s plnau mocí k tomu voleným, na táž Práva

a Zízení Zemská ráil zasednauti a je v jistý ád a spsob

uvésti. Což se jest s velikau pilností a bedlivostí tak stalo a

vykonalo.

Ta pak Práva a Zízení Zemská, tak se vší pilností a be-

dlivostí zkorigovaná a v jistý poádek uvedená, a s nemalým

nákladem ode mne k vytištní daná, i již dokonaná, Najnepe-

moženjší a velikomocný kesanský Císai a Pane, Pane mj
najmilostivjší, Vaší Císaské Milosti, jakožto králi eskému, pi-

psati a pod jménem Vaší Císaské Milosti všem vuobec vydávati

z píin mnohých, a najvíce pak z té: neb na Vaší Císaskau

Milost, jakožto na krále eského a pána všeho kesanstva, po-

vinnost záleží, jakž nad spravedlností jednoho každého, tak také

nad ádem a právem milostivau a ochrannau ruku svau držeti,

aby jeden každý, chudý i bohatý, vedle naízení Práv tchto

své spravedlnosti užíti mohl, s tím se Vaší Císaské Milosti
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jakožto vrný poddaný, poruena iním. Pán Bh všemohaiící

Vaší Císaskau Milost i s ddici, a tak všechen duom Rakauzský

ra v dobrém zdraví za dlauhé asy v svatém pokoji zachovati,

nad nepáteli šastné vítzství dáti a ode všeho zlého na každém

míst ostíhati, nám všem Vaší Císaské Milosti vrným poddaným

ku potšení.

Dán na Hrad Pražském, v sobotu po Nanebevzetí Panny

Marie, Léta etc. LXIIII °.

Vaší Císaské Milosti

vrný poddaný

Wolff z Vresovic etc.

najvyšší písa království eského.



A. 1.

O voleni krále JM".

Když by k o 1 i k tomu podlé privilegií tohoto

království pišlo, totiž Zlaté bulle císae Karla tvrtého,

krále Vladislava majestátu, a JM*' královské, pána našeho ny-

njšího, listu na to stavuom daného, že by král eský volen býti

ml, tehdy má volen býti tak jakž od starodávna bylo, a to na

Hrad Pražském. A když by zvolen byl a pijel, aby naj vyšší

purkrab Pražský, nynjší i budúcí, zámek Hrad Pražský bez

odporu v moc jeho hned po zvolení krále JM" postaupil. A hejtman

Hradu Pražského, nynjší i budúcí, po smrti krále JM", když by

bez ddicuov umel, k žádnému jinému s zámkem zení míti

nemá, dokudž by král eský zvolen nebyl, než k najvyššímu

purkrabí Pražskému, jakž písaha jeho to ukazuje B. 7. Pakli by

kdo vaytržek v zemi a jakau bauku uinil, anebo na zámky

z té píiny pustil, cht nkomu k království dopomoci, prvé

nežli by král z obecné vuole volen byl, tak jakož se nahoe

píše, aby takový est, hrdlo i statek ztratil. A kdož by takového

zastávati chtl a jej fedroval, ten aby v tauž pokutu svrchu

psanau upadl.

(1549 B. 6.)

A. 2.

Pisahá krále JM*'.

Písaha, kterauž král Ludvík . . (1549 B. 7. a 8.)
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A. 3.

Artikulové o dstojenství, mocnosti a saudu JM"
královské.

Pedkem, JM* královská (1549 A. 4.)

A. 4.

Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad Praž-

ském léta 1547 v auterý ped svatým Bartolomjem, jest toto

zavíno: Což se snmuov a sjezdv po krajích pokládaní a roz-

pisování dotyce, tch se pi mocnosti a vuoli JM" královské

zuostavuje, jakž prvé od starodávna bývalo, a jakž pedešle o tom

artikul v snme kterýž byl držán léta 1545 v stedu po svatých

Tech Králích, svolen jest. A také po dnešní den aby žádný

z obyvatelv království eského, žádných snmuov a sjezduov

krajských obecních, bez povolení JM" královské, pod nižádnými

vymyšlenými spuosoby nepokládal a nepokládali, a to pod pokutau

hrdla ztracení, na kohož by se to pokázalo a provedlo,

(1549 A. 4.)

A. 5.

Též na témž snmu obecním, kterýž držán byl na

Hrad Pražském léta 1547 v auterý ped svatým Bartolomjem,

což se úaduov zemských rozdávaní a osob do saudu zemského

dosazování dotyce, na tomto jsme se stavové snesli: Ponvadž
jest to vždycky pedešle od starodávna bývalo že jest JM^* krá-

lovská s radau úedníkv a saudcí zemských úady zemské dá-

vati, a osoby do saudu zemského, echy hodné, dosazovati ráil,

toho se pi zízení zemském a privilegiích zuostavuje a JM^*'

královské v to vkraováno a saháno býti nemá.

(1549 A. 5.)

A. 6.

Též na témž snmu obecním, kterýž držán byl na

Hrad Pražském léta 1547 v auterý ped svatým Bartolomjem,

jest zavíno: Jakož JM* královská mezi jinými artikuli toho na

stavy podati (aby to dskami zapsáno bylo) ráil, což se saudu
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hrdlo a o est dotyce, aby jeden každý toho vuoli ml z tch

vcí ped osobu JM" královské, když by v zemi býti ráil, aneb

ped saud zemský obeslati neb pohnati a t. d

toho JM^* královská pi tom zuostavovati ráí.

(1549 A. 7.)

A. 7.

Najjasnjší kníže a pán, pan Karel ímský císa,

vždyckny rozmnožitel, a eský král, rozkázal ve dsky

zemské vložiti, že páni zem eské nalezli za právo: Kdož by

kolivk lovka zabil, ten vražedlník z toho mordu aneb z hlavy

na svém práv anebo saudu, k kterémuž písluší a píleží, a ne

jinam, totiž zemanín na zemském, man na manském, mštnín na

mstském práv naíkán a vinn býti má (1549 R. 38.)

A. 8.

Na témž snmu obecním (1549 A. 8.)

A. 9.

JM* královská na tomto jest (1549. A. 9.)

A. 10.

Na snmu obecním léta etc. 1545 v pondlí na Nane-

bevzetí Panny Marie, jest zízeno': Což se prokurátora JM" krá-

lovské (kteréhož by JM* královská sob voliti ráil) v saudu

sedání dotýe, i ponvadž se to nachází, že jsau pedešlí

prokurátorové v saudu sedávali: tolikéž se pi tom zanechává,

aby JM* královská s raddami svými království eského prokurátora

moc ml vsaditi, do kteréhož by se saudu JM" královské zdálo

a vidlo. Než jakž by se pi kterém saudu koli (ješto by on

prokurátor v nm sedl) které pe o koli krále JM" dotýkalo,

pi té pi on prokurátor sedti nemá.

(1549 A. 11.)

A. 11.

Žádný konvent aneb klášter (1549 A. 19.)
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A. 12.

Král JM' jarmarky nebo trhy (1549 A. 20.)

A. 13.

Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad Pražském

léta 1545 v stedu po svatých Tech Králích, takto jest zízeno :

Což se knížecích lehen pijímání dotyce, tolikéž i jiných ven

z zem, ty aby JM' královská podle starobylého obyeje, zde

pi stolici, pro poctivost JM*' královské stolice a koruny eské,

na Hrad Pražském aneb v království eském podávati ráil,

le by toho veliké a znamenité píiny byly, kteréž by JM*

královská s pány auedníky a saudci zemskými, též raddami JM*

královské, že se takové pijetí léna v království tomto vykonati

nemuož, uvážiti ráil. Než jiná léna, jakž JM" královské pedkové

jsau inívali, v mocnosti se JM" zstavuje.

(1549 A. 22.)

A. 14.

Na snmu obecním (1549 A. 21.)

A. 15.

Což se erbuov dávaní dotyce, ty JM* královská dávati

mže komuž ráí, tak jakž jest to prvé bylo. A ti kteíž sob
erby vyprošují, aby se zachovali tak, jakž list jich od krále JM"

na to daný ukazuje. A v stavu svém i k stavu svému, aby se

tak zachovali, jakž od starodávna bylo. A nemá žádnénui tako-

vému psáno býti, nežli teprv od pijetí do stavu, >/slovútnému

panoši,« až do jeho smrti. A též ml-li by které dti

býti nemá a nemže. (1549 A. 23.)

A. 16.

Jakož v království tomto (1549. A. 24.)

A. 17.

O neodcizováni zboží od království eského.

Což se privilegium císae Karla JM" (1549 B. 13.)
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A. 18.

Najjasnjší kníže a pán, pan Vladislav (1549 B. 15.)

A. 19.

My Vladislav z boží milosti (1546. B. 16.)

A. 20.

Artikulové, v em JM' královská nebo králová

eská moci míti nerái.

JM* královská ráil jest se k tomu podvoliti

a to dskami zemskými rozkázati zapsati, že nemá na žádnau

vc zemskau obecní žádných relátoruov initi ; a by pak JM'

královská komu to z rady JiVP' poruiti ráil, nemá té relací

k sob žádný pijíti, a úedníci desk té relací pijíti nemají.

Pakli by na tu relací pijali, bud co vepsali obecního bez re-

látorv na to od zem z obecního svolení vyslaných z pánv a

z vládyk, a též že by vymazali co obecního, bez relátorv na

to ode vší zem vyslaných, tak jakž se nahoe píše: tehdy ti

úedníci mají hned beze vší milosti na hrdlech trestáni býti a

ta relací tak zapsaná nemá žádné moci míti. Než bude-li míti

jaká relací zemská obecní ke dskám k úedníkuom uinna býti,

relátorové na to od staviiv, pán z Rožmberka, kterýž by vladaem

panství a rodu Rožmberského byl, najvyšší purkrab Pražský,

najvyšší hofmistr, najvyšší kanclé, najvyšší sudí dvorský, pur-

krab Karlštajnský a tyi osoby z obce z pánuov, item, pod-

komoí království eského, purkrab Karlštajnský, purkrab kraje

Hradeckého, tolikéž pi tom tyi osoby z obce z vládyk býti,

a takovau relací najvyšší úedníci zemští, totiž najvyšší komorník,

najvyšší sudí z pánuov, a najvyšší písa z vládyk, a též všickui

úedníci Pražští menší desk zemských, kteíž by tehdáž pi

dskách byli, pijíti mají. A jina relací obecních poteb zemských

pijímána býti nemá, le by kterého úedníka zemského z tch

tí tu nebylo. A tolikéž stavové království tohoto na žádné

vci královské a JM*' ddicv se dotýkající, žádných relátorv

initi, ani úedníci desk na takové relací nic vpisovati, ani vyma-
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zovati nemají, tím vším spsobem, jakž vayš doteno, pod pokután

nahoe položenau, le by JM' královská k tomu skrze relací

svau povolení dáti ráil.

A. 21.

Ferdinand z boží milosti, ímský, uherský, eský etc.

král, infant v Hispanii, arcikníže rakauské, a margkrab mo-

ravský etc. jakožto král eský, rozkázati ráil ve dsky zemské

zapsati a za právo ustanoviti, že všecky relací listovní krále JM"

mají z kanceláí krále JM" eské, aneb z komory JM" královské,

též eské, pod peetí JM" královské a budaucích králuov eských

vycházeti a ke dskám zemským i dvorským dodávány býti ; a

v týchž relacích aby zejména dokládáno bylo, jací to statkové,

jsau, též s tau klauzulí, pokudž by statkové manští, duchovní

aneb zápisní byli. A jinae od úedníkuov vtších i menších pi-

jímány býti ke dskám nemají. A takové relací, tak ke dskám

zemským podané a odeslané, všecky má ingrossátor vtších desk

zemských do zvláštního kvaternu relací poádn vpisovati.

A. 22.

JM* královská ráiil se jest k tomu ... (1549 A. 37.)

A. 23.

Najjasnjší kníže a pán, pan Vladislav (1549 A. 38.)

A. 24.

Jestli že by kdo od panského kláštera (1549 A. 39.)

A. 25.

Králová eská žádná (1549 A. 40.)

A. 26.

Z pánuov ani z rytístva (1549 B. 1.)

A. 27.

JM* královská ráil se jest k tomu (1549 B. 3.)
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A. 28.

Manství a léna, kteréž jest vn a ne v zemi eské,

toho král JM' ani budaucí králové eští, svoboditi ani prodávati,

ani toho nikterakž odcizovati nemají bez vuole vší zem.
(1549 B 3.)

A. 29.

JM* královská k žádným vojnám nutiti (1549 B. 4.)

A. 30.

Po dnešní den král JM* (1549 B. 5.)

A. 31.

Všecka dání krále JM", neb jakéž koli milosti od

krále JM" k duchovenství, kosteluom, k oltáuom, k kaplanství

i k každému duchovenství, k obcím, ty vci se do žádných desk

bez relátora od JM" královské nekladau, ani také ddinníkuom.

Než z strany ddinníkuov, komuž by JM' ráil skrze relací psanau,

jakž vayš doteno jest, poruiti : ten bude moci k takovému vkladu

každý povoliti na míst JM" královské. A takové relací z kan-

celáí JM" královské tm lidem darmo vycházeti mají.

O víe pod jednau i oboji zpuosobau.

A. 32.

Což se víry dotýe pod jednau zpuosobau a pod

obma, abychom se neutiskali, než spolu byli za jednoho lovka
jako dobí pátelé. Pakli-by jaká rznice o koli, o jaké knží
vznikla nebo o jiné vci, což se útiskuov víry dotýe, aby to

vzneseno bylo na krále JM*, na pány a vládyky v saudu zemském.

A ten kdož by komu nátisk uinil, aby ped saudem zemským

bez puohonu stál. A tu aby páni a vládyky tauž vc napravovali.

A kdož by koli pro tu vc k saudu zemskému a k rozkázaní

královskému a panskému státi nechtl, na toho abychom sob
všickni pomocní byli. A strana strany a nehaní, a strana stran

ku potup nemaluj. Pakli by která strana malovati kázala ku

potup druhé stran, muož jí pohnati též jako o hanní. A kterýž
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by knz driihau stranu hanl, a jest ped pány a vLídyky

v saudu zemském postaven. A kterak s ním král JM', páni a vlá-

dyky ráí naložiti, to bud pi Jich M^" vuoli. A král JM* ráil

jest piíci obojí stran, je pi zvyklostech a spravedlivostech jich

zachovati. A my, potomci a budaucí naši, abychom pi tomto zí-

zení a svolení zuostali a trvali, nyní i na asy budaucí.

(1549 B. 17.)

A. 33.

Léta Pán tisícího pétistého dvanáctého, v stedu

po sv. Marku Evangelistu, na obecním snmu stalo se svolení

mezi pány JM **"*', rytístvem a msty, z strany tlo boží pod

jednau zpuosobau pijímajících s jedné, a mezi pány JM^*""'

rytístvem, Pražany, Horníky, mistry uení Pražského, a msty
království eského, pijímajících tlo a krev boží pod obojím

zpuosobem, z strany druhé: Jakož mezi sebau smlauvy pedešlé

králem JM*' uinné, o všecky útisky víry a o hanní obojích

stran mají, kteí jsau pod jednau i pod obojím spsobem ve dsky

zemské Památné vložené, jakož jsau se k tm smluvám s obau

stran páni JM', rytístvo, Pražané, Horníci i jiná msta piznali

že je držeti a zachovati chtí, tak jakož ty smlauvy a jich s obau

stran k tm smluvám piznání, dskami zemskými Památnými

zapsané, šíe a plnji svdí, a podle tch všech smluv k sob
se zachovati mají a chtí. Než jest-li že jsau kteí vaystupkové

od koho v tom asu pedešlým se staly až do dnešního dne

ješto by nkdo skrze to mohl z pokuty vinn býti, že sebe

z té pokuty viniti, ani naíkati nemají. Než jestli že

na budaucí asy.

1549. B. 18.

A. 34.

Jest-li že by administrátor (1549 B. 19.)

O osazováni saudu zemského vtšího.

A. 35.

Ve jméno boží a Trojice svaté. (1549 A. 10

)
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A. 36.

Král JM* má sedti na diiostojenství stolice

své v s a udil zemském, a ii noh JM" najvyšší purgkrab

Pražský, a po pravé ruce královské pán z Rožmbergka, který

by vladaem panství rodu Rožmberského byl, a podle nho naj-

vyšší hofmistr zemský. A trefilo-li by se, že by zemský maršálek

v saudu sedal, má sedti pod hofmistrem zemským. A na levé

stran tehdy purgkrab Pražský na míst JM**'

sedti má.
(1549 A. 13.)

A. 37.

Vladislav z boží milosti (1549. A. 14.)

A. 38.

Což se pánu o v z Rožmbergka dotyce, ten každý

kdož by z nich vládaství nebo panství rodu z Rožmbergka na

sob ml, ten toliko má nade všemi úedníky zemskými sedati

a místo své míti; jiní všickni páni z Rožmbergka mají sedati

mezi jinými pány, vedle let. Krom knížat, kteíž v echách

jsau, jakž o to vaypovd JM" královskau, léta 1556 v pátek po

Vstaupení na nebe Pána Krista, jinak dne svaté Žofie, uinná,

šíe to v sob obsahuje a zavírá.

(1549 A. 15.)

A. 39.

Což se panských roduov starých (1549 A. 32.)

A. 40.

Co se dotýe tch osob (1549. A. 33.)

A. 41.

Co se pánuov nových dotýo (1549. A. 34.)

A. 42.

Páni a vládyky (1549. A. 18.)
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O úadech zemských.

A. 43.

My Vladislav z boží milosti (1549. A. 25.)

A. 44.

Úadové stavu panského (1549. A. 26.)

A. 45.

Úadové stavu vládyckému (1549. A. 27.)

A. 46.

Úadové stavu vládyckému (1549. A. 28.)

A. 47.

Co se mincmajstrství dotýe (1549. A. 29.)

B. 1.

Což se maršalství zemského dotýe ..(1549. A. 30.)

B. 2.

Aby žádný skrze se sám (1549. A. 31.)

O písaze najvyššich úednikuov zemských

a jiných saudcí saudu zemského, dvorského i komorního, i tu(h'ž

hejtmana Hradu Pražského, a jiných úedníkuov krále JM'

\

B. 3.

Písaha najvyššího piirgkrahí Pražského.

NajvyšSí purgkrab Pražský (1549 B. 20.)

Písaha najvyššich úedníkuov zemských, i jiných úedníkuov.

B. 4.

Najprvé mají státi (1549. B. 21.)
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Písaha pánuov a vládyk do saudu zemského.

B. 5.

»Písahám Pánu Bohu (1549 B. 22.)

Písaha pánuov a vládyk do saudu dvorského, a komorního,

a do rady JM'^ královské.

B. 6.

»Piísahám Pánu Bohu (1549 B. 23.)

Písaha hajtmana Hradu Pražského.

B. 7.

»Písahám Pánu Bohu (1549 B. 24.)

O písaze purgkrabí Karlštajnských a jich úadu.

B. 8.

»Písaháme Pánu Bohu (1549 B. 25.)

B. 9.

Co se spuosobu hradu Karlistajna (1549 B. 26.)

B. 10.

Když purgkrabím nynjším (1549 B. 27.)

B. 11.

Jestli že by se kterému (1549 B. 28.)

B. 12.

Jestli že by z božího dopuštní (1549 B. 29.)

B. 13,

Také pán kterýž, purgkrabství (1549 B. 30.)

B. 14.

Jestli že by pán dul puol léta (1549 B. 31.)
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B. 15.

Kdož kolivk bud! z pániiov (1549 B. 32.)

B. 16.

Pakli by v zemi pro kterau koli (1549 B. 33.)

B. 17.

Jestli že by také který z pánv (1549 B. 34.)

B. 18.

Z rytístva když vejde v držení (1549 B. 35.)

B. 19.

Purgkrab Karlštajnský, bud pán nebo z rytístva,

takto se jeden druhému zapiš.

Já N. etc. Známo iním tímto listem.. (1549 B. 36.)

B. 20.

Jestli že by se pak všickni tí (1549 B. 37.)

O saudu zemském kdy a jak držán býti má.

B. 21.

Na snmu obecním (1549 B. 38.)

B. 22.

Kdož by chtl vdovy a sirotky (1549 B. 39.)

B. 23.

Úedníci a saudce zemští (1549 B. 40.)

B. 24.

Když saud zemský osazen bude (1549 C. 1.)

Práva a zízení zemeltá 1564. OD
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B. 25.

Aby saud zemský peclce beze všech pekážek
šel a trval. A v tom neuchoval-li by Pán Biioh krále JM" bez

ddicuov, podle privilegií království tohoto, totižto Zlaté bulle císae

Karla tvrtého, krále Vladislava Majestátu slavných pamtí a JM"
královské listu na to stavm daného, by pak i ddicové byli,

proto vždy saud zemský pedce jdi a trvaj. A mocí aby žádný

jeden na druhého nesahal, než právem aby živ byl, pod pokutami

O moci v artikuli L. 5. v tomto Zízení Zemském uloženými.

B. 26.

Na katedru aby žádný nechodil (1549 C. 3.)

B. 27.

Naj vyšší komorník, najvyšší sudí, najvyšší písa, kdyby

mli v saudu zemském zapisováni býti, když sedí, že mají pede
všemi pány napsáni býti. Než v relací pi dskách sami toliko

komorník a sudí najvyšší ped jinými všemi pány mají vpisováni

býti. A purgkrab Pražský má pi zahájení saudu a pi vpisování,

když v saudu sedí, po zemském písai státi. Než písa zemský

nemá sedati se pány v lavicích v saudu, než ten obyej všechen

má zachovati, jakž o tom prvé B. 24. napsáno stojí. Než jiní

páni a vládyky, kteíž v saud zasednau, mají potom poád na-

psáni býti.

(1549 C. 4.)

B. 28.

Žádný z pánuov i vládyk, kteí v saudu zemském se-

dají neb v kterém koli saudu, v kterémž písahy mají, po vy-

slyšení stran o ty pe, o kteréž by ped týmž saudem initi

mly, by pak i ta pe do dalšího rozsudku odložena byla, nemá

žádné stran z tch stran, kteréž by prvé v saudu sed a jich

pe slyšel, o tu pi rady ani kterého nauení ke škod druhé

stran dávati, a to pod pokutau hrdla ztracení.

(1549 C. 5.)

B. 29.

Jestli že by se kdy pihodilo (1549 C. 6.)
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B. 30.

Co se k i k II o v pi s a u d u zemském d o t ý e , aby

z zadu v svtnici saiidné žádných kikiiov nebylo. Pakli by kdo

kiel, má na zavoláno býti jménem: »Nemluv tak velmi« jednau,

druhé až potetí. A kiel-li by vždy pes to a mluvil, má do

vže vzat býti a má den a noc sedti. Pakli by nechtl do vže
jíti, ale daj jednu kopu grošv eských purgkrabí Hradu Praž-

ského. A purgkrab má tu býti na katede a vokikovati, aby

mleli, a bez odpuštní neodcházeti, le by jej najvyšší purg-

krab Pražský, aneb najvyšší sudí zemský odpustil.

(1549 C. 7.)

B. 31.

Úedníci vtší^zemští (1549 C. 8.)

B. 32.

Ci^-O zemci, kteí k korun eské nepislušejí, i ti

kteíž Iv^Korun eské pislušejí, aby všickni ped saudem zemským

eským jazykem své pe vedli sami skrze se, neb kohož sob
zjednati mohau. A cožkoli jiného podlé slušnosti

zaplatilo.

(1549 C. 9.)

B. 33.

Kdož by koli do šrakuov vstaupil,.. (1549 C. 10.)

B. 34.

Když se puohonové vyhlašují, a na tom vyhlášení

že zavolají na kterého pohnaného, nestojí-li k svému právu, tím

prvním voláním nic neztratí. Než puohonové mají se vysvditi

až do konce. A když se phonové až do konce vysvdí, tehdy

má voláno býti podruhé: kterýž pohnaný nestojí k prvnímu a

druhému vyhlášení pi témž vysvdování piihonv, tehdy chvilku

zanecháno bude. A potom když páni úedníci vyšší rozkáží zavolati

»prvé, druhé, tetí, stojí-li ten nebo ti k svému právu ?«: vohlásí-li

se tu na tetím vyhlášení, tehdy nic neztratí. Než nestanau-li

k tomu tetímu vyhlášení, tehdy svau pi ztratí. A ten puovod

má ekati toho stáného práva, až páni tch suchých dní anebo

33*

\
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v ten saud nazajtí sv. Jeronýma všecky pe i s odpory odsaudí,

teprv káží zavolati úedníkiiom, a kteí mají stáná práva aby

vstaupili do šrakv. A vstaupí-li puovod jsa volán do šrakuov,

dadí mu stane právo, které jest na vyhlášení phonuov obdržel.

A nestane-li piiovod, tehdy to právo stáné zdviženo bude, a on

z své pe zase požeií, chce-li. Pakli by tu puovod nechtl e-
kati toho stáného práva, a poruil komu na jeho míst, bude

dáno právo stáné, bud o náek cti, i o jiné všecky vci.vNež

k kterému phonu puovod i pohnaný se ohlásí, budau moci

strany po takovém ohlášení odjeti, neb toho saudu na tu pi

k saudu voláno nebude.

(1549 C. 11.)

B. 35.

Kdy na kterau pi <1549 C. 12.)

B. 36.

Jakož se také piházelo a pihází.... (1549 C. 13.)

B. 37.

Kdož by kolivk požádal pána (1549 C. 14.)

B. 38.

Co se líedníkuov zemských, vtších i menších, do-

tyce, aby od žádného žádné pe nevedli ped saudem zemským;

ale jinde všudy mohau; a to z té píiny, ponvadž jich žádný

vyprositi k své poteb nemž, aby k nmu vstali ; také sami od

sebe státi nemají.

B. 39.

Žádný z pánuov (1549 C. 15.)

B. 40.

Žádný otázek nemá (1549 C. 16.)

B. 41.

^ Kdož by se koliv saudil (1549 C. 17.)

B. 42.

Jestli že by se kdo komu zapsal (1549 C. 18.)
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B. 43.

Kilyž by kolivk k saudii (1549 C. 21.)

B. 44.

J^^li že pohnaný stane, když na jeho pi zavolají,

hojeníství niuož vzíti do druhých suchých dní aneb do nazajtí

sv. Jeronýma; a bude-li mu se zdáti, muž opt o tch suchých

dnech ješt druhé hojemství vzíti, a tolikéž muož uiniti pi
saudu, kterýž se drží nazajtí sv. Jeronýma. Než v tom se

opatiti má, z kterého jest ddictví pohnán, aby svým zpravcuom

tak a v tom asu jakž v artikuli (B. 41) to vymeno jest, dal

na úmhivu aneb držitelm ddin zpravních, aby jej v tom saudu

zastaupili. A s takovau umluvau zpravce povinni tau

zpravau.

(1549 C. 22.)

B. 45.

Též o každau jinau pi (1549 C. 23.)

B. 46.

Kdož by ped kterým kolivk saudem pi pona vésti,

potom svévoln ušel od saudu bez vdomí a vle saudcí: ten

má obeslán býti od krále JM" aneb od pánv a vládyk z plného

saudu, též od saudu komorního aneb dvorského, kdež by ta pe
ped kterým saudem byla; a má pro tu svévolnost trestán býti

a dv nedle v vži sedti a tu pi, pro kterauž jest pohnal

neb obeslal, má ztratiti. A též zase jestli že by pohnaný neb

obeslaný, phon neb obeslání slyšal a potom od toho bez vle
saudcí ušel: že má též obeslán a trestán býti, a též svau pi
ztratí, jakož se nahoe píše, a má na dáno býti stáné právo

B. 47.

Každý kdož pohání neb obsílá koho z více nežli sám

má, chce-li pi svau vésti, má pro škody zaruiti tím, kdož by

ml na svobodných ddinách nebo zápisných. A tolikéž kteíž

nejsau obyvatelé osedlí v tomto království, anebo manové, kteíž

by ddiných statkuov nemli a chtli-li by koho poádným právem

a saudem tohoto království z eho viniti, aby pro škody jako

i/
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i jiní kteíž na svobodných ddinách nemají, uiukovali. Pak-li

by nezaruil, tehdy právo nemá jemu dopomoženo býti, le by

ten.ma-íídi-aví neb statku? byl zahuben od toho kohož pohání neb

obsíla,' to má bez zaruení pedse jíti, aneb jestli že by komu

ddictví bylo odjato. A vdovy kteréž by z vna právem vinily,

též také ti kteíž k menšímu úadu pohánjí ze dvadcíti kop

grošuov eských, nemají milkovati. A jestli že by také kdo maje

uruiti, bezelstné rukojm míti a jim se opatiti nemohl, a páni

saudce pi kterémž koli saiidu to (že by pro tu samu píinu

spravedlnosti své dojíti nemoh!) poznali: jakž by koli z strany

toho uruení rozvážili a našli, toho se pi tom zuostavuje.

(1549 C. 24.)

B. 48.

K tm nahoe psaným všem phonm, pvod i po-

hnaný mohau poruníky každý své pi na zisk i na ztrátu dskami

udlati, stojíc prvé každý sám k vyhlášení phonu. Než pro-

saudí-li ten kterýž by poruil pi, bu nestáním aneb pisauzením,

nemá ten kdož pi obdrží, k poruníku hledti.

(1549 C. 25.)

B. 49.

Jestli že by kdo z ehož koli (1549 C. 26.)

B. 50.

Puovod nestane-li k vyhlášení (1549 C. 27.)

C. 1.

Kdož by z jedné vci (1549 C. 28.)

O braní a dodáváni puohonuov.

. 2.

Kdož z ddictví pohnati chce, má tento ád za-

chovati. Že ten každý bude moci pijda k starostovi komorniímu

pi kterých koli suchých dnech postních aneb letniních po vy-

svdení aneb vyhlášení phonuov, útok neb phon vložiti k bu-
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daucím najprvé píštím suchým dnm, též i k nazajtí sv. Je-

ronýma. Aneb má do Praby pijeti, najmé 8 nedb' ped su-

cbými dny postními neb letninými aneb ped svatým Jeronýmem,

a má jíti na dvr najvyššího písae zemského, tu kdež dsky

zemské jsau, kdež úedníci menší pi nich sedají. A tu najde

starostu komorni^ího, bude od nho žádati trojího phonu, dadauc

jenui takového piihonu sepsaného a zaplaté od tí phonuov.

A ten phon má starosta komornií pvodoví v registra svá za-

psati a vložiti, a den znamenati a zapsati, který den jest ten

útok uinil aneb phon vyžádal, a na ten phon má dva ko-

morníky vydati, a má nauení dáti témuž pvodoví, který den

podle práva a kde by ml státi k vysvdení a k vyhlášení téhož

phonu. Také týž starosta má zvdti na témž pvodoví, kde

a v kterém míst ml by nalezen býti ten, kdož se pohání, a tu

jná komorníky nadepsané poslati k nmu a k vejm jeho, a

jenm mají pítomn phon dáti, jeho podle práva poženauc a

olznámíc ó Tíoho jej pohánjí, a z eho, i den jemu jmenujíc,

který by a kde k tonui phonu státi ml, jakož o tom o všem

starosta komornií bez omylu v témž phonu komorníkm vy-

daným, slovo od slova napsati má. Jestli že by ten kdož se po-

hání, chtl za všecky ti phony pijíti, pro polehení a umen-

šení práce a jízd komorníkuov: to bude moci bez škody uiniti.

A k tomu tetínui roku a stání phonu k vysvdení a vyhlášení

ped saudem zemským státi má. Pak-li by za trojí phon po-

jednán pijíti nechtl, tehdy má starosta k každému stání ko-

morníky s phonem vyslati, a na ty dni v phonu položené po-

hnaný má státi. Pak-li by doma nalezen nebyl ten kdož se

pohání, tehdy mají ti komornií ten phon oznámiti manželce

jeho, aneb úedníku jeho, aneb eledínu jeho, v týchž veejích;

pakli by i tch nebylo, ale v též vsi rychtái, konšeluom, n-
kterému z obecních; jestli že by pak i tch nebylo, tehdy mají

znamení vzíti v týchž veejích, vedle jich obyeje, a odtud naj-

bližšímu z vládyk písedícímu, aneb v mst též najbližším odtud

purgmistru a nkterému konšelu oznámiti, že jsau toho puohonu

podle práva dodali. Pitom toho také pohánní tíž komorníci

a toho phonu i jiného práva vedení podle práva xjion nedlský

initi a pohánti nemají, le^by to tíž komorníci na tom kdož

se pohání, obdržeti mohli, že by ten puohon od nich dobrovoln
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a bez pohoršení práva v den nedlní pijal ; to býti nmože,

A také tíž komorníci když by pohánti mli, nemají pi sob brán
míti, než toliko hlku. A každý komorník má pi sob peet
zemskau vytišténau míti. A kohož pohání, jestli by se na peet
otázal, a ekl aby mu jí okázal, má jemu jí komorník ukázati

Pakli by též peeti pi sob neml, aneb jí ukázati nechtl,

tehdy ten kohož pohání, není povinen takového phonu od ko-

morníkuov pijíti, než množ se k nim domluviti a z domu svého

vyhnati. A tíž komorníci zachovajte se pi tom tak, aby peet
pi sob mli, a puovoda v tom neobmeškali, z ehož stranu

odpornau pohánj í. A když se komorníci z phonu vrátí a relací

takového dodání uiní: tehdy starosta komornií má v registra,

! v které phony zapisuje, dáti písai menších desk zemskýcli,

a týž písa má každý phon ve dsky phonní vepsati. Než

kdož by chtl pohnati z moci, ze škod, z náku cti, aneb z kterých

koli vcí jiných, pi týchž suchých dnech výš jmenovaných aneb

pi nazajtí sv. Jeronýma, k budaucímu saudu : to také pi tom

asu bude moci uiniti. A kdož by nechtl, tehdy se muož za-

chovati na devt nedlí, aneb najmén na tyi ze škod, iotižto

pro nevydání lidí, aneb eledi, též pro nezastavení krmy, a z ji-

ného na dv nedle. Tak pvod i pohnaný má tu na ten den

státi nazajtí sv. Jeronýma, aneb o suchých dnech, bud letniních

aneb postních, v pátek ráno na Hrad Pražském, k vyhlášení

phonu, v té svtnici kdež král JjVP se pány a vládykami na

saudu sedají. X potom pi vyhlašování puohonu, eník zemský

má puohony vyhlašovati, a starosta komornií má je eníku se-

psané dáti. A týž starosta má s registry svými pi nm státi

a eník má zavolati, stojí-li puovod i pohnaný (jmenuje je

jménem) k svému právu V A ohlásí-li se oba dva, hned má jiný

phon vyhlašovati,... Pakli pvod sám toliko nestojí, tehdý~Tined

ten phon vymaží a petrhnau, a pohnanému povdí že jest

toho phonu prázen; pakli oba nestojí, tehdy též ten phon
petrhnau a vymaží. A písa menších desk má znamenati nad

puohonem ve dskách phonních, že pvod nestojí; pakli oba

nestojí, tehdy má nade dvma znamenati. Pakli by pohnaný

nestál, tehdy když eník pi vyhlášení phonv na zavolá,

starosta komornií má znamenati jméno jeho kdož nestojí, a p-
hony jiné pedse vyhlašovati. A když dokoná všecky phony,
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tehdy navrátí se na toho pohnaného který prvé nestál, i zavolá

na jmenujíc jeho jménem, stojí-li k svému právu, prvé, druhé,

aby se ohlásil. Ohlásí-li se, nic neztratí, než má pedse k saudu ^
státi

;
pakli se neohlásí, tehdy má chvilku zanecháno býti volání. ^

A po té chvilce rozkáží úedníci eníku zemskému, aby zavolal j^J\ •

potetí. A tu ihned zavolá opt a jmenuje jménem toho pohna- \^

ného, který k prvnímu ani k druhému volání nestal, stojí-li

k svému právu prvé, druhé, tetí, ohlas se. Ohlásí-li se hned jakž

dokoná volání eník, nic neztratí; pakli se neohlásí, má toho

znamenati starosta komornií. A když páni chtí saud vzdáti, má
to právo stáné zapsati písa menších desk zemských. A tu do-

stoje pvod vyhlášení svého phonu, stojí-li pohnaný, má sobe

pvod žalobu ve dsky vložiti u písae desk zemských menších,

prvé nežli jeho pe k slyšení pijde. A když jeho pe pijde,

a na zavolají, má do šrakv s pátely vstaupiti, a puhon a

žalobu eníku kázati ísti. Pak-li by pohnaný chtl hojemství

bráti, má se tak jakž artikul B. 44. ukazuje zachovati.

(1549 tesy.) q ;
i;

V. 3.

Jestli ze by koho puhon doma nezastihl, a on z zemé

byl, tehdy komorník aneb posel má tu toho phonu nebo obe-

slání do jeho obydlé, aneb rychtái v statku jeho (neml-li by

obydlí než toliko vesnice) dodati, aneb tomu kdož statek jeho

spravuje, a on má obeslán býti od toho, kdož statek jeho spravuje,

k osiiinácti nedluom, a to vždy k šesti a k šesti, až po tikrát,

aby k svému právu stál. Pak-li by se tch osmnácte nedlí trefilo

ped kterými suchými dny, bu letninými neb postními, aneb

ped nazajtí sv. Jeronýma, který tayden více: tehdy on kdyby

na ty suché dni stál, aneb nazajtí sv. Jeronýma, po tch osm-

nácti nedlích kdyby páni saudili, že proto své pe neztratil by.

Než nestál-li by po tch osmnácti nedlích pi tch suchých

dnech, aneb nazajtí sv. Jeronýma, tehdy svau pi ztratí, le by

kde byl v obehnání, nebo na poli s pánem svým proti nepátelm
a že by beze lsti s toho pole od svého pána jeti nemohl, anebo

že by nkdy byl, ješto by ten kdož na jeho statku sedí, po poslech

se jeho doptati nemohl, a jestli že by toho pohnaného ten který

artikul nahoe dotený zašel: proto by pe své pro ten phon
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neztratil. Než který by koli kus nahoe jmenovaný pravil, že

musí jej podle práva provésti aneb jej písahán zpraviti, když

pijde k svénui piihonu Také jestli že by ten kdož na jeho

statku sedí aneb jej spravuje, pravil, že jest toho kdož jest

pohnán v téch osmnácti nedlích, tak jakž se nadpisuje, po

poslech najíti a doptati nemohl: aby to (že jest téhož jistého

který by tak z zem ujel, v tom asn svrchupsaným, skrze posly

své najíti a doptati se nemohl) provedly aneb písahau, jakž by

jemu to saudem nalezeno bylo, zpravil, a to po vyjití tch osm-

nácti nedl pi najprvnjším saudu, od kterého by ten puohon

vyšel. \9}(h^lj^^
•

C. 4.

Což se jiných všech a všelijakých k pem puohonv
k sauduom vtším i menším dotýe, ti svrchupsaným zpsobem
také bráni, a tyi nedle naped ped stáním dodáváni toliko

po jednom komorníku býti mají. A kdož najprvé pi starostovi

žádati bude phonu, starosta komornií tomu pedkem phon
jeho v registra vepsati má. A tak po poádku phonové vyžádaní

do registr vpisování býti mají. Pak-li by kdo osobn piznání

ped starostau uiniti chtl, aby jiný na míst jeho phon neb

phony bráti neb vzíti mohl, to bude moci uiniti; a starosta

takovau žádost a piznání jeho do registr vepsati má. A kdož

by již tak pišel a puohonu sepsaného starostovi podal, má sta-

rosta takový puohon v registra vložiti a puohon neb puohony

vydati.

C. 5.

JKM' podvoliti se ráil, že JM* má podle práva po-

hanin býti, jakož od starodávna bylo; a ten phon má po ko-

morníku dodán býti prokurátorovi krále JM*\ a týž prokurátor

aneb komuž by JM* tu pi listem svým mocným poruiti ráil

ten na JM** míst se sauditi a tu pi vésti má. A zase JM* má
pohánti, tak jakož od starodávna bylo, skrze prokurátora svého

anebo skrze jiného, komuž by JM* poruiti ráil. A když by tomu

phonu a té pi hojemství vyšly, tehdy ta pe má slyšána býti.

když by toho prokurátor JM*' požádal, a nemá dále v poádku

zstati,
i «-. ^
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C. 6.

Jestli že by í statek pvo proviiiéiií na krále JM' pi-

padl, ddicky neb zápisny, že toho statku na JM* pii)adlého

nemá se provolati, ale má se z nho ped saud zemsky pohá-

nti. Než jestli že by manský pipadl na JM* královskau, z toho

nemá pohanino býti. Pakli by které sunuiiy nebo listy spasily

na Ji\r, z toho množ pohanino býti ped který koli saud, k kte-

rémuž by saudu ta véc píslušela.

C. 7.

Každý z jedné s m 1 a u v y (1549 C. 33.)

€. 8.

Jestli že by pišla písaha pro kterau kolivk pi,

biiá do káply neb kláštera sv. Jií, anebo ped pány tak jakž

'^ nui nalezena byla: tu pvod i pohnaný neb obeslaný, má

každý osobn k té písaze státi, a poruníkíiv sob dlati ne-

mohau. Ale aby stál pvod u dveí u kapli neb kláštera, a ne-

vkráel do kapli íiieb kláštera, než má íci a prositi pánv úedníkv,

vtších i menších, za vstaupení. A pohnaný neb obeslaný má

státi u dveí, a též má pohnaný neb obeslaný prositi/ za vstau-

pení. A když k písaze mají státi, žádné brán u sebe, "ani na

hlav nic míti nemají. A po jich prosb má jim rozkázáno býti :

»Vstupte oboje strany.V A když vstaupí, jestli že se v kapli ne-

snduví, tu má naped "puovod vedle práva pisíci ; a když puovod

pisáhne, chce-li pohnaný aneb obeslaný, za puovod pisahá, jemu

to dáti, množ dobe. Pakli nechce dáti, tehdy má pohnaný neb

obeslaný písahati vedle práva. A když pohnaný neb obeslaný pí-

sahu provede, tehdy puovodovi nomá pohnaný neb obeslaný nic

dáti. A též pišla-li by písaha pro Iderau koli pi do kapli neb

kláštera sv. Jií, ped samy úedníky Pražské menší desk zemských :

též tím vším spsobem má zachováno býti, jakž se svrchu píše.

(1549. C. 34.)

C. 9.

Jestli že by kdo jsa pohnán neb obeslán, a v tom

b}d,^éÍTiocen, a pro nemoc státi nemohl : tu mž jej pítel jeho

neb služebník, aneb kdož koli položiti za nemocného, komuž

r^t
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poruí. A když a kdož jej položí za nemocného, hned má to

pi puohonii aneb obeslání zapsáno býti, a skrze úedníky tomu

má povdíno býti, aby stál ten jistým kdož jej za nemocného

klade, i ten koho klade za ninocného, v kaple Všech Svatých,

aneb v kláštee sv. Jií, na ten den jemu oznámený. A stane-li

ten osobn na ten den ped úedníky jmenovaný, má nemoc

zpraviti, a když nemoc zpraví, tehdy jest ten kdož jej za ne-

mocného kladl, toho prázden. Pakli nestane ten den a bude ne-

mocen, množ jej opt ten komuž poruí za nemocného položiti

v kaple Všech Svatých, aneb v kláštee sv. Jií. A tu opt má
zapsáno býti, a též rozkáží úedníci podruhé stranám na jmenovaný

den státi. A po druhém stání bude-li pedse nemocen pohnaný

neb obeslaný, nmož jej též potetí položiti za nemocného komuž

poruí, a také má se zapsati, a den jmenován býti tomu, kdož

jej za nemocného klade, aby stál též i ten kdož jest za nemo-

cného položen, a to má se zapsati. A stane-li ten osobn na ten

den ped úedníky jmenovaný, má nemoc zpraviti. A když nemoc

zpraví, tehdy jest ten nebo ti, kdož jej za nemocného kladl, toho

prázden. A jsauc tak po tikrát za nemocného položen, byl-li by

vždy pedce nemocen, tehdy písa menších desk zemských s ko-

morníkem mají k tomu jeti, kohož za nemocného kladau, a pijdauc

k nmu, seznají-li že ten jistý tak zetedln a znamenit ne-

mocen by byl, mají od nho písahu za nemoc vedle práva pijíti.

Pakli by ten jistý nemocný byl z moci obeslán, a státi nemohl :

tehdy l)ude moci ped týmiž písaem menších desk zemských

a komorníkem, poruníka neb poruníky udlati k té pi.^ A tolikéž

pvod byl-li by za nemocného položen, má se pi písaze tak ve

všem, jakž nahoe o pohnaném neb obeslaném položeno jest,

zachovati
;
pakli by se tak nezachoval, tehdy pohnaný neb obe-

slaný, má puohonu neb obeslání prázden býti.

(1549 .-3fe^ yy-

V. 10.

Též byl-li by z náku cti pohnán, a z mordu, neb

násilí obeslán, bude moci porum'ky neb poruníka uiniti. A pro-

saudil-li by poruník neb poiuníci, má sám pohnaný neb obe-

slaný pokutu na to uloženau trpti. Než bylo-li by obeslání

z moci, a umel by po rozsudku obeslaný, tehdy o tu pokutu
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k statku jeho hledíno býti má. A tolikéž má zachováno býti pi
saudech dvorským i Icomovním, uiníce ke dskám zemským

o tom relací od týchž saudiiv, kdo koho za nemocného kladl

jest. A stranám má se oznámiti, aby v kaple Všech Svatých, aneb

v kláštee sv. Jií na Hrad Pražském k písaze stály a ped
úedníky nemoc podle práva zpravily, A na tyto dni ped úed-
níky vtšími a menšími, k písaze stání se pokládati má: Na-

zajtí sv. Jeronýma, v pátek o suchých dnech postních, v pátek

o suchých dnech letniních.

A též na tyto dni, ped úedníky menšími k pí-
saze stání pokládati se má: V auterý ped suchými dny

postními, v stedu o suchých dnech letniních, a na den sv.

Jeronýma.

C. 11.

Jestli že by kdo jsa nemocen, nkoho poslal aby

jeho nemoc opovdl, a byl-li by ten zabit, anebo že by jinak

-s svta sešel, kdož by o tu nemoc poslán byl, že ten kdož jest

jej poslal, má za to zpraviti v kaple Všech Svatých, neb v klá-

štee sv. Jií na Hrad Pražském. Však o to od sauduov ko-

morního a dvorského, aby byla uinna ke dskám zemským relací,

aby úedníci jemu tu písahu vydali, že jest jej byl pro tu nemoc

poslal i sám že jest nemocen byl.

(1549 C. 36.)

C. 12.

Jestli že by kdo koho (1549 C. 37.)

C. 13.

Každá osoba duchovního ádu má odpovídati ped
králem JM" a ped saudem zemským, i tudíž ped jinými saudy

poádnými. A jestli že by sob list zjednal, v nmž by svdila

kledba, a on by se listem tím zastíral že ho sauditi nemají : ten

list nemá jemu nic pláten býti; než má odpovídati, co by se

svtských vcí dotýkalo. i
,~^ « CH C
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O zdviženi puohonuov.

C. 14.

Nevlo/,í-]i piiovod pi puolioiiu žaloby. (1549 V. 38.)

t\ 15.

Kdož by z jiného žaloval t\ pohánl a jiné vedl a

ukazoval, nežli by pohnal: ten puohon bude jemu zdvižen,

(1549 e. 39.)

C. 16.

Kdož by pohánl z jaké pe, a ze škod, neb z uží-

vání, jedním puohonem to spolíc: ten puohon bude jemu zdvižen.

(1549 C. 40.)

C. 17.

Kdož by z dvojí neb trojí pe (1549 D. 2.)

C. 18.

Jestli že by kdo ped který koli saud pohnal,

a nevezma tam konce, ani doekaje aby tam puohon jeho konec

vzal, o tu pi hnal by ped saud zemský, neb ped jiný saud:

má jemu ten puohon zdvižen býti.

(1549 D. 3.)

(\ 19.

Kdož by mana z manské vci ped který jiný saud

l)ohnal, než ped dvorský neb manský, k kterémuž kdo náleží :

že mu ten ])uohon zdvižen býti má. Než ze všech jiných vcí

budau mocí pohánni býti, jako jiní obyvatelé království eského,

ped JM* královskau když by v zemi býti ráil, aneb tu kdež

by k ktei-ému saudu která vc náležela,

(1549 D. 4.)

V. 20.

Kdož by z listovní vci (1549 D. 5.)
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€. 21.

Jestli že by kdo mštnína z vd mstské, kteréž

port šos pislušejí, k kterému kolivk saudu jinam pohnal, krom
ped mstský sand, aby na žaloval: ten puolion také jemu zdvižen

a škody jemu má zajdatiti, což po obeslání ze škod ped úe-

dníky menšími provede na urité dni.

(1549 D. 6.)

e. 22.

Jestli že by kdo pohnal (1549 D. 7.)

C. 23.

Najvyšší písa zemský (1549 D. 8.)

C. 24.

Také nahoe psaní najvyšší (1549, D. 9.)

C. 25.

Kdež otec sám statek má (1549 D. lO.j

C. 26.

Jestli že by kdo ím dtem (1549 D. 11.)

C. 27.

Jestli že by kdo otci a dtem statek dal neb odkázal

vedle práva, tehdy má otec se všemi dtmi kteí léta mají i na

míst jiných mladších, let nemajících, z toho statku pohánni

býti, jestli že by je kdo z toho viniti chtl ; a nebyl-li by který

z nich pohnán, kterýmž jest odkázáno, an léta má, ten puohon

také bude zdvižen. A též zase, jestli že by z toho odkázaného

statku otec a dti viniti chtli, z toho mají všickni, otec i dti,

kteíž léta mají, i na míst dtí let nemajících pohánti: pakli

by kteí nepohnali, ten puohon bude zdvižen, le by který svý-

voln pohnati nechtl.

(1549 D. 12.)

C. 28.

Jestli že by synové po otci (1549 D. 13.)
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C. 29.

Bratr starší miiož sám na jiné phony bráti, i phony
pijímati od jiných, maje bratí mladší, kteíž by let nemli.

^ ^ f C. 30.

O straycích nedílných (1549 D. 14.)

C. 31.

Bratí kteíž by nebyli sebe dílní, po otci byli

zuostali, a po tom že by se rozdlili : tehdy z tch závad kteréž

by v svém nedílu zavadili, a potom jsauce dílní, proto z té zá-

vady ped dílem zašlé, mají všickni pohánni býti
;
pakli by který

nebyl pohnán, tehdy ten phon bude zdvižen. A též jestli že by

jim kdo co v nedílu povinen byl, by se pak rozdlili, mají z toho

všickni pohánti; pakli by který nepohnal, tehdy jim ten phon
bude zdvižen, le by ta spravedlnost jemu se na dílu dostala

aneb jiní bratí že by svau spravedlnost jemu zapsali, tehdy

bude ten z ní jeden moci pohánti. Též dcery pohánti

bez nho.
(1549 D. 15.)

C. 32.

Jestli že by který syn od otce oddlen byl: ten z toho

statku má sám pohanin býti, co by sám tím dílem toliko zavadil

na tom statku syna oddlil.

(1549 D. 16.)

C. 33.

O spolenících bu jich málo (1549 D. 17.)

C. 34.

Jestli že by kteí rodové (1549 D. 18.)

C. 35.

Kolika koli by statek od koho (1549 D. 19.)

C. 36.

Bylo-li by více otcovských (1549 D. 20.)
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C. 37.

Poniníci, kteíž by po nápadu (1549 D. 21.)

C. 38.

Kdož by chtl kterého konventu pohnati, má

opata, pevora neb probošta a všeho konventu pohnati ; a jestli

že by kdo jina pohnal, tehdy ten puohon bude zdvižen. A též

o abatyších a pevorách, mají naped v puohonu jmenovány

býti, a potom o konventu; a jestli že by tak nebyly pohnány,

tehdy ten puohon bude zdvižen. A též zase nahoe psaní kon-

ventové a svrchupsané osoby, pohánti mají týmiž slovy jakož

sami pohánni bývají; pakli by jinae pohánli, tehdy jim ten

phon bude zdvižen. Než k vyhlášení puohonu má státi z toho

konventu starší, a má míti mocný list od konventu. A po vy-

hlášení téhož puohonu (majíc takový list mocný od sebe i od

téhož konventu, kapitoly etc), budau-li chtíti k tomu puohonu

poruníka neb poruníky, dskami neb registry ped kterýmž

koli saudem, na zisk i na ztrátu uiniti, a sob dáli zapsati,

toho budau míti vuoli. Než kteréž abatyše aneb pevory (kteréž

koli eholi a kláštera) jsau v zavení a na to písahu aby ne-

vycházely, mají, jestli pro jiné poteby své nevycházejí, ty budau

moci listem mocným poruníky neb poruníka zíditi, koho se

jim zdáti a vidti bude, dadauce jim týmž listem moc na zisk

i na ztrátu; krom majestátuov a zápisuov královských, z tch

pohánti nemohau ; než má to pi svolení o vayplatách zuostaveno

býti Q. G.

(1549 D. 22.)

C. 39.

Kdož by chtl kterého opata, probošta nebo pe-
vora z klášterv JM** královské pohnati neb obeslati, a kon-

ventu by v témž kláštee nebylo: má prokurátora krále JM" a

podle nho tu osobu, kteráž sama toliko v kláštee jest, pohnati

neb obeslati, a takový pidion neb obeslání do toho kláštera má
dodáno býti. A tolikéž, chtly-li by osoby duchovní kterého klá-

štera, nemajíc konventu, koho z eho viniti, má naped pi-o-

kurátor krále JM" a podle nho ta osoba duchovní z toho pohnati

neb obsýlati. A nevdl-li by kdo, jestli v kláštíMT konvent nebo

Práva a zífzeuí zemská iritjl. ó4:
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nic, bude moci do toho kláštera opatu neb proboštu poslati a

na nm se toho dotázati. A týž opat neb probošt má hned

odpovd dáti a oznámiti, má-li konvent neb nemá, aby se ten

kdož jest o to poslal, vdl ím spraviti. A tolikéž strany abatyší

neb pevor v klášteích, kdež by konventu nebylo, chtl-li by

je kdo z eho viniti, neb ony koho, tím vším spsobem (jakž

nahoe psáno jest) zachováno býti má. Než kteíž by klášterové

konventy mli, ti se pi pedešlém spuosobu a zízení zemském

(C. 38.) zuostavují. A co se klášteiuov stavuov panských a ry-

tíských dotýe, ti se v to nepojímají; než každý pán fundátor

toho kláštera o vci tch lidí duchovních pohánti, a zase po-

hánni býti mají.

C. 40.

Kdo má kterého msta pohnati (1549 I). 23.)

€. 41.

Kdož by se na pátely podal o kterau pi, a pátelé

by toho nerozeznali, a toho ti s sebe nesložili, a ten pohnal by

pes to z té pe (neuin jim opovdí, aby mu v jistém asu
o to konec udlali, že v tom déle státi nechce): ten phon má
jemu zdvižen býti a pohnanému má škody zaplatiti, a zase

ped smlauvce té pe hledti. Než když by se strana opovdla

smlauvcím, že v tom déle státi nechce, mají to smlauvce asn
druhé stran, aby obmeškána nebyla (že to s sebe skládají),

oznámiti. A byla-li by mocn pestána, a smlauvce že by pro-

dlévali konce udlati, muož jich strana toho pohnati, aby jim

konec o to udlali. Pakli by nebyla mocn pestána, a oni jim

prodlévali tolio konce jednáním uiniti, opovda se smlauvcím,

a stran s kým initi má, že toho déle ekati nechce, l)ude

moci z té pe pohnati.

(1549 D. 24.)

C. 42.

Jestli že by kdo po které poteb. ... (1549 D. 25.)

V. 43.

Kdož by po nahoe psané ])ot eb krále JM*' neb

zemské (jakž výš dotr(MK)) byl, a kdo chtl na jeiio statek k nvá-
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zání komorníka neb list obranní vyžádati: nemá jemu ani komorník,

ani list obranní, na jeho statek vydán býti, dokudž by se z té

poteby nahoe dotené nevrátil. Však to každý, kdož by po té

poteb jeti ml, má pedkem pi úadu desk zemských, skrze

osobu svau nebo psaním pod peetí svau oznámiti, že po

takové poteb jeti má, a potom podlé práva ukázati, že jest

v takové poteb na ten as byl. Pakli by po navrácení z té

poteby pi najprvnjším saudu zemském neukázal, tehdy co

jest onen, kdo právo vésti chtl, skrze to škody vzal, ve to páni

a vládyky na plném saudu zemském jemu obrátiti ráí, to pi

tom stuoj. Než jestli že by kdo uiníc mord, anebo ntco vay-

tržného a nenáležitého, proti právu a zízení zemskému se do-

pustil a v službu vojenskau se dal, chtje se tudy, že by pro

poteby krále JM" byl (nechtíc ku právu stávati) zastírati : že

ten toho pi žádném saudu užíti nemá.

(1549 D. 26.)

C. 44.

Je,írfli že by kdo koho z ehož kol i ped který
-sauíPpohnal, a pro rozvodnní vod, ohe neb vzení státi nemohl,

'íi ^yl by jemu jemu phon petržen, a kdyby to ped tím

saudem (kdež by pohnal aneb obeslal) provedl, že pro takovau

píinu státi nemohl: nemá jemu to ke škod býti, než má zase

k tomu puohonu neb obeslání svému pipuštn býti. A též jestli

že by na pohnaného aneb obeslaného stáné právo dáno bylo

a on to ukázal, že pro svrchu dotené píiny státi nemohl : má
to stáné právo zdviženo býti. I líT^^ /) Ví)

C. 45.

Kdož by ml pokutu j a kauz kol i ...(154Í1 D. 27.)

C. 46.

Když by dvma trh svdil (1549 D. 28.)

C. 47.

Je s

1

1 i že kdo p o ž e n e ped s a u d zemský menší
z vetší summy než ze dvadcíti kop grošuov eských, pro nevydání

lovka, neb eledína: že jemu ten puohon bude zdvižen.

(1549 D. 29.)

34
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€. 48.

Všickni nahoe psaní (bucT nedílní neb dílní)

spoleníci, neb poruníci, aneb kdož kolivk zjednal by sob tu

milost na králi JM*^ a na paních a vládykách z plného saudii,

aby mohl poriiníka neb poruníky dskami aneb registry udlati,

na zisk i na ztrátu: aby od nich i od nho mohl pohánti, a

zase k puohonuom stávati, pi vésti, sauditi se, vysauditi a pro-

sauditi. Než prosaudí-li co poruník aneb ti poruníci, dskami

neb registry udlaní, aneb nestáním právem ztratí: má k tomu

statku hledíno býti, kdo jest je poruníky zdlal. A též vysaudí-li

co ti poruníci, aneb právem ustojí (pohánjíc od tolio od koho/

jsau poruníci): má ten toho užíti, kdož jest poruníky zdlal.

Krom kdyby se cti, hrdla dotýkalo, tu poruníci vedle práva

a starobylélio s])iiosobu, býti nemohau.

(1549 D. 30.)

C. 49.

Kdož by koho pohnal z nedržení smi au vy a toho

nepoložil v puolionu, v em jest jemu té snilauvy (bud^na díle

neb na všem) nezdržel, a ze rení též že by nepoložil, v emž
by jenui toho rení nezdržel: má ten pidion jemu zdvižen býti.

A právo ustál-li by, že jemu to ustání práva nic jjlatno není.

(1549 D. 39.)

C. 50.

Syn nedílný otce svého, není povinen odpovídati

z ddictví otce svého i také ze všeho statku jiného, ped žádným

saudem, dokudž jest otec živ. A také žádný otec synových závad

není povinen statkem svým za nho platiti, dokudž jest otec živ.

(1549 E. 7.)

D. 1.

Kdož by jak au smlauvu ml, a ten kohož by se

smlauva dotýkala, žádal by jí vidti a ten by mu neukázal, kdož

by jí ml, a ten nevda co v ní stojí, ntco uinil proti té sndauv,

a ten kdož by sndauvu ml ])()1iuíi1 ho : že jenni ten píilion bude
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zdvižen u tomu pohnanému škody zaplatiti má. Než potom když

mu tu sndauvu ukáže, mají sob jí zdržeti.

(1549 E. 9.)

D. 2.

A jakož jsau mnozí v tomto království, majíce

lidi poddané své, ješto tíž lidé poddaní také mají jiné lidi pod-

dané své, jestli že by tch lidí poddaných lovk komu co pe-

inil : tehdy má ku pánu posláno býti a na nm se toho dotázati

(vyslovíc to zjevn co jest peinno), s volí-li jeho neb pod-

daných jeho to se stalo, ili ten lovk sám o své ujm to uinil?

A pán má zjevnau odpovd dáti, s volí-li jeho se stalo, ili s volí

poddaných jeho, aneb sám-li o své ujm to ten lovk udlal.

Pijme-li to k sob pán, tehdy k nmu o to hledíno býti má;

pakli by poddaní jeho to k sob pijali, tehdy pán má pro po-

stavení tch lidí poddaných svých a k nim o to hledíno býti. Jestli

že by pak lovk tch poddaných sám o své ujm to uinil:

tehdy pán má pohnán býti aby lidi poddané své k tomu pi-

držal, aby téhož lovka poddaného svého ped saudem postavili.

A ten lovk z takového peinní práv býti má.

D. 3.

Kdož by ch t 1 k o 1 i ího lovka z ehož k o 1 i

viniti, má to pedkem na pána téhož lovka vznésti, a nebylp-li

by jenni to v šesti nedlích od toho vznešení poád zbhlých

od pána téhož lovka k náprav pivedeno aneb dopomoženo,

má pána téhož lovka pohnati, aby lovka svého ped saudem

postavil, a týž lovk aby stál a z toho práv byl. Pakli by který

lovk kterého pána jakau spravedlnost za kým ml, že pán

téhož lovka na míst a k ruce jeho pohánti má. Co se pak

dotýe lidí krále JM", kteíž jsau na zbožích a statcích krá-

lovských, úedníci neb hajtmané JM*' královské nad týmiž lidmi

ustanovení mají na míst lidí o spravedlnost jich vznášeti a

pohánti i také týmž spuosobem svrchupsaným dopomáhati a pro

postavení lidí pohánni býti. A kdož by jinak (nežli jak se nad-

pisuje) pobánl, bude jemu ten phon zdvižen. Než co se sta-

vukv dotýe, to se v tento artikul nepojímá, nežli pi svém
vymení o stavucích v artikuli (S. 1.) se zstavuje.
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O zdviženi obesláni.

D. 4.

Žádný listem od úadu aby nebyl obsíLán, kteráž

vc ku puohonnímu právu písluší, a to proto, ponvadž auterní

den k tomu jest uložen, aby se lidé k témuž dni z toho což

náleží, obsílali; než aby se ze všech vcí mimo to pohánli.

Tolikéž aby žádný neobsílal z toho, což k puohonnímu právu

náleží. A kdož by se tak nezachoval, má to obeslání zdvi-

ženo býti. is^qTí\

D. 5.

Jeden každý kdož by koli z tch vci, kteréž

k obeslání náležejí, koho obsílati chtl neb chtli : má se v tom

ve všem, tak jakž artikulové o zdvižení puohonuov naped po-

stavení ukazují, zachovati. Pakli by jinak obsílal, bude jemu to

obeslání zdviženo.

O zmatených puohonich.

D. 6.

Kdož by kterau pi prosa udil (1549 D. 32.)

D. 7.

-Kdož z cizích vcí nebo pe, nemaje k nim sám

práva žádného a spravedlnosti, poženc: uiní ten puohon na zmatek.

(1549 D. 33.)

D. 8.

Kdož by, maje sm 1 a u v

u

(1549 D. 34.)

D. 9.

Kdož by ml stáné právo (1549 D. 35.)

D. 10.

Kdož maje rozsudek o koli aneb stane právo, a

moha po práv jíti, dá tomu rozsudku aneb stánému právu ti

léta a osmnácte nedlí projíti, jestli že by právo šlo: nemá jemu
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na to, ponvadž je«t nahoe jmenovaným letuom projíti dal,

právo i)iišténo býti. fakli z té pe znovn požene po projití let

nahoe dotenýcli, ten puohon uiní na zmatek.

(1549 D. 36.)

D. 11.

Jestli že kdo dá na se právo (1541) D. 37.)

D. 12.

Kdož by s kým jakau kol i smlauvu ml, ješto by

ta smlauva i na jich bndancí svdila, a tolikéž otec neb kdo

jiný udlal by komu jaké listy aneb s kým jaké smlauvy ml,

ješto by v tch listech neb smluvách nkomu po jeho pedcích

co svdilo aneb na nich náleželo, a ten by toho na tom žádal,

s kým by tu smlauvu ml aneb na tom, kdož by tu smlauvu

ml, aby mu ji ukázal, tolikéž i ty listy, a ten by toho uiniti

nechtl, a ten nevda jaká jest to smlauva aneb ti listové, a

smlauvcí toho pohnal by z nedržení smlauvy aneb z tch listv,

a jakž by se pak koli té smlauv neb tm listuom dosti stalo :

proto ten puohon nebude na zmatek; a to z té píiny, že mu
jest té smlauvy neb tch listuov ukázati nechtl. Než ten kdož

jest ukázati nechtl, má tonm škody zaplatiti, komuž jest toho

ukázati nechtl, kteréž by utratil pro týž puohon.

(1549 D. 38.)

D. 13.

Již po tento dnešní den, kdož na koho vloží útok,

teu má tudíž hned jmenovati a napsáno má býti, z eho chce

pohnati. A jakž útok vloží, aby pedce pohnal, konen do

suchých dní najprv budaucích aneb do nazajtí sv. Jeronýma,

komuž by se kdy koho pohnati udalo. Pakli by nepohnal, tehdy

10 kop grošuov eských tomu dáti, proti komu jest útok vložil, má.

D. 14.

KA^ž by na zmatek a neprav pohnal, ten má dv
ned:eíe u vži v panské vazb držán býti, a pohnanému jeho

náklady navrátiti, což by mohl pohnaný podlé práva provésti a

obdržeti: a nad to 10 kop grošuov eských pohnanému daj.
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A nebiule-li ae zdáti a chtíti pohiianéiiiii técb škod provozovati,

to iiiuože opustiti. A tolikéž pi jinýcli saudecb má též zacho-

váno býti.

D. 15.

Kdož by k o 1 i také pes nahoe vymené vci
obsilal: tolikéž takové obeslání jako i piiohon uiní na zmatek

a v tauž pokutu o zmatku vyméenau upadue

O nálezich a rozsudcich krále JM", pánuov a vládyk.

D. 16.

Rozsudkové krále JM" mezi stavy aneb osobami ui-

uém', pedeišlí i potomní, mají v své mocuosti zuostati a pedse

jíti; a rozsudkové panští a vládytí pedešlí i potomní, ti také

pedse mají jíti a v své mocnosti zuostati. ^ \^ | S^íM

D. 17.

Kdyby se to koli trefilo, že by se kdo s druhým

saudil, o kolivk (krom cti a hrdla), a v tom kdyby pe vy-

slyšana a zavína byla, že by bud puovod neb pohnaný neb obe-

slaný umel : aby pedse nález neb vaypovd byla mezi neb syny

neb poruníky neb nápadníky obojí strany uinna, aby lidé dále

nebyli ke škodám a autratám strojeni. A kdož by k tomu spra-

vedlnost míti chtl, má druhau stranu k tomu, kohož by se do-

týkalo (nedadauc letuom zemským projíti), k jistému dni od toho

saudu, kdež by pe byla, obeslati. A což by tu koli bylo tak

mezi stranami, bud ddici neb nápadníky a poruníky, nalezeno

a vypovdíno, aby se každá strana podlé toho byla povinna za-

chovati a tomu všemu dosti uiniti.
\)>n'Á C-^'0

D. 18.

Jestli že by se kdo k listu nebo kšaftu ínui znal,

že jej má, a ped saudem že by toho pel, a chtl za to zpraviti,

že ho nemá: nemá ku písaze pipuštn býti, ponvadž se jest

prvé znal, že to má. Tehdy z ehož by byl pohnán, pro ten list

neb kšaft, má to býti na nm pisauzeno.
li], líHí|
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ád práva vedeni po rozsudku a stáném právu

o ddictví i na ddiny zápisny, pro nezpravu,

o listech obranních.

D. 19.

Obdrží-li kdo pi saudein neb stáným pváveni o d-
déctví, a nebylo-li by jemu to ddictví v asu nálezem vym-
eným a po pvávu stanem ve dvau nedlích postaupeno: má do

Prahy pijeti neb poslati a od starosty žádati komorníka na

úmluvu. A starosta má tu úmluvu do registr zapsati a komorníka

na tu úmluvu poslati. A nebude-li mu podlé té úmluvy ve dvau

nedlích postaupeno, má zase do Prahy pijeti anebo poslati na

svém míst k úedníkuom ke dskám, a má žádati zvodu. A úad-

níci mají jej listem po komorníku v ty ddiny zvsti. I bude-li

chtíti ten na kohož se zvod vztahuje, za zvod pijíti aneb ne-

pijíti, to aby témuž komorníkovi oznámil. A komorník zase

vrát se k auadu, pijme-li za zvod, má relací ke dskám ui-

niti, a ten zvod zapsati. Pakli by nepijal, tehdy má pi auadu

oznámiti, že jest nepijal. A jeden z úedníkuov, kterýmž zv-

dové náležejí, má toho, kdož za zvod žádal, s komorníkem v d-
diny (na kteréž se vede) zvsti, a vrát se k auadu, má hned

ten zvod (uin relací) zapsati dáti. A nepostaupí-li mu tch

ddin, které jest vysaudil, po tom zvodu, má zase po dvau ne-

dlích do Prahy k úedníkuom pijeti, anebo poslati, a má žádati

obranního listu. A úedníci mají mu dáti a toho listu pam
u desk zapsati, kterého dne ten list vyšel jesti. A piivod vezma

ten obranní list, má jej k auadu najvysšího purgkrabství Praž-

ského dodati, a druhého listu obranního pi témž auadu vy-

žádati. A purgkrab Pražský má s tím listem obranním poslati

osobu dobe zachovalau na to písežnau s tím, kdož jest ty

ddiny obdržal, a má jej v skutené držení uvésti. I*akli by vždy

tomu ddiny nebyly postaupeny po tom obranním listu aneb po

uvedení úadem najvysšího purgkrabi Pražského : tehdy ten kdož

jest postaupiti nechtl, odboj jest proti právu uinil. A na takového

najvyšší purgkrab Pražský svau mocí táhnauti a tak se k nmu,
jakž o tom artikul o obhajování zem a práva (D. 49.) to uka-

zuje, zachováno býti má.
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D. 20.

Co se listuov o bran nich (kteí po jistých zápisich

právních, nápadních, dhižních a jakýchž koli, kteí s komorníkem

nvázaní svdí, vycházejí) dotyce: ty od iiedníknv menších po

vyjití ty nedl poád zbhlých od uvázaní s komorníkem, vy-

dáváni býti mají. A jestli by ten, komuž by se v statek ko-

morníkem uvázáno bylo, jaké píiny a obrany proti tomu ml,

má druhau stranu k jistému^jjbii--Y..Í.ch tyech nedlích od

uvázaní, ped úedníky menší desk zemských obeslati, a píiny

toho, pro dále list obranní vydáván býti nemá, ukázati. A pakli

by neobeslal neb obešlíc, žádné hodné píiny neukázal: tehdy

úedníci mají tomu, kdož se s komorníkem uvázal, list obranní

vydati. A ten, kdož jest listu obrannímu pekážku zaumysln

a zbyten uinil, a obeslavši píiny neukázal, aby pokuty obe-

slanému tetí díl té summy, pro kterau jest se komorníkem

uvázaní stalo, nad to vayše propadl a pi splacování té summy

hkivní dal; a dokudž by mu nedal, nemá jemu tch ddin, v kteréž

by se uvázal, postaupiti. A jestli že by úedníci menší, pro

vehkost pe, o to nemohli stranám konce uiniti: tehdy aby

o to pi najprvnjším saudu zemským, který by najprv tehdáž

držán byl, nauení vzali aneb té pe na saud zemský podali-

A Jich M* o to toho saudu nauení dáti, a byla-li by pe
podána, konec o to uiniti mají, proto, aby se lidem v sprave-

dlnostech lidských prtahové nedali a listové obranní pruochod

mli. A kdyby tak s uvážením list obranní vyšel, povinen jest

již každý beze všeho odporu po listu obranním v skutené

držení pustiti. Než jestli že by kdo po uvázaní s komorníkem

listu obrannílio na statek sirotkuov tch, kteíž by let ani po-

runíkv nemli, po jakémž koli zápisu žádal: úedníci menší

nemají toho listu obranního vydati až do saudu zemského naj-

prvé píštího. A tu budau-li chtíti pi tom najprv píštím saudu

úedníci a zpravce statku sirotího, aneb pátelé jich, o to na

saud zemský vznešení uiniti, toho budau míti vuoli. A pakli by

nevznesli aneb vznesauce žádného opatení od JM" nedosáhli:

tehdy hned po vyjití toho saudu, má takovému list obranní

vydán býti. — A což se také listv obranních po zápisích vnných

dotýe, ponvadž ti bez uvázaní s komorníkem vycházejí, aby

na lidi takovými listy obrannírai ukvapeno nebylo. Protož aby
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každá vdova aneb kdož by její právo ml, prvé od úadu desk

zemských, ke tyem nedlimi držitele ddin, na kterých takový

zápis vnní jest, ped úedníky Pražské menší desk zemských,

aby jí takové vno pi dskách zemských položil a zaplatil, obeslal

neb obeslala. A jestli že by týž držitel takové summy vnní

na ten as nepoložil a nezplatil, ani slušné píiny, pro by tím

povinen nebyl, neprovedl a neukázal: tehdy teprv takový list

jí aneb právo její majícímu vydán býti a v statek bez odpor-

nosti (podlé listu obranního) vpuštno býti má. Než jestli že

by která vdova po muži v statku zuostala a sirotci let ani po-

runíka nemli a nemajíc koho, aby jí vno dáno bylo, obsílati:

tehdy má prvé vznešení na saud zemský o to uiniti a opa-

tení svého žádati. A kdož by po listu obranním ího statku

v skutené držení vešel, nemá takového statku plundrovati a

škody na nm žádné, na záhubu toho, íž statek jest, zaumysla

initi, než má toho podlé povahy téhož statku náležit užívati.

A pakli by kdo pes to eho toho se dopustil a nenáležit statek

plundroval a hubil: tehdy íž statek jest, bude jej moci z toho

ped saud zemský ke dni úternímu obeslati. A co by toho, že

jest jemu tím plundrováním škod zdláno, pokázal, bude povinen

to podlé uznání saudu napraviti, a JM' mezi stranami, nepo-

dávajíce té pe jinak k prvodu, konec o to uiniti mají.

D. 21.

Jestli že by puovod ob

d

rzal pi saudem nebo
stáným právem o kterau summu, a nebyla by mu v asu saudem

vymeným a po stáném právu ve dvau nedlích dána od toho,

na komž mu jest pisauzena neb stáné právo dáno, má pijeti

k starostovi komorniímu aneb poslati na svém míst, a má žádati

na úmluvu. A jestli že mu po té úmluv ta summa ve dvau

nedlích nebude dána: tehdy má pijeti neb poslati k úedníkuom
ke dskám zemským, a žádati aby mu dáno bylo na zvod. I mají

jemu úednicí dáti list zvodní, a s tím listem má komorník od

úadu jeti. I bude-li chtíti ten, na kohož se zvod vztahuje, za

zvod pijíti anebo nepijíti, to aby témuž komorníkovi oznámil.

A komorník zase vrát se k úadu, pijme-li za zvod, má relací

ke dskám uiniti, a ten zvod zapsati dáti. Pakli by nepijal,

tehdy má pi úadu oznámiti, ze jest nepijal. A jeden z úed-
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níkiiov, kterýmž zvodové náležejí, má tolio, kdož za zvod žádal,

s komoniíkem v ddiny, na kteréž se vede, zvsti, a vrát se

k úadu zase, má ten zvod, uin relací, zapsati dáti. Pakli by

jemu po tom zvodu summa dána nebyla, i s náklady což k úadu
naložil: tehdy má zase po dvau nedlích pijeti neb poslati

k starostovi a má vzíti komorníka na panování, jedno toliko, a

to po zvodu ve dvau nedlích poád zbhlých. A jestli že by

nui pak summa vždy daná nebyla po tom panování: tehdy má
hned po sv. Havle neb po sv. Jií po dvau nedlích, zase k úed-

níkm ke dskám pijeti neb poslati, a má žádati, aby mu byli

listové dáni na odhádaní. I budau jemu od místokomorníka

takoví listové ke tyem nedlm dáni, a v tch tyech ne-

dlích, bude-li chtíti ten, na íž ddiny právo se vede, tomu

odhádaní, kteréž se státi má, odpor uiniti : má prvé nežli by

nn'stokomorník na ty ddiny, na kterýž den položen jest, na od-

hádaní vyjeti ml, k úadu purgkrabství Pražského pijeti aneb

s listem pod svau peetí poslati. A pijeda neb pošle list, má
píiny zejména též i v listu pi úadu purgkrabství Pražského

a též i ped místokomorníkem, pro odhadovati nechce dáti

dopustiti, oznámiti a obeslání ke dvma nedluom vyžádati.

A najvyšší purgkrab Pražský aneb místo jeho držící, má ko-

nen v druhých dvau nedlích konec a místo obma stranám

o to uiniti. Pakli by pro velikost pe purgkrab o to nemohl

stranám konce uiniti: tehdy aby o to vzal pi najprvnjším

saudu zemském od JM*'' pánuov a vládyk na plném saudu zem-

ském, kterýž by najprv tehdáž držán byl, nauení, aneb té pe
na saud zemský podal. A pakli by ten, na kohož se právo vede,

tch píin anebo píiny, pro kteréž by odhadovati nedal, ne-

pokazili: tehdy má tomu kdož na právo vede, pokuty, tetí díl

té summy jistinné, pro kterauž se vede, propadnauti, a ta pokuta

pepadená má hned jemu pi též suram, pro niž se vede, od-

hádána býti. A také jestli že by kdo v tch tyech nedlích

tak jakž se svrchu píše, nepijel aneb neposlal a neoznámil:

tehdy místokomorník má pedse na odhádaní puovodovi ke dni

uloženému jeti a odhádaní uiniti i se všemi náklady a autra-

tami. A každý povinen jest po takovém odhádaní pvoda v sku-

tené držení tch ddin, niímž se nezastírajíc, vpustiti. A lidé

aby jemu hned lovenství slibovali. A když bude v skutené



Práva a zízení zemská 1564. 541

držení vpuštn, má ješt po dvau nedlích k starostovi komor-

niímii pijeti a komorníka vzíti a poslední panování uiniti, a

po tom posledním panování již jemu ty ddiny odhádané ddicky

zstati mají. Pakli l)y kdo odhadovati nedal anebo po odhádaní

v skutené držení nevpustil: tehdy místokomorník má na tch

ddinách zstati a odtad neodjíždti a k úadu purgkrabství

Pražského poslati a oznámiti, že jest odhádati nedal aneb po

odhádaní v skutené držení nevpustil. Tehdy hned purgkrab

Pražský aneb nn'sto jeho držící, má jeti tam na ty ddiny a

mocí úadu svého v ten statek odhádaný v skutené držení

uvésti. A když tak uveden bude, má pijeti ke dskám zemským,

a panování poslední, jalové, od starosty komorniího vzíti, a tím

panováním již jest na vrch práva dovedl, a tak již jenui ty ddiny

odhádané ddicky zstati mají. Pakli by vždy v skutené držení

potom nebyl vpuštn: tehdy má na tím spuosobem hned bez

prodlévání, tak jako na odbojovníka práva, sazeno býti.

D. 22.

Jestli že by kdo který statek držel s v u o j a na

nnTbyTpuohonem neb obesláním zastižen, a pivé iiežli by ta

fTC k rozsudku pišla a on by statek v tom prodal, anol) jak

koli jinak odbyl a puovod obdržal-li by na nm rozsudkem aneb

právem stáným jakau sumnui: tehdy bude moci právo vésti na

ten statek, na kterémž jest pohnaného svým puohonem neb

obesláním zastihl.

(1549 E. 1.)

D. 23.

'b drží -li pvod kterau pi o ddictví nebo

summu: množ právo své prodati, dáti neb postaupiti, komuž se

jemu zdáti bude. A komu l)ude dáno neb prodáno, nniož právo

vésti a dovésti jako on sám, aneb poruníka udlati k dovedení

práva dskami.

(1549 E. 2.)

D. 24.

U s t o j í - 1 i kdo právo n :i k o ni ( J .54!» E. 3.)



542 Práva a zízení zemská 1564.

D. 25.

Jestli že by kdo maje rozsudek aneb stane právo

ped kterým koli saudeni, a v tom nezana právo vésti aneb

zatykae nevezma umel by: že po nm ddíc, poruník neb

nápadník (jestli že by ten toho nepromlel) též bude moci právo

vésti neb zatyka na toho, na komž jest pi obdržal bu roz-

sudkem neb stáným právem, vzíti a toho zatknauti, na komž

již pi obdržal neb pifivo ustál. Pakli by ten maje rozsudek neb

stáné právo, za živnosti své zaal právo vésti a v tom umel :

že po smrti jeho též ddic, poruník neb nápadník muož to

právo zaaté dovésti. A jestli že by tak ten, na komž by pí-

sudek se stal aneb stáné právo dáno bylo, umel: tehdy tolikéž

bude se moci týmž spsobem k ddicuom, poruníkm neb ná-

padníkuom zachovati neb k držiteluom statku. A kdož by ml
též zápis pod zatykaem pi úadu purgkrabství Pražského aneb

jak koli se jinak pod jakau koli pokutau zapsal a zavázal by

k zaplacení toho dluhu ddice a držitele statku svého po smrti

své a v tom by než as k zaplacení pijde, jistec neb vitel

umel: také se tak. jakž vayš psáno stojí, k sob ddicové, ná-

padníci, poruníci zachovajte, po práv jdauc neb se zatýkajíc.

(1549 E. 11.)

D. 26.

Jestli že by se kdy trefilo, že by se kdo zdlužil

v více nežli by statku svého ml, a ti rukojm (kteí jsú za)
jestli že by ho z toho pohánli, chtíc nkdo právem svého ped
ped jinými dobyti: i nemá toho naped žádný míti: ani ten,

kdož naped pohání, ani ten, kdož naposledy pohání, než mají

se o ten statek všickni dliti, též ti kdož pohánjí, jako ti kdož

nepohánjí; více-li kdo dá, více má vzíti. Než ti kteí by po-

hánli, mají naped z toho statku vzíti, což na phony naloží

anebo utratí pro tu pi. Pakli by kdo kterým rukojmím statek

zapsal dskami a jiní za slibujíc své dali, a to provedli, že též

s tím nebo s tmi kdož zápis mají: míti mají rovný díl své zá-

platy. A ten kdož by svévoln více se dlužil, nežli by statku

ml, a tudy by rukojm své zavedl: takový každý aby JM**

královské v moc upadl a JM* královská bude takového každého

bud na hrdle, neb jak koli jin;í by ráil, moci trestati. Než co
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se kupcv z mst, msteek stavv panského a rytíského, kteí

handle své ven z zem aneb zase do zem vedau, dotyce : jestli

že by který z nich se zdlužíc, vitelé na nastaupili aneb sám

on viteluom svým statek odevzdal : tehdy mají všickni vitelé,

kupci domácí i cizozemci, kteíž by dluh spravedlivý ukázali,

v tom rovnost nésti a sob podlé malosti a velikosti z téhož

statku, pokud toho stává, platiti.

(1549 E. 12.)

D. 27.

Vladislav z Boží Milosti (154!) O. 24.)

D. 28.

JM* královská (1549 G. 25.)

D. 29.

Po nálezu panském a vládyckém aneb po právu

stáném nemá žádnému práva vedení zastaveno býti. Než jestli

že by kdo chtl lepší spravedlnost míti k tm ddinám, na které

se právo vede, muož odpor vložiti, a k tomu odporu, má-li jakau

spravedlivost, pohnati, nedada dvma nedlm po odhadu projíti.

Ale na toho, na kohož se právo vede, má pedse právo puštno

a na vrch dovedeno býti, jestli že by té summy i náklady ten,

na kohož se písudek stal aneb stáné právo dáno jest, nessul.

A to dovedení práva nemá tomu, kdož odpor iní, ke škod jeho

spravedlnosti býti. Než ten, na kohož se právo vede, nemuož

odporu klásti, le by pro vtší aneb zaplacenau sumnm právo

vedl, tehdy ten každý mž odpor tomu právu vedení, na íž se

statek neb ddiny vede, odpor uiniti. Pakli by kdo, jsa puo-

honem v kterém statku zastižen, než by se právo dovedlo, ten

statek prodal a odbyl : že ten držitel téhož statku a ddin bude

moci to právo vedení, jako ten na kohož se písudek stal aneb

stane právo dané, ssauti a k svému zpravci, dada jemu asn na

úmluvu, hledti.
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O zatykaích.

D. 30.

Kdož by nechtl práva vésti, pro kteraii koli summu

a ped kterým saudem pisauzenau, anebo po pváv stanem

nebyla-li by taková siimma v asu saudem vymeným a po

stanem právu ve dvau nedlích dána: tehdy bude moci od toho

saudu, pi kterémž by mu se písudek stal anebo stáné právo

ml, list zatykai vzíti.

D. 31.

Kdož by chtl listem zatykacím koho zatknauti,

takto má se zachovati. B.yl-li by ten, na kohož by zatyka vyšel,

na hradích, tvrzech, v mstech, v mstekách, ve všech neb kde

koli jinde, bu na zboží krále JM*', pánuov, rytístva, mšan
neb na ímž kolivk jiným zboží, práv a gruntech postižen: že

jeden každý hajtman krále J]\P\ pán, rytíský lovk neb hajt-

mané, úedníci neb správcové statkuov jich, rychtáové, když by

^' toho požádáno bylo, aby zatení uinil neb uinili, že jest po-

>j^ vinen takovau osobu zatknauti a toho, kohož zatýká, slibem, ctí

a vrau zavázati, aby se ode dne zatení ve dvau nedlích purg-

krabi v moc na Hrad Pražský stavl. A kdož by týmž zatykaem

zatýkal podlé práva, tonui každému má. dáno býti 30 grošuov

eských. A pakli by ten zatykacího listu pijíti nechtl, u kterého

by ten, na koho by zatyka vyšel, nalezen byl: že má o to

k tomu hledti, kdož zatykae pijíti a zatknauti nechtl. Než

když jej zaváže ctí a vrau ped tím, kdož jej zatýká, aby ve

dvau nedlích od toho dne zatení se postavil v moc purgkrabi

Hradu Pražského, a ten kdož by se po zatení na Hrad Pražský

postavil: toho zatení pi-ázen býti nemá, le by jej purgkrab

rukau dáním propustil. A purgkrab jenui na ernau vž hned

jíti kázati má a dotad jej tam držeti, až by tomu pro jest

zaten, dosti uinil. Také najvyšší purgkrab Pražský aneb místo

jeho držící nemá panštti ani roku pidávati bez vle toho, kdož

jest jej zatekl. Pakli by najvyšší purgkrab Pražský neb místo

jeho držící, roku jcnui pidal bez vuole druhé strany, má to

sám zaplatiti a tomu pro se zatení stalo, dosti uiniti. A jestli

že by kdo chtl se vyiuiti na hotové peníze do dvau nedlí



Prúva a zízení zemská 1564. 545

od najvyššího pur^krab aneb místo jeho držícílio, že to mž
najvyšší purgkrab neb místo jeho držící uiniti a jej na ru-

kojm dáti, kteíž by na svobodných ddinách za dosti (pro

zatení se stalo) mli. A jestli že by pak ten, na kohož by za-

tyka vzat byl, maje njaký statek, v nm by se pokrýval, a ten

kdož jest zatyka na vzal, k nmu proto, že mu se v statku

pokrývá, pijíti nemohl: tehdy bude moci (a zdálo-li by mu se,

zatyka k úadu navrátíc) právo na statek jeho vésti. A také

zase kdož by poal právo vésti, že mže od práva vedení od

toho, kterémuž by odporu a phonu se nestalo, pustiti, a zatyka

vezma, jim toho, na kohož písudek neb stáné právo má, za-

tknauti. A kdož by statku neml, než toliko v statku nájemným

neb k bytu propuojeným byl a v tch statcích ped zatykaem

se pokrýval, tak že by zaten býti nemohl: tehdy má jemu

zatyka do toho nájemnýho statku, najmén skrze dv hodno-

vrné osoby, dodán býti a on jest již tomu všemu jako by

zaten a zavázán byl, povinen dosti uiniti. A tolikéž jestli že

by žena v statku muže svého a muž v statku ženy své, též

dti v statku otce a matee, aneb otec a mát v statku dtí

svých, ped zatykaem se pokrývali : tím vším spuosobem jako

k tm, kdož v nájemným neb propuojeným statku k bytnosti

jsau, k ním se zatykaem zachováno býti má a oni tomu dosti

uiniti povinni jsau, tak jak se svrchu píše. A mštnín po-

krýval-li by se v domu svém kdež koli, tak že by zaten býti

nemohl : tehdy ten, kdož by jej zatknauti chtl, muož purgmistru

a konšeluom toho msta to oznámiti, a oni purgmistr a konšelé

mají jemu puovodu na nm práva to dopomoci a jej bu sami

neb skrze rychtáe zatknauti. A co se stavu panského a ry-

tíského, kteí domy v mstech neb v mstekách šosovní mají

a v nich by ped zatylcaem se pokrýval neb pokrývali, dotýe :

tolikéž mohau v nich zatýkáni a na nich dopomáháno obyejem

svrchu psaným býti. Kdož by se toho dopustil a zatykae od

práva neb od toho u koho by postižen byl, pijíti a slíbiti nechtl

a pry odtud jakž koli ušel: ten každý aby již tím vším po-

vinen byl, na by se ten zatyka vztahoval, jako by zaten a

zavázán byl. A ode one toho nepijetí zatykae, aby se byl po-

vinen stavti v moc najvyššímu purgkrabi Pražskému neb místo

jeho držícímu, ve dvau nedlích poád zbhlých. A jestli že by
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se kdo zatkiiauti nedal a se takového zatení liránil a toho neb

ty, kdož by jej zatýkati chtli, bil: tehdy ten tudy odboj piávu

jest uinil. A na takového tím vším spuosobem, jako na odboj-

níka práva sazeno býti má.

D. 32.

K t e r á /. b y oso 1) a ž e n s k é ho p o li 1 a v í z a t e n a

byla, tolikéž se v moc najvyššího puriikrabí Pražského neb

místo JM*' držícího postaviti, a najvyšší i)urííkrab aneb místo

jeho držící, jí bytnost v khištee sv. Jií ukázati má. A ona

aby tu tíik dlauho (dokudž l)y tomu, pro jest zatena, dosti

neuinila) zuostala. A jestli l)y se také trefilo, že by která žena.

jsauc s tžkým životem, zatena byla a v tom asu slehla :

tehdy po vyjití ode dne poiodu jejího v šesti nedlích, potom

ve dvau nedlích poád zbhlých, aby se postaviti (jakž vayš

doteno) povinna byla.

D. 33.

Kdož by zaten byl a chtl z neádného zatení
ob sý lati: takové obeslání ped úad purgkrabství Pražského,

nedada dvma nedluom ode dne zatení projíti, vzíti a do

téhož obeslání zejména píinu nel) i)íiny doložiti a oznámiti

má. aby obeslaný o tom víiti a proti tomu s potebami svými

hotov býti mohl. A saud pur.ykrabský aby v tom nic jiného ne-

saudil, než samo zatení neádné, a pod tím pe znovu slyšeti

a sauditi nemá. Než byla-li by taková pe, že by hodné a slušné

píiny toho purgkrab uznal: tehdy neb aby o to nauení

v saudu zemském vzal, anebo toho na saiul (rozváže píiny)

ped J]\P podal, anebo ped ten saud. kdež jest ta pe prvé

slyšána a sauzena byla, aneb odkud ten zatyka vyšel. A dokudž

by ta pe o neádné zatení i'Ozsauzena nebyla, do toho asu,

a dále nic, aby najvyšší purgkrab neb místo jeho držící, mohl

strané roku pidati, odtahu v té ])i dalšího a zbyteného žád-

ného nein než najdéle do najprv píštího saudu zemského,

aneb do toho saudu, od kteréhož to nauení bráti aneb té pe
ped ten saud podati by ml.
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D. 34.

Kdož b y z 11 e á d n é li o z a t e ii í obeslal a neádu

iiepokázal, neb obešlíc od obeslání pustil: že nul tomu od kohož

jest zaten, pátý díl té summy (pro kterauž by byl zaten) pro-

padnanti : a z toho zatení nein;í propuštn a vzení prázen

býti, le tu pokutu spolu s hlavní summau (pro jest zaten)

zaplatí. A pakli by o koli jiného zatení se stalo, že by se

suniniy penžité nedotýkalo: tehdy nad to, pro zaten jest, ma
tomu od kohož zaten jest, deset kop grošuov eských pokuty

dáti. a též také z toho zatení nemá propuštn býti, le tu

pokutu dá a zaplatí.

D. 35.

Kdož by po zatení aneb po zái)isu, pod závazkem

cti a víry uinným, nepostavil se : ten nemá od úadu k po-

stavení napomínán býti. Než inl-li by hodné píiny, pro nemoc,

vodu, ohe a vzení že se stavti nemohl : tehdy má to ve

tyech nedlích od asu nepostavení jeho k úadu sám ozná-

miti, a na schválení saudu purgkrabství Pražského pokázati.

Pakli by toho neuinil a neoznámil, aneb oznámíc nepokázal,

tehdy po vyjití tch ty nedl, má od úadu list nepoctivý na

toho každého vydán býti, a již na est a víru nemá se tako-

vému viti. A když v moc auadu takový dán k opatení bude,

najvyšší purgkrab Praí:ský aneb místo jeho držící, s auadem,

má takového do vzení do Daliborky dáti, a z toho vzení bez

vuole druhé strany ho nepauštti. le tomu, pro zaten jest

aneb zápis na se udlal, dosti uiní.

D. 36.

Co se t cli , kteí po zatení aneb po zápisu
cti a víry uinným, na vži ctí a vrau zavázáni bývají,

dotýe: aby odtud nikterakž s vže dolv nescházeli a vzení

toho prázni nebyli, le by rukau dáním anebo z aust v uši od

najvyššího purgkrab Pražského nel) místo jeho držícího, nebo

od toho komuž by purgkrab na míst svým úad poruil, pro-

puštn neb propuštni byli, anelio jím ke dskáni neb k saudu,

kdy by svau pi mel. (a jinak nic), jíti dopuštno bylo. A jestli

že by jina kdo s vže sšel, anebo z toho vzení bez vuole

35*
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puriikrahí a úadu aneb vitele svého vySel : že takový do

Daliborky vzat, a tam držán býti má dotud, dokudž by tomu,

pro jest zaten aneb zavázán, dosti neuinil. Než kteíž by

pro židy sedli, ti budau moci choditi v domu úadu najvyššího

purgkrab Pražského až po vrata. Však kteí na vži sedti

budau, z tch jeden den jeden, a druhý den druhý, a tak po-

ádkem, pro jídlo a pití budau moci do Hradu a do domu

v Hrad odjíti, a zase hned (vezmauce sob jídlo a pití) na

vž jíti. A nebyl-li by než toliko Síím jeden na vži, tehdy

každého dne pro jídlo a pití bude moci do Hradu, a do domu

v Hrad scházeti, a vezma sob jídlo a pití, zase hned má na

vž jíti, z Hradu ven nevyclázeje.

O promleni práva.

D. 37.

Páni na plném s a u d

u

(1 549 E. 35.)

D. 38.

Léta Božího tisícého tystého... (1549 E. 37.)

D. 39.

Na snmu obecním, léta tisícího p t i s t é h

o

tyidcátého prvního, v pondlí po sv. Pann Barboe

o vyzdvižení desk uinným jest zízeno: Kdož jest které d-
dictví ped shoením desk zemských ti léta a osnniácte nedlí

poád zbhlých, pokojn bez naíkání vydržal, ten každý aby

pi tom zuostaven byl.

(1549 E. 36.)

D. 40.

Kdož by pro ránu Boží v mor (1549 E. 38.)

D. 41.

Kdož by kol i vk statek sirotí (nemaje k nmu
práva) dskami zapsal, aneb jej jinak odcizil, potom sirotek

pijda k letm spravedlivým dvatcíti, že by odporu tomu zápisu

dskami nevložil, anebo byl-li by statek jinak odcizen, právem
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toho nehleiil ve tecli letech a osiiinácti nedlích: že své právo

l)ionil].

(1515) E. 39.)

1). 12.

Kteráž by k o 1 i d ii ch o v e n s t v

í

(1 549 E. 40.)

D. 13.

Kdož drží veiinyiii právem (lóil) E. 11.)

D. 11.

Kdož by k o 1 i, a n jeho zprava p i š 1 a, a pro tu

nezpravu nevedl by práva do tí let a osmnácti nedl: tehdy

tu zprávu promlí. Než když by kdo^ komu dal úmluvu pro

nezpravu: tehdy ten hned také tomu, má-li zpravci, má také

únduvu (híti. A tak jakž na vedau pro nezpravu, má na

zpravce svého se vésti, nedada letuom projíti.

(151D E. 42.)

D. 45.

Jestli že by bratr nedílný prodal co komu, též

strayc nedílný, neb jakýž koli si)olecník : tehdy má bratr bratra,

strayc strayce, spoleník spoleníka, od úadu desk zemských

listem obeslati, aby k tonm vkladu pijel. Pakli by nepijel

bratr druhý, nebo strayc, nebo sjtoleník, a jsa v zemi a maje

léta, neodepel by tomu trhu do tí let a osmnácti nedlí, až

by léta zemská prošla: již se po projití tch let nebude moci

navracovati na to ddictví, co bratr, neb strayc. neb spoleník

jeho prodal. Pakli by v zemi nebyl, tehdy jenm to ke škod

nemá býti. A pijeda do zem, maje léta, neodepel-li by tomu

trhu a zápisu ve tech letech a osmnácti nedlích: též to d-

dictví promlí.
(1549 E. 43.)

D. 46.

Když by která panna byla v cizí moci, a mla

jaké právo k enni dskami, anebo jinak : že svého práva ne-

promlí.
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D. 17.

Jestli že by lidé poddaní jaké grunty držíce,

žádných jistot na né nemli: takoví vydržením let tch grun-

tuov proti pániioni týchž gruntuov toho užíti nemají. Než kteí

by lidé poddaní to jakými koli pruovody dostatené pokázati

mohli, že s volí vrchního pána, íž by to grunty byly, bud pod

plat neb jinak jsau kaupení: ti toho užíti mají.

O obhajo\ráni zemé a práva,

D. 18.

Chtél-li by kdo mocí vtáhnauti, anebo ze by vtrhl

do koruny eské, cht tudy království obdržeti: proti tomu

abychom sob všickni pomocní byli, pod pokutau cti, hrdla

a statku ztracení.

(1549 B. 10.)

D. 49.

Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrade
Pražském, léta 1547 v auterý ped svatým Bartolomjem.

Jakož JMV královská pán náš najmilostivéjší atd

A tu jestli že

by se kdo tomu zprotivil a králi JM'' pomáhati nechtl, bu
z Pražan, z mst, z klášterv nebo maniiv : ti a takoví aby est

sván ztratili neb ztratil. I na tomto jsme se stavové snesli a

to sob podlé JM*' královské i JM'' ddicíiv a budaucích králv

eských, zdržeti slíbili : Kdož by se koli právu zprotivil, že má
na nj najvyšší purgkrab Pražsky svii mocí táhnauti, a potom

najvyšší komorník, sudí,' písa zemský, a vedle nich všecka zemé.

Pakli by sám netáhl, ale bude moci místo sebe poslati lovka
hodného s svau možností. A též byli-li by kteí v mstech neb

kdež koli jinde panského neb rytíského stavu, ješto nemají než

na listech, by pak i žádného statku nemli, též mají všickni

podlé možností svých táhnauti. A msta což mají na zemi, aby

tiké z toho vší možností táhli, tak jak se nahoe |)íše. Pakli by

kdo bud z pánuov neb z rytístva jsa obeslán, pomáhati nechtl.
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tak jako se nalioe píše, ten má svau est proti králi i zemi

ztratiti. A piirgkrab najvyšší Pražsky s hajtmany toho kraje,

v kterémž by se mlo práva dopomoci, a k tomu, kohož by k sob
pijíti mli, aby to rozvážili, kterak by se zem biiauti mla,

a což by k moci krále JM*^' a nejvyššího purgkrabi dosti bylo.

Proti tomu každému, kdož by se ádu a piávu zprotivil, sob
pom;ihati a jeho obhajovati máme, do našeho najvyššího pe-
možení, pod i»okutau vayš doteiiau.

(1549 B. 11.)

O ádu desk zemských, o zprávách a platich

komorních a o kladeni ve dsky.

D. 50.

Což se všech a všelijakých statkuov zápisních

a duchovních ve dsky zemské, na relací a povolení JAP' krá-

lovské zapsaných dotyce, nic mén i kdož jsau jaké koli maje-

státy poádn sob dané a zápisy neb smlauvy na statcích zá-

pisních mli, ješto by jim shoeli neb jak koli zmaeni byli,

též i kdož jsau sirotci, majíc sob léta od JM" z plného sa.udu

zemského daná, statky jakž koli a konmž koli ve dsky kladli :

to také, kdož koli poádn a dostaten ped úedníky menšími

na schválení jich pokáze, sob zase dskami bez zvláštní relací

krále Jeho M" i Jich M*' stvrditi bude moci.

D. 51.

Kdož by koli prodal ddiny manské, a kladl je ve

dsky dvorské, a nemél-li by ím dskami dvorskými zpravovati:

bude moci zápis z[)ravní dskami zemskými Památnými na d-
dinách svých uiniti

; jestli že by z tch ddin manských })rávem

vyveden byl, že bude -moci na ddiny jeho ddiné neb zápisné

vésti, jakž zprava jeho ukazovati bude.

(154Í) (i. 1.)

D. 52.

Jestli že kdo ddiny zápisné (1549 G. 2.)
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D. 53.

Když jeden druhému prodá dédictví . . (1549 G. 8.)

D. 54.

Jestli že by kdo zpravoval (1549 G. 9.)

D. 55.

Kdož naped komu zpravuje (1549- G. 10.)

D. 5«.

Když kdo má komorní plat s výplat au a chce jej

komu prodati : pi tom trhu nuiož se zpravau i pokután opatiti,

jako pi nahoe psaných zprávách. Než kdo by jej chtl prodati,

nemaje ho sám ddicky, než s vayplatau: jina ho nemá klásti

než v témž práv, jakož jemu dsky svdí, od toho, od kohož

jest kaupil. A zpraviti má svau závadu toliko.

(1Ó4Í) G. 11.)

D. 57.

Kdož vnn é právo prodává (1549' G. 12.)

D. 58.

Když jeden druhému prodá ddictví (1549 G. 13.)

D. 59.

Jakož jiná n e z p r a v a bývá (1549 G. 14.)

D. 60.

Jestli že by kdo komu prodal ddictví (1549 G. 16.)

E. 1.

Jiná zprava jest (1 549 G. 15. a)

E. 2.

Tyto všecky zprávy nahoe psané mohau se penzi

ssauti i tetinau s škodami a náklady od držitele tch ddin,

když by se právo pro nezpravu vedlo, nedopauštje panování

jalového. Než jestli by držitel ddin tak ssul: tehdy bude moci

pro tauž summu, kterauž by s škodami a náklady ssul, a na to
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vayše pro škody a náklady své, což by sám na to ku právu vy-

naložil, na svého zpravcí ped se právo vésti a dovésti, a takové

ssutí zpráv jeho nemá ke škod býti,

(G. 15. b)

E. 3.

Kdož kol i chce do kterýchž kol i desk co klásti,

každý tu musí osobn sám ped úedníky býti, a bez pítonmosti

jeho nemá kladeno býti. Než komuž se klade, nechce-li tu sám

býti, muož koho chce poslati místo sebe, aby na míst jeho

zápis pijal. Než jestli že ten, kdož klásti chce, vezme rekognicí

u desk: však aby osobn ped úedníky byl, když se rekognicí

píše, a když se napíše, má se jemu peísti a potom jemu v moc

má dána býti, a komuž jí dá a kdož s ní ke dskáni pijde,

tehdy bude kladeno, jak ta rekognicí ukazuje, a také tak jakž

ten kdož s tau rekognicí ke dskám pijde, širší zprávu uiní

neb dá; jinak nic. A tím spuosobem muož se klásti do desk

bez pítomnosti toho, kdož by ml zápis udlati, a jinak nic.

A ta rekognicí nemá trvati než do Suchých dní po dání té re-

kognicí najprv píštích aneb do nazajtí svatého Jeronýma, a

to dotud, dokudž páni toho kterého saudu nevzdadí; a dále nic

A chce-li potom jinau vzíti do druhého saudu, opt muože to

uiniti, a tak vždycky. Než kdo chce dskanii Památnými zápisem

k tomu kladení moc dáti: to také muože uiniti, na ež koli;

a taková moc tím zápisem daná trvati má dotud, dokudž se

ta vc, jakž ta moc ukazuje, nevykoná.

(1549 G. 1.)

E. 4.

Jestli že kdo komu ddiny zastaví (1549 G. 17.)

E. 5.

Omyl ve dskách jestli že by se stal beze lsti,

že páni JM" a vládyky to budau moci na plném saudu napraviti. \
Ale úedníci desk_n_einají..niiáduých. omylu dskách napra-

vovati, pod pokután ztracení hrdla. Než vklady trhuov, vn a

zápisuov dlužních, též zpravních, tolikéž smlauvy, ty niohau, kdy

a jak se strany svolí, pi i)ítomnosti obojí strany, opraviti neb

doložiti, neb ujíti, i propustiti, pokudž se strany (kterýchž by
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se vlastn, a ne jiných, dotýkalo) snesau. Však když by koli

takové opravování výš dotených vécí se dalo, aby datum dne

a léta pil tom a v pítomnosti kterých úedníkuov zejména to

opravování se stalo, dokládáno bylo. Pakli by kdo co zapsal

neb opravil, doložil, ujal neb propustil: že to tomu, kohož by se

dotýkalo, ke škod býti nemá.

. E. <;.

Jestli že jeden druliému ddin svých za zdravého

života neb po smrti své postaupí zápisem, a v tom zápisu že

ta klausule stojí, že '//jemu jich postupuje tak a v témž plném

práv, jakž jenui dsky od toho (napíše jej ve dskách jménem,

kdo jest ty ddiny prodával) plnji svdci: tehdy ta zprava,

kteráž svdí tomu, kdož zápisem postupuje, všecka tak platná

jest, jako tomu, kdož ten zápis zapisuje. A pijde-li nezprava,

nemá se na toho ddiny pro nezpravu vésti, kdož zápisem po-:

stupuje, ale na tu prvnjší zprávu, kdož ty ddiny tomu zapi-

sujícímu zpravuje, má se vésti, jakž táž zprava ukazuje.

(1549 G. 18.)

E. 7.

Jestli že by kdo komu prodal plat (1549 G. 19.)

E. 8.

Jestli že by kdo prodal plat komorní (1549 G. 20.)

E. 9.

Jestli že by kdo chtl komu právo (1549 G. 21.)

E. 10.

Kdo se chce pro nezpravu vésti, jestli že stojí

zprava v trhu tmito slovy, že >/jeden druhému zpravuje, ímž má

neb míti bude« : již ten kdož tak zpravuje závady, ddiny všecky,

kteréž má tehdáž neb potom míti bude, by pak které prodal

po též zpráv, tehda té zpráv pedešlé ten prodaj ke škod

není, ale pedse ty ddiny prodané ve zpráv jsau. A sáhne-li

kdo na ty ddiny právem desíti kop grošuov platu roního,

více neb mén, takto se má pro nezpravu vésti. Najprvé má

pijeti k úadu desk zemských, a tu úedníkuov má žádati aby
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mu ten trh tli, kterak jemu zprava ukazuje tím trhem, a slyše

má žádati úedníknov, aby mu dali úmluvu. Tehdy úedníci

mají k sobe zavolati starostu neb správci komorniího, a ten

uíá tu úmluvu do le^istr svých znamenati, a hned má komorníka

na úmluvu i)Oslati k tomn, kdož ty ddiny, kteréž ve zpravé

jsau, drží. A potom od toho dne, který den tam komorník bude

dávaje únduvu, a j)0 dvau nedlích má ten jistý ke dskám

zemským pijíti, kdož poal pro nezpravn vésti, a má žádati

úedníknov, aby jenui list na zvod dán byl. Pakli sám nepijde,

ale množe místo sebe jiného i)UOvoda rozumného poslati, a ko-

morník s tím listem zvodním na ty ddiny jeti má. A pijme-li

za zvod držitel téch ddin, má relací ke dskám zemským komorník

uiniti, a ten zvod zapsati ; a nepijme-li za zvod, má to ped
úadem oznámiti, a jeden z úedníknov menších má s pvodem
na ty ddiny tam jeti. A když pijedau k tm ddinám, na

kterých se zvod státi má, má ten kdož vede anebo puovod jeho

ukázati a jmenovati ty ddiny, kteréž v zpráv jsau, a by jich

pak mnohem více bylo nežli by ta zprava ukazovala, proto to

ke škod nic není, když tak zpravuje, »kdež má neb míti bude,«

a tu úedník s komorníkem udlá zvod tetinau vayš. A tím

zvodem puovod tch ddin v držení nepijde, a ten na koho se

vede, proti právu neuiní, že v držení nevpustí. Tehdy puovod

od toho dne, který den se stane zvod, po dvau nedlích panování

toliko jedno má udlati. A po tom panování po dvau nedlích

puovod k úadu pijeti aneb nkoho poslati a listu má žádati

na odhádaní. A to odhádaní žádnému nepíleží, než místokomorníku

samému ; pakli by místokomorníka nebylo, tehdy komuž najvyšší

komorník rozkáže jeti, bu nnstopísai, aneb písai menších desk

zemských, a jeden z nich aby jel s místosudím. Tehdy na žádost

pvoda, má inístokomorník listy dáti na odhádaní ddin jeho,

aby byl na ten den ráno ped sluncem s pátely. A více listy

svými nn'stokomorník obešle sausedy a dobré lidi, kteí najblíže

k tm ddinám pisedí, a ten kohož obešle, má pijeti niímž

se nevymlauvaje. pod propadením desíti kop grošuov eských

místokomorníku. A když tam nnstokomorník pijede, odhádaní

má uiniti mocí úadu svého s komorníkem tím, kteréhož s sebau

míti bude. A místoi>ísa má s ním sám jeti aneb poslati také

nkoho. A to odhádaní má býti ráno když slunce vyjile, aneb
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do i)ole(lne, iile po poledni nic. A odliádání má se uiniti na tom,

na zápis zpravní zejména se vztaliuje, tetinau vayš. A to od-

bádaní sepsané, když domuov místokomorník pijede, tehdy má
relací uiniti, aby to což jest odbádal, tak vele ve dsky Trhové

vloženo bylo ku pravému ddictví, (krom ddin zápisných, ty se

odhadují, jakž artikulové D. 27. a D. 28. o tom ukazují,) tomu

kdož jest právo vedl. A tetina slov toto : Nad ti kopy tvrtá,

a tak na deset kap grošuov eských pijde tetiny vayš ti kopy

grošuov a dvadceti grošuov. A tak pijde pro deset kop s te-

tinau tinácte kop dvadceti grošuov. A když se tak odhádaní

stane, od toho dne odhádaní má udlati po dvau nedlích pa-

nování jalové, a tu již na vrch práva dovede.

(1549 O. 22.)

E. 11.

Kteréž by koli ddiny nebo ddictví pipadly píbu-

zenstvím, vedle obdarování krále JM*', na najbližšího pítele : že

tíž zpravcové také jsau povinni zpravovati tonni píteli, na kte-

réhož by pipadlo to ddictví, jako tonm, po komž jest na pi-

padlo. A též spoleníka, když by na druhého spoleníka ddiny

pipadly.

E. 12.

JM* královská k tomu své milostivé povolení dáti ráil,

aby dédinníci, svobodníci a nápravníci statky své osobám z stavuov,

též^T^ sami sob prodávati a kupovati vidi mli. A od nich do

desk zemských aby tomu, konuiž prodají, i jim, bez^jialší relací

též jíti a kladeno býti mohlo. Však to do vle JM" kTáio^vsé

státi a trvati má. A tolikéž JM' královská, jakž i pedešle, všecku

vrchnost na týchž ddinnících sob pozuostavovati^ ráí.

E. 13.

Na snmu obe c n í m, kterýž držán byl na Hrad Praž-

ském léta 1549 ve tvrtek po svaté Školastice, toto jest zízeno:

Kníže a stavové JM" královské za to prosí : Ponvadž Karlštajn

hrad .TM*' královské a zemský jest. na kterémž koruna, privilegia

a jiní klénotuvé k poctivosti J.M*\ královské a vší zem se cho-
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vají, aby JM* královská k tomu svá milostivé povolení dáti ráil:

Ponvadž nkterá msteka i vesnice k ténuiž zámku náležející

daleko ve tyech, v pti i v šesti mílecli od zámku jsau, a pro tu

nepíležitost a dalekost malau platnost a pohodlé k tomu zámku

nesau a pro dalekost že se k nim asto pihlédati nemnoze,

pustnau ; a nkteré vesnice osob duchovních i svtských k tomu

zámku, mezi jinými vesnicemi k zámku náležitými leží a s nimi

se v hromadu blízko k zámku staykají, a JM* královská své

nkteré vesnice týmž osobám duchovním blíže píležící míti ráí :

aby JM* královská takových vesnic svých, osobám což by v jedno-

stajném užitku bylo. na emž by žádnému nic nesešlo, postaupiti,

je smniti za ty, kteréž tak blízko od zámku píleží, a na míst

tch ony, kteréž tak daleko od zámku leží, aby prodati a za n
peníze vyzdvihnauti ráil : neb skrze takové smny témuž zámku

Karlštajnu veliké pohodlí a platnost býti množe. Neb jina v témž

panství k nmu náležitém málo prostranství má, a tudy i mezi

tmi lidmi tak v hromad sob písedícími, mnohé ruoznice by

zastaveny a v lepší sausedství i svornost uvedeny by byly. A JM *

ki'álovské, ani žádnému jinému na užitcích tau mrau by nic

nesešlo, a tomu zámku na budaucí asy by se mnoho dobrého

stalo. A tolikéž i k jiným JM*' královské zámkuom, k království

píslušejícím, kteréž JM* královská držeti ráí, neb i jiní drží :

aby pro pohodlí a dobré tch zámkv, za jiné vesnice v rovnosti

se v dichodích se smovati a sfrajmariti mohli, jako i k svrchu

oznámenému zámku Karlštajnu. I JM* královská znajíc v tom

dobré a užitené tch všech zándív i nemalé pohodlí býti, k tomu

své milostivé povolení dávnti ráí. Tolikéž kníže a stavové JM*'

královské a tm osobám, kteíž takové zámky drží, aby takové

smny initi ráil a mohli, dávají, a aby se to tak dalo, snášejí.

A když by jaká. smna se státi mla, aby saud zemský v to

nahlédl a to rozvážil, aby taková smna bez škody JM*' krá-

lovské i zemské byla. A což by se tak smnilo, to aby ve dsky

zemské JM*' královské, k tm neb k tomu zámku, a tolikéž tm
osobám od JM*' královské, s kterýmiž by se smna stala, vloženo

a zapsáno podlé poádku bylo.
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O komorním ádu a platích komorních.

E. 14.

Pro tyto £1 na tyto vci (1549 G. 2G.)

E. 15.

Jestli že by kdo list mel (1545) G. 27.)

E. 10.

K o 111 u ž by z á j) i s svdil (1 549 (i. 28.)

E. 17.

Kdož by m 1 který z á. p i s d s

k

a

m

i «anebo 1 istem , a

ten list ve dsky vložen l)yl ddicky, aneb dluhem s komorníkem

n vázaní, a neuvázal by se od toho asu, když by moc zápisu

k uvázaní pišln, ve tfech letech a osmnácti nedlích: telidy to

ddictví aneb ten dluh ])ronilí, le by toho ddictví a statku

v držení byl zemská lta bez nároku, tehdy toho užíti má.

A jsa jeho v držení liez komorníka zemská léta, není mu jiotrebí

se uvazovati s komorníkem Pražským. A jestli že by po tch

promlených letech, nejsa v držení statku, komorníka, vésti na

uvázaní toho zboží aneb dluhu chtl : že mu nemá komorník

již vydán býti, ponvadž jest léta promlal. Než jestli že by on

vezma komorníka chtl se uvázati, ano práva jdau, a oni se jemu

uvázati nedali: má pijeti a u desk oznámiti, že není vpuštn

v držení, ve se uvazoval. Tehdy má jemu od úadu desk zemských

list obranní vydán býti, a i)ur!Akrab najvyšší Pražský mocí úadu
svého má jej v skutené držení uvésti, tak a tím spusobem,

jakž o tom v artikuli o listech obranních D. 19. doteno jest.

A tu jestli že by nevpustil v držení, odboj uiní a královská

M^* má uau sáhnanti jako na odbojníkn. A nedal-li by mu
se uvázati, ano práva nejdau, že tím let nepromlí. A byla-li by

válka, že promlení let žádnému ke škod býti nemá.

(1549 (i. 29.)

E. 18.

Jestli že bv komu svdil kfery zápis (1549 G. 30.)

E. 19.

Kdož by ml plat komorní na kterých kol i ddinách

braní s komorníkem na týchž ddinách pro úrok: jestli že by
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nedal úroku pi sv. .Jiií. neb pri sv. Havle, tehdy ten mž s ko-

morníkem bráti pro nedání úroka toho na tch ddinách, jakž

zápis ukazuje. Pakli neboe pro úrok svatojiský až svatý Havel

mine, aneb svatohavelský až svatý Jií mine, již není jemu ])0-

vinovat dáti zadržalého úroku. A ten kdož maje pokutu, a vedle

ní by se nezachoval, sám seban vinen bude. Než stojí-li, pro

zadržalé úroky aby mohl bráti, aneb že pijdauce ke dskám že

zápis Památnými dskiími uiní, že jenm má ekati až do druhého

úroku, a to ekiíní ke škod býti nemá: tehdy mž bráno býti

tím spsobem pro zadržalé úroky. A také jestli že by dsky byly

zavíny, aneb komorníci byli staveni: pro takové úroky že potom

z tch zadr/alých úrokuov množ pohnati, a puohon ten nebude

/matený. A jjotom kdyby dsky zase byly otevíny, a komorníci

se vydávali, aby se držel své pokuty pro úrok svj, jakž zápis

ukazuje. Pakli kdo cht s komorníkem bráti ])ro svuoj úrok,

i nemá co: tehdy hned komorník má panování udlati na tch

ddinách, na kterých ])lat komonn' vedle zápisu ukazuje, a potom

právo má pedse vésti až k odliádauí, tím simosobem jakž o právu

vedení pro summu i)isauzenau artikul D. 21. ukazuje, krom

zvodu; a má se odhádaíi tetinau vayš, a k tomu zadržalé úroky

a to zadržalé od té chvíle, odkad pone panovati. Pakli kdo má

plat komorní zápisem bez zprávy, tonui se nemá odhádati tetinau

vayš, než s náklady toliko. Pakli by kdož kolivk ml braní

s komorníkem pio úrok komorní, ješto by to l)yl plat kaupený

a nenadány, a neužíval-li by pokuty své za ti léta a, osmnácte

nedlí, ano komorníci na braní nel) na uvázaní od úadu desk

zemských vydávají se, aneb ano ])ráva jdau: že ten každý svuoj

úrok i zadržalé promlí; ale nadaný ])lat, ten se nikdy i)romleti

nemá. A když l)y kdo ])ro které úroky komuž koli doliytek

podlé zápisu svého ])obral a zajal s komorníkem, a ten komuž

týž dobytek, jakž koli zajat, jeho ncvyrušil: tehdy týž dobytek

má hnán býti k úadu ziunskému k starostovi komorniímu, a

tu týž dobytek má (hžáii býti za ti dni, a jio tetím dni mají

obeslány býti osoby písežné, kteréž na to i)ísahy mají, a jsau

vždycky v Praze. Jestli dobytek zajat, voly, krávy neb který

kolivk dobytek, tehdy jsau na to písežní ezníci
;

pakli jsau

kon zajati, tehdy jsau na to písežní koníi. A ti tak obeslaní

mají ten dobytek odhádati pvodoví, podlé jich písahy, do summy
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toho úroku, pro kterýž jest bral, i s náklady i s útratami pro to

vzatými, a týž dobytek odbádaný tomu, kdož jest bral, má zuostati.

A což by po týmž odhádauí dobytka zajatého zuostalo, má tomu

komuž jest zajat, zase vrácen býti. A pi tom odhadování má býti

místokomorník a písa menších desk zemských a starosta ko-

mornií. Pakli by ten komuž jest dobytek zajat, v tch tech

dnech až do poledne tetího dne, k úadu pijda, tu summu, pro

kterauž jest bráno, s náklady i s útratami, i to což jest týmž

dobytkem protráveno, položil, a prvé než by se týž dobytek od-

hádal: telidy to tak poloze úplné dobytek svj zajatý muož zase

vzíti, a tomu nižádný odpírati ani brániti nemž ; a ten kdož

jest právo vedl, pijíti to má bez odpornosti. Jestli že by pak

kdo svévoln na svých ddinách bráti a zajímati nedal : tehdy

tu hned komorník na to braní od úadu vyslaný, má toho kdož

bráti nedá, pohnati : Najprvé od krále JM*" i ode všech úedníkuov

vtších i menších, i od najvyššího purgkrabí Pražského, a den

k stání tomu puohonu jemu týž komorník, kdy a kde státi by

ml, bude jmenovati. A ten puohon má býti od každého z desíti

kop grošuov eských. Nebo jestli že by komu mlo Jbráno býti

s komorníkem, bu na íchž koli ddinách, ješto by zápis dsTtami

zemskými uinný na ty ddiny nesvdil : proto ten, íž ddiny

jsau, nemá brániti bráti, ale má dobytek zajatý vyruiti dobrým

lovkem, aneb jiným lovkem, kterýž by ml na svobodných

ddinách. A tu summu, pro kterauž jest bráno, má položiti pi

úadu zemském, i s náklady a útratami, a odpor tomu braní

uiniti a vložiti, a k nmu pohnati, a k saudu pistaupiti, a to

provésti, že jest pvod na jeho ddinách bráti neml. A jestli

že to provede, že jest na jeho ddinách bráti neml: tehdy ten

kdož jest tak nepoádn bral, má tonui škody i všecky náklady

nahraditi a zaplatiti, i ten základ, v emž jest dobytek vyruen,

bez odpornosti dáti.

(1549 G. 31.)

E. 20.

Jestli že by komu zápis který (1549 O. 32.)

E. 21.

Jestli že by kdo ml plat komorní (1549 G. 33.)
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E. 22.

Jest i že by kdo ml jakýž kol i zápis (1549 G. 34.)

E. 23.

Jestli že by dvma nebo tem (1549 G. 35.)

E. 24.

Kdož by na sob listem (1549 G. 36.)

E. 25.

Kdyby na dvojím statku (1 549 G. 37.)

E. 26.

N m a y, ponvadž jest ten (1549 G. 38.)

E. 27.

Pankhartuom a kurvám zjevným.,. (1549 G. 39.)

E. 28.

Mštané na zpravní listy statk v držeti, proti

nálezu obecnímu ddicky nemají. Než kaupili-li by Pražané neb

které msto co k obci, neb osoby v mstech, na svobodných

ddinách aneb statcích : ty takové ddiny a statky tak kaupené,

s povolením JM*' královské, aby sob bez prodlení ve dsky zemské

klásti dali. Však s takovau vayminkau: Pišla-li by jaká bern,

aneb jaká jiná poteba královská neb zemská, že oni nadepsaní

purgkmistr a rada, i všecka obec N., toho nadepsaného ddictví

sob pod šos, ani jinak, všeho ani na díle osobovati, ani pi-

vlastíiovati nemají. Tolikéž i mstské osoby, kteíž by takové

statky, s povolením JM'" královské, kupovaly a držely; a to pod

pokutau Zízením Zemským (E. 30.) vymenau : »Kdo by ve dsky

kladl jinému ddiny královské neb duchovní, a sám jich ve dskách

nemaje.'< Než mají a povinni budau se k králi JM" a k zemi

tak zachovati, a to vše initi, jak jsau se pedešle držitelé na-

dejjsaného ddictví chovali a z toho inili.

(1549 G. 40.)

E. 29.

Na snmu obecním (1 549 H. 1.)

Práva a zízení zemská 1564. ""
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E. 30.

Jestli že by kdo ve d s k y 1í 1 a d 1 jinému ddin y

královské neb duchovní, a sám jich ve dskách nemaje, a vda
že jsau královské neb duchovní : že má takový za falešníka jmín

býti, a králi v trestání upadne, a statek k tomu proti králi pro-

padne. Než jestli že by kladl nevda: tehdy ten vklad nemá

moci míti, a ten také úrazu na své cti, ani na statku žádné

škody nemá míti ; než drž se svého zpravce, dada jemu na

úmluvu.

(1549 H. 2. a.)

E. 31.

Jestli že by kdo ddiny í, kteréž by královské a

duchovní aneb manská nebyly, kladl ve dsky, sám k nim práva

nemaje, a ten kdož by právo k nim ml, pohnal by z nich a

a vysaudil by je na tom, kdož by ty ddiny držal: tehdy ten

kdož jest je kladl ve dsky, k nim práva nemaje, upadne v po-

kutu nahoe v artikuli E. 30. položenau, a králi v trestání.

A kdož by ddiny ty dskami k sob pijal, vda o tom že onen

kdož mu kladl, práva k nim neml : že ten v tauž pokutu upadne.

Než jestli že by ten kdož klade, aneb ten kdož ten vklad pijímá,

nevdli neb nevdl, aby kdo jiný k tm ddinám právo ml,

než ten kdož ve dsky kladl: tehdy ten neb ti aurazu na své

cti ani na statku žádné škody nemá míti a nésti, než drž ze

svého zpravce, dada jemu na úmluvu. Pakli by nebyl naen
neb nebyli, kdož ty ddiny svobodné tak držal za ti léta a

osmnácte nedlí: ten má toho svého práva užíti a pokuty další

nenésti.

(1549 H. 2. b.)

E. 32.

Jestli že by kdo komu ddiny (1 549 H. 3.)

E. 33.

Kdyby dvma nebo tem, anebo kolika koli osobám,

bylo jedním trhem ve dsky vloženo aneb kladeno : že tím trhem

spoleníci nejsau. Než ti spoleníci jsau, kterýmž by z milosti

krále JM*', nebo pánuov a vládyk z plného saudu spolek dán
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byl. A kterýž by kolivk umel bez zízení dostateného, a bez

ddicv ádn pošlých, ješto by jemu trh podle jiných svdil:

že tu s mrtvého díl na živé pipadnauti nemá, ale na najbližšího

pítele, vedle obdarování krále Vladislava o nápadích a od-

úmrtech daného. (I. 52.)

E. 34.

Jestli že by kdo pro nemoc (1 549 H. 6.

E. 35.

Kdož by koli udlal zápis »s místem« (1549 H. 7.

E. 36.

Vna všecka (1549 H. 8.

E. 37.

Pídavek vna (1549 H. 9.

E. 38.

Kdož by komu statek prodal (1549 H. 10.

E. 39.

Jestli že by kdo který z'ápis (1549 H. 11.

E. 40.

Kdož by komu koli zápis (1549 H. 12.

F. 1.

Kdož za který koli statek (1549 H. 13.

F. 2.

J e s 1 1 i ž e b y kdo d s k am i (1 549 H. 14.

F. 3.

Jestli že by kdo kterým statkem.. (1549 H. 15.

F. 4.

Jestli že by kdo ml zpravní list,. (1549 H. 16.

36*
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F. 5.

Když by dva bratí statek prodávali (1549 H. 17.)

F. 6.

Když by kdo nkolika osobám (1549 H. 18.)

F. 7.

Tak jakž pedešle páni (1549 H. 19.)

F. 8.

Jestli že kdo rukojmí jest (1549 H. 20.)

F. 9.

Jestli že jest kdo komu (1549 H. 22.)

F. 10.

Kdo chce ddictví své (1549 H. 23.)

F. 11.

Kdož by na statku svém zapsal,... (1549,H. 24.)

F. 12.

Kdož by k o 1 i manželce své (1549 H. 25.)

F. 13.

Kdo chce ddictví své (1549 H. 26.)

F. 14.

K d o by ch t 1 komu dluh (1549 H. 27.)

F. 15.

A b y ž á d n é mu v a y p i s u o v (1549 H. 28.)

^ O kladeni ve dsky.

^M' F. 16.

-- \Tv Kdo by statek od koho kaupil, a ve dsky mu jej

t^ vkladl >-'S kurmi, robotami, vajci, ospy, aneb s ímž koli :« jestliže

by ten kdož j«st kaupil, nkteré té vci na tom statku nenalezl,
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bud roboty aneb které jiné vci, má jemu ten kdož jest pro-

dával a ve dsky vložil, to což nui se nedostalo, jakž dsky uka-

zují, na sumnié zase sraziti, po emž jemu na trhu tu vc po-

kládal. A liyla-li by již sumiiia zaplacena, tebdy aby jemu zase

navrátil. Pakli by ten kdož jest prodal, vedl svdomí proti dskáni,

prav že jest tc roboty, i s tím což ve dskách jest, neprodával :

desk žádný pesvditi nemuože. Než ten jakž mu dsky svdí,

má toho užíti. A ten kdož jest svdomí i)roti dskám vedl, má
dv nedle v vži sedti, proto že jest se sml o to pokusiti a

svdomí proti dskám vésti.

(1549 E. 17.)

F. 17.

Jestli že by kdo zapsal statek nkomu a dtem
jeho: že tu dveky mají tolikéž jako pacholíci, a že jeden z tch
dtí nemiiž se ke škod druhého dlužiti na ten statek a že

dluhy zapisujícího mají spolu platiti. Než který by zápis svdil

dédicuom toliko: tu sami pacholíci toho užiti mají.

F. 18.

Jestli že by kdo lovka mladého v to uvedl
kterýž by dvadcíti let neml, aby jenra statek svííj »bez místa'<

zapsal: že ten zápis žádné moci nemá. Než jestli že by ped
dvadcíti lety zapsal, a potom dojda dvadcíti let vku svého o to

ve tech letech a osmnácti nedlích nenduvil: takový zápis má
moc míti.

F. 19.

Když by kdo list odkázal muži a žen i dtem jich

že by pak uiuž její a otec tch dtí dal ten list koum s dobrau

volí: že proto tu žena ani dti svého dílu neztratí. Neb muž

její a otec tch dtí neniuož více pry dáti, než svuoj díl:

a což více dá, že to žádné moci míti n( má. A též dskami by

co otci a jeho dtem dali : tehdy on dílu dtí svých nemuož

pry dáti ani utratiti, ponvadž jest s nimi spolu dáno
;
pakli by

díly dtí svých ímž koli zavadil, nemá žádné moci to míti.

Než otec toho, což jest jim dáno, užívaj k své ruce dotud, dokudž

dti let spravedlivých míti nebudau. Než které dít k letuom
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spravedlivým pijde, má svého daného a odkázaného dílu užívati
;

pakli by otec jemu nedal toho dílu odkázaného užívati, tehdy

úedníci od desk mají jemu na to obranní list dáti, aby v to

uveden byl.

Artikulové a poznamenání,

co se od eho ke dskám zemským dává, a komu co bráti

a íditi náleží,

F. 20.

Když se kdo s komorníkem chce uvázati. (1549 I. 35.)

F. 21.

Když kdo bére s komorníkem (1 549 I. 36.)

F. 22.

Od uvázaní (1549 I. 37.)

F. 23.

Když kdo koho pohání (1549 I. 38.)

F. 24.

Když kdo pohání v Kauimském. . . . (1549 I. 39.)

F. 25.

Když kdo pohání do Hradeckého.. .. (1549 I. 40.)

F. 26.

Když kdo pohání do Plzeského.... (1549 K. 1.)

F. 27.

Když kdo pohání do Bechy nského . . . (1549 K. 2.)

F. 28.

Když pohání opat (1549 K. 3.)

F. 29.

Když kdo komu pijme za uvázání.. (J549 K. 4.)
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F. 30.

K f] y ž kdo koho j) o z e n e k odporu.... (1 549 K. 5.)

F. 31.

Když se komu odhádání státi má... (1549 K. 6.)

F. 32.

Když se kdo uváže s komorníkem .. (1549 K. 7.)

F. 33.

Když kdo škody komorníkem (1 549 K. 8.)

F. 34.

Kdož komu co kšaftem dává (1 549 K. 9.)

F. 35.

Když které msto (1549 K. 10.)

F. 36.

Když msto které (1549 K. 11.)

F. 37.

Co se vaypisuov z desk zemských (1549 K. 21.)

F. 38.

Co se bratí (1549 K. 13.)

Duochodové najvyšších úedníkv zemských,

totižto najvyššího komorníka, najvyššího sudího, najvyššího

písae, a to spolen na n jde.

F. 39.

Od každého trhu (1549 K. 14.)

F. 40.

Kdož véno žen své klade (1549 K. 15.)
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F. 41.

Od pevedení vna

F. 42.

Kdož by koli statek svuoj prodal.,

F. 43.

Kdož koli p o r 11 n í k y dlá

F. 44.

Od listu královského

F. 45.

Od kšaftu kterýž ve dsky vchází..

F. 46.

Kdož koli dává statek svuoj

F. 47.

Komuž by k r á 1 JM* ni a n s t v

í

F. 48.

Kdež koli král J^P komu co dává..

F. 49.

Od 1 i s t u o v rozliných

F. 50.

Jestli že by která vdova

G. 1.

Když sirotci p o r u u í k u o m dkují

G. 2.

Když bratr bére oddíl

G. 3.

Když se léta sirotkuom dávají....

(1549 K. 16.)

1549 K. 17.)

1549 K. 18.)

1549 K. 19.)

1549 K. 20.)

1549 K. 21.)

1549 K. 22.)

1549 K. 23.)

1549 K. 24.)

1549 K. 25.)

1549 K. 26.)

1549 K. 27.)

1549 K. 28.)
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G. 4.

Když se spolí dva (1549 K. 29.)

O. 5.

Když kdo lidem svým úrok (1549 K. 30.)

G. 6.

Kdož sob poruenství uprosí (1549 K. 31.)

G. 7.

Kdož dskami manželce své (1549 K. 32.)

G. 8.

Kdež kdo plat prevodí (1549 K. 33.) '

Toto na samého najvyššího komorníka,

království eského písluší.

G. 9.

Od odhádání vždy ode sta kop (1549 K. 34.)

G. 10.

Jestliže má býti odhádána ddina (1549 K. 35.)

Toto samému najvyššimu písai zemskému,
království eského písluší.

G. 11.

Od propuštní trhuov a vn....... (1549 K. 36.)

G. 12.

Od zápisu nad sto kop (1549 K. 37.)

Duochod mistopisae království eského.

G. 13.

Od takových trhuov svrchu (1549 L. 1.)

G. 14.

Jestli že by ten trh (1549 L. 2.)
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G. 15.

Od vna (1549 L. 3.)

G 16.

Potom když se pidává véna (1 549 L. 4.)

G. 17.

Od pevodu vna (1549 L. 5.)

G. 18.

Od propuštní vna (1549 L. 6.)

G. 19.

Od rozdílu • (1549 L. 7.)

G. 20.

Jestli že by dvma zápis svdil..,. (1549 L. 8.)

G. 21.

Když se dva (15-49 L. 9.)

G. 22.

Od smny (1549 L. 10.)

G. 23.

Od póru ník nov (1549 L. 11.)

G. 24.

Od let (1549 L. 12.)

G. 25.

Od dekováni p o r u n í k u o

m

(1549 L. 13.)

G. 26.

Kdož k o 1 i co dává (1549 L. 14.)

G. 27.

Když mstu (1549 L. 15.)
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O. 28.

Kdož nadává oltáe (1549 L. 16.)

(i. 29.

Pevoz uje-li místo (1549 L. 17.)

(;. 30.

Od každého odhádání (1549 L. 18.)

G. 31.

Od panování (1549 L. 19.)

G. 32.

Když dá úmluvu pro nez právu (1549 L. 20.)

G. 33.

Pozvodu (1549 L. 21.)

G. 34.

Jestli že kdo pošle na braní (1549 L. 22.)

G. 35.

Kdož koli v tch dskách (1549 L. 23.)

G. 36.

Požene-li kdo k tomu odporu (1549 L. 24.)

G. 37.

Z tch desk kdo chce vaypis míti.. (1549 L. 25.)

G. 38.

Od každého zápisu (1549 L. 26.)

G. 39.

Jestli že který trh jest (1549 L. 27.)
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G. 10.

V vtšich dskách se tito zápisové zapisuji.

G, 41.

Kdož zápis udlá s místem (1549 L. 29.)

G. 12.

Kdož zápis udlá (1 549 L. 30.)

G. 43.

Od propuštní téhož zápisu (1549 L. 31.)

G. 44.

Jestli že by pak v kterém zápisu., (1549 L. 32.)

G. 45.

Jestli že kdo dluh zapisuje (1 549 L. 33.)

G. 46.

Jestli že podlé zápisu svého (1549 L. 34.)

G. 47.

Kdož odpor uiní (1549 L. 35.)

G. 48.

Od víz kladení v tch obojích (1549 L. 36.)

G. 49.

Kdož komu práva svého (1549 L. 37.)

G. 50.

Od každé juxty (1549 L. 38.)

H. 1.

Jestli že který z á p i s j e s

t

(1 549 L. 39.)

H. 2.

Od obranního listu (1549 L. 40.)
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H. 3.

Iv d y ž úedníci z rozkázání (1 549 L. 41.)

Duochodové spolení.

H. 4.

J d a u - 1 i k nemocnému (1 549 L. 42.)

H. 5.

Památného i)i žádném saudu (1549 L. 43.)

H. 6.

M í s t o k o m o r n í k u (1549 L. 44.)

H. 7.

Od menšího saudu památného (1549 L. 45.)

H. 8.

Od propuštní p úhonu (1559 L. 46.)

Duochod písae menšich desk zemských.

H. 9.

Menší d s k y (1549 M. 1.)

H. 10.

Dluh se zapisuje až do sta kop (1549 M. 2.)

H. 11.

Zápis také bývá bez místa (1549 M. 3.)

H. 12.

Od zápisu kdož udlá rukojmím.... (1549 M. 4.)

H. 13.

Kdož ddiny manské prodá (1549 M. 5.)
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H. 14.

Jestli že kdo prodá nebo zastaví... (1549 M. 6.

H. 15.

Jestli že jest kdo zpravce (1 549 M. 7.

H. 16.

Jestli že se strany svolí (1549 M. 8.

H. 17.

Kdož komu práva svého (1 549 M. 9.

H. 18.

Každý osobn má ped úadem. ... (1549 M. 10.

H. 19.

Jestli že otec synu moc dá (1549 M. 11.

H. 20.

Kdož má list s rukojmmi (1549 M. 12.

H. 21.

Když so strany svolí (1549 M. 13.

H. 22.

Jestli že by kdo chtl vno splatiti (1549 M. 14.

H. 23.

Jestli že by kdo statek prodal (1549 M. 15.

H. 24.

Jestli že by kdo slíbil (1549 M. 16.

H. 25.

Vloží-li kdo komu odpor (1549 M. 17.

H. 26.

Nkdo u c i n nkomu škodu (1549 M. 18.
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H. 27.

Kdož vede komorníka (1549 M. 19.)

H. 28.

Od v a y p i s II o v n á 1 e z ii o v (1549 M. 20.)

H. 29.

Což se k o 1 i do menších d e s

k

(1549 M. 21.)

Phonné dsky.

H. 30.

Když se p li o n o v é do d e s

k

(1549 M. 22.)

H. 31.

Kdož u i n í p o v u n í k a (1549 M. 23.)

H. 32.

Kdož v i z II klade na p u o h o n (1 549 M. 24.)

H. 33.

Od žaloby dlání (1549 M. 25.)

H. 34.

Když poklid strany beran (1549 M. 26.)

H. 35.

Od tení toho v í e h

o

(1549 M. 27.)

H. 36.

Kdož na kom právo ustojí (1549 M. 28.)

H. 37.

Když se právo vede (1549 M. 29.)

H. 38.

Od nálezu tení (1549 M. 30.)
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H. 39.

Kdož p o v a u í pi nálezu (1549 M. 31.)

H. 40.

Kdož pona své právo vésti (1 549 M. 32.)

H. 41.

Od položení úroka (1549 M. 33.)

H. 42.

Když s komorníkem (1549 M. 34.)

H. 43.

Kdož odpor proti braní iní (1549 M. 35.)

H. 44.

K odporu kdož pohání (1549 M. 36.)

H. 45.

O d p o r u n í k a k odporu (1549 M. 37.)

H. 46.

N e m

á

- 1 i co komor n í k bráti (1 549 M. 38.)

H. 47.

Jestli že zájem p i ž e n a

u

(1 549 M. 39.)

H. 48.

Kdož vyrukuje komorníka (1 549 M. 40.)

H. 49.

Kdož peníze položí u desk (1549 M. 41.)

H. 50.

Od zapisování svdkuov (1549 M. 42.)

I. 1.

Kdož list nebo listy (1549 M. 43.)
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I. 2.

O (1 vypisování s v d k u o v (1 549 M. 44.)

I. 3.

M í s t o k o 111 o r n í k u (1 549 M. 45.

)

I. 4.

Od listu (1549 M. 46.)

Odporové u meiišich desk.

I. 5.

Proti zápisu kdož odpírá (1 549 N. 1.)

I. G.

Kdož odpírá (1549 N. 2.)

I. 7.

Od vizy na ty odpory (1 549 N. 3.)

I. 8.

Když kdo zápis 11 d 1 :í (1 549 N. 4.)

I. í).

Kteí z á }) i s o v (' stojí (1 549 N. 5.)

í. 10.

Jestli že k do k o m n pijme (1 549 N. G.)

í. 11.

Jestli že kdo zapisuje (1549 N. 7.)

I. 12.

y Památné dsky toto so klade (154ÍI N. 8.)

1. 13.

K o m u ž k r á 1 JM* ( 1 549 N. 9.)

l'ráva a zízeuí zem?U,1 ir)r4. O i
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I. 14.

Když relací (1549 N. 10.)

I. 15.

Když strany s m 1 a ii v u (1 549 N. 1 1
.

)

I. l(í.

Kdož uiní p o r u n í k a (1549 N. 12.)

í. 17.

Kdož ]> í-
i j d a k úadu (1549 N. 1Í5.)

I. 18.

U d každého listu (1549 N. 14.)

Ingrossator,

kterýž dsky vtší na pergamen píše, toto bráti má.

I. 19.

Na každé suché dni (1549 N. 15.)

I. 20.

Od trhu (1549 N. 16.)

I. 21.

Od r e k o g n i c

í

(1549 N. 17.)

I. 22.

O d t c h relací (1549 N. 18.)

I. 23.

K d y ž ú e d n í c i (1549 N. 19.)

I. 24.

Od o b r a n n í h o listu (1 549 N. 20.)

I. 25.

Od z a t y k a c í h o listu (1549 3V. 21.)
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1. 2G.

O (1 každého v a y p i s u (1 549 N. 22.)

I. 27.

O d k a ž (i ó h o majestátu (1549 N. 23.)

I. 2S.

O d k a ž d é ii o o d h íí d a 11 í (1549 N. 24.)

I. 29.

Od 1 i s t u o v p o s í 1 a í c li (1549 K. 25.)

I. 30.

Od listu d u o 1i o u 11 í h o (1 549 N. 26.)

I. 31.

Registrátorové pi ka/dych sucliýcli., (1549 N\ 27.)

I. 32.

K d y ž Iv (1 o p i j d o k- o d s k á m (1 549 N. 28.)

Toto mii zemskému,
kterýž pod úadem uajvyššílio komorníka jest.

I. 33.

Od lánu ddiny (1549 N. 29.)

I. 34.

Od lánu lesu... (1549 N. 30.)

I. 35.

O d m í 1 e m c n í (1549 K. 31.)

I. 3C.

Jestli že by vyj el (1549 N. 32.)

I. 37.

Kd y ž j*e d e m i (1549 N. 33.)

37*
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I. 38.

Kdož listu žádá (1549 N. 34.)

I. 39.

Jestli že by páni (1549 N. 35.)

1. 40.

eníku zemskému (1 549 N. 36.)

I. 41.

Od žaloby tení (1549 N. 37.)

O kšaftich a zápisích nápadnich.

I. 42.

Jestli že by kdo kšaft (1549 F. 1.)

I. 43.

K (lož má mocný list (1549 F. 2.)

I. 44.

Všecky kšafty, kteíž se na mocné listy krále JM*'

dlají, aby ve dsky zemské ode dne smrti kšaftnjícího níijdéle

ve dvanácti nedlích poád zbhlých, od poruiiíkuov neb od

nápadníkuov tím Icšaftem zízených, aneb komuž by tím kšaftem

neb jinak bylo sveno, kladeny byly. A úedníci menší naped
ten list mocný krále JM*', a potom po nm kšaft ve dsky zemské

vložiti a vepsati mají, bez zvláštnícii relátoruov, ponvadž v listu

mocným krííle JM*' stojí napsáno »že JM* královská pikazuje

úedníkm vtším i menším, aby když by s takovými kšafty a

listy pijdauc ke dskám, a požádáni jsauce, je ve dsky zemské

vepsati kázali«, tak jakž od starodávna bývalo. Než kdož by kšaft

maje sob bud svený, neb v své moci, v tom asu jeho, jakž

se naped píše, ve dsky vložiti i s listem mocným královským

nedal : aby o svau spravedlnost, což by mu tím kšaftem svdilo,

pišel a ji potratil. A pakli by ten komuž by kšaft sven byl,

zaumyshi toho kšaftu jiným na škodu do desk klásti, aneb o nm
oznámiti nechtl, aneb že by jej zaumysln zknV.il. dít tudy
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jiné o jich spravedhiosli strojiti : aby každý o to k tomu hledti

mohl a k jeho statku, o by koho tak zadržeiiíiii toho kšaftu

pipravil. Pakli by ten za to statku svého neml: tehdy což by

ten provedl, komuž by co tím kšaftem odkázáno bylo, má jemu

toho podlé takového odkázaní, Jich M"^* na saudu zemském dopo-

moženo býti. A dále takový má vzením trestán býti, podlé uznání

a uvážení Jich M*\ Než jestli že by se v mor treíilo, aneb že by

dsky zavíny byly, aneb práva nešla : to ke škod nic býti nemá
;

však to jakž by najprvé ke dskám mohl, aby každý vykonal, jakž

se svrchu píše. A od takového do desk kšaftu kladení, aby držitel

statlíu kšaftujícího z statku jeho zaplatil. Pakli l)y pítonmého

držitele statku tu tehdáž pi dskách nebylo: tehdy ten komuž
jest ten kšaft sven, má ho u desk nechati.

(1549 F. 3.)

I. 45.

Když by se to z dopuštní Božího .. (1549 F. 4.)

I. 46.

Jestli že kdo d s k a m

i

(154'J F. 5.)

I. 47.

Jestli že kdo n emaj e dtí (154í) F. 6.)

I. 48.

Jestli by syn, otce svého i bratí svých nedílný, ml
jaké ddictví své na po komž koli a jakž koli pišlé, krom
po žen: toho od otce a bratí svých nedílných aby odciziti po

smrti své žádným kšaftem ani zápisem nemohl; než když by

Umel, tehdy to ddictví na otce jeho pipadnauti má plným

právem. Ale svrchky, nábytky, klenoty, a hotové peníze, ty mže
dáti a odkázati obyejem dole psanýrn (K. 7.), jako i otec jeho,

komuž by se jemu vidlo a zdálo, podlé vuole své.

(1549 F. 7.)

I. 49.

Jestli že by kdo poruníka uinil nad svým statkem

a ml by listy na peníze, tch listv by v kšaftu nejmenoval

a na n dobré vuole že by poruníku neudlal: že ten každý
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poruuík bude moci podló takových listiiov toho dhilm k ruce

sirotkíiin dobývati, tak jako by o nich kšatováno bylo.

(1549 F. 8.)

I. 50.

Jestli TŽe by který otec dcery dskanii aneb kšaftem

svým na list mocný krále JM'' uinný od synv oddlil, a jiné

poruníky jim nad tým/ statkem zdlal: že to má moc míti-

A jestli že by zízení to chtl na svi'chcíeh riobo klnotích

anebo na hotových penzích niniti : to bude moci listem uiniti

pod peetí svau, a k tomu dvau nebo tí dobrých lidí pod pe-

etmi. A též komuž by koli jinému chtl odkázati, má se

též tak zachovati. Než mát statkem svým vuoli má a muož

editi, jakž se jí vidí a zdá, podlé vuole své, mj ten na ddictví

neb na emž koli jiným; než o ddictví aby jinak neídila, než

dskami aneb kšaftem, na list mocný krále JM*' uinným.

(1549 F. 9.)

I. 51.

Kdož by komu listu (1549 F. 10.)

O nápadich.

I. 52.

Vladislav z Boží milosti (1549 F. 25.)

I. 53.

K o m u ž by koli n á p a d e m po k o m anebo jakým od-

kázáním statek i)išel : že jest povinen všecky závady toho po

komž mu statek pišel, i dluhy jeho vyvažovati, dokudž toho

statku staí toho umrlého. Krom rukojemství, když by kdo

za koho slíbil, že ten slib s tím umíiá. Než kdož za statek

sirotí ddinami svými slibují neb urukují, takové rukojemství

neumírá.
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O sirotcích a porunicích, a poruenství.

I. 54.

Otcovský poruník má moc phony a obeslání

pijímati, i sám pohánti a obs3'lati, jako sám otec, pro sirotí

vci, a závad}^, bu po tiskách aneb kterak koli jinak ty závady

shledány byly, vyvážeti. Též poruník neb poruníci, na které by

poruenství po píbuzenství pipadlo, a nebylo-li by píbuzných

aneb nechtli-li by najbližší pátelé statku sirotího uruiti: tehda

poruník králem Jj\I**, neb pány a vládykami na plném saudu

zemském, v nepítomnosti JM *^ královské daný, urue sirotkuom

statek, má aneb mají pro sirotí statek moc obsílati, a puohony

a obeslání pijímati. A ti jestli že by co vysaudili, to aby k ruce

sirotkuom bylo; a též zase, jestli že by co prosaudili, že to ke

škod sirotkuom býti má. Než jestli že by co ti poruníci ne-

stáním ku právu ztratili : to sirotkuom ke škod býti nemá, než

poruník to svým statkem zapla. A kdož by koli chtl, buto
po píbuzenství, neb králem JM"' anebo pány a vládykami na plném

saudu poruník daný, kterých sirotkuov a statku jich v spravování

a v poruenství vstaupiti a se uvázati: má najprvé takový a

všelijaký statek sirotí na hotových penzích, na klénotích,

svrchcích, nábytcích, a na emž by ten koli byl, žádného nevy-

mujíce, sirotkm dostaten podlé práva uruiti. A jinak a bez

toho nikterakž nemá v spravování vstaupiti, ani se v statek

uvazovati. Pakli by kdo jina v to spravování vsel, a v ten statek

se uvázal jakž koli : že král JM*, byl-li by JM* v zemi, pakli by

JM*' v zemi nebylo, tehdy páni JM* a vládyky z plného saudu

zemského, mají jej ped se obeslati, a ve to jemu obrátiti ráí.

to pi tom stj ; a sirotek, anebo ten komuž by od krále JM*\

anebo od pánv JM** a vládjdí saudcí zemských poruenství

dáno bylo, bude moci k tomu a k takovému, i k jeho statku

o všecky škody, a jestli že se týmž sirotkm jaké staly a daly,

hledti, tak a vším spuosobem, jako by byl statkem svým sirot-

kuom tm jich statek uruil. A také což by koli Královská Mt

anebo bez pítomnosti JKM*' páni a saudce zemští doznali, že

by kterým sirotkuom k ujm a ke škod, bu od bratra nebo

od strayce nedílného neb od kohož koli a jakž koli dalo co

proti spravedlnosti : že JM* toho moc míti mají a povinni
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biulau lo napraviti, i)okiidž se JIVP"' za najspravedlivji zdát

bude, k dobiviim sirotéíiiiu. A kdož by sirotkm statek urucili:

tehdy úícdníci Pražští menší desk zemských, mají hned ko-

morníka od úadu desk zemských s ním vyslali na ten a do

toho statku sirotího, tak aby týž komorník vezma sobe naj-

mcn dva sausedy stavu panského neb rytíského, kterým by

bylo od úedníkv psáno, tonm statku sirotínui blízko pí-

sedící, toho v ten statek uvedli. A tu aby hned v pítomnosti

tch dobrých lidí saused. od komorníka ten statek všecek,

na emž by ten koli byl, sepsán byl v registra skrze téhož

komorníka vyslaného. A ta registra aby ten komorník ke dskám

zemským jedna položil, a druhá porucníku aneb správci statku

sirotího v jednostajná slova psaná dal. Kterážto registra od

desk sirotku, když let dojde, v moc jeho dána býti mají. A úed-

níci mají tomu komorníku zprávu sepsanau dáti , kterak se

má v tom a pi tom uvazovaní, spisování, zachovati. A když

by který sirotek první, z pacholíkv, k letm pišel a léta jemu

byla nalezena vedle práva: tehda ten maje léta, a bude chtíti

aby jemu byl statek postaupen, a poet aby jemu byl uinn,

toho naped má žádati na porunících. A jestli že by se k tomu

poruníci nemli, bud statku postaupení, aneb potu uinní :

tehdy ten sirotek ta léta mající, má žádati úedníkv menších

deslí zemských, aby list byl dán tm poruníkuom, aby statku

bylo tm sirotkuom postaupeno, a poet aby udlali. A tím listem

mají úedníci též poruníky ke dvma nedéluom ku postaupení

statku, a ke tyem nedéluom k potu uinní obeslati. A jestli

že by od poruníkuov po vyjití tch dvau nedlí statku postaupeno,

a po tyech nedélícii potu uinno nebylo: tehdy ten sirotek

zachovaj se vedle desk a uruení; a vezma komorníka uvaž se

v statek poruníkuov, a putom v toho kdož jest rukojm; a to

drž a užívaj tak dlauho, dokudž by se nestalo dosti které vci.

A kdyi by se všemu dosti stalo, tehdy ten sirotek má dskami

dkovati od sebe i od jiných bratí a sestr. A poruník má

toho poruenství po tom dkování prázen býti. Než byly-li by

dveky majíce léta, a bratí by mly, ješto by let nemli: tehdy

poruník má pedse dvekami vládnauti, a od nich pohánti,

až do let najstaršího bratra. A byly-li by hotové peníze toliko

samy, že ty u desk má oznámiti, a uruiti, aby jich neubývalo,
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než s královskau vlí, aneb kdyby kvále JM" v zemi nebylo,

pánuov JM" a vládyk, saudcí zeniskýcb, vnolí, aby jich pibývalo.

Než jestli že by tch svvchkuov a nábytkuov bezelstn co zhy-

nulo, bud! ohnm, neb vodaii, neb smrtí, neb jakž koli jina be-

zelstn se pihodilo, že by to slušn provedeno býti mohlo: že

to ke škod poruníkuom býti nemá, ale sirotkuom.

(1549 F. 11.)

I. 55.

Když by bylo nkoliko bratí po otci zuostalých,

ješto by žádnému [z nich let dvadcíti nebylo, a otec by nad

nin poruníky zídil, aneb kdo na se to poruenství podlé pí-

buzenství vedle Zízení Zemského pijal, aneb že by je král JM*,

aneb páni a vládyky na plném saudu zemském zéditi ráili:

tehdy aby ti sirotci aneb sirotek nemohl postaupení statku od

poruníkv žádati, a oni také potem, ani tím postaupením aby

nebyli povinni, až by ten pacholík najstarší let dvadceti vyplnil.

Tolikéž jiní bratí aby nemohli od staršího bratra, kterýž by tak

po vyplnní tch dvadcíti let v statek jim náležitý se uvázal a

jeho v spravování vešel, díluov od nho žádati, až by též dvadcíti

let každý z nich vyplnných ml. Než když by let takových došel

který koli : tehdy bude moci každý dílu svého na starším bratru

požádati, a tak se v tom jakž Zízení Zemské v artikuli K. 5.

o tom vymuje, zachovati. A však JM* královská, aneb saudce

zemští v nepítonniosti JM" královské, když by to na JM* krá-

lovskau neb na saudce zemské bylo, bud od bratí mladších,

neb od pátel, neb od kohož koli jiného vzneseno, že sirotku

ped tmi dvadcíti lety má statku sstaupeno, aneb jemu dán díl

býti : to v rozvážení a pi vuoli JM*' královské a saudcí zemských

se zuostavuje,

(1549 F. 12.)

I. 56.

Žádný p o r u n í k nemnoze (1549 F. 15.)

I. 57.

Poruník králem JM", (1549 F. 16.)
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I. 58.

Jestli že by kdo byl (154íj F. 17.)

I, 50.

Kteráž by k o 1 i panna (1 540 F. 19.)

I. 60.

Jestli že by kdo po sob dti nechal, a poniníkuov

že by nezdélal, a zdliižil by se, jcšto by tecli dlnbuov z toho

statku zaplatiti nemohli, a pítel najbližší toho poruenství

vedle svolení na se vzíti by nechtl, by pak i poruníky zdlal

a ti poruenství na se vzíti nechtli: tehdy ten statek sirotí

pátelé jich budau moci prodati s povolením královským nebo

pánv a vládyk z plného saudu, a ty dluhy mají zaplatiti. A což

zbude, mají toho sirotkuom dochovati, a jestli že by na jaký

užitek ty peníze obrátili, ty užitky mají sirotkuom býti. Než

jestli že by více dluhuov bylo než statku : tehdy rukojm za-

chovajte se k tonni statku, jakž o tom v artikuli D. 26. po-

ožeuo jest.

I. 61.

Mocný otcovský p o r u n í k (1549 F. 20.)

I. 62.

Na kohož by poruenství (1549 F. 21.)

I. 63.

Jestli by kdo ím dtem statek (1549 F. 22.)

I. 64.

Bratr starší mladšímu (1 549 F. 9^

I. 65.

Kdyby který poruník (1549 F. 24.)

I. 66.

Kdyby svdily dsky otci a jeho synu spolu na které

zboží, a toho zboží že by král kázal pro neposlušenství otce
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dobyti, a syn let že by neml, a potom pijda k letiiom pohnal

by k svým dskáni : má pi svých dskách zachován býti, ponvadž

jest otci té svévolnosti nepomáhal, a let neml.

I. 67.

Na snmn obecním, který držán byl na Hrad Pražském

léta tisícího ptistého tyridcátého tetího, v stedu po svatých

Tech Králích, jest zízeno. >^Jakož pi nmohých ndadých lidech

to se nachází, majíce otce živé, neb poruníky, že se mimo vuole

jich dluží, a tudy, nežli statkuov a díluov svých dojdau, takovým

dlužením ntrácejí a zavazují, i na tom jsme se snesli : Puojí-li

kdo takovému ndadému lovku bez vuole otce aneb poruníkíiv

jeho jakých penz, aneb což koli jiného, že takovému, bu otec,

poruníci, neb on sám, nic zase oplatiti a navrátiti povinen

nebude.«

O rozdilich.

K. 1.

Rozdíl má býti dskami (1549 F. 26.)

K. 2.

Aby syn od otce (1549 F. 27.)

K. 3.

Jestli že by kdo c o j e d u o m

u

(1 549 F. 28.)

K. 4.

Kdy by dvma nebo tem (1549 F. 29.)

K. 5.

Jestli že by bratr mladší (1549 F. 30.)

K. 6.

Když by se koli bratí (1549 F. 31.)

K. 7.

Bratr sestry nedílné (1549 F. 32.)
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K. 8.

Což koli po jedné seste véna dáno, že tolikéž má
dáno býti po jiných. A když jsau všecky vdané a vnem odbyté,

tehdy po biatiii nápadu nemají, le by bez poízení nnn^el, tehdy

nápad i)o nm jdi, jakž milost krále Vladislava slavné pamti

o odiimrtech daná, to v sob drží a zavírá. Než kterýž otec,

nebo bratr, nebo strayc, nebo nápadník jmennje po ní vno:
to aby oznámil dostaten vedle práva, a tn vayminku aby dskami

oznámil, že ji tím neoddlnje. Tehdy ona proto, a se i vdá,

pi ddickým nápadu zaostati má, nebnde-li synuov. A též jestli

že by z nahoe psaných kdo kterau vdal, a po ní nic nejmenoval

ani dal, by jí muž jaké vno z dobré vuole udlal : tehdy ona

tudy ddického nápadu neztratí. Než když by po ní vno jme-

noval, by pak ho nedal: tehdy tím jmenováním vna po ní jest

vybyta.

K. 9.

Kteí se j edni s druhými (1549 F. 33.)

K. 10.

Spolení anebo spolek (1 549 F. 34.)

K. 11.

Když by spoleníci byli dskami uinni, a jeden

že by umel, a dcer toliko po sob nechal : tehdy druhý spoleník

anebo jeho synové, má jich odbývati jako dcer svých vlastních.

Pakli by spoleníci nechali dcer, a žádného syna nebylo : tehdy

dcety tch spoleníkv pi dlení statku a braní díluov, zachovati

se mají, tak jakž artikul K. 7. ukazuje.

O odpoich.

K. 12.

Odpory aby v ž d y ck n y (1 549 F. 35.)

K. 13.

Žádný nen)á od žádného odporu... (1549 F. 3G.)
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K. 14.

Jestli že by kdo komu odpor (1549 F. 37.)

K. 15.

Kdož by odpor udlal (1540 F. 38.)

K. 16.

Jestli že by bríitr maje sestru (1549 F. 39.)

K. 17.

Jestli že by kdo který z á p i s d 1 u h c ni pjený
ml s ž^komorníkem UYíizaní'< na í statek, v jakéž koli sumni:

má se v ten statek s komorníkem podlé zápisu uvázati. A ten

kdož jest zapsal, nemá odporu tomu uvázaní klásti, aniž jemu

toho odporu mají dopauštti initi ; než jiný clice-li k tm ddinám

spravedlnost míti, ten odpor množ vložiti. Ale kdož se v statek

s komorníkem uvazuje, má tomu statek postaupen býti. A ne-

bude-li mu po uvázaní s komorníkem ve dvau nedlích postaupen,

má na ten statek obianním listem uveden býti. Ale to uvázaní

jeho v ten statek, i uvedení, nemá tomu kdo/ odpor klade, ke

škod býti. Než když požene k tomu odporu, což mu saudem

pisauzeno bude, má toho požiti.

K. 18.

Kdož by co ve dskách, bu zemských neb dvorskýcli,

budto kšaft, smlauvn, trh, aneb jakýž koli zái)is ml, anebo

právo vedl: že o to n;i vznešení a siiplikací sauzeno býti nemá;

než má-li kdo jakau spravedlivost proti tomu, aby odjiíral a

k tomu odporu pohánl. -

O náku cti a o hanní.

K. 1».

Jestli že by kdo koho z náku cti pohnal, tu má
hned puovod v pilhonu, z jakého n;íku viniti chce, zejména

slovo od slova jmenovati, aby pohnaný také vdl k- t(! pi
potebami a svdky jnk se má oj)atiti. Ne/ tu mají ol)a státi

k vyhlášení pnolionu. Chce-li pohnaný hojemství l)iáti, nuiož
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poruníka udlati, aby týž porunílv místo nho liojeraství bral.

A udlá-li poruníka, má to puovodovi ozuámiti, chco-li on také

poruníka udlati. A jedno-li chce liojemství vzíti, ili oboje, že

to bude moci týž puovod uiniti, a to po vyhlášení puohonu a

vzdání saudu, nedadauc druhému najprv píštímu saudu projíti.

Než k rozsudku, tu mají pvod i pohnaný státi. Pakli by

pohnaný nestál k pi, tehdy má na stáné právo dáno býti.

A puovod bude moci jej, vezma od úedníkuov menších obeslání,

aby ped pány Jich M'"' a vládykami na plném saudu zemském

k náprav stál, obeslati. Pakli by po takovém obesslání nestál.

aby na sazeno bylo, jako by se právu zprotivil.

A toto jest náek cti: Kdož by komu zrádce dával, anebo

ho tím naekl, že cti nemá, aneb že by ntco zlého proti své

cti uinil, a tak že by ntco úkladn aneb podvodn zlého uinil,

aneb že by nevyvedeny psanec byl, anebo kdož by komu zjevn

z kurvy syny, fale.šníky anebo pankharty dával, anebo ženskému

pohlaví kurvy, a též kdož by komu dával zjevné zlodje ; a toho

eho nedovedl, tehdy má ten kdož by takový neduovodný náek
uinil, naeného odprositi, pro Buoh, pro Matku boží, aby nni

to odpustil, že mu svau eí kivdu uinil, a dv nedle v vži
sedti, a nad to škody útratní a nákladní pro tu pi, což by jich

provedl, zaplatiti.

Než co se pak mimo to hanlivých slov dotýe, o to

se mají také, kdož bude chtíti, pohánti, ím jest kdo koho

zhanl, a má to zejména do puohonu vložiti, co sob za hanní

pokládá, bu k saudu zemskému neb komornímu, A jestli že

to provede na toho kohož jest pohanl, že jest ta slova o nm
mluvil, a pohnaný by toho podlé práva neodvedl, že jest ta

slova slušn o nm mluviti a tak jej hanti mohl: tehdy má
ten puovod na poctivosti své od pánuov JM*' a vládyk na

plném saudu zemském neb komorním opaten býti, a pokuty

má puovodovi, nad škody útratní a nákladní, 20 kop grošuov

eských pohnaný propadnauti. A k tonui ten pohnaný má škody

tomu puovodovi, což by jich koli podlé práva provedl, pro ten

puohon vzaté, zaplatiti. Pakli by ten to odvedl, kdož jest po-

hnaný, že jest toho neuinil : tehdy puovod má pohnanénm škody

týmž spuosobem, kteréž by podlé práva provedl, zaplatiti.

(1549 E. 27.)
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K. 20.

Jestli žo by kdo komu oznámil, >/že jest tebe tento

nai-ekl, neb zliinél, toto o tob mluvil, neb psal''< : tehdy ten

mnje sob to tak bucT ausín neb psaním oznámeno, má k tomu

o kom/ by jemu praveno neb psáno bylo, s cedulí ezanau poslati

a na nm se toho dotázati, kdež jest jemu o nm toto (vyslov

jemu to v též ceduli dostaten) oznámeno ; zná-li se k takové

ei, že jest to o nm mluvil nebo psal, ili nic? A též jestli

by jeden druhého z aust v uši bez pítomnosti lidí, aneb psaním

svým naekl, neb zlianl, tak že by na žádného prvodu míti

nemohl: tehdy ten naený neb zhanný tolikéž má k tomu
poselství uiniti, A ten k komuž l)y tak posláno a na nm se

dotázáno bylo, má a povinen bude ve dvau nedlích od toho

poselství poád zbhlých, talcé cedulí ezanau po poslech svycli

svtlán odpovd dáti, že jest tu e nduvil neb nemluvil, psal

neb nepsal, A jestli že by se k tomu seznal, bude moci jeho,

z náku cti, jestli že jest naekl, podlé vymení O náku cti

polmati, anebo z hanlivých slov. Pakli by v tch dvau nedlícli

odpovdi, jakž výš psáno stojí, nedal, anel)o dada že by uki-ytau

a nesvtlau odpovd dal, to jest, že by ani dostaten se znal,

že jest to mluvil, ani dostaten a svtle tonui neodepel, že

jest tolio nemluvil: tehdy ten bude moci toho, kdož by svtle

a dostaten tomu neodepel a neseznal se, z náku cti anebo

z hanlivých slov pohnati a z toho náku aneb hanlivých slov

vinn býti, beze všech dalších svdkv, tak jako by na a na

to, že jest mluvil nebo psal, nkoliko svdkuov ml. Než jestli

že by kdo z aust v uši, v pítomnosti lidí, naekl neb zhanl
a to na provésti by se mohlo: tehdy nebude potebí k nmu
poselství o to initi, ale bude jej moci z toho pohnati. A ten

kdož na poselství odpovcí dáti chce, bude moci odpov tomu,

od kohož se poselství stalo, dáti, aneb do jeho obydlé, nedada

dvma nedluom projíti, poslati. A pakli by jeho na ten as
doma nebylo, tehdy ta cedule od poslv v témž obydlí jemu
zanechána a od tch kdož v tom obydlí jsau, bez odpornosti

pijata býti má. A kdož by pak z lidí (kteréhož koli stavu) ne-

osedlých komu poselství o náky, a hanní, i o všecky jiné vci
inili: má každý v ceduli své zejména, kde a v které slušné a

píležité místo jemu odpovd dodána býti má. to oznámiti, aby
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odpovd jemu dodána aneb v to nn'sto v poselství jmenované,

odeslána býti mohla. A takové cedule ezané všecky v tomto

království ne jiným jazykem než eským psané, jeden druhému

poslati má. A kdož by jiným jazykem psané poslal, takové

cedule žádný obyvatel tohoto království pijímati povinen ne-

l)ude. A tak na všecky cedule ezané, eským jazykem psané,

každý má dv nedle k odpovdi prodlení míti. Pakli by se tak

nezachoval, tehdy jemu tím poselstvím a odpovdi na n dávati

nebude povinen. A jestli že by komu puohon neb obeslání

ipo kterém poselství zdviženo bylo: chce-li zase z toho pohnati

neb obsílati, má také o to znovu, prvé než požene neb obešle,

poselství uiniti.

I (1549 E. 28.)

K. 21.

Jestli by kdo komu mluvil, nebo psal, »takto tebe

naíkají, neb hanjí,-? a nejmenoval saukupa; tehdy ten komuž

by tak mluveno neb psáno bylo, bude moci toho kdož jest jenui

mluvil neb psal, bud z náku cti, byl-li by náek, pakli hanní,

tehdy z hanlivých slov, pohnati. A pakli by jemu saukupa hned

austn jmenoval, nebo psaním oznámil: tehdy má o to k tomu

saukupu cedulí ezanau poslati, a na nm se toho dotázati, zná-li

se k tomu (vyslovujíc jemu taková slova austn mluvená neb

psaná). A ten saukup na to poselství zjevnau odpovd dáti má,

že se zná neb nezná. A sezná-li se, aneb nedal-li by zjevné

odpovdi, to jest, že by ani dostaten se znal, že jest to mluvil,

ani dostaten tomu neodepel, že jest toho nemluvil ani nepsiil

tehdy bude moci k tomu saukupu o ten náek neb hanní hledíno

býti. Pakli by zjevn odepel a neznal se: tehdy k tomu kdož

na saukupa austn pravil nebo psaním ukazoval, hledti a jej

z toho pohnati bude moci. A pohnaný bude-li chtíti, aby jej

saukup v tom phonu a pi zastaupil: také to bude moci uiniti

a jej k zastaupení pohnati. A odpíral-li by vždy pedse saukui)

na saudu, a pes to ten, kdož jej k zastaupení pohnal, na to

dostaten provedl : bude toho, ponvadž to s sebe svedl, prázen,

a týž saukup povinen bude jej zastaupiti, a tu pi sám vésti.

A jestli že by saukup nezastaupil, neb ani na to provedeno

nebylo : tehdy sám ten kdož jest mluvil neb psal, z toho z eho
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jest pohnán, odpovídati a práv býti iná. Než pravil-li by na

umrlého, že jest to od nho slyšel: tehdy za tolio unulého má

ten náek nebo hanní sám vésti, ponvadž nemá koho, kdo by

jej zastaiipil a zastal, postaviti.

(1549 E. 29.)

K. 22.

Což se náku cti do týe, ten každý vuoli má z toho

bu ped krále JM*, byl-li by JM' v zemi, obeslati; pakli In

JM" královské v zemi nebylo, tehdy ped saud zemský pohnati.

Než svdky o est toliko ped krále JM' aby každý (vezma

relací z kanceláe k úadu saudu komorního) registry vedl, tak

jako k saudu zemskému s písaliau. A kdož by koli ped krále

JM* z náku cti obeslal, ten se též zachovati má a v obeshíní

položiti a jmenovati, z jakého náku, tak jako pi saudu zemském.

(1549 E. 30.)

K. 23.

Jestli že by kdo n a e k 1 d r u h é h o c h 1 a p s t v e m, a

ekl mu »chlape«, a on se z toho vyvedl ped hofmistrem neb

ped maršálkem, aneb (a by se kdo podvolil) ped purkrabí

Pražského úadem, jakož zem za právo má: tehdy když se vy-

vede, tu hned ped hofmistrem neb maršálkem neb ped purg-

krabí Pražským má jemu íci, žes selhal, a ten jemu to má smleti.

A což by na to naložil vyvod se, tehdy z tch škod bude moci

obeslati a jeho viniti ped menšími úedníky.

(1549 E. 31.)

K. 24.

Kdož by kolio naekl (1549 E. 32.)

K. 25.

Kdož by s kým smlauvu ml (1549 E. 33.)

K. 2«.

Aby žádný nehanl pro neplnní j)enz neádnými

a vymyšlenými hanními. Než jestli že by kdo komu plniti

nechtl, hle jeho právem, a ne mocí, jakž od starodávna bylo.

Práva a zfzeni zemakd 1.5C4. OO
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K. 27.

Jestli že by kdo z penz upomí naj e (1549 E. 34.)

O neádných slibích a závazcích.

K. 28.

>i aj j a sil j š í kníže a pán (1549 U. 13.)

K. 29.

P á n i a v 1 á d y k y n a p 1 n é ni s a n d n . . . . (

1

54í) U. 1 4.)

K. 30.

Když by koho koli (1549 U. 15.)

K. 31.

Když by koho do vzení (1549 U. 16.)

K. 32.

Žádný z panského, rytíského, ani z mstského

stavu, kdož by koli co prohrál na dluh, bu pjkami neb jak

koli vdlužením ve he, a udlal by na se jaké koli listy, anebo

zápisy, bud sliby : že ten slib, ani zápis, žádnému ke škod býti

nemá v niemž, ani na jeho dobré povsti ani na statku. Neb

jsau od starodávna herních vcí páni ani úad nesaudili. A tak

má státi na budaucí asy, též že to sauzeno býti nemá žádným

právem.

O mordech.

K. 33.

Což se morduov (1549 R. 34.)

K. 34.

Což se pi tom artikuli o mordu na stav mstský
vztahuje, jestli že by se kdy pihodilo, a osoba stavu mstského,

osedlý mštnín zachovalý, osol»u stavu panského neb rytíského
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zamordovala na kterýchž koli gruntech ven z msta: takový

každý má vzat a ujištn býti od toho kdož by ho jal, aby na

svém práv mstském ku právu stál a dostál, a tu sauzen

o hrdlo byl. A jestli by ten mordéí- byl pistižen pi skutku na

práv svém: tehdy má se jim na tom práv ujištno býti, tak

aby ku právu byl dodržán, a stran má saud na témž práv
býti osazen, a konený konec rozsudkem spravedlivým o hrdlo

téhož mordée, ve tech msících poád zbhlých má býti uinn.
A byla-li by kde pokuta penžitá na kterém práv mstském,

nemá ji ten mordé užíti proti panskému a rytískému stavu

osob neb osobám; než jestli že by se vina našla na témž

mordéi, aby tu pokutu trpl a na hrdle trestán byl. Také se

to pi tom vymuje : Jestli že by osoba stavu mstského osobu

stavu panského neb rytíského zamordovala a pi tom skutku

nebyla postižena, ani potom dosažena býti nemohla, a v tom

na své právo ušla, tehdy na svém práv, tak jakž se svrchu

píše, má svj konec vzíti. A což se ujištní osoby stavu mst-
kého dotýe, aneb že by jsa obeslán ku právu nestál aneb od

práva utekl, a statek po nm že by tu pi tom práv zstal:

tak se stav mstský pi tom pi všem zachovati má, jako stavové

panský a rytíský se v tom zachovati mají, jakž artikul o mordech

K. 33. ukazuje.

(1549 R. 35.)

K. 35.

Jestli že by osoba která (1.549 R. 36.)

K. 36.

Což se cizozemc o v, stavuov vyšších i nižších, dotýe :

jestli že by se kdy pitrefilo, že by koho v tomto království

kdo z nich zamordoval, neb zranil, má od každého (kdež by po-

stižen býti mohl) dostaten ujištn býti. A dotýkalo-li by se

panského neb rytíského, tehdy na hrad Pražský v moc naj-

vyššího purgkrabí Pražského neb místo jeho držícího podán býti.

A pakli by ten cizozemec osoba mstská neb obecního ádu byl,

a též koho z nižšího ádu zamordoval: aby na to právo, kdež
by se toho mordu dopustil, aneb k najbližší poprav podán a
v tomto království sauzen byl.

38*
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O službách proti králi JM" a zemi,

o vyprodání a zhoštní ven z zem.

K. 37.

Aby žádný lovk (1549 U. 17.)

K 38.

Kdož by se koli chtl vyprodati... (1549 U. 18.)

K. 39,

Kteí by odpuštní (1549 V. 19.)

K. 40.

Kteíž by na potomní asy vzali odpuštní od krále

JM*' a od zem : aby se k ním tím vším spsobem zachováno

bylo, tak jakž art. K. 39. ukazuje. A zase aby se tím spsobem

piznali, chtjí-Ii zde byt svuoj v zemi míti, tak jakž ten artikul,

také K. 39., ukazuje. A takový kdož by odpuštní vzal, má
býti od místodržícílio JM*^ královské po krajích hajtmanm

oznámen, a hajtmané také po svých krajích mají tak-ového nebo

takové všem oznámiti.

(1549 U. 20.)

K. 41.

Jestli že by se od koho.. (1549 U. 21.)

K. 42.

Kdož by chtl takového fcdrovníka, odpovdníka

aneb zhaubci zemského z toho viniti, a na ten as že by saud

zemský držán nebyl: tehdy hajtmané neb hajtman, byl-li by

v tomto království, aneb ki-ále JM*' místodržící, má aneb bude

moci pány a vládyky saudce zemské, aby se na hrad Pražský

na den jmenovitý sjeli, a též téhož fedrovníka, odpovdníka

aneb zhaubci zemského obeslati, aby ped pány a vládykami na

den jmenovaný stál. A což bude jemu nalezeno tmi pány a

vládykami saudu zemského, kteíž se na ty asy sjedau, pi tom

má býti zuostáno. Pakli by nestál, tehdy má k nmu hledíno

býti jako k zhaub('i zemskému. Než co se sedlákuov dotýe,
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ta vc pedse zuo.stati má pii pi-vníiii Svolení zemském (L. 2(í.)

Než jestli že by ten, kdož by vinil, ua toho, kohož by vinil, nic

nedovedl, proto žádné pokuty nésti nemá

(1549 U. 22.)

K. 43.

Kteí by okolním knížatm (1549 U. 23.)

K. 44.

Aby žádný po dnešní den (1549 U. 24.)

K. 45.

Král JM' ani zem (1549 U. 25.)

K. 46.

Žádný psanec nevyvedeny (1 549 U. 20.

)

K. 47.

Kdyby se to pihodilo (1549 U. 27.)

K. 48.

Jestli že by bylo na koho vyznáno (1549 U. 28.)

K. 49.

Jestli že by kdož koli na zloince k komu na jeho

zboží poslal, nemá jich žádný brániti. Pakli by jich kdo bránil,

a zloincuom tudy by pomohl, že by utekli, a bylo-li by že by

je zbili nebo zranili, a k tomu je i vsázel, kteí jsau pijeli

nebo pišli, chtíce zlodje vyzdvihovati : že takového každého

má král JM' skuten, podlé uvážení, trestati. Než jestli že by

kdo chtl takové zloince pod kterým zámkem ve vsi, v krm,
anebo pod tvrzí bráti: že mají prvé nežli by takového zloince

z toho práva pry vzali, pánu neb úedníku, a nebylo-li by tu

kde blízko pána, tehdy rychtái aneb konšeluom v též vsi se

opovdíti, a k zloinci podle provinní se zachovati. A jestli že

by pak ten pán, úedník neb rychtá a konšelé, takového zlo-

ince z gruntuov a práva tolio, kdež by byl postižen, vzíti do-

pustiti nechtli: tehdy aby se jim byl neb byli povinni dostaten
ujistiti. (1549 U. Í9.)
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K. 50.

Což se dotýe silnic (1549 U. 30.

K. 51.

Ksiždý k d o ž 11 a g r u ii t e cli s v ý cli c 1 a vaysadiui mají,

povinni jsau mosty, hráze a cesty na gruntech svých opravovati.

I^akli by kdo neopravoval, tehdy od kohož by napomenut byl

a opraviti nechtl, muž ten, kdož by ho napomenul, pohnati jej

z desíti kop grošuov eských ped menší saud zemský ; a pro-

vede-li to na, má toho užiti.

K. 52.

Když by se lidé poddaní (1549 V. 1.)

K. 53.

Aby cizozemci, ani koníi, a jiní. kdož v tom obchod

vedau, koní nepekupovali a ven z zem nevedli. Pakli by se

kdo toho dopustil, a kon pekaupíc, ven z zem vésti chtl, a

vedl: takovému každému ty kon každý aby pobrati a je sob

schovati mohl.

(1549 V. 2.)

K. 54.

Jestli že by kteí od Nmc o v pe jaké kupovali,

bez povolení královského, panského, vládyckého, a o n z eské

koruny jakým koli spsobein hledti chtli: že jim toho král JM'

i všickni obyvatelé zem eské trpti nechtí, nýbrž je trestati

jako všetené a podezelé lidi, a jako ty kteíž by chtli neád

v zemi a nesnáz bezpotební uiniti, pro své zisky neslušné.

A též také žádný nemá pí žádných cizozemcuom prodávati, ke

škod zemi, pod pokután svrchupsanau.

(1549 V. 3.)

K. 55.

Co se jorgeltuov (1549 V. 4.)

K. 56.

Jestli že by se kde (1549 V. 5.)
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K. 57.

Jestli že by pak 11 íi kterém trápení (1540 V. 6.)

K. 58.

Pi tázaní z b a u b c í z e ni s k ý cb (1 549 V. 7.)

K. 59.

Jestli že by k d e j i n d e takový (1549 V. 8.)

K. 60.

Pi tázaní zloincuov na Hrad Pražském býti má
purgkrabé bradu Pražskébo s radau svau, kteíž s nim v saudu

jebo sedají, a kteréž by k tomu král JM* aneb saudce zemští

vyslati ráili. A poznal-li by tobo purgkrabé jakau potebu, muož

i jiným toho povoliti, aby pi témž trápení býti mobli. A týž

purgkrabé s právem pi tom tázaní býti má. A na žádného

z panského a z rytíského stavu, ani z mst zejména tázáno se

býti nemá, a na jeho hanbu ptáti. Než chce-li se kdo po své

škod ptáti, ten má k tomu tázaní puštn býti ; a daj purgkrabí

na cedulí napsáno, a oni se ptajte jeho, kam je to nosil, anebo

ví-li kdo o tom? Pakli by vyznali na koho z panského, nebo

z rytíského, též z mstského ádu: ten jsa obeslán, má tam

puštn býti k tomu tázaní sám tetí s pátely svými, aby jemu

to vi znal a pravil. A on aby také ml vuoli, na kohož ten

zloinec vyznává, k tomu zloinci, bu sám neb skrze pítele

svého mluviti, což by jemu koli potebí bylo, a v tom žádnému

purgkrabé pekážky initi nemá. Než na žádné poprav u hajt-

manuov po krajích, na zámcích, na tvrzech, v mstech, v m-
stekách, žádný se nemá ptáti, jmenuje kterého z panského ádu,

neb z rytístva, nebo z mst lovka. Pakli by kdo jmenoval

koho, bud z panského ádu, neb z rytístva, aneb na osobu stavu

mstského: ten od toho kohož jest jmenoval, muož pohnán býti

z náku cti, a on to jemu napraviti a pokutu Zízením K. 19.

vymenau O náek cti trpti má. Než na psance odsauzeného,

aneb nevyvedeného, každý se bude moci zejména ptáti, bud na

panského, neb na rytíského lovka. Také se každý pi poprav

své zachovaj týmž ádem, a nedopauštj k tázaní le písežné

a úedníky své. A mueni budte tak, jak by ti, kdož by pi tom
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byli, podlé píiny toho, kdož k útrpnému právu dán jest, za

spravedlivé uvážili. A tm kteíž by pi tázaní zloincv vyznání

jich spisovali, to žádnému k ujm jich poctivosti býti nemá.

A kdož by kterého písae tím na jeho poctivosti dotýkal, a na
to provedeno bylo: aby v pokutu tu, kteráž v artikul L. 19.

kdož by koho pro honní a jímání zloincv dotýkal, upadl.

K. 61.

Když by který zloinec (1549 V. 10.)

K. 62.

Co se r y b n i k á u o v d o t ý e (1 549 V. 11.)

K. 63

Rybnikái mají míti listy (1549 V. 12.)

K. 61.

Jestli že by se pak (1 549 V. 1 3.)

O mocech, o hrdla, cti a statkuov ztraceaí,

a zhaubcich zemských, o jich fedrovnicich,

o psancich a povaleich etc.

L. 1.

Tito artikulové mají za moc (1549 T. 20.)

L. 2.

Kdož by se v hrady (1549 T. 21.)

L. 3.

Kdož by koho v odpovdi (1549 T. 22.)

L. 1.

Kdož by ohnm v m í r n é a pokojné (1 549 T. 23.)

L. 5.

I^dož by komu odpovdl, jsa obyvatel v království

eském a poddaný krále JM" v témž království, v mírné a po-
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kojné zemi, zu ádu a piávu, by pak v té odpovdi nic neuinil :

tehdy ten každý kdož nahoe psané moci uiní a odpoví a tyto

nahoe psané moci, anebo kterau z nich uiní, a též dolepsanau

moc, z kterýchž se ped saud zemský obsýlati má, uiní-li kdo,

takový naped est, hrdlo ztratí, a statek jeho na krále JM*

pipadnauti má, a má býti jako psanec, a nemá žádného práva

užíti proti žádnému, a zase ke cti na vné asy nemá navrácen

býti nižádnj'm právem, duchovním ani svtským. A kdož koli

est ztratí, anebo cti odsauzen bude : že takový hned má oziíarrrett-

býtTke dskám zemským, i ke všem úaduom, i ke všem sauduom,

aby jemu ve dsky zemské i dvorslié kladeno nebytov airi pho-
n(ívé"^nmají jemu k sauduom vydáváni býti; a také jeho ped
žádným saudem nemají sauditi, a každý s ním má se vystíhati

kvasiti, jako s zrádci. Jestli že by kdo v dotenau kterau pokutu

upadl, tak že by pro tauž pokutu statek JM*' královské propadl,

anebo odsauzen bjl : tehdy vedle té pokuty pepadené, král JM'

se v ten statek bude moci svau mocí královskau, aneb komuž by

to JKM' poruiti ráil, uvázati. A byly-li by na tom statku které

závady pedešlé, anebo dluhy spravedlivé, anebo že by kdo spra-

vedliv za toho slíbil, kdož by tak v tu pokutu upadl : že ti a

takoví, kteíž by takové spravedlnosti pedešlé mli, mají jich

ped králem JM*' požíti, tak což by jich ped právem zemským

anebo ped úedníky menšími, slušn a spravedliv pokázati

mohli, bez phonu. A což tu provedau ped saudem zemským,

když páni saudí, anebo ped úedníky menšími, (na ten den když

úedníci menší saudí o škody útratní) : tu má jim právo puštno

býti na ten statek, do té summy, což provedau po tom prvodu
a písauzení (jestli že by král JM' té summy pisauzené nedal)

tak jako po právu stáném. Pakli by kdo pod svením nebo

jakým koli fortelem í statek sob pijal, ješto by jej králi JM"
propadl nebo propadnauti ml, pro ktei-au koli vinu: že má
k nmu hledíno býti, jako k tomu, kterýž jest v tu pokutu, jako

o moc, upadl.

(1549 T. 24.)

L. 6.

Kdož by se koli mocí nahoe psa n a u k o m

u

, tak

jakož se nahoe píše, v hrad, v tvrz, msto, msteka, vesnice.
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a V dvory uvázal, a na nich zstal, anebo je osadil lidmi, a je

držel : tehdy ten komuž by se takuvau mocí uvázal v hrad, nebo

tvrz, nebo v msto etc, aby ihned hajtmanuom toho kraje oznámil,

že jest se jenm taková moc stala a v hrad, neb v tvrz, nebo

v msto etc. mocí se uvázali. Pakli by ten komuž se moc stala,

pítomen v statku svém nejsa, a tak o tom nevda a nemoha

ji hajtmaniim tohoto kraje oznámiti : tehdy ten kdož by najprvé

o té moci zvdl, má a jest povinen to hajtmanuom toho kraje

oznámiti, že se taková moc stala. Tehdy ihned hajtman neb

hajtmané toho kraje, beze všeho prodlévání, má po tom kraji všudy

kázati k šturnui zvoniti a pokik uiniti, aby všecek ten kraj

podlé hajtmana táhl k tonui hradu, nebo tvrzi, neb mstu etc,

takovau mocí odjatému, a jej obehnati, aby z nho více škody

neinili. A do druhého kraje aby hajtmanuom neb hajtmanu,

bylo-li by potebí, vdti dali, a jim též tu moc oznámili, aby

též z toho kraje všickni táhli ; a bylo-li by potebí, i do tetího

kraje. A nemohl-li by ten kraj sám tomu dosti uiniti : tehdy

JM*' královské, jestli že by v zemi býti ráil, a v nepítomnosti

JM" královské, místo JM" držícímu, byla-li by další poteba,

aneb najvyššímu purgkrabí Pražskému, obma spolu neb ^jednomu

z nich, hajtman neb hajtmané toho kraje, v kterémž by se ta

moc stala, takovau moc má oznámiti, kteráž se v jeho kraji stala.

A JM* kiálovská, neb místo JM*' držící, anebo purgkrabé Pražský

po oznámení hned má neb mají dáti táhnauti, a moc královskau

i zemskau, tak jakž Zízení Zemské D. 49. ukazuje, obeslati, aby

táhli k tomu hradu, tvrzi, nebo mstu etc. mocí odjatému. A tu

pitáhnauc s mocí královskau a zemskau, má to rozvážiti s hajt-

many toho kraje, také s tmi kohož by k sob pijíti chtl neb

chtli, co by k moci krále JM*^ a zemské dosti bylo, k tomu

dobývání. A což tu místodržící krále JM", anebo purgkrab

najvyšší lidu nechá k takovému dobývání, že to má na náklad

vší zem býti, podlé moci královské a zemské, a ne toho kraje

samého. A jestli že by vda o svrchupsané moci uinné, nedal

hajtmanu znáti svévoln, a k sturmu nekázal zvoniti a pokiku

uiniti: tehdy ten jistý má obeslán býti ped krále JM», byl-li

by JM' v zemi; pakli by JM" královské v zemi nebylo, tehdy

obeslán býti má ped saud zemský. A tu bude-li na dostaten

provedeno, že jest svévoln to uinil a vdti nedal: tehdy má
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k tomu hledíno býti, jako k tomu, kdož zhaubce zemské pe-

chovává a fedruje; a takoví neb takový bned má slyšáii býti po

první pi, když páni JM' a vkídyky do saudu zasednau. Pakli

by on ten zámek, tvrz, msto, msteka, vesnice a dvory vybera

anebo vypále, pry ujel: tehdy má honn býti vždy pedse, tak

jako by vzn nesl, jakž artikul nížepsaný L. 7. to v sob

vymuje.
(154Í) T. 25.)

L. 7.

Kdož by též nahoe psán au moc uinil, a koho

za ádu práva jal, tak jakož se nahoe píše: tehdy kdož by

to najprvé zvdl, že by ten jistý jat byl, má hned všeho nechaje,

pokik v tom kraji uiniti a k šturmu kázati zvoniti, a znáti

má dáti hned hajtmanm neb hajtmanu toho kraje. A jakž

hajtman to uslyší, tehdy hned též beze všeho prodlévání má

honiti, a. k šturmu kázati zvoniti a pokik uiniti. A všickni

aby honili tam, kdež by utekli ti jistí na který zámek, tvrz,

aneb msto. Tehdy ti kteíž honí, mají žádati, aby ti jistí vydáni

jim byli, i s tím kohož jali
;
pakli by vydati nechtli, tehdy mají

tu hned ostati, a oblehnauti ten hrad, tvrz, neb msto, a odtud

neodjíždti. A hned JM" královské místodržícímu, nebo naj-

vyššímu purgkrabí oznámiti tu moc mají, aby s mocí krále JM'^

a zemskau tam táhli. A tu aby se tím vším spuosobem pi tom

zachovali, a hajtmanuom bylo-li by potebí, do jiných krajuov

aby také oznámili, jako o moc, kdož by se mocí v hrad, v tvrz,

v msto etc, uvázal, tím vším spuosobem, jako nahoe v artikuli

L. 6. psáno stojí. Pakli by s tím vznm do jiného kraje na

hrad, tvrz, nebo msto ujeli: tehdy hajtmané toho kraje zacho-

vajte se tím vším spsobem, jako nahoe psáno stojí, když by

jim dáno bylo vdti. Pakli by ten vze ven z zem vynesen

byl: tehdy se mají zachovati v tom, jakž o tom Zízení Zemské

L. 32. ukazuje.

(1549 T. 26.)

L. 8.

Kdož by za ádu a práv zemi ohnm hubil, tak jakž

nahoe psáno stojí, a tu moc uinil: tehdy ten komuž by se ta
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škoda a moc dala, má liued pokik uiniti, a k štiimm aby zvonéno

bylo. A aby liajtmaiuím neb liajtmami lined dáno bylo vdéti.

A hajtnian neb liajtniané bned aby honili a ])okik uinili, a

k šturnui aby dali zvoniti. A jestli že by tu ti moc uiníc na

který brad, tvrz, msto ujeli: tehdy hajtmané toho kraje mají se

zachovati, tím vším spuosobem, jakož nahoe psáno stojí (L. 7.)

(1549 T. 27.)

L. 9.

Kdož by komu odpovdl v mírné a pokojné zemi,

tak jakž nahoe psáno stojí: tehdy ten komuž by odpovdl,
má to hned hajtmaum neb hajtmanu toho ki'aje oznámiti,

v kterém ten jistý sedí a bytem jest, že jest jemu tento a tento

odpovdl, a že jest nebo sedí na tom hradu, tvrzi nebo mstu.

Tehdy hned hajtmané toho kraje, kterýmž by ta odpovd oznámena

byla, se vším krajem mají pitáhnauc obehnati ten hrad, tvrz

nebo msto, kdež by ten, kdož jest odpovdl, byl, a nemají dáti

škody initi, A mají ti hajtmané toho kraje hned to JM" královské

místodržícínui, aneb najvyššímu purgkrabí Pražskému oznámiti,

aby táhl k tomu hradu, tvrzi neb mstu s mocí krílovskau

a zemskau. a v tom se zachovati též, jakž nahoe psáno stojí

o jiných mocech. A jestli že by nebyl osedlý v zemi a poddaný

krále JM*' ten jistý kdož by odpovdl: tehdy ten jistý komuž

jest odpovdl, má to oznámiti JM'' kiálovské, jestli že by

v zemi býti ráil; pakli by v zemi býti neráil, tehdy JM" krá-

lovské nu'stodržícímu. A JM* královská aneb JM*' místodržící,

má to hned oznámiti a rozepsati do všech krajv a vyhlásiti jej

za odpovdníka a nepítele všeho království, a všickni se mají

k nmu zachovati jako k zhaubci zemskému. Pakli by se trefilo,

že by ten jistý odpovdník, jsa honn, ujel na který hrad, tvrz,

msto: tehdy má žádáno býti od tch kteí honí, aby jim vydán

byl i s tmi kdož by s ním tam vehnáni byli, a má jim jej

každý vydati. Pakli by vydati nechtl tehdy mají hajtmané toho

kraje s tím krajem ten hrad, tvrz nebo msto obehnati a k JM*'

královské místodržícímu, aneb k purgkrabí Pražskému i k hajt-

manuoin se zachovati tím vším spuosobem jakož nahoe psáno

jest, pro nahoe psané moci a obsílání. A též najvyšší purg-

krabé a jiní hajtmané se pi tom zachovati mají. A tato všecka
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vznášení a obsíLání na JM'' královské místodržícíbo aneb na

pnrgkrabí najvvššího Prnžského mají býti, když by krále JM*'

v zemi nebylo; než když by král J!\F v zemi býti ráil, telidy

taková vznášení a obsílání mají býti na krále JM' i také od

krále JM*'. (1549 T. 28.)

L. 10.

Z d o 1 e psa n ý cb m o c í má od úadn desk zemskýcb

listem ped sand zemský obsíláno býti, když by krále JIVP' v zemi

nebylo; než kíTýž by v zemi býti ráil, tehdy ped JM* královskau,

A pro ty moci níže položené, kdož by se které koli dopustil, má
na hrdle trestán býti. A taková obsílání v nepítomnosti JM*'

královské mají páni a vládyky slyšeti po pivní pi })uolionné

na saudu zemském. (154Í) T. 29.)

L. 11.

Kdož by se komu za ádu a práva.. (1549 Tc 30.)

L. 12.

Kdož b y n a koho v s t r á ž i s t á v a 1 , chté jej j íti. a

škodu mu uiniti, anebo jej zamordoval. nnel)o na koho zaumyslné

šel nebo jel, elit jej zamordovati, a jej zranil, by mu pak žálné

škody neuinil, ani jeho nezranil, a to dostaten by bylo na
provedeno, na schválení saudu podlé práva.

Pakli by kdo ekl ž-nij na mne péi, když se s tebou

shledám, že t bíti budu'< : aby ten, komuž to mluveno bude,

poslal k nmu dva lovky dobrá zachovalá, z kterého koli stavu

zná-li se k tomu, že by tomu odpovdl? Sezná-li se že odpovídá,

má se k nmu zachovati jako k odpovdníku. Pakli by ekl, že

»jsem to z hnvu mluvil,« nemá proto na žádné pée míti. Pakli

by pes tue skutek uinil, již jest moc uinil, a ten také aby

trpl pokutu svrchu psanau. A_kdož by kolivk z této moci byl

obesláUj ten každý- l>odie obeslání aby stál. Pakli by nestál, tehdy

aby proto pijel prvé, než páni a vhídyky saud vzdadí, a se vy-

vedl na plném saudu, že jest bezelstn k tomu obeslání pijeti

nemohl. Pakli by se nevyvedl, zprav to vedle práva. Než každý

Qsobn jííuoj, jsa z této moci obeslán k rozsudku. Pakli by /

nestál, tehdy takový má ješt obeslán býti, ort- pánv -JM^' z saudu
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zemského, aby stál na ty suché dni, k kterýmž jest obeslán,

aneb nazajtí sv. Jeronýma, dokudž páni z saiidu nevstanau a

nevzdadí. Pakli by páni díve saud vzdali a nesaudili, než by

pijel neb pišel, mají tu vc najvyššímu purgkrabí Pražskému

poruiti, aby se ten obeslaný jemu v moc postavil. A stane-li,

má jej purkrab ctí a vrau zavázati, aby o suchých dnech naj-

prvé píštích, aneb nazajtí sv. Jeronýma se postavil, a ku právu

aby stál. Pakli by kdo moc udlaje, jsa z té moci obeslán, ku

právu státi nechtl, tak jakož se nahoe píše, anebo odsauzen

byl: takový hrdlo aby ztratil, podle nahoe psaného spuosobu.

Než jestli že by nemocen byl, tehdy má za nemocného položen

býti, a nemoc má zpraviti podlé práva.

Pakli kdo koho obešle z moci, a neprovedl by na žádné

svrchupsané moci: ten aby dv nedle v vži sedl, a puštn

nebyl, až do tch dvau nedlí, le by obeslaný z té pokuty jej

propustil. A obeslaného aby odprosil, jakž Zízení Zemské o náku
cti K. 19. ukazuje, a k tomu aby dal obeslanému padesáte

kop grošuov eských ; a škody všecky, kteréž by obeslaný proto

vzal, aby jemu napraveny byly, což by jich provedl po obeslání

ped úedníky Pražskými, na jich schválení.

(1549 T. 31.)

L. 13.

Kdož obešle z moci (1549 T. 32.)

L. 14.

Pro kteréž se koli moci obsílati má ped osobu JM"
královské aneb ped saud zemský: po tom obeslání což se pi-

saudí na koho, aneb dá-li se právo stáné na koho, když se obešle,

jestli že by po tom nálezu, anebo po dání k tomu za právo

stáné, mlo dále jemu práva dopomoženo býti: byl-li by král

JM* v zemi, tehdy na krále JM* vznésti, aby jemu ráil práva

dopomoci, a JM* má konen obeslati do ty nedlí k tomu

dopomožení práva, pokudž by toho poteba byla. Pakli by krále

JM" v zemi nebylo : tehdy má to na najvyššího purgkrab vznésti

a žádati za dopomožení práva, a purgkrab najvyšší má se též

zachovati a obeslati k práva dopomožení do ty nedl potud,

pokudž by toho poteba kázala. A do tch ty nedlí aby
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tam na tom míst kdež má práva dopomoženo býti, ten kohož

JM' královská s mocí svau i zemskau vyslati ráil na míst

svém, anebo nebylo-li by v zemi krále JM*', tehdy purgkrab

najvyšší s mocí krále JM" i zemskau, tam má býti a práva do-

pomoci. A o všecky jiné vci, kdož by z eho pohnal anebo

obeslal podlé práva, bud po phonu nebo po obeslání že by

komu co pisauzeno neb že by právo stáné dáno bylo : že každý

má se pi vedení práva zachovati tak, jakž Zízení Zemské

D. 19., též D. 21. ukazuje. A bylo-li by potebí po tch

všech vedení práva dále dopomožení práva: tehdy ten má to

vznésti na krále JM*, byl-li by v zemi, al)y JM* ráil do ty
nedlí práva dopomoci; pakli by v zemi býti neráil, tehdy na

najvyššiho piirgkrabi Pražského; a najvyšší purgkrabé Pražský

má se zachovati tak jakož se nahoe píše, a na tom míst má
se dáti najíti k dopomožení práva.

O cedulích zrádných.

L. 15.

Jakož v tchto pedešlých asech nkteí zlí a ne-

šlechetní lidé cedule zrádné, nešlechetné, hanlivé na všecky

stavy tohoto království i také na pány a úedníky zemské

spisujíce zrádn, nešlechetn a pokautn lepali, kladli a metali

jsau ; kteraužto tak zrádnau a nešlechetnau vc páni JM*, vládyky

a Pražané vážíce s pilností a chtíce zastaviti a petrhnautii

aby takoví zlí, zrádní a nešlechetní lidé v tomto království pro-

spchu míti nemohli : takto o tom z rozkázaní krále JM*' a s po-

volením a dostatenau volí panuov, rytístva, Pražan i jiných

mst království eského na snmu obecním rozkazují, vypovídají

a nalézají. Kdož by kolivk po tento as, z kterého koli stavu

a povahy lovk, v takové zrad a nešlechetnosti postižen a

v pravd byl nalezen, ješto by takové zrádné cedule spisoval,

lepal nebo metal, kladl, anebo takových cedulí nešlechetných

která píina byl: že k takovému každému má hledíno býti jako

k nešlechetnému lovku. A takový každý májíez milosti tvrcen

býti, jako zrádce. A kdož by pak najda takovau zrádnau ceduli

hned ji neztrhal a ji komu jinému ke tení nebo k ohledání
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podal anebo poslal a v tom b^l postižen v skutku, že jest to

uinil, a shledán: ten má sedti rok v vži bez milosti; a za

takového žádného žádný se pimlauvati nemá, zjevn ani tajn-

A v tom roce bylo-li by na shledáno a usvdeno, že jest on

tu ceduli sám spisoval nebo kladl a lepal: tehdy takový každý

má trpti pokutu svrchu dotenau, to jest, že má tvrcen býti,

j,akx)^rádce. A kdož by ji našel a ísti neuml, má ji ukítzáTi

jinému, kterýž ísti umí, a petauc má ji strhati.

(1549 T. 34.)

O vpádu do zem a o honni.

L. 10.

Což se panského, rytíského stavu... (1549 T. 35.)

L. 17.

Všickni, kteíž u pánu o v, u rytístva, u mst slauží,

že mají honiti zloince. A takoví lidé, též jako jiní stavové,

i všecka honní initi mají, když jim rozkázáno bude, by pak

jich pán nehonil. A jestli že by kteí nebo který honiti nixhtli,

mají tauž pokutu trpti a k nim hledíno má býti jako k- stavuom

panskému, rytískému a mstskému, pod tmi pokutami, jakž

Zínzení Zemské L. 10. na pány, rytístvo a mstský stav ukazuje.

(1549 T. 36.)

L. 18.

Když by k š tur mu zvonno bylo, anebo pokik by

•7Šp1 anebo že by vdti dáno bylo: kdož by to kolivk z sedl-

ských lidí uslyšel, a tch zhaubcí zemských neb zlodjuov ne-

honil, ten má ped liajtmany toho kraje postaven býti ; a bude-li

na to uvedeno, že je.st svévolné nehonil, tehdy má bez milosti

obšen býti. A tu hned páni, rytístvo, Pražané a jiná msla,

aby všem svým oznámili a v mstech aby provoláno bylo, co se

tohoto honní dotýe, aby se tak zachovali, a bud vn nebo

v mstech a v mstekách aby honili. A jakož se na tom mnozí

urážejí, pravíce, že by to jich cti ke škod bylo: i)rotož kdy

by kdo takového zloince lionil a jej jal ])ud vn na poli, v mst»
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neb msteku anel) kdež koli, nemá jich cti a dobré povsti

ke škod ani k ujm nižádné býti žádnému z stavu panského,

rytíí-ského a mstského, ani služebníkuom a poddaným jich.

A také aby žádný té smlosti nebyl ani sml dotýkati nižádného

tolio, kterýž by honil a pi tom jímaní tch zloincv byl. Pakli

by kdo koho v tom dotýkal anebo dotýkati sml, piítajíc mu
to jako by tím ntco nepoctivého uinil, a na to usvdeno
bylo: ten a takový obeshín má l)ýti ped pány a vládyky na

plný saud zemský listem od úadu, aby stál neb postaven byl,

a to což jest koho v em dotýkal, aby opravil tak, >/že což jest

kolivk mluvil, že jest v hrdlo Ihal-^ ; a dv nedle aby v vži

sedl beze vší milosti, a padesáte kop grošuov eských tomu

kohož jest dotýkal, aby dal beze vší odpornosti. A nad to jestli

že by více na to naložil stávaje, a slušným svdomím to by

provésti mohl: na schválení menších úedníkuov to také jemu

zaplaceno bu. Než což se lidí sedlských dotyce, jestli by jedni

druhé proto, že zloince honili neb jímati pomáhali, dotýkali

a bylo na pánu jeho žalováno, a to že jest tak naíkal, na
provedl: má pán toho poddanélio, aby nápravu tu že jest

v hrdlo lhal, uinil, skuten pidržeti, a k tomu jej tyi
nedle vzením trestati a nad to pokuty 5 kop grošuov es-

kých tomu kohož zhanl, dal dopomoci. Pakli by s tu pokutu

bytí a jí dáti nemohl: tehdy aby místo té pokuty druhé tyi
nedle ve vzení sedl. A v mstech, mstekách královských,

panských, rytíských, mstských a duchovnícli pi podruzích

a jiných obecních lidech neosedlých, též se pi tch pokutách

a vzeních zachovati a od purgmistra a konšel toho na nich

dopomáháno býti má, Pakli by kdo na poddaném svém, aneb

l)odruzích a jiných lidech neosedlých pokut výš jmenovaných

dopomoci nechtl a nedopomohl: bude moci ten kdož jest tak

zhann neb pán na míst poddaného svého, každého toho pro

takové nedopomožení, z padesáti kop grošuov eských pokuty

ped saud komorní aneb ped saud úedníkv menších desk

zemských pohnati. A provedl-li by to že jest nedopomohl, má
jemu taková pokuta padesáte kop grošuov eských pisauzena

býti, a ta aby jemu dána byla, a to konen ode dne nálezu ve

dvau nedlích poád zbhlých.

(1549 T. 37.)

Práva a zízení zemská lOCl. ^•-'
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L. 19.

Jestli že by kdo z kterého koli stavu

tehdy ten kdož by sml dotýkati, má upadnauti

v tu pokutu, kteráž o tom v Svolení Zemském (K. 19.) uložena

jest, bu o náku neb o hanlivých slovích.

(1549 T. 38.)

L. 20.

Jestli že by kdo v mírné a pokojné zemi, ano práva

jdau, vzn na svuoj zámek aneb do svého obydlé pijal, bez

povolení královského nebo zemského, a tu jej šacovati dal, a to

jestliže by ten vze byl z koruny eské anebo z zemí, kteréž

k korun eské pislušejí: tehdy ten kdož jest šacován, bude

moci tomu na ímž jest zámku aneb tvrzi a obydlé šacován,

hledti a jej ped krále JM^* aneb ped saud zemský obeslati,

a on bude povinen ten šacudt i se všemi škodami navrátiti,

ten kdož jest jej u sebe šacovati dal. A ve by mu to dále

JM^* královská aneb páni saudce zemští obi-átiti ráili, to pi

tom aby zstaveno bylo.

(1549 T. 39.)

L. 21.

Kdož by koli na dvoe naj vyššího. . (1549 T. 40.)

L. 22.

Když by úedníci (1549 U. 1.)

L. 23.

Aby z k n í ž a t, z p á n u o v, z rytístva
krom zloincuov.

Pakli by kdo to uinil, aby sám též hrdlo ztratil.

(1549 V. 2.)

L. 24.

Nemá žádný zlodjské vci kupovati(1549 U. 3

)

I. 25.

Kdež by se koli trefilo.. (1549 V. 4.)
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L. 26.

Což se rajtharuoY a zlodjno v i povaleuov
dotyce, aby krále JM'** bajtmané na zámcícb JM**\ též každý

pán i rytíský lovk, i msta i též osoby, kteíž na zemi mají

své grnnty aby se od nlio s jeho grun-

tiiov a panství, též z mst jiným škody nedaly. Pakli by kdo

toho zanedbal

A to ujištní má jemu do jeho domu

asn oznámiti. A když by ten lovk ped hajtmany postaven

byl, a to na skuten shledáno, má na hrdle trestán býti. Pakli

by se neujistil jako po právu stáném.

(1549 V. 5.)

L. 27.

Což se povaleuov a zahalev (1549 TJ. 6.)

L. 28.

Co se pak tcb povaleuov
toho roku doslaužili aneb doslaužil, tehdy nemá ho déle držeti-

Pakli by držeti chtl, tehdy pán, rytíský lovk aneb msto
pro takového každého k tomu poslati má, aby mu jej vydal;

a nechtl-li by jemu ho vydati, tehdy bude ho moci pohnati

jako o nevydání lovka svého, ze 20 kop grošnov eských.

A také má na hrdle trestán býti.

(1549 V. 7.)

I. 29.

Což se s e d 1 s k ý c h lidí d o t ý

e

(1 549 U. 8.)

L. 30.

Aby žádný z obyvatel no v (1549 U. 9.)

L. 31.

Jestli že by se komu škoda. ........ (1549 U. 10.)

39*
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L. 32.

Jestli že by kdo ven z zem jat byl (1549 II. 11.)

L. 33.

Kdož by kol i zjevní zhaiibce (1540 U. 12.)

, O vaytržnosti.

Tito artikulové za vaytržnost položeni jsau:

L. 34.

Kdož by na í grunty pišel nebo pijel aneb na

míst svém vyslal, a' na tch gruntech jakau škodu uinil na

emž koli, ješto by tcli gruntuov v držení a užívání nebyl.

(154Í) Q. 14.)

L. 35.

Jestli že by kdo s pomocníky svými (1545 Q. 15.)

I. 36.

Kdož by koho zranil a zsekal (1545 Q. 16.)

L. 37.

Kdož by koho zaumysln (1545 Q. 17.)

L. 38.

Kdož by kterého posla (1545 Q. 18.)

L. 39.

Kdož by pod p u o h o n e

m

(1545 Q. 19.)

L. 40.

Kdož by s e j e d e n druhému (1545 Q. 20.)
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O pychu.

L. 41.

/€ož se pychu do týe, jestli že by jej kdo bu z pan-

ského, rytíského neb mstského stavu jeden druhému uinil

bu lesy neb lauky pesekal nebo v ekách, potocích, struhách,

tních, poltrubícli ryby neb raky lovil, aneb po zapovdí (bez

myslivosti) kdo komu po jeho gruntecli jakých koli jezdil a chodil

(krom cest a stezek svobodných): má k nmu ten, íž jsau grunty,

poslati dva lovky zachovalá nebo list pod peetí svau, a jeho

má žádati po tch dobrých lidech dvau neb tím listem, aby

jemu ten pych napravil. Pakli by ten, k komuž by posláno bylo,

nechtl jemu toho pychu ve dvau nedlích od uinní o to

k nmu poselství poád zbhlých napraviti: bude jej moci ten

komuž se pych stal, z desíti kop grošuov eských pohnati;

a provede-li ten pych ped saudem, tehdy pohnaný jemu 10 kop

grošuov eských daj. Pakli by se komu zdálo, že mu se vcí

škoda stala tím pychem než za 10 kop grošuov eských: tehdy

muož z jaké koli chce summy pohnati, a provede-li pych, tehdy

má pvodoví ta pokuta 10 kop grošuov eských pedkejin pi-

sauzena, a dále na pruovod ped úedníky menší desk zemských

podáno býti ; a což ped úedníky menšími do té summy v puohonu

položené podlé práva provede, toho užiti má. Pakli by kdo

požena z pychu, toho pychu neprovedl: tehdy pohnanému bude

povinen dáti pt kop grošuov eských. A které by koli stran

za právo áno bylo : ten každý také bude moci po škodách

útratních a nákladních jíti, a což jich ped úedníky menšími

na schválení jich provede a pokáze, tch užiti má. A ze všech

pychv má se ped saud zemský neb komorní pohánti.

(1549 q, 21.)

L. 42.

Což se lidí poddaných osedlých i neosedlých a

eledi jich i jiných obecních dotýe, jestli že by který z nich

kterému pánu neb rytískému lovku aneb mštnínu lesy

nebo lauky pesekal, anebo v ekách, potocích, struhách, tních,

poltrubích ryby neb raky lovil, aneb po zapovdí (bez myslivosti)

po jeho gruntech jakých koli, na který den a kolikrát koli
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jezdil neb chodil (krom cest a stezek svobodných): takového

každého kdož by postihl, niiiož jej vzíti a do vzení dáti. A po-

žádal-li by pán jeho toho, aby mu jej vydal, má jej vydati. A ten

pán povinen jest tím svým lovkem se ujistiti a na nm 5 kop

grošuov eských dopomoci. Pakli by ho vzíti nechtl neb nemohl,

znal-li by jej, koho za pána má: má k jeho pánu (aby se jim

ujistil) poslati, a pi tom se na nm toho, s volí-li jeho se stalo,

dotázati. A jestli že by pán toho lovka k tomu se piznal, že

jest se to s volí jeho stalo: tehdy bude moci ten pán z pychu

10 kop grošuov eských pokuty pohnán býti. Pakli by tomu, že

se to s volí jeho nestalo, odepel: tehdy má na tom lovku

svém pokuty 5 kop grošuov eských pro ten pych propadené

puovodovi dopomoci; pakli by jich neml a ten pán také za
dáti nechtl, má mu jej vydati. Jestli že by pak ode dne poselství

ve dvau nedlích té pokuty na nm nedopomohl, ani jeho ne-

vydal, ani také za nj pokuty sám nedal : ten a takový má 20 kop

grošuov eských pvodoví propadnauti, a týž pvod bude moci

z tch 20 kop grošuov eských toho pána viniti ped saudem

zemským neb komorním. Než jestli že by ten lovk v kterém

pychu postižený tomu, že pychu žádného neuinil, odpíral, aneb

ntco jiného za vaymluvu míti chtl: nechtl-ii by puovod na

tom pestati, bude moci toho pána pro postavení toho lovka

ped saud zemský neb komorní pohnati. A provede-li se to na

toho lovka, že jest se pychu dopustil: tehdy bude povinen

dvojnásobní pokuty, to jest 10 kop grošuov eských, dáti a k tomu

škody útratní a nákladní (kteréž by pvod ped úedníky men-

šími desk zemských provedl) zaplatiti. Toto pi tom také jest

vymínno: Jest-li že by se to skuten shledalo, an by z mst,

msteek krále JM*S panských a vládyckých kdo z obyvatelv

neosedlých, emeslníkv, nádenníkv, též lidí obecních sedlských

osedlých i neosedlých, a eledí jich, statku svého za to, aby

tu pokutu vymenau dal, neml a žádný jí za dáti nechtl:

tehdy má puovodovi vydán býti a on bude jej moci osm nedlí

u vzení držeti; však tak aby zaumysla na hrdle ani na zdraví

jemu uškozeno nebylo. A po vyjití tch osmi nedlí má toho

lovka pro pych vazbau trestaného z vzení na rukojm pod

základ slušný pustiti, na takový spuosob, aby se všelijak v skutku

i v ei k tomu pánu, kterýž jeho u vzení držel, i ke všem
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poddaným jeho, i také k tonm kdo/ jest jej v tom pycliu postihl

a k vzení neb k pokut pipravil, pokojn zachoval. Pakli by

rukojmí neml, tehdy má týž lovk na zápis pod ztracením

hrdla puštn býti. A jest-li by se po takovém zapsání podruhé

eho toho dopustil, tehdy na hrdle trestán býti má.

L. 43.

Kdož by z výš dotených lidí poddaných i jiných

obecních, kterému pánu, rytískému lovku neb mštnínu non
v lesích díví sekal, neb sekané bral, neb na lukách trávy sekal,

v ekách, potocích, rybnících, haltéích, struhách, poltrubích,

tních ryby neb raky lovil a kradl, a pi skutku byl postižen :

takového každého kdožby jej v tom postihl, bude moci vzíti

a k nmu se jako k zlodji zachovati. Pakli by se k slyšení

volal, cht nevinu svau ukázati: tehdy k tomu pipuštn býti

má, pi tom práv, kdež najbližší poprava poádná jest. A ml-li

by ten, na íchž gruntech ten lovk byl postižen, svau poádnau

popravu : tehdy tu na tom práv takový lovk aby nevinu svau

odvozoval a s vayhradau vyššího práva sauzen byl. A takový

lovk v zlodjství postižený pánu jeho, (by pak hajtmané krajští

rozkázali) vydán býti nemá. A jest-li by tu pi skutku ten

lovk, jak se svrchu píše, postižen nebyl a jakž koli ušel, a to

že by na pokázati se mohlo, že jest kradl: tehdy má k tomu,

íž jest lovk, posláno býti, aby se jim dostaten ujistil

a na právo útrpné pustil, a on jest povinen to uiniti. Pakli

by se volal, cht svau nevinu ukázati: má k tomu spuosobem

výš psaným pipuštn býti. Než nechtl-li by ten, íž koli tayž

lovk byl by, se jim, moha aneb vda o nm kde jest, a zvlášt

byl-li by na jeho gruntech, ujistiti aneb práva na pustiti a do-

pomoci, tak jakž se svrchu píše: tehdy má pán téhož lovka
tomu komuž jest škodu udlal a kradl, sto kop grošuov eských

propadnauti a dáti; a nedal-li by, bude jej moci z té summy
do saudu komorního pohnati.

L. 44.

Kdož by ml nkde ves a nkdo by ml v té vsi

lovka nebo více: že jeden pán bez druhého vuole v té vsi

cest ani obcí rybníka dláním zatopovati nemá, ani jinam cesty
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a obce pevozovati bez vle druliého. A tak ani struh ani vody

vedení na obci dlati nemá, ani má žádných vcí jiných jeden

bez druhého vle dlati. A pakli by se kdo toho dopustil

a druhý by k nmu poslal, aby mu to oistil a toho jemu ne-

inil, a on nechtl by toho po tom poselství uiniti : tehdy pro-

padne tomu pokutu, jakž v artikuli L. -41. o pychu svdí.

(1549 Q. 22.)

L. 45.

Kdož b y k o 1 i v k k o m u m e z n í k y v y m e t a 1 anebo

pcsekal, anebo jinam pesadil, anebo pekopal. aneb jak kol i

jinak pedlal bez vuole a vdomí toho, s kým ty mezníky spolu

má : tehdy ten tomu nebo tm propadni 20 kop grošuov eských

a z toho každého mezníku jednoho aby z té pokuty viniti mohl

ped saud vtší zemský. Xež iidlal-li by to í lovk poddaný

aneb služebník bez vuole pána svého: ten má propadnouti 10

kop grošuov eských, a z tch má pohánno a vinno býti též

ped saudem zemským vtším. A ta pokuta na tom lovku,

když by to na provedeno bylo, má pisaiizena býti. Pakli by

ten lovk za to statku neml, má jej pán jeho toníu komuž

by mezníky vymetal neb pesekal nebo jinam pesadil, vydati,

a on má jemu té pokuty oddlati neb odslaužiti.

O zájmu dobytkuov.

L. 46.

Když by jeden druhému hez zapovdí dobytek

zajal na jakéž koli škod na gruntech svých: ten kdož by zajal,

obved škodu hned lidmi hodnovrnými, svými neb cizími, pí-

sežnými, a což by tíž lidé písežní na své písahy spravedliv

rozeznali, že by tím dobytkem škoda se stala, ten škodu zapla

aneb ten íž by škodu uinil. A jestli by té škody rozeznané

i také což v tom zajetí tím dobytkem protráveno, od rozeznání

té škody v témdni poád zbhlém, nezaplatil: tehdy ten kdož

dobytek zajal, bude jej moci lidem písežným dáti pošacovati

a za tu škodu obvedenau i s tím což protráveno, z toho dáti
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sob odhádati. A což by tolio po odliádaní pozuostalo, tomu

íž dobytek jest o tom aby jej sob vzal oznámíc, má jemu je

vydati; a paklil)y ho vzíti neclitl, není ho povinen dále opatrovati.

A jestli že by také po zajetí v tom témdni poád zbhlém beze-

lstn co toho dobytka zhynulo: toho ten kdož jej zajal, nahrazo-

vati povinen nebude, le by se to, že ten kdož dobytek zajal,

zaumysln jej zhubil aneb zmoil, dostaten pokázalo; tehdy

aby to tomu, íž dobytek zajat, podlé slušnosti zaplatiti byl

povinen. Pakli by jeden druhému grunty své zapovdl, a pes

tu zápovd že by jeden druhému na škod dobytek na gruntech

svých zajal : ten hned komuž se škoda stane, škodu též aby

obvedl, chce-li, a též vedle rozeznání tch lidí, jakž nahoe

doteno, ten jistý, ímž se dobytkem škoda stane, zapla. Pakli

obvesti nechce, tehdy daj z každého dobytete ten jistý, jehož

dobytek byl, jeden groš eský tomu, kdož jest ten dobytek

zajal, proto že jest pes zápovd na grunty hnal. A kdož by

svévoln nechtl škody zaplacené pijíti, což by rozeznáno bylo

lidmi hodnovrnými, anebo z každého dobytka groše eského,

aneb na rukojm nedal a dobytelv pes to držel za sebau a jeho

vydati nechtl: tehdy ten íž by dobytek byl, muž toho jistého,

kterýž dobytka vydati nechce, z pychu pohnati. A kdož by

takový pych udlal, aby pokutu od rozsudlvu ve dvau nedlích

poád zbhlých dal, a tyž škody pohnaný bez piihonu zapla

pvodoví, a to též po rozsudku menších úedníkuov ve dvau

nedlích poád zbhlých. Než žádný jeden druhému dobytku na

cizích gruntech nezajímaj
;

pakli by zajal, proto nic mén aby

zárožné dáno aneb škoda obvedená zaplacena byla. A ten

komuž by tak dobytek na cizích gruntech zajat byl, bude moci

toho kdož zajal neb zajíti dal, z takového nepoádného zájmu

ped saud zemský neb komorní obeslati; a provede-li na to, že

ne na svých gruntech, ale na cizích takový zájem uinil, tehdy

aby puovodovi to zárožné aneb škodu obvedenau zase navrátil

a nad to pokuty dvaceti kop grošuov eských dal ; též škody pro

tu pi vynaložené, což by jich ukázal, navrátil. A jestli by také

ten pfivod nepoádného zájmu nepokázal: tehdy aby obeslanému

tauž pokutu 20 kop grošuov eských a též škody vynaložené

dal a zaplatil. Než jestli by bez zapovdí stala se jaká škoda

týmž dobytkem tomu, kdož by zajíti chtl ten dobytek: aby tu
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Škodu svrcliupsaným spusobem obvedl, a což by rozeznáno bylo

za jest se tím dobytkem škody stalo, to má ten, íž dobytek by!,

zaplatiti; a nezaplatil-li by hned, tehdy bude moci proto jeho

vci až do té summy, za by ta škoda se stala a v jaké summ
rozeznána byla, právem obstaviti. Než jestli že by po uinné
zapovdí na škod na svých gruntech dobytku kdo zajíti nemohl,

proto že by mu na cizí grunty ušel: tehdy co by toho dobytka

bylo, z toho má zárožné dáváno býti z dobytku jeden groš

eský, co by osvdil, že jest toho dobytku na té škod bylo;

a nedal-li by, muože o to k nmu pravém hledti a jej z pychu

viniti.

(1549 Q. 23.)

O zapovdí gruntuov.

L. 47.

Když by jeden druhému chtl grunty zapovditi,

daj jeden druhému vdti listem pod peetí svau anebo dvma
hodnovrnými lovky, aby jeden k druhému poslal, že jemu

grunty své zapovídá.

(1549 Q. 23.)

L. 48.

Kdež dva nebo ti lidi mají v jedné vsi, ti lidé aby

pásli zespolka, jedni druhým bez škody (nehájíc sob) na

gruntech týchž lidí v té vsi.

(1549 Q. 23.)

O toku vody.

L. 49.

Každý nápadní vodu na svém gruntu, muož jí

pojíti k své poteb.

(1549 E. 23.)
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L. 50.

Každý muož vodu na svých gTiintodi pojíti, a po svých

gruntech jí vésti, neobiacuje cizího toku. A zase též po gruntech

svých do starého toku pustiti jí má.

(1549 E. 24.)

L. 51.

Jakož mnozí jedni druhým na ježí ch, kteíž na

liabi i jiných ekách jsau, rozlicué hradby nad míru pro lososy

i jiné ryb)^ aby nahoru jíti nemohly, dlají, což jest od staro-

dávna nel)ylo: protož aby jeden každý na týchž jezích takové

hradby pl lokte vayše jedni mimo druhé nedlali. Pakli by kdo

mimo toto snesení, nad vycejchovaný jez, puol lokte takové

hradby vayše dlali neb dlal (krom toho asu když na ekách

velmi malá voda skrze sucho veliké bývá) a na to uvedeno

bylo: tehdy bude moci z pokuty ptmecítma kop grošuov eských

ped úedníky Pražské luenší desk zemských pohnán a vinn

býti. A J\P královská také po panstvích svých tolikéž o tom

naíditi poruiti ráí.

O úednicích menších,

a o saudu menším zemském, a o témuž saudu sauditi náleží,

L. 52.

Úedníci menší aby byli sazeni hodní, dobí

a zachovalí lidé; a tolikéž i písai a komorníci, kteíž pi
dskách jsau.

(1549 H. 32 )

L. 53.

Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad Pražském

léta 1545 v pondlí po nanebevzetí Panny Marie, jest zízeno:

Což se úedníkiiv menších k úadimi pi dskách zemských sazení

dotýe, ponvadž privilegium krále Vácslava slavné pamti na to

se vztahuje, že úedníci menší od vyšších úedníkuov zemských

s radau saudu zemského podáváni a sazeni býti mají, totižto
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od najvyššílio komorníka království eského, od uajvyššího sudího

téhož království eského a od níijvyššího písae nadepsaného

království eského: protož v tom se úedníci zemští budaucn

tak zachovati mají. A ti úedníci menší kteí tak s radaii

saudu zemského ke dskáin zemským sazeni budau, ten každý

úedníku zemskému, pánu svému, zachovaj tu poslušnost a povin-

nost, jakž na to náleží. Pakli by toho neuinil, tehdy jedenkaždý

úedník vyšší bude moci místodržícímu svému odpuštní dáti

a jiného na to místo, spsobem svrchupsaným, vsaditi, když mu
se koli zdáti a líbiti bude.

(1549 H. 33.)

Pisahá úednikuov menších desk zemských.

L. 54.

»rí sahám Pánu Bohu, všem svatým, najjasnjšímu

knížeti a pánu, panu 1'erdinandovi, ímskému císa-i jakožto

králi eskému JjNP' etc, (aneb který by potom král eský byl)

a urozenému pánu N. najvyššínui království eského, všem pánuom

a vládykám království eského i vší obci téhož království, chudému

i bohatému, v tomto úadu k kterémuž jsem povolán (totižto místo-

komornictví království eského) pravdu vésti, kivdu tupiti, tajnost

rady zachovati; a toho jinak uiniti nemám, ani pro píze,

ani pro nepíze ani pro kterau jinau vc. Tak mi Buoh pomáhaj

i YŠickni svtí !'<

A v táž slova písahy initi mají, každý jmenujíc úad svuoj

k místosudství království eského,

k místopísaství království eského,

k úednictví králové Její M*',

k úednictví podkomoího,

k písaství menších desk zemských,

k starosství,

k ingrossatorství vtších desk zemských,

k ingrossatorství menších desk zemských,

k i-egistratorství desk zemských.
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k mictví zemskému,

k komornictví desk zemských,

k deklamatorství zemskému.

L. 55.

Kdož by k o 1 i z m e n š í c li ú e d n í Iv u o v co k íi upil
na svobodných ddinách, nebo který zápis od koho k sobe ve

dsky pijal, aby to ohlásil, a dsky své ped pány a vládykami

na plném saudu zjevn aby etl, o tch suchých dnech, pi
kterýchž by jemu ve dsky kladeno bylo, aneb pi nazajtí sva-

tého Jeronýma. A pak-li by toho neuinil, aby toho zápisu neb

vkladu ve dsky neužil.

(1549 H. 34.)

L. 56.

Jestliže by kdo ú e d n í k y m e n š í n a e k 1, neb

nkterého z nich, což by se úedních vcí dotýkalo, že by ntco

úkladného a nevrn udlali neb udlal, proti právu, a toho by

na n neprovedl: má hrdlo ztratiti. Pak-li by na n dovedl,

anebo na kterého jednoho z nich: tauž pokutu má podstaupiti.

(1549 H. 35.)

L. 57.

Když by úedníci menší od úadu pro práva ve-

dení, neb k nemocnému jeti mli, a pijeli, a seznali místa

nebezpená, a požádali bu z pánuov, z rytístva, z mst, z m-
steek, ze vsi: aby jim priiovody dávali v slušná místa, jedni

k druhým. (1549 H. 36.)

L. 58.

Žádny lovk n e m u o ž p c s v d i t i úedníkuov

menších o vci úadní, le by ml k svdomí z pánv z lavic

nebo z vládyk, kteíž v saudu zemském sedají.

(1549 H. 37.)

L. 59.

Úedníci Pražští menší desk zemských mají

zapisovati takovým titulem: »Piznal se ped úedníky Pražskými*?

jakož to bylo od starodávna zapisováno. Než komuž by list
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psali od úadu, tehdy mají takovým titulem naped se psáti:

»Úedníci Pražští menší desk zemských N. etc.,« jakož od staro-

dávna bývalo. Krom úedníkuov zemských najvyšších, tm se

naped jich titulem psáti má. jakož se tak zachovává podnes.

(1549 H. 38.)

L. 60.

Takto mají v saudu menším zemským sedati:

Najprvé

Místopurkrab Pražský.

Místokomorník.

Místosudí.

Místopísa,

Úedník králové Její M^*'.

Úedník podkomoího.

Než písa menších desk zemských, ten má na katede

býti a pe spisovati. A žádný jiný nemá z saudu mluviti, než

místosudí s volí všech, nebo komuž on káže, a též v potaz má
kázati se sstupovati. A pak-li by místosudího v saudu nebylo,

tehdy místokomorník má totéž jako místosudí initi.

(1549 H. 39.)

M. 1.

Ped saud zemský menší množ pohnati z dluhu,

z kteréž koli vci, až do sta kop grošuov eských (krom listovní

vci, kteréž purkrab Hradu Pražského sauditi má), a též pro

nevydání lidí, a eledí zbhlých, každý ze 20 kop gTOŠuov

eských bude moci pohnati. A puovod, kterýž o lidi a eled

pohání, i také jiní, kteíž z dluhuov pohánjí, všickni k vyhlášení

puohonuov mají osobn státi. A potom po vyhlášení puohonuov

budau moci strany poruníky dskami zdlati. A ti puohonové

vyhlašovati se mají v auterý ped suchými dny postními, a

v stedu o suchých dnech letniních, a na den svatého Jero-

nýma. A pvod pi tom saudu menším pi vložení žaloby, pi

stání pe, když k slyšení pijde, k svdkm pohánní, nebo

k vedení, má se pi tom pi všem zachovati, tak jako pi saudu

zemským vtším. Než toliko jedno hojemství pohnanému pi témž

saudu dáváno býti má. (1549 H. 40.)
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M. 2.

Pohnaný pi vyhlášení puohonuov, i pi své pi,

když na zavolají, bude zachován též jako pi saudii zemským.

A jestliže nestane, bude na dáno stane právo, i pi svau ztratí.

Pak-li by se trefilo, že by pvodoví phon zdvižen byl, anebo

že by pi prosaudil: tehdy pohnaný ze škod útratních má též

viniti a zachován býti, jako pi saudu zemským vtším

(1549 I. 1.)

M. 3.

Ze škod útratních nemají ped saud zemský,

ani ped úedníky menší po rozsudku panském, anebo po stáném

'^právu pohánti, tolikéž i od jiných saudv; než ten, kdož by

pi obdržal ped kterým koli saudem, má to hned úedníkuom

menším jmenovati, a útok vložiti konen do suchých dní najprvé

píštích, z jaké chce summy ze škod viniti. A oni úedníci mají

takovau summu v registra zapsati, a toho, na komž jest pe
obdržena, anebo právo ustalé, mají ho listem obeslati po komor-

níku, a tu summu v listu oznámiti, aby stál ped nimi na ty

urité dni, kteréž od starodávna jsau k prvodm škod pokládáni
;

a to tito: Po suchých dnech postních steda po provodní nedli;

po suchých dnech letniních ten den po svaté Markét; po

nazajtí svatého Jeronýma ten den po svatém Linhartu ; a též

také ten den po svatých Fabiánu a Šebestiánu. A již po tento

as aby se tak zachovali, a k tm asuom aby ze škod útratních

obsýlali listy. A též aby listy brali, každý o ty škody, nedada

suchým dnuom projíti najprvnjším. Pak-li by listu z tch škod

svrchupsaných kdo do svrchupsaného asu nevzal: tehdy z nich

více pes ten as nebude moci obsýlati, le by se to (že o ty

škody mezi tmi stranami na smlauv bylo) pokázalo. A úedníci

tu mají hned o škody útratní a náklady, kteréž pro tu pi vzal,

vedle prvodu konec uiniti. Pak-li by ten jsa obeslán nestál,

aneb poruník jeho bud dskami zapsaný anebo mocný list pod

peetí obeslaného maje na se uinný, tak jakž se níže píše, se

na jeho míst neohlásil, aneb k tm škodám provozování nestál :

mají na právo stáné pro tu summu dáti, a po stáném právu

právo pustiti. A též kdož by v komoe pi obdržal, aneb právo

ustál u dvorského aneb purkrabského saudv: vezma relací
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ke dskám zemským, mají tímž spuosobem hledti o škody útratní,

tak jako se nahoe píše. A jestliže by pak piiovod k tm
škodám ped úedníky nestál, tehdy má ty škody ztratiti. Než

byl-li by nemocen, bud puovod neb obeslaný, mají nemoc zpraviti

podlé práva, (1549 I. 2.)

M. 4.

Jestliže by pro kterau kolivk vc nahoe po-

lož cnau phon neb obeslání komu zdviženo bylo: tehdy ihned

nedadanc suchým dnm tehdáž najprv píštím projíti, má útok

ze škod vložiti a potom má list ze škod vzíti, a ten list má
dodán býti dv nedlí ped tím dnem uritým, kdy stání v obe-

slání o škody položeno jest. Pakli by polinaný z tch škod do

druhých suchých dní strany druhé nevinil : tehdy již potom více

viniti z nich moci nebude. A strana druhá niuož znovu polmati

neb obeslati, bude-li mu se zdáti.

(1549 I. 3.)

M. 5.

Ob ráni- li se pohnaný neb obeslaný, ihuož o ty

škody útratní porucníka listem neb dskami k pruovoduom tch

škod udlati. (1549 I. 4.)

M. 6.

Kdož by koho ze škod útratních a nákladnícli chtl

obeslati ; ten bude moci bu dskami nebo listem pod svau pe-

etí, pakli by peeti své neml, tehdy pod peetí jiného na

míst jeho, k tomu jej piprosíc, porucníka k vzetí obeslání

i k provozování škod udlati. A též také obeslaný k bránní

týchž škod bude moci též dskami nebo listem pod svau peetí

anebo pod jiného peetí porucníka uiniti. A oboje strany ž-na

zisk i na ztrátu« doložíc.

(1549 I. 5.)

M. 7.

Kdež stranám obojím pisaudí ntco nálezem,

ješto v tom nálezu nestojí, že se jedné stran >/dává za právo« :

tehdy ty strany nemají se ze škod viniti
;
pakli by litera strana
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vinila, tehdy jí to obeslání bude zdviženo, kteréž pro ty škody

udlá. Než jestliže by v nálezu stálo, že jedné stran >dávají za

právo«, anebo kdež stojí v nálezu, »dal památné»: ta strana muož

ze škod viniti. Též také po zdvižení puobonu neb obeslání neb

po puštní od puobonu aneb k nmu nestání, tolikéž i k obeslání,

bude moci každý po škodách jíti. A jestli že by pak pi kterémž

koli saudu které stran za právo dáno bylo a dále tím nálezem

k pruovodu ped úedníky menší desk zemských ukázáno : proto

nicmén puovod bude moci po tom nálezu po škodách (neekaje

pruovodu) jíti ; a což jich ped úedníky menšími pokáze, tch
užive. A tolikéž potom po nálezu úedníkuov menších, podlé

podání o pruovod, ten, komuž se za právo dá, po škodách jíti

muože.

(1549 I. 6.)

M. 8.

Komuž by koli která summa (1549 I. 7.)

M. 9.

Jestliže kdo pi obdrží, nemá z žádných jiných

škod pro tu pi viniti, než toliko, což pro tu pi naloží a utratí
;

pak-li by z eho jiného viniti chtl, nemají jemu toho pisuzovati.

(1549 I. 8.)

M. 10.

Kdož by útratu í škody ped úedníky Pražskými

menšími provoditi chtl, ten má je provoditi naped hospodáem,

a jedním podlé nho nebo dvma nebo tmi svdky hodnovr-

nými (rozdle ty útraty, pi kterém asu a mezi kým tu pi

ped kterým saudem ml, a kdy jest ty úti'aty vedl, kterého

asu pijel aneb zase odjel, a s jakým potem, aby se tomu

vyrozumti mohlo a spravedlivý nález aby o ty útraty uinn
býti mohl).

(1549 I. 9.)

M. 11.

Kdož by pohánti chtl pro lidi ddiné zbhlé,

a také o ele, že má pohánti ped saud zemský menší pro

l'ráva a zízení zemská 1564. 4:U
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nevydcání ze dvadcíti kop grošuov eských pokuty. A jestliže

by kdo koho pohnal o lovka svého ddiného, i také o eledína

pístavného a služebného, a jestliže by puovod dostaten pro-

vedl ped saudera zemským menším, že jest lovk jeho aneb

eledín jeho: že takový nemá dále ku písaze pipuštn býti,

ale má jemu pvodoví za právo dáno býti. A tu pokutu bez

odpornosti má dáti a zaplatiti, i lovka toho nebo eledína

vydati, a to ode dne rozsudku ve dvau nedlích poád zbhlých.

(1549 I. 10.)

M. 12.

Žádná k m e t i n a k d yb y (1 549 1. 11.)

M. 13.

Aby též pro schovance (1549 I. í 2.)

M. 14.

Kdož by í ddiny držal (1549 I. 13.)

M. 1

Jestliže by kdo k komu poslal (1549 I. 14.)

M. 16.

Kdož by na kom lovka vysaudil.. (1549 I. 15.)

M. 17.

Kdož by lovka ího u vazb držal pro mord,
aneb pro njaký zlý a nešlechetný skutek, a když by pán

lovka toho k tomu poslal (u kohož ten sedí), aby mu jej

vydal jako lovka jeho, tím spuosobem, jako by nic zlého

neuinil, než jako by jemu zbhl, cht z pokuty ze dvadcíti kop

grošuov eských pohnati : nemá jemu na to jeho vydati, než

má se pi tom lovku zachovati, jako o jiném mordéi aneb

zloinci, vedle Svolení zemského o mordech (K. 33.).

(1549 I. 16.)

M. 18.

Jestliže by který cizozemec komu lovenství

slíbil, a potom že by k nkomu jinému ušel v zemi, a ten.
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komuž by lovenství slíbil, žádal by Uta tom, aby mu jeho

vydal: má mu jej vydati, jako by jeho rodilý byl, a nemá sob

na z cizí zem propustního listu jednati, ani jej tím listem

(by pak zjednal) zastírati proti tomu, komuž jest lovenství

prvé slíbil. Pak-li by se v tom tak nezachoval, bude moci jej

pohnati pro nevydání lovka.

(1549 I. 17.)

M. 19.

Jestliže by kdo koho žádal (1549 I. 18.)

M. 20.

Kdož by pod kým ml lovka svého, a o podlé

Zízení Zemského neposlal, a tak právem že by nehledl o nho
k tomu, pod kýmž sedí, a kázal by se jemu non vysthovati

a vybrati: ten pán, íž to lovk jest ddiný, anebo jakž koli

jej pijal na svuoj grunt, propadne pokutu, jakož Svolení nahoe

psané o pokut (M. 1.) ukazuje o nevydání lidí.

(1549 I. 19.)

M. 21.

Z panského neb rytíského ádu poboní synové

neb dcery mají v moci otce svého i ddicuov jeho po smrti

otce mužského pohlaví býti. Než po smrti otce i ddicuov

jeho mužského pohlaví, mohau sob teprva vzíti za pána koho

chtí. a lovenství slíbiti, aneb v svobod zuostati. A jestliže

by od otce svého neb po smrti jeho ddicuov jeho mužského

pohlaví za živnosti jeden zbhl: bude moci o nj poslati, aby

jemu vydán byl; pak-li by vydán nebyl, bude moci takového

každého pro nevydání pohnati, jako pro jiného lovka svého.

(1549 I. 20.)

M. 22.

Jestliže by kdo lovka svého rukau dáním,
austn, neb listem propustil komu, a on to dostaten provedl:

má toho ten lovk užiti, jako by mu list vayhostní byl dán.

(1549 I. 21.)

40*
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M. 23.

Msta královská, i také mšané a osoby, kteréž

grunty mají na zemi svobodné : že z tch mají vydávati lidi

zbhlé, sirotky i elecT, jako páni neb rytístvo jedni druhým

vydávají. (1549 I. 22.)

M. 24.

Jestliže by kdo lovka ího na gruntu za sebau

osazeného ml, a ten lovk že by se pod svého pána ddiného
vysthoval anebo se vykradl od toho, pod kterýmž jest sedl:

tehdy ten, od koho se jest vysthoval neb vykradl, pošle-ii

k jeho pánu ddinému, aby mu ho vydal jako lovka, kterýž

mu se pry vysthoval anebo vykradl, a nechtl-li by ho vy-

dati, tehdy jej množe pro to nevydání z pokuty pohnati, a na

nm tu pokutu obdrží. Než když bude zase lovk ten navrácen

i s statkem, s kterým se jest vysthoval a vykradl: tehdy pán

jeho ddiný bude moci zase vedle práva o nho jako k lovku
ddinému hledti. (1549 I. 23.)

M. 25.

Kdož by cizího eledína anebo služebníka na

rukojmích ml, a ten, íž jest, žádal by toho, aby mu jej vydal,

a on by pravil, >když mu jen rukojm postaví, že mu jej chce

rád vydati-r, a ten neekaje toho postavení, anebo že by toho od

nho pijíti nechtl, až by ten rok k stavení pišel toho lovka,

a pes to by z pokuty pohnal: že té pokuty neobdrží. Než ten

pohnaný, když ten lovk jemu postaven bude, má jej tomu

(kdož jest o k nmu poslal) vydati. Pak-li by se ten lovk
nestavl: tehdy on vyupomínaje ten základ na rukojmích, má
jej tomu dáti, íž jest lovk, eledín nebo služebník.

(1549 I. 24.)

M. 26.

Kdož by maje rukojm za eledína... (1549 I. 25.)

M. 27.

Co se eledí d o t ý e nebo lidí zbhlých s ddin,

kdož by je kolivk pechovával, a mocí je u sebe držal, glajtem
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je zastávaje, že jemu glajt dal: ten jistý, íž jest eledín byl,

má bez omluvy všeliké jemu jej vydati, jeho nikam nevystíraje.

Pak-li by ho nevydal, nebo jej pry vyslal: tehdy aby jej mohl

pohnati ze dvadcíti kop grošuov eských, bu z pánuov, z ry-

tístva, nebo z mšan.
(1549 I. 27.)

M. 28.

My Vladislav z Boží Milosti (1549 I. 28.)

M. 29.

A týž král JM* toto jest ráil mezi pány, rytí-

stvem a Pražany a jinými msty koruny eské vypovdíti : Což

se lidí zbhlých a sirotkuov dotýe ped válkau, ti mají na

svých místech zuostati. Než kteíž jsau rok ped válkau a

v válku zbhli, nebo potom: ty mají jedni druhým vydávati

(jestliže by kdo na kom toho žádal, skrze dva zachovalá lovky
anebo listem pod peetí, z kteréhožkoli stavu). A kdož by ne-

vydal, ten bude moci ze dvadcíti hiven pohnán býti, vedle

Svolení zapsaného; krom tch lidí, kteíž by pro víru byli vy-

hnáni, tch nemá vydáváno býti.

(1549 I. 29.)

M. 30.

Kdož by koli eledínu pry kázal. (1549 I. 30.)

M. 31.

Kdož by kázal lovku svému prodati, nechtíc

ho na gruntech svých míti a on jemu lovkem hodným osadil

má jej propustiti a na se více táhnauti nemá, ani z nho po-

hánti, aby jeho lovk byl. A ml-li by ten lovk jaké dti

ti dti obojího pohlaví, kteíž by let devíti nedošli a nemli,

a pi otci svým bytn byli, ti mají i s otcem svým po takovým

vyprodání a gruntu osazení svobodni od toho pána býti. Než

kteíž by již tehdáž v devíti letech byli, tolikéž i ti, kteíž by

léta majíce se pod pánem svým zvosazovali: ti pi svém pánu

za ddiné lidi pedse zstati mají. A pak-li by pán z tch

dtí, které od jich otce (díve nežli by tch devíti let došli)
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k jakéž koli své poteb pobral aneb je na služby a emesla

rozdal neb jinam k vychování dal : ti tolikéž té svobody podlé otce

jich vyprodání užiti nemají, než pi pánu ddin zuostati mají.

(1549 I. 31.)

M. 32.

Kteíž by lidé osedlí neb neosedlí dti na cizích

gruntech zplodili : ti dti tomu pánu, na íchž gruntech jsau zplo-

zeni, v poddanosti, a jeho zuostati mají.

M. 33.

Kdož by koli, u íhož koli lovka eledína svého

anebo lovka nalezl: má žádati lovka toho, aby se jim ujistil.

A potom má pána jeho žádati, aby mu jej vydal. Pak-li by

toho lovka hospodáe tu tehdáž nebylo: tehdy, muož-li, má
jej sám dodržeti a tím právem dáti se jim tu ujistiti aneb toho

má na rychtái aneb konšelích toho práva požádati, aby se jim

ujistili, a oni jsau to povinni uiniti. Pak-li by ten lovk,

u kohož by takový lovk neb eledín postižen byl aneb rychtá

a konšelé jsauce za ujištní žádáni, se jim neujistil neb ne-

ujistili: tehda tomu íž lovk neb eledín jest, má neb mají

deset kop gi-ošv eských pokuty propadnauti a dáti ve dvau

nedlích poád zbhlých. Pak-li by jich neml neb nemli,

a pán toho lovka za lovka svého neb rychtáe a konšel,

té pokuty dáti nechtl : má takového lovka svého neb rychtáe

a konšely tomu kdož za ujištní žádal, vydati; a ten komuž tak

vydán bude, má toho lovka neb rychtáe a konšely vzením

dostaten a slušn opatiti, aby do asu osmi nedlí poád
zbhlých v též vazbé držán byl neb byli, aneb se s pvodem
o pokutu v tom asu umluvil neb umluvili ; však tak, aby

zaumysln zdraví ani hrdlu jemu neb jim uškozeno nebylo

A po vyjití tch osmi nedlí má toho lovka neb rychtáe

a konšely vazbau trestané zase z takového vzení na rukojm
dostatené, pod základ 50 kop grošiiv eských dáti. A pak-li

by rukojmí neml, tehdy na zápis dostatený, pod ztracením

hrdla, aby se všelijak v skutku, v ei ku pánu, kterýž ho neb

je v vzení držal, i ke všem jeho poddaným pokojn zachoval

neb zachovali. Pak-li by rukojmí nemli aneb se vyruiti ne-
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chtl neb nechtli, bude neb budaii moci pedse v vzení

držáni býti. Jestliže by pak pán toho lovka svého neb

rychtáe a konšelv nevydal, ani pokuty za n dáti nechtl:

ten a takový má dvadceti kop grošuov egkých puovodovi pro-

padnauti, a on bude moci z té pokuty ped saud zemský menší

jeho pohnati. Než jestliže by ten lovk neb rychtá a konšelé

tomu odpírali, že tau pokutau penžitau i vzením povinen

není neb nejsau, volaje se k slyšení, a pvod by nechtl na tom

pestati: tehdy pán toho lovka neb jich, kdyby pohnán byl,

jest povinen takového lovka svého neb rychtáe a konšely

ped saudem zemským menším postaviti a saud zemský menší

má to k sob pijíti. A najde-li se to, že jest ten lovk neb

rychtá a konšelé tau pokutau povinen neb povinni, to jest neb

deset kop grošuov eských aby dal neb dali, aneb u vzení

pokutu trpl neb trpli, jakž vayš psáno stojí. Pak-li by ten

lovk neb rychtá a konšelé, jsauc tak za ujištní žádáni, tím

lovkem neb eledínem se ujistili: do téhodne poád zbhlého

budau ho na témž práv povinni dodržeti, a dále nic. A pán

(na kterého by se to práv neb gruntech ujištní stalo) má
toho lovka neb eledína pánu jeho, když by toho v tom

týmdni na nm požádal, vydati. A nevydal-li by, bude moci

proto pohnán býti z pokuty dvadcíti kop grošuov eských, jako

o jiné lidi. (1549 I. 32.)

M. 34.

Což se eledí i jiných a u k o 1 n í k u o v neb náden-

níkuov obojího pohlaví jakéž koli povahy dotýe : aby takoví

lidé všickni, kteíž by chtli kde pes pole robotováním jakého

koli díla kde pistávati a slaužiti, aby od svých pánuov listy

pod jich peetmi mli, tak že s povolením svého pána jeden

každý jest odšel. A kdož by koli z tch lidí robotných a sedlských,

u kohož koli, na jakémž koli díle aukolním, nádenním neb

pístavním eledínem byl a zjednaje se u jednoho, opt se

chtl jinam doslauže obrátiti: ten každý s volí toho pána, rytí-

ského lovka, Pražan, msta neb mštnína aby to uiniti

mohl; však maje opt list od téhož pána, rytíského lovka,
Pražan, msta aneb mštnína, že s jeho neb jich volí jest

odšel. A kdož by tak z tch lidí u mštnína dlal neb slaužil
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a chtl odjíti: tehdy ten mštnín má oznámiti purgmistru a

konšeluom a osobu jmenovati, že jest u nho byl a dobe se za-

choval, a za to prositi, aby jemu list fediovní a zachování jeho

podlé oznámení hospodáova dán byl. Též byl-li by u sedláka

a od nho se bráti chtl doslaužc, aby sedlák to na pána svého

neb úedníka vznesl; a pán ten neb úedník aby podlé oznámení

téhož sedláka list fedrovní a zachování toho nádenníka neb

eledína dal. A bez takových listuov pán, rytíský lovk,

Pražané, msta neb mštnín, man. dvoák, svobodník, nápravník,

i jiní všickni zespod jmenovaní, ani sedlák, aby k sob nepi-

jímali, pod pokutau (stav panský, rytíský neb mstský, opatové,

proboštové, preláti, jeptišky i jiní klášterové, manové, ddinníci,

svobodníci, nápravníci) patnácti kop grošuov eských, a lidé

sedlští pti kop grošuov eských propadení, aneb lidé sedlští

dva msíce v vži sedním. A kdož by koli z tch lidí pišel

ku pánu neb rytískému lovku, k mstu neb mštnínu, opatu,

proboštu, i k jiným všem svrchu jmenovaným, i k sedlákuom,

nemaje listu fedrovního a svého zachování: ten každý aby hned

do vzení dán byl a dotázán, koho za pána má a od koho jest

(nemaje listu fedrovního) odešel ; a o komž by pravil neb

oznámil, že jest od nho odšel, tomu aneb tm ihned psaním

svým, na jeho neb jich náklad aby oznámil, chtjí-li aneb

chce-li sob pro nj poslati a poslu zaplatiti, že jim neb jemu

vydán bude, toliko aby tím neprodléval, jedné co by mohl k tomu

as postaiti. A kdož by v desíti dnech po oznámení, kdyby ho

došlo, o takového lovka neb eledína a nádenníka neposlal:

tehdy jemu tau pokutau svrchupsanau patnácti kop grošuov

eských povinovat nebude, ani téhož lovka nádenníka neb

eledína v vzení déle držeti. Než bude-li chtíti u nho tak

slaužiti aneb na den dlati, množe jeho pi sob míti, až by

o to jeho pán stál, aby mu ho vydal (a zastihli by ho u nho).

A pišel-li by jaký takový lovk k mštnínu bez listu fedro-

vního: tehdy týž mštnín má to ozuámiti purgmistru a kon-

šeluom neb rychtái, bu v mstech královských, panských,

rytíských, a oni se mají k nmu tím vším spsobem zachovati,

jako svrchu napsáno jest. A v tom ve všem (jakž naped

doteno jest) pod pepadením asto psané pokuty všickni se

zachovati mají. A kdož by koli tolio pominul a v tom se tak
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nezachoval, tehdy od koliož by takový eledín, nádenník neb

aukolník ušel a kdož by jej tak bez listu fedrovního a zacho-

vacího k sob pijal : a hajtmané krajští aby o to slyšeli a

vaypovdi z strany takovýcli pokut (kteréž mezi osobami stavu

panského, rytíského a mstského uloženy jsau) inili. A na

komž by takovau pokutu hajtmané krajští pisaudili, a ten

vedle té vaypovdi se tak nezachoval a pokuty ve dvau nedlích

poád zbhlých ode dne vaypovdi nedal: aby hajtmané krajští

povinni byli relací k úadu saudu komorního uiniti, a podlé té

relací má od téhož úadu pvodoví (když by toho žádal) list

zatykací__vydán býti; a pak-li by ten pvod na^^tatek toho, \

na komž pokutu obdržal, právo vésti chtl, to též bude moci

uiniti. Než což se Pražan všech tí mst Pražských dotýe,

ponvadž tí_^od spravau hajtmanuov krajských nenáležejí: do-

pustil-li by se kdo z mšan v týchž mstech takové pokuty,

na tom purgmistr a konšelé tch pokut dopomáhati mají. Což

se pak jiných lidí poddaných i jiných lidí obecných, kteí stavu

neužívají, dotýe: na tch (opovdauce se prvé pánu neb úed-

níku) nebylo-li by dopomoženo té pokuty pt kop grošwov

eských právem stavním, tím vším spuosobem jako pro dluh do-

bývati se bude moci. Avšak to pi tom znamenit se vyhrazuje,

aby každý pán, rytíský lovk, msto, mštnín i jiní svrchu

psaní všickni, i sedláci, eledínuom, nádenníkuom, aukolníkuom

jich mzdy nezadržovali, než podlé smluv jim je platili a plnili.

A jestliže by kdo eledínu vyslauženému neb nádenníku což koli

mzdy zadržel a zaplatiti nechtl: tehdy ten eledín neb ná- .

denník bude se moci utéci k svému ddinému neb pikázanému |/ ^
pánu; a pán jeho bude moci o to státi, aby jeho lovku,

sirotku, neb pikázanému zaplatil. A pokudž by se to koli našlo,

že zúmysla nezaplatil, aby témuž eledínu aneb nádenníku to

tvero dal, i s náklady a útratami, kteréž by pro jeho neplacení

pišly a se zbhly; a toho též dobývati bude moci právem

stavným. Však každý pán, rytíský lovk, msto neb mštnín,
i jiní všickni, kdož své poddané lidi mají, aby toho vli mli,

své sirotky a poddané k svým potebám na slušných a spra-

vedlivých mzdách pi sob míti ; a kterých by nepotebovali,

tm aby takové listy dáváni byli, aby jinde sob vysluhovati

mohli; avšak pokudž by mu pán jeho vymil a jinde posluhovati



634 Práva a zízení zemská 1564.

uložil a dopustil, déle aby se v službu nezamlauval, než k svému

pánu na uložený a vymený as zase se navrátil. A takové

listy, kteí se tm lidem dávati budau, u kohož koli který e-
ledín neb lovk najprvé v jaké dílo sedá anebj)istaupí: tehdy

ten pán, rytíský lovk, msto aneb mštnín, anebo kdož koli

jiný, má ten první list k sob vzíti a jemu ho nevracovati, až

by u nho doslaužil. A když by doslaužil a chtl odjíti, má
jemu pedkem zaplaceno, a jiný list fedrovní a jeho zachování

od toho, u kohož jest slaužil neb dlal, dán býti a od pána

jeho první list též zase navrátiti; tak aby každý, kdož by jeho

znovu zjednati chtl, vdl se ím spraviti, dokud má povolení

slaužiti. Co se pak píchodných cizozemcuov dotýe, kteíž by

prvé zde v království u žádného v služb neb na jiném díle

aukolním a nádenním nebyli, toho a takového každý množe

pijíti ; však odešel-li by od koho bez listu k jiným, k tomu

aby se bylo zachováno, jakž naped o jiné eledi a nádennících

doteno jest.

M. 35.

O ele zbhl au, tolikéž i o lidi se zboží a statkuov

královských, pro nevydání mají úedníci pohánni býti, kteí

jsau na královských zámcích a lidi královské spravují. A zase tíž

hajtmané neb úedníci mohau jiných též pohánti. A když lovka
i s pokutau na tom úedníku vysaudí, muože jej k dosti uinní
nálezu listem zatykacím pidržeti, a jej proto zatknauti, aneb

má-li jaký statek na zemi, bude moci na ten statek pro pokutu

právo vésti. (1549 I. 33.)

O saudu dvorském.

M. 36.

Saud dvorský pedkem aby vždyckny (1549 O. 1.)

M. 37.

Kdož z ddictví manského pohnati chce, má
všecken ten ád, jakž o puohoních o ddictví v artikuli C. 2,
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položeno, zachovati, krom že takové phony man královský, jakž

forma listu phonního (N. 7.) ukazuje, dodávati má.

M. 38.

Ponvadž s a u d dvorský p e d s e jde a se drží,

aby najvyšší sudí dvorský dsky dvorské v své moci (jakož jest

od starodávna bývalo) ml; a k tomu sob (též jak od staro-

dávna jest) aby úedníky pi tchto dskách zídil. A tíž úedníci

mají písahu uiniti každý k úadu svému jako úedníci Pražští

menší desk zemských, jakž artikul L. SI. v sob obsahuje a

zavírá. (1549 O. 2.)

M. 39.

Na ddiny manské (1549 O. 3.)

M. 40.

Všickni manové (1549 O. 5.)

M 41.

Na snmu obecním (1549 O. 6.)

M. 42.

Tento ád se pi dskách dvorských (1549 O. 7.)

M. 43.

»Pí sahám Pánu Bohu (1549 O. 8.)

M. 44.

Jestliže by kdo na manství (1549 O. 9.)

M. 45.

Jakož jest pedešlým Zízením.... (1549 O. 10.)

M. 46.

Jestliže by kdo (1549 0.11.)

M. 47.

Jestliže by jací rozdílové o statky (1549 O. 12.)
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M. 48.

Jestliže by komu král JM"* dal kterau odaumrt:

že ti, kterýmž dáno bude, mají dáti pedkem tu odmrt provolati

v najbližším mst od téliož zboží kdež leží, tak jakož forma

listu provolacího doleji napsaná to v sob šíe zavírá. Však

byl-li by ten statek odúmrtní na ddictví, to aby pi saudu zem-

ském, pak-li duchovenství, tehdy pi saudu komorním, a o manství

na saudu dvorském slyšáno a sauzeno bylo.

(1549 O. 13.)

M. 49.

Jakož nkteí držitelé ddin (1 549 O. 14.)

M. 50.

Kdožkoli list provolací (1549 O. 15.)

N. 1.

Co se odúmrtí a vaypros králem JM^" daných dotyce,

kdož kolivk právo krále JJVP" dané obdrží, bud saudem, stáným

právem neb smluvau: ten aby práva na vrch dovedl' koneín

od rozsudku, aneb stáného práva, aneb od uinní o tauž vc
smlauvy, takovau smlauvu dskami ztvrdil ve dni a v roce poád

zbhlém. Pakli by kdo toho zanedbal, aby své právo ztratil, a

král JM'' aby své právo dáti mohl komuž ráí, na tom statku.

(1549 O. 16.)

N. 2.

Jestliže by kdo od koho odpor uinil. (1549 O. 17.)

N. 3.

Kteréž odúmrtí jsau, ježto by odpor ní ci ze-

meli, a jicli ddicové nebo poruníci že by na míst jich ne-

odpírali, má se dáti vdti k veejnom držitelm tch ddin, od

toho kdož sob právo královo osobuje, a to skrze komorníka od

desk dvorských, tak jakž vayše psáno (M. 49.) stojí.

(1549 O. 18 )

IV. 4.

Odporníku má dáno býti hojemství... (1549 O. 19.)
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N. 5.

Kdož j s a II k o 1 i v k vyprošovali na JM* královské

co za odaumrt, aneb ješt potom by vyprošovali, nejmenujíce

po které osob zejména, ale toliko po komž kolivk, aneb kterak

kolivk, že jest to proti ádu a právu ; a protož aby úedníci

dvorští takové relací od žádného nepijímali, ani ve dsky vpisovali,

nyní ani na budaucí asy.

(1549 O. 20.)

IV. 6.

Úmluva i list obranný takový se dává, jako od úadu
desk zemských.

Forma listu puohonného.

N. 7.

Adam z Švanbergka na Pind a Volší, najvyšší

sudí dvorský království eského atd.

(1549 O. 21.)

N. 8.

Jestliže se pohání kterými many (1549 O. 22.)

Forma listu na úmluvu.

N. 9.

Adam z Švanbergka na Pind a Volší, najvyšší

sudí dvorský království eského atd.

(1549 O. 23.)

Pokuta manská pro puohon.

N. 10.

Když který man, maje k sob list od úadu, aby pohnal

druhého, a toho že by neuinil: propadl jest deset hiven
;
pak-li

po druhé neuiní, propadne dvadceti hiven ; a po tetí tidceti.
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A ta pokuta jde ua samého sudího, le chce jakou milost v tom
uiniti.

List provolaci.

N. 11.

Adam z Švanbergka na Pind a Volší, najvyšší

sudí dvorský království eského atd.

(1549 O. 24.)

Zvod odhádani.

N. 12.

Ode všech zvoduov a odhádani (1549 O. 25.)

Zvodové o škody, o dluhy a o zástavy.

N. 13.

Z vodové, ježto sluší na sudího (1549 O. 26.)

Zvodovó o nezpravu.

N. 14.

Zvodové toliko o nezpravu (1549 O. 27.)

Trh.

N. 15.

Ode všech trhuov dédinných právo sudího jest od

každé kopy groš; "ale již jde po milosti; od sta kop grošuov

jedna kopa grošuov, to jest od každých desíti kop šest grošuov,

a písai, kolik osob kupujících, od každé osoby patnáct grošuov

eských. A což jest od šedesáti kop a níže, to jde na místo-

sudího. (1549 O. 28.)

Vno.
N. 16.

Od vna též právo, jako od trhu . . . (1549 O. 29.)
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Spolek, rozdil.

N. 17.

Od spolkuov nebo rozdíluov (1549 O. 30.)

Dáni.

N. 18.

Od dání, každá osoba (1549 O. 31.)

Památné.

N. 19.

Když kdo stáným právem (1549 O. 32.)

Smna.

N. 20.

Od smnní ddin (1549 O. 33.)

Stáná práva.

N. 21.

Ode všech stáných práv (1549 O. 36.)

Odhádani mistosudiho s písaem.

N. 22.

Když místosiidí s písaem (1549 O. 37.)

N. 23.

Od zápisu níže sta kop (1549 O. 38.)

Ubrmanství.

N. 24.

Od ubrmanství (1549 O. 39.)



540 Práva íi zízeni zemská 15G4.

Úmluva pro nezpravu.

N. 25.

Od vložení úmluvy pro nezpravu .. (1549 O. 40.)

Útok.
N. 26.

Od vložení útoku dva groše (1549 P. 1.)

Puohon.

Jí. 27.

Od vložení puohonu ve dsky (1549 P. 2.)

Jízda na úmluvu po právu stáném.

N. 28.

Když p í s a j e d e na úmluvu (1 549 P. 3.

)

Z v o d.

IV. 29.

Když na z v o d vydán bude ú e d n í Iv . . (1549 P. 4.)

Panováni.

N. 30.

Od každého panování (1549 P. 5.)

Odhádani.

N. 31.

Když jede úedník na odhádani (1549 P. 6.)

Odpovdného ze škod.

N. 32.

Odpovdného ze škod (1549 P. 7.)



Práva a zízení zemsk<á 1564. g41

N. 33.

Od propuštní p u o h o n

u

(1549 ^S^"^

Ohledáni škod.

N. 34.

Kdož požádá úedníka (1 549 P. 9.)

Zápis dluhu.

N. 35.

Když man manu dluh (1 549 P. 10.)

Od penz chováni.

N. 36.

Když se kladau peníze k úadu, mají býti zapeetné,

a když se pijímati budau, dá písai tyi groše.

(1549 P. 10.)

Od poselstvi královského ke dskám.

IV. 37.

Kdy/ král svuoj nápad (1549 P. 12.)

N. 38.

Od každého listu p r o v o 1 a c í h o , dva groše písai ; a

když se list vrátí, jenž slov ž»testatio«, jeden groš písai. Též

také od listu na úmluvu dva groše. Též od listu poselacího nebo

k napomenutí, po dvau groších písai od prvního napomenutí.

(1549 P. 13.)

N. 39.

Od vložení odporu pi výsluhách (1549 P. 14.)

N. 40.

Od vložení odporu pi trhu (1 549 P. 15.)

Práva a zízení zemská, 1564. ^^
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N. 41.

Od poruenství pi odúmrtí (1549 P. 16.)

N. 42.

Od vizy jeden groš (1549 P. 17.)

N. 43.

Od vložení odporu po vrácení listu provolacího,

pro pamt, ješto slov >^ku pamti«, tyi groše ; z toho písai

dva groše dává se, a místosudímu dva groše. A což kolivk zna-

menává se ve dskách ž/pro pamt« nebo jinde: ode všeho jdau

tyi groše, spolu na oba.

(1549. P. 18.)

N. 44.

Od propuštní odporu (1549 P. 19.)

N. 45.

Od tení odporu proti trhu (1549 P. 20.)

N. 46.

O d t e n í d e s k (1549 P. 21.)

N. 47.

Od tení desk zápisem (1549 P. 22.)

N. 48.

Od tení odporu proti zápisu (1549 P. 23.)

\. 49.

Od tení desk z vodových, když právo jest na vrch

dovedené, od toho jest právo po tyech groších; to jde též na oba.

(1549 P. 24.)

N. 50.

Od vymazání anebo od vypsání,... (1 549 P. 25.)

N. 51.

Od doložení jména (1549 P. 26.)
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N. 52.

Když král ddiny manské (1549 P. 27.)

N. 53.

Od uvázání s komorníkem (1549 P. 28.)

N. 54.

Když jeden druhého pijímá (1 549 P. 29.)

N. 55.

P o s t a u p e n í práva králova (1 549 P. 30.)

N. 56.

Když list obranný vyjde od úadu (1549 P. 31.)

IV. 57.

Od penesení a vypsání vaypisuov (1549 P. 32.)

N. 58.

Od vepsání 1 i s t u o v k odporu (1 549 P. 33.)

N. 59.

Od každého svdka (1549 P. 34.)

N. 60.

Když kráFnebo sudí káže (1549 P. 35.)

N. 61.

Ingressátor desk dvorských (1549 P. 36.)

O saudu komorním.

O. 1.

Ponvadž osoba JM^" královské v to zízení o saudu

komorním se nepotahuje, nébrž zízením snmovním mocnost

JM*' a spravedlivost pi témž saudu náležitá se vyhrazuje : protož

kdož by koli ped JM" královské osoby obsýlati chtl neb chtli,

41*
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když by král JM* v zemi býti ráil, to obeslání sám osobau

svau slyšeti anebo komu jinému poruiti ráí, toho se pi JIVI"

královské mocnosti zuostavuje. Než jestli že by taková obeslání

v pítomnosti JKM" k slyšení nepišla aneb místa a konce ne-

vzala: tehdy aby pvod z kanceláe JM*^ královské obeslání

svého hodnovrn}' vaypis ukázal. A ten v registra saudu ko-

morního vložen býti má. A saud komorní po odjezdu J]\P' krá-

lovské, aby té pi (a náležela-li by tomu saudu) konec spra-

vedlivý uinil; pakli nic, aby ta pe zase na JM' královskau

k slyšení a k rozsudku odtažena a odložena byla.

O. 2.

A jakož v tomto království již jest to nastalo,

že po suplikacích, majíce vymený poádek práva, JM* královskau

daremn osoba neb osoby z stavv zanepraždují a za srocení

proti Zízení Zemskému žádají a tu jedni druhé k škodám pi-

vozují: i jestliže by se. potomn kdy která osoba toho dopustila,

a za srocení mimo vymený poád práva žádala a suplikovala,

a JM* královská to by uznati ráil, že k poádnému puohonu

aneb obeslání taková vc by náležela a spšného opatení ne-

potebovala, ten každý, kdož by kiv zstal neb jemu to zdvi-

ženo bylo, aby druhému škodami povinovat byl, z kterýchž též

bude moci jeho ped úedníky Pražské menší desk zemských,

jako i od jiných saudv, viniti. Než což se lidí robotných sedl-

ských dotyce: ti jestli že by tak na koho zaumysla suplikovali

a to se našlo, ten každý aby podlé provinní svého trestán byl.

A kdož by jim k tomu radil, aby k nmu podlé Zízení Zem-

ského K. 52. mohlo hledíno býti.

O. 3.

Toto má hofmistr najvyšší království eského,
nynjší i budaucí, podlé úadu svého jednati a na práci míti,

tak jakž od starodávna bylo:

Najprvé saud komorní má držeti na hrad Pražském, s pány

a vládykami, krále JM" raddami k tomu pidanými, a to tyikrát

do roka: První po nazejtí sv. Pavla na víru obrácení, druhý

v pondlí po Svátosti, tetí po nazejtí svatého Bartolomje a

tvrtý po nazejtí svatého Martina. A toho jednoho každého
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asu, aby ten saiid po dvaii nedlích sanzen a držán byl každého

• dne ; le by se kdy hod aneb svátek znamenitý kterého dne

tretil, tehdy na ten den sauditi povinovati nebudau.

(1549 P. 37.)

O. 4.

JM* královská má ten saud (1549 P. 3H.)

O. 5.

Poet pánuov a rytístva, kteí v saudu komorním

sedají neb sedati budaii, ten má býti vedle JM" královské vle,

vtší neb menší; však mén dvanácti osob aby v témž saudu

nesedalo, ponvadž jest to saud JKM" zvlášt náležitý a JM*,

jak se JM** zdáti bude, muož toho potu piiniti ; než pe (buto

po phonu neb obeslání poádném, anebo stranní vedle srocení

k slyšení v témž saudu komorním pišlá) mén_ilesíti osob j.iva-

žována a rozsuzována aby nebyla.

(1549 P.

7
o. 6.

Ti kteíž sedají v komorním saudu (1549 P. 40.)

O. 7.

Jestli že by se kdy pitreilo (1549 Q. 1.)

O. 8.

Jakož jest JjVP královská (1549 Q. 3.)

O. 9.

Najvyšší hofmistr pány a rytístvo (1549 Q. 4.)

O. 10.

Páni a rytístvo k saudu komornímu mají se

asn sjíždti
;
pakli by který nepijel, ten najvyššímu hofmistru

aby píinu hodnau svého nepíjezdu oznámil. A dále k uložené

hodin jak se scházeti mají, toho se pi Zízení Zemském B. 22.

jak jest o paních a úednících, saudcích zemských atd.

(1549 q. 5.)

». 39.) ^ 2-
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O. 11.

Když by hosté znamenití (1549 Q. 6.)

O. 12.

Písa saudu komorního (1540 Q. 7.)

O. 13

P n o h o n o v é od téhož saudu (1 549 Q. 8.)

O. 14.

O b d v ž í - 1 i p u o v o d pi témž saudu komorním
rozsudkem pi aneb stáné piávo jemu bude dáno: mž nebo od

téhož saudu proti druhé stran list zatykai, sám neb kdož by

na míst jeho toho žádal vzíti anebo vezma relací ke dskám

zemským právo vésti. A též puovod po rozsudku neb po právu

stáném, muož po škodách, tak jakž Zízení Zemské o tom M. 3.

vymuje, jíti. Než zase nestál-li by puovod k své pi aneb od

svého phonu by pustil: tolikéž po škodách pohnaný neb obe-

slaný proti nmu jíti muož, a puovod záplat škody pohnanému

neb obeslanému, bude moci zase pohnati neb obeslati.

(1549 Q. 10.)

O. 15.

Kikové, kteí se asto pi témž saudu djí,

toho aby nebývalo pro vážnost saudu, pod pokutau na to jako

pi saudu zemském (B. 30.) uloženau. A služebník hofmistrv,

který pi úadu jest. aby okikoval, a jemu ta pokuta pro oki-

kování aby náležela.

(1549 Q. 11.)

O. 16.

Jakož se nkdy lidé, kteíž ped týmž saudem initi

mají neb poruníci, slyšení pí, kteréž by v poádku nebyly, do-

volávají: aby jim jmenovány, kdy slyšány býti mají, byly. I po-

nvadž ten saud komorní s hajtmanským jest spojen a v jedno

l)0jat a nkterá vc brzkého a spšného opatení potebuje:

protož aby takovau pi neb pe o vayplaty hned v auterý najprv

píští po zasednutí saudu, v stedu pak a ve tvrtek pe vay-



PiávH a zízeni zemská 1564. 547

tržné, a kdož prvé z vayplaty neb z vaytržnosti obešle, aby také

prvé a tak po poádku slyšáni lidé byli. A jestli by se to kdy

trefilo, že by ty pe o vayplaty a vaytržnosti byly pesauzeny :

tehdy mají pedse v tch dnech puohonné pe po poádku slyšeti.

A když by se také trefilo saud komorní kterého toho dne, to

jest v auterý, v steda neb ve tvrtek zasednauti: tehdy puo-

honové toho dne naped, a potom obeslání k tomu dni náležité

vyhlašovati se mají.

(1549 Q. 12.)

O. 17.

Co se vyhlašování p u o h o n u o v (1 549 Q. 13.)

O. 18.

A k tem pem puohonným i obeslaným jedno

toliko hojemství se dává na vyhlášení. Než kdož by hojemství

se dožádati nechtl, ten se z poádku pí vytahuje a hofmistr

bude moci na tu pi dáti zavolati, když se jemu zdáti a vidti

bude. Než na_ty puohony a obeslání, kteíž by toho saudu vy-

hlášeni byli, nemá toho saudu voláno a sauzeno býti.

O saudu purgkrabskýrQ.

O. 19.

Co se saudu purgkrab Pražského (1549 Q. 40.)

O. 20.

Kdož koli koho p ožene ped saud purgkrabství

Pražského, a potom by odsauzen byl, aneb na koho by právo

stáné bylo dáno, anebo nkdo požena ped týž saud i nestál : že

ten každý, kdož tu práv zuostane nebo právo na kom ustojí,

anebo že puovod proti pohnanému nestane, množ a moci bude

ze škod útratních obeslati ped úedníky menší, vezma relací

ke dskám, tak jako od jiných sauduov zemských ze škod útrat-

ních se obsílá.

(1549 Q. 25.)
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O. 21.

Jestli že by komu suinma která ped úadem purg-

krabství Pražského pisauzena b}da, aneb že by dal kdo na sob

právo ustáti: ten každý, kdož obdrží neb právo ustojí, aby ml
vuoli právo vésti neb listem zatykacím svého dobývati. A jestliže

pak kdo dá na sebe právo na statek svj vésti : že proto tomu,

když právo vede, má jemu na tu sumnui úrok jíti, dokudž práva

nedovede, i s tmi úroky na to pišlými, anebo dokudž jemu ta

summa pisauzena nebude dána a podlé listu hlavního znní,

jestliže ten list s úroky svdí i se všemi škodami. A tolikéž

se pi listu zatykacím zachováno býti má, jsauc zaten, dokudž

by nezaplatil: že úrok na summu hlavní pedse jíti má.

(1549 Q. 26.)

O. 22.

Puohonové od saudu purgkrabství Pražského,

aby od písae doteného saudu jménem a pod peetí najvyššího

purgkrabí Pražskélio aneb místo jeho držícího, totiž purgkrabí

Hradu Pražského, vydáváni byli. A takoví puohonové tyi nedle

naped ped saudem najprvé píštím, aby vycházeli, a ped
stáním najmé dv nedli aby dodáváni byli, a od toho puohonu

má se dáti šest grošuov eských. A ten kdož pohání, opat se

Ijistým poslem, a nechce-li po písežným poslu téhož úadu,

po kterýmž týž puohon poslati má; a hojemství aby na vyhlášení

puohonuov jedno (kdo by žádal) do druhého -^ saudu dáno bylo.

A tak puohonové i obeslání, jakž v registra vloženi a vepsáni

budau, aby na n po poádku, ne na peskáku, voláno, slyšáno a

sauzeno bylo. A když by kterého saudii se trefilo, že by všecky

pe poádné, kterýmž by hojemství vyšla, pesauzeny byly: tehdy

purgkrab Hradu Pražského má dáti volati na ty puohony po

poádku, sl^šeti_a_ie_ sauditi, kterýmž na vyhlášení toho saudu

hojemství nebrali.

O. 23.

Každý, jsa pohnán ped úad purgkrabství Praž-

ského, muož poslati k stání jiného místo sebe s listem mocným,

dada jemu na zisk i na ztrátu moc v témž listu.

(1549 Q. 28.)
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O. 24.

Kdož by koli ml které listy na peníze, ješto by

ti listové ješt promleni nebyli: aby jimi, chtí-li, upomínali,

nedada letuom zemským projíti od roku plnní. Pakli by kdo

neupomínal, až by ti léta a osmnácte nedlí od roku plnní

na tom listu prošli: aby takoví listové i biidaucí listové dále

nižádné moci nemli.

(1549 Q. 29.)

O leženi.

O. 25.

Kdož u p o m í n á k 1 i s tu pln n í anebo obnovení listu,

ten má ležeti sám druhý se dvma komi, aneb místo sel)e po-

slati též samého druhého se dvma koiimi, dokudž rukojm ne-

vlehnau. Ale když lukojm vlehnau, tehdy ten, kdož k listu upo-

míná, nemá ležeti a tráveno nemá býti vayše, než sám druhý

se dvma komi, patnácte grošuov pes den a pes noc; a též

kdož by leželi, nemají vayše ležeti.

(1549 Q. 30.)

O. 26.

Jestli že by na koho vlehli a on že by chtl peníze

dáti a vitel by jich pijíti nechtl, pro nkterau vc: tehdy

ten, na kohož by ležáno bylo, poloze jistinu i s úroky a s pro-

lézaným, vyta je ped hospodáem i zapee, a daj je hospodái

schovati; bude-li pak pes to ten déle ležeti, sám ty škody za-

platiti má.

O. 27.

Škody aby byly ádn ukazovány, a vayše aby nebylo

škod poítáno i s ležením, ani bráno pes jistinu, než jakž jistina

jest, le by koho nemohl pohnati ped i)urgkrabi pro neád,

jestli že by v zemi byl; tu dobývati muož a upomínati pedse
svého vedle starodávního obyeje. Pakli by neád v zemi byl a

práva nešla : tehdy ten, kdož by penz puojiti chtl, muož sob
list kázati s výmnkami udlati, jakž se komu zdáti bude pod
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pokutami, a ten kdož se zapíše tak, všemu jest povinen dosti

uiniti.

(1549 Q. 31.)

O. 28.

Listové hlavní, aby byli dláni podlé obyeje
starého, vedle notule kanceláe Pražské, kteráž níže zapsaná

jest v tato slova.

O. 29.

Já N. jistec a první dlužník dluhu dolepsaného
a my N. etc, rukojm jeho, s ním a za vyznáváme tímto listem

obecn pede všemi, kdež ten nebo túcí slyšán bude, že jsme

dlužní urozenému N, i jeho ddicm, vitelm našim, nebo jed-

nomu z nich, pravého a spravedlivého dluhu N. kop grošuov

eských dobrých, stíbrných, rázu Pražského. Kteraužto jistinu a

summu máme i beze lsti slibujeme všickni jednostajn rukau

spolení a nerozdílnau, tak aby žádný z nás rukojmí v tom slibu

a dluhu jeden od druhých se nedlil, ani zaplacením svého dílu

kterak koli dliti se k odbytí mohl, dáti týmž viteluom naším

neb jednomu z nich na sv. Havla, po dání tohoto listu najprvé

píštího, anebo ve dvau nedlích potom, konen i s úrokem

polauletním, podlé nového naízení na to pišlým, a hotovými

groši eskými dobrými, stíbrnými, rázu Pražského, zaplatiti, bez

zmatku a odporu i dalšího prodlévání všelikého. Pakli bychom

toho neuinili a jistiny grošuov dluhu nadepsaného i s úrokem

viteluom naším nebo jednomu z nich nedali a nesplnili, tak

a na ten as konen, jakož se svrchu píše: tehdy my všickni

rukojmové výš jmenovaní, máme i slibujem po napomenutí a

obeslání týchž viteluov našich nebo jednoho z nich, listem a

poslem neb ústn, hned nazajtí, žádný z nás druhého neekaje

ani se nebytím kterého nebo ímž koli jiným vymlauvaje, každý

sám svým životem s jedním pacholkem a se dvma kooma,
nebo místo sebe jiného panoši ádu rytíského výprav též

s jedním pacholkem a se dvma kooma, vlehnauti nebo vložiti

v pravé a v zemi eské obyejné ležení, do jednoho z mst
Pražských anebo do jiného kteréhož koli msta nebo msteka
jednoho v desíti mílech od Prahy vzdálí nebo blíže, ve ctnau
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hospodu, tu kdež nám viteli našimi nebo jedním z nich, ústn

nebo po listu, bylo by ukázáno. Jestli že by pak ode dne obeslání

a napomenutí nás minulo trnácte dní poád tauce a jistina

grošuov dluhu nadepsaného s úrokem ješt vždy viteluom

našim nebo jednomu z nich dána a zaplacena nebyla: tehdy

bud od nás ležáno neb nelézáno, dáváme jim neb jednomu tímto

listem plnau moc i právo, tu jistinu grošuov dluhu nadepsaného

s úrokem vzíti v kesanech nebo v židech a dobyti na naší

všech rukojmí škodu spolení a nedílnau. A my proto vždy máme

i slibujem, tu a tak, jakož se svrchu píše, ležeti, a z toho ležení

žádným obyejem nevyjíždti ani kterak koli vynikati, dokudž

by týmž vitelm našim nebo jednomu z nich jistina a summa

grošuov dluhu nadepsaného, s úrokem i se všemi škodami, kteréž

by koli nebo kterak koli pro naše neplnní vzali, ješto by je

z nich jeden dobrým svdomím bez písah a vrování mohl po-

kázati, docela zaplacena nebyla i úpln. Umel-li by také v tom

asu který z nás svrchupsaných , budto jistec aneb rukojm

(ehož Pane Bože ostez): tehdy my živí zuostalí, máme i sli-

bujem jiného tak jistého a movitého, místo toho, jenž by umel,

v jednom msíci ode dne umení jeho poád tauce, k nám v týž

slib a v též rukojemství pistaviti a list tento tolikrát, kolikežkrát

pro smrt kterého z nás bylo by toho potebí, vždy v táž slova

obnoviti, pod ležením svrchupsaným. A kdož koli tento list ml
by nebo míti bude z asto psaných vitelv našich nebo jednoho

z nich dobrau volí a svobodnau: ten má a míti bude tauž moc

i též plné právo ke všem vcem v nm položeným a zapsaným,

jakožto oni sami. Na potvrzení a zdržení toho, my všickni, jistec

i rukojm svrchupsaní, peeti naše vlastní, jistým naším vdomím

a celým i plným piznáním, dali jsme pivsiti k tomuto listu

dobrovoln. Jenž jest dán léta od narození Syna Božího tisícého

ptistého šedesátého tetího.

O. 30.

Kdož by komu chtl dobrau vuoli na který list

nebo listy dáti: že ten kdož tu dobrau vuoli dává, aby tch

osobn prosil, kteí by mli peeti své k té dobré vuoli piv-
šovati. A ta dobrá vuole má psána býti na pargamén s visutými

peetmi, jakž níže notule dobié vle vepsaná jest. Než dobiých
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volí na papíe psaných purgkiab sauditi nemá. A kdož by b)'l

nalezen a shledán, ješto by listy neb dobrými volemi neádn
dobytými (vda o tom neádu) upomínal: takový aby byl kázán

a trestán jako jiný falešník.

O. 31.

Já N. vyznávám tímto listem obecn pede všemi,

kdež ten nebo taiící slyšán bude, že ten list hlavní na par-

gamén s visutými peetmi tuto dotený, kterýž mn a ddicuom
mým svdí, dluhu spravedlivého N. grošuov eských dobrých

stíbrných, rázu Pražského, a z nich úrok podlé nového naízení,

v nmžto jistec a dlužník téhož dluhu jest urozený N. a ru-

kojm za jsau urození etc. N., tak a na ten as i pod tmi
pokutami plniti se zapsavše, jakož týž list hlavní to vše v sob
šíe ukazuje, svdí a zavírá, dal jsem dobrovoln a s dobrým

mým rozmyslem i mocí tohoto listu, s mau plnau a svobodnau

dobrau volí, dávám urozenému N. i jeho ddicm, moc i plné

právo mé všecko a spravedlivost též také mau všecku, jim nebo

jednomu z nich pi tom dávaje, tím listem hlavním výš doteným
ze všeho dluhu v nm zapsaného i z úroku napomínati a toho

mocn a svobodn dobývati i s tím se vším a s týmž listem

již jmenovaným i s tauto také mau dobrau volí, když a což se

jim nebo jednomu z nich líbí nebo líbiti bude, jakožto s jich

vlastním uiniti, tak jako by jim samým týž list hlavní výš

dotený, slovo od slova zejména svdil, a to beze všelikého

mého dédicuov a budaucích mýcli i jiných všech lidí odporu a

všelijaké pekážky. Na potvrzení a zdrzení toho peet svau

vlastní a pirozenau, jistým mým vdomím, dal jsem pivsiti

k tomuto listu dobrovolné, jenž jest dán léta od narození Syna

Božího tisícého ptistého šedesátého tetího.

O. 32.

Kdož by listem vyváženým (vda o tom, že vyvážený

jest) podruhé upomínal a na to bylo dostaten provedeno:

takový jest za aukladníka odsauzen a statek jeho na krále JM'

pii)adnauti má. A též jestli že by kdo ten list od koho pijal

s dobrau volí, též vda, že jest vyvážený, a jim upomínal: v tauž

pokutu upadne, jakož nahoe psáno stojí; a toho též purgkrab
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sauditi nemá, než má tolio podati na krále JM* aneb na saud

zemský.

O. 33.

Kdož by kol i peeti své odpíral... (1549 Q. 36.)

O. 34.

Purgkrab kdyby na meze jeti ml (1549 Q. 37.)

O. 35.

Listy purgkrab sauditi má vedle starodávních

nález v, a listy toliko na dluhy, kteíž by svdili na peníze

s pokutami listu hlavního. A pi tom úadu od zapisování

svdkuov má se bráti po jednom groši eském. A listovní sv-
domí pi úadu purgkrabském má pijímáno býti, a má pohnati

svdka listem od úadu purgkrabského, a ten má vyznati na svau

víru a na svau duši. Než jestli že by kdo chtl komu dáti svdomí
bez phonu k témuž saudu, jako i pi jiných se to zachovává:

toho každý aby vuoli ml. A dobrých volí na papíru purgkrab
sauditi nemá, než na pargamén s visutými peetmi, jakož od

starodávna bylo.

(1549 Q. 38.)

O. 36.

Kdož koli bývati budau (1549 Q. 39.)

O. 37.

Když by dvma nebo tem (1 549 R. 2.)

O. 38.

Škody listovní (1549 R. 3.) M-h

O. 39.

Kdož by za koho v rukojemství státi nechtl:
že má jeho ten vyvaditi. Pakli by ho nevyvadil: že jeho muož
pohnati proto prvé než by od svého vitele pohnán byl, a to

ped purgkrabí, jestli že jest vc listovní; pakli jest jiná vc,
tehdy ped JM* královskau nel) ped saud zemský, tolikéž i ko-



G54 Práva a zízeni zemská 1564.

morní. Krom kdo slibuje podlé poruníka za statek sirotí: ten

z vyvážení téhož rukojemství pohánti nemá.

(1549 R. 4.)

O. 40.

Jestli že by se komu peeti (1549 R. 5.)

O. 41.

Kdož by se komu purgkrabskými .... (1549 R. 6.)

O. 42.

Jestli že by vitel dal (1549 R. 7.)

O. 43.

Jestli že by kdo komu list falší naekl: toho

purgkrab sauditi nemá, než má té pe na JM* královskau aneb

na saud zemský o tu faleš podati. A jestli že by ta faleš na
uvedena byla, má spálen býti jakožto falešník, a statek jeho na

krále JM* pipadnauti má. Pakli by kdo nakna koho, toho na
neprovedl : aby jemu to opravil, tím spuosobem jakož nález uka-

zuje o náek cti, a škody zapla, což by ped úedníky Praž-

skými menšími desk zemských provedl,

(1549 R. 8.)

O. 44.

Jestli že by kdo který list ml (1549 R. 9.)

O. 45.

Kdo by úad purgkrabství Pražského (1549 R. 10.)

O. 46.

Jestli že jest kdo za koho (1 549 R. 11.)

O. 47.

Jestli že by komu list shoal (1549 R. 12.)
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O sedláni.

P. 1.

Co se sedláni do týe, jakož lidé mnozí puojovali

jsau penz s pílišným a nekesanským obtížením, úroky lichevné

sob nad obyej dotahujíce a vymyšlenými spiiosoby nad obyejné

úroky lidi obtžujíce, kon, šuby a jiné pocty od nich berance,

i také zlaté a jiné mince sob pi puojkách vayše nežli platí

nadsazujíce, což všecko jest proti Pánu Bohu, spravedlnosti

i proti právm všem tohoto království: protož se taková vc
ihned po dnešní den zapovídá, aby toho nyní i v asích budau-

cích nebývalo a žádný aby se toho nedopauštl. Než kdo by

komu penz jakých puojil, bu na list hlavní neb na zápis

dskami, aby ze sta kop grošuov eských žádný více nebral nežli

šest kop grošuov eských, a z tisíce kop grošuov eských še-

desáte kop grošuov eských. A tak podlé velikosti a malosti

summy každý se zachovati má a bude povinen, talí jakž o tom

sieji na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad Pražském

léta tisícého ptistého tyidcátého pátého v pondlí po Nanebe-

vzetí Panny Marie, zapsáno a zavíno jest, a více nižádný úrokv

nižádných z pjených sum bráti nemá (než jakž vayše doteno

jest) od žádného. Pakli by kdo více mimo takové úroky naped

dotené, snmem obecním vymené, což koli jiného, pod jakýmž

koli vymyšleným spuosobem a obyejem nebo pikrytím, zjevn

nebo tajn bral : to vše má za sedláni držáno a jmíno býti. A na

kohož by to uznáno a uvedeno bylo, takový každý lovk, kdož

by se toho dopustil, ten má ode všech jmín a držán býti jako

jiný psanec a zloinec, a že nemá žádného práva požívati,

v úadech a v svdomí pijat býti a dobí lidé nemají s ním

obcovati. A tch penz tak neádn pjených má jeden díl na

krále JMS druhý díl na zemi a tetí díl na toho, kdož by

o takové nepoádné puojce oznámil, pipadnauti.

(1549 R. 32.)

P. 2.

Na snmu obecním (1 549 R. 33.)
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O svdomí dáváni a o svdcích.

P. 3.

Žádný ústního svdomí bez písahy dávati
nemá, též na list ani na ceduli ped saudeni zemským, v které

by se pi cti, hrdla a gruntuov dotýkalo ; než uin písahu, má
písa jeho svdomí zapsati a potom ísti na saudu, komuž by

ho potebí bylo ; le by se strany dobrovoln svolily, že to sv-

domí má pijato býti bez písahy, ústn neb listovn seznáno.

Než páni úedníci a saudce zemští tak svditi mají, jakož

o tom mezi písahami šíe zapsáno stojí (P. 33.) a též v smlauv

Svatováclavské (X. 26.).

(1549 R. 39.)

P. 4.

K s v d o m í m ž pohnati kdy kdo chce, co by jemu

jediné svdkové mohli staiti pijíti neb pijeti k svdomí, a to

úedníci mají rozvážiti, bude-li moci staiti. A cedule (eho na

tom svdku žádá) má pi phonu tomu, kdož svdomí dáti má,

dodána býti, a té cedule zapeetné má nechati u starosty ko-

morniího, a on jí má dáti komorníku od desk, aby jí tomu,

kdož se k svdomí pohání, pi phonu dodání dodal. A v té

ceduli má zejména doložiti, o to svdomí dáti má ten kdož se

pohání. A pohnaný muože takové svdomí dáti, by pak tu i puo-

voda nebylo, záplat od nho, a to po puohonu po uloženém dni,

když by chtl, než by ho duohon došel. A od dodání takové

jedné každé cedule, má komorníku puovod dva groše eská dáti,

a ty má také pi starostovi komorniím spolu s tau cedulí po-

ložiti; pakli by té cedule u starosty nepoložil, tehdy není jemu

povinen ten, kdož se k svdomí pohání, svditi.

(1549 R. 40. a.)

P. 5.

Než což se dotýe (1.549 R. 40. b.)

P. 6.

A což so lidí sedlských a poddaných, též služebníkuov,

kteí pány své mají a stavu neužívají, dotýe: na ty se tenfo



Právii a zízení zemská 1564. 657

artikul tohoto Zízení vztahovati nemá, aby jim cedule pi puo-

honu dávány býti mly. Než ti když by svdomí komuž koli

dáti chtli, pi kterém koli úadu anebo práv: tu jim teprva

ped písahán zpráva austní od toho kdo je vede, eho na tch

svdcícli žádá, dána aneb cedule tolikrát, kolikrátž by který ^
svdek toho poteboval, petena býti má. A proti komu by

se ti svdkové vedli, eho by se na nich žádalo: tu ten pí-

tomen býti, a pekážky týmž svdkuom, aby strana odporná voln

a zjevn s nimi mluviti mohla, initi nemá.

(1549 R. 40. c.)

P. 7.

Aby žádný k svdomí svdkv n e p o h á n 1 p r v é,

než k té pi požene jistce ; krom komorník, ten má každému

když by žádal, bu k ohledání škod, ran, míst, gruntuov (tak

jakž od starodávna bývalo) vydán býti. Pakli kdo prvé požene

k svdomí než k té pi : aby puovod ten pohnanému dal deset

kop grošuov eských. A nedal-li by, bude moci ten kdož k sv-
domí pohnán, to na najprvnjší saud vznésti, a ten saud o to

konec spravedlivý uiniti má. A komuž by tu za právo dáno

bylo, bude moci druhau stranu ze škod ped úedníky menšími

viniti ; a což jich provede, tch užiti má. Než s takovým pi tom

opatením :

(1549 R. 41. a.)

P. 8.

Jestli že by puovod i pohnaný z nkterých vcí do

jistého asn z hodné píiny pohánti nemohl, ješto by mu se

jakéž koli vci dotýkalo, a ten neb ti bojíce se, aby mu na

svdcích potom ntco nesešlo, a chtl by sob svdky k tomu

saudu, bu ped krále JM' aneb ped jiný, ped kterým by

initi ml, pipraviti, bu osobn vedle práva aby mu seznali

po puohonu neb bez phonu : že to bude moci uiniti aneb také

listem pod peetí té osoby, kdož by jemu svdectví dával. A ta

osoba má piprositi dvau z pánuov neb z rytístva, dobrých za-

cliovalých osob, a to bu že by je po puohonu aneb bez puohonu

ml dáti, a puovod i pohnaný to bude moci uiniti. Však s takovau

rráva a zfzení zemská 1.5C4. '*^
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výmínkaii, kdyby ta pe pišla i)rvé nežli by svdci zemeli

aneb že by se o to puolion stal: tehda má ty svdky piiovod

i pohnaný znovn vésti, vrát jim první svdomí, bylo-li by listovní.

Pakli by bylo pi tom úad kde má pi, tehda mají to svdomí
kázati sob peísti, a bylo-li by pod písahán závazkn, tehda

mají znovn písahn podlé práva na to první svdomí niniti.

Pakli by svdkové zemeli, prvé než by pe k sandu pišla :

tehdy to svdomí tak zízené má pijato býti.

(1549 R. 41. b.)

P. 9.

Kdož koli o jakan pi, ješto se cti a hrdla nedotýe,

koho požene a dožene a k té pi také svdkuov, bu koho sáméln)

anebo pro postavení toho, kterýž by statku na zemi neml neb

poddaného jeho, anebo pro položení listuov a majestátuov anebo

jakýchž koli jiných poteb k svdomí : tehdy pro každého svdka
kterého požene anebo pro kterau koli jinau vc naped dotenau

bude moci v puohonu summu penžitau položiti pro nesvdení

1 \j anebo pro nepostaení anebo pro nepoložení ehož koli k sv-
domí. A nebude-li svdek ten po puohonu a duohonli svditi,

aneb nebyl-li by od pána jeho k svdomí postaven, ani také

^p^•ed tím saudem (cht toho njakau hodnau píinu, pro kterauž

jest nesvdil aneb svdkíív nepostavil aneb eho nepoložil,

.A oznámiti) nestane: tehdy páni saudce mají na tom, kdož by se

(Q ^^ tak nezachoval, pro tu summu v phonu dotenau >(sešlo-li by
^^ jemu co tudy na pi, když na ni pijde )/^právo stáné dáti. A pakli

by stál a píinu oznámil, by jemu pák pány saudcemi nalezeno

bylo aby svdil: proto tau summau a pokutau povinen nebude,

než svditi povinen bude. I také najdau li, že svditi povinen

není,, tehdy toho bude prázen.

^^ A jestli by kdo pohnán a dohnán k svdomí jsauc, takového

^ svdomí asn podlé duohonu nedal neb lidí nepostavil anebo

také néteho nekladl, chtíc toho teprv, když by na pi pišlo,

odljyti : tehdy ten kdož k svdomí pohání, ml-li by v tom co

za obtížnost, bude moci to na ten saud, kdež pi má, vznésti a

páni saudce jej v tom (aby skrze takové neasné dání svdomí,

kladení neb lidí stavení, skrácení na si)ravedlivosti jeho. když by

na pi pišlo, se jemu nestalo) opatiti mají.
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Než COŽ se svdkuov o est a o lutllo dotyce, toho se pi
Zízení Zemském P. 20. ziiostavuje.

A kdož by iiepodobnau a nesmírnaii summu v phonu
(kterýmž koho k svdomí pohnal by) položil: proti tomu o by

pe hlavní byla, ve to páni saudce obrátí, to pi tom stuoj.

Avšak proto aby lidem sedlským všelijakým a lidem chudým

obecním z msteek, vandrovním tovaryšuom, nádenníkuom, iidem

robotním, kteíž se svýma rukama a robotau svau živí a obchodu

a živností mstských nevedau a osedlí upjsau, budto v mstech
královských, panských, rytíských a též i v duchovních (krom
osedlých emeslníkv a obchodníkv, tm se od míle platit,

nemá) : kdož by tch svrchu dotených lidí k svdomí poteboval

má najprvé každému od míle dva groše eská dáti ; a ty peníze

má (kdož potebuje lidí k svdomí, bu jich mnoho neb jednoho,

u starosty komorniího položiti a starosta koniornií má ty peníze

lidem, kteíž by svditi pišli, dáti. A pi jiných saudech a

úadech (k kterýmž se lidé k svdomí pohánjí) též se každý

zachovaj a pi úadu tom, kdož by ty puohony k svdomí vy-

dával, peníze polož; a nepoložil-li by, tehdy aby mu ani puobon

vydán nebyl. Pakli by pes to (an by lidem peníze položeny

nebyly) puohony bu starosta koniornií aneb pi jiných úadech
písai konui vydali : aby sami tm lidem od míle (což by šli)

povinni byli zaplatiti. A ten pán aneb úedník jeho má tm
lidem aneb jednomu pod svau peetí aneb sekretem ceduli (kolik

jest mil až na to místo, k kterémuž koli saudu k svdomí po-

teboval by, že jest tolik mil) dáti ; a ehož by pi kterém koli

úadu, tomu aneb tm svdkm zauplna na ten den, kdy by

svditi mli, starosta koniornií neb pi jiných úadech písai

od míle nezaplatili, že svditi nemají; než když by jim od míle

každénui zauplna zaplaceno bylo a v moc jich peníze dány

byly, tehdy ihned svditi mají a jsau povinni.

(1549 R. 42. b.)

P. 10.

A když by se již svdkové pi úadích na Hrad
Pražském aneb pi kterém koli saudu a úadu postavili, ten den

ráno, k kteiémuž by pohn;íni a dohnáni aneb právem pipraveni

byli: že jim má hned tu oznámeno býti, co svditi mají. A hned

42*
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ten kdož by je pohnal anebo nkdo jiný, komuž by to od nho
porueno bylo, má je sob písai dáti zapsati ; a pakli by jich

do poledne toho dne (le by as k zapsání tch svdkuov po-

staiti nemohl) nedal zapsati, moha to uiniti, a jim že by to

sešlo : tehdy ti lidé budau moci odjíti, a to což jim dáno jest

od míle, sob schovati. A také jakž by jim ten den oznámeno

bylo, mají hned svditi. A trefilo-li by se kdy, že nkdo maje

nkolik pí ped kterým saudem, chtl by od tch svdkuov

jednau chzí jejich k tm všem pem svdomí dáti zapsati

a jich potebovati: tehdy jim také nemá více od míle, nežli jako

za jednu chuozi platiti, a oni povinni jsau svditi ke všem tm
pem, k kterýmž by pro postavení pohnáni byli.

(1549 R. 42. e.)

P. 11.

Jestli by kdo pro postavení poddaných anebo

eledi své proti sob k svdomí byl pohnán: nemá sob prvé

takových svdkuov (pokudž by jich podlé puohonu nepostavil)

dáti k svdomí zapisovati. Než prvé dokudž by pohjián nebyl

aneb když by je podlé phonu postavil: po takovém postavení

a jich svdomí dání, aneb jestli by na ten den druhá strana jich

sob (moha to uiniti) zapsati nedala, bude je moci k své po-

teb vésti.

P. 12.

Co se d o t ý e mst le by koho ped pány

JM™' a vládykami na plném saudii zemském aneb kojnorním tu

hned píinu slušnau a spravedlivau oznámil, že jest tím po-

vinen nebyl (1549 R. 43. a.)

P. 13.

Též také potebovala-li by osoba (1549 R. 43. b.)

P. 14.

Což se maje stá tu o v (jmenujíce je, mezi kým

a o by byly zejména) (1549 R. 44.)
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P. 15.

Co se svdomí lidí obecních, robotnýcb, sedlských

dotyce: Kdož by v kterém mst bud krále JM*', panském, ry-

tíském vésti k svdomí chtl, proti tomu komuž by je vedl,

má tomu oznámiti najmén na teyden ped tím, když je vésti
^

chce, místo a den jemu jmenuje, chce-li pi tom býti aneb koho (io^

na svén> míst poslati, že toho vuoli má. Pakli by ten proti

komuž by ty svdky vedl, tu nebyl, ani žádného na svém míst

neposlal: tehdy má ten pedse sob svdky zíditi podlé spuo- t-

sobu výše psaného. A oni svdkové mají svditi, ehož jsau

v pravd té vci vdomi. Než kdož by tak znáti druhému, že

proti nmu svdky vésti chce, nedal (tak jakž se svrchu píše) :

tehdy jich ped žádným saudem užiti nemá.

(1549 S. 1.)

P. 16.

Jestliže by kdo kterého knze aneb lovka du-

c-hovního k jakému svdomí poteboval v té pi, ješto by se cti,

hrdla a gruntuov nedotýkalo: ten každý knz aneb osoba du-

chovní, aby tomu, kdož by takového svdomí od nho neb od ^'

nich poteboval, byl povinen dáti, vezmauc to na své knžstvo

a písahu, kterauž jest biskupu svému uinil. Byli-li ti by knží

na Hrad Pražském aneb v mstech Pražských, aby to svdomí

ped vrchností svau (tak jakž se nadpisuje) poádn vydal, a ta

vrchnost písežného písae svého k zapisování téhož svdomí

míti má. A když se to svdomí tak spíše, žádnému ukazováno

zjevné ani tajn býti nemá, pod ztracením hrdla ; než hned peetí

té vrchnosti aby se zapeetilo a tomu, komuž náleží, má vydáno

býti. Než což se jiných knží a ducliovních lidí v krajích dotýe,

ti též týmž spuosobem svrchupsaným ped dkanem, arcipryštem

aneb svau vrchností taková svdomí poádn dávati a zapisovati

i peetiti mají. A trefilo-li by se že by týž knz aneb osoba

duchovní byla stavu panského neb rytíského, ten bude moci

listem pod peetí svau, vezmauc to na písahu knžství svého

(tak jakž se svrchu píše) vydati. Pakli by se v té pi stranám

ctí a gruntuov dotýkalo : takoví knží a lidé duchovní aby dskami

aneb registry podlé zízení zemského svdomí dávati povinni byli.

(1549 S. 3.)
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P. 17.

Což se p o s 1 u o v , kteíž od úadv zemských
s nemalými vécmi k lidem posíláni bývají, dotyce: ti když by

piiohony a duoliony neb obeslání dodali, mají pijíti k úadn,

od kteréhož jsau s pnohony, duohony neb obesláním šli, a mají

písahu uiniti, že jsau takových phonuov a duohonuov neb

obeslání tomu (komuž posláni byli) dodali a na který den, A

kterýž by posel tak se nezachoval a k úadu se najíti nedal a

písahy té, jakž výš doteno, neuinil: má trestán býti podlé

uvážení toho úadu, a strana muože k nmu o to hledti a proti

každému takovému se domlauvati. A písai takového každého

posla mají zapsati. A ten, kdož posla posílá, má od zapsání

téhož posla a také i od svdení témuž poslu u písauov penz
(jako od zapsání jiného svdka) nechati. Pakli by takový posel

na tu písahu jakau jinau zprávu uinil a svdomí jinak dal.

než by samo v sob pravda byla, a to bylo na provedeno a

ukázáno: ten a takový aby na hrdle trestán byl.

(1549 S. «O ^

P. 18.

V Kdož od koho pi vede (1 549 S. 5.)

P. 19.

\/J Svdomí aby byla opatrována (1549 S. 6.)

P. 20.

Jestliže by kteí po puohonu nesvdili (1549 S. 7.)

P. 21.

Jestliže by kdo falešné svdky vedl (1549 S. 8.)

P. 22.

Kdož by svdky naekl, že by kiv svdili anebo

svdomí falšovali, a ten, kdož ty svdky naíká, žádal by aby ti

svdkové osobn ped týmž saudem stáli: tehdy bylo-li by to

ped saudem zemským, páni saudce zemští té pe odložiti mají

do druhého saudu zemského najprvé píštího ; a tolikéž pi saudu

dvorském a komorním zachováno býti má. A ten, í jsau svdkové,
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má ty svdky pi tom asu ped saud postaviti. A tu pozná-li

se pi uicb jaká faleš, tehdy té pe (bylo-li by v saudu dvor-

ském neb komorním) aby podali na JM* královskau, ráil-Ii by

v tomto království býti : pakli by krále JM" v zemi nebylo,

tehdy saud dvorský (nedotýkalo-li by se mana) neb komorní y,t<(^,i]
mají takovau pi. na saud zemský k rozsauzení podati/ Než j^i

A Iuau
z saudu zemského nikam té vci podáváno býti nemá, a tu strany .^^ (u#n^
všecky, pvod i pohnaný s tmi svdky, osobn státi mají. A po-

zná-li král JM' neb saudce saudu dvorského, tlotýkalo-li by se

mana neb bylo-li by na saud zemský podáno, že jsau svdili

falešné: mají je podlé provinní jejich spravedliv na hrdle tre-

stati. Pakli by ten, kdož je takovau falší naíkal, toho nedovedl :

tehdy ti svdkové, byli-li by obecní lidé, aby na poctivosti své

byli opateni ; než byli-li by svdkové stavu panského, rytíského

aneb mstského, tm se má náprava státi, pokudž o nácích

(kdož by koho naekl a na toho nedovedl) Zízením Zemským
K. 19. jest vymeno. A pi saudu purkrabském též se zacho-

váno býti má.
"^

^
(1549 S. 9.)

P. 23.

Muž jestliže by své žen svditi chtl (1549 S. 10.)

P. 24.

Kdož by škody útrat ní provodil, jestliže svdkové

svdí, že by jemu tmi škodami povinovat byl, a nejmenují

sumniy, eho jsau svdomí, ani asu, a nerozdluje autrat, pro

které pe k sauduom jezdí: ti svdkové nemají pijati býti.

A každý hospodá neb hospodyn, kteíž by dávali o takových

autratách svdomí, mají je neb dskami neb ped písaem pí-

sežným v mstech dávati ; a nejinak, jakž Zízení Zemské X. 28.

o dávání svdomí v mstech šíe to v sob zavírá.

(1549 S. 11.)

P. 25.

Kdyby kdo žádal krále JM' (1540 S. 12.)

P. 26.

Smlauvce. kteíž lidi smlauvají... (154ÍJ S. 13.)
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P. 27.

Jestliže by kdo maje sobe své tiky (154'J S. 14.;

P. 28.

Jestliže by kdo více p u o li o n u o v neb obeslání ped

kterým koli Stiudem ml.: že každý k takovému každému puolionu

neb obeslání obzvláštn svdky vésti má. A kdož by jednch

svdkuov více než k jedné pi (nevedauc a nedadauc jich sob

tak obzvláštn zapsati) užiti chtl : nemají mu postaiti. A byla-li

by pe ped kterým koli saudeni zdvižena a k té pi že by

svdomí listovní od stran vedeno a ukazováno bylo a strany že

by toho žádaly, aby taková svdomí schována byla : tak se písai

pi úadech všech zachovati mají a to dotené svdomí na žádost

jsau povinni schovati. Než na které svdky listovní jistey roz-

sudek se stane, ta svdomí strhána neb spálena býti mají<;;ne-

žádal-li by toho žádný, aby schována byla./
;> ,/ .y,

(1549 S. 15.)

P. 29.

K svdomí kdož by pohnán (1549 S. í 6.)

P. 30.

Písaové v mstech k r á 1 o v s k ý ch A kdož by

i/ v tom shledán byl, má z toho obeslán býti ; a bylo-li by to

uvedeno na toho písae (1549 S. 17.)

P. 31.

Jakož se také p i h á z

í

, že nkterý písa , nkolik

svdk spolen v jedno svdomí pojme a zapíše, ješto jest to

\j proti dobrému poádku (neb jeden každý sám od osoby své

svdomí dáti má) ; a protož aby se toho žádný písa nedopauštl,

pod skuteným trestáním.

(1549 S. 18.)

P. 32.

Jakož se pihází také (1549 S. 19.)
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O písahách k svdomí.

P. 33.

Takto mají písahati (1549 S. 20.) '

P. 34.

Takto páni a vládyky (154!) S. 21.)

P. 35.

Mšané a lid mstský obecní tak mají písahu uiniti

k svdomí, jakož o tom v Smlauv Svatováclavské v artikuli

X. 28. zapsáno stojí, a jinak nic.

Písaha chromého.

P. 36. y^
Jestliže bj se komu pihodilo (1549 S. 23.)

P. 37.

Jestliže by kdo dal komu co schovati. (1549 S. 24.) ;/

O zástavách a výplatách ddin ddiných i zápisných.

Q. 1.

Jestliže jest kdo (1549 S. 25.)

Q. 2.

Jestliže by kdo zastavil ddiny. (1549 S. 26. a.)

Q. 3.

Též pi zástavách v n n ý c

h

(1549 S. 26. b.)

Q. 4.

Jestliže by kdo ddiny své zastavil. (1549 S. 27.)

Q. 5.

Kdož by jakau zástavu držel.... (1 549 S. 28. a.)
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Q. 6.

Co se vayplat zboží zápisných (1549 S 29.)

Jestliže by pak král JIVP (1549 S. 29. b.)

Q. 8.

Co se placení dliihiiov na zlatá dotyce, kdož by

koli jeden druhému dlužen byl zlaté, bud uherské nebo raynské,

ješto by v tom dluhu nest;í]a tato vayminka, »že ho nemá jinau

mincí odbývati žáduau, než zlatými uherskými nebo raynskými:«

že každý dluhu toho, kterýž by na zlaté svdil, bude moci

odbyti za zlaté groši, penzi nebo haléi eskými ; a na tom každý

má pestati a za zlaté, groše nebo peníze pijíti, za každý zlatý

uherský puol kopy grošuov eských poloze a za raynský puol

dvamezcítma groše eského. Než kdož by komu zlaté dlužen

byl a v tom dluhu ta vayminka byla by položena, »že nemá
žádnau jinau mincí odbýván býti,« : ten žádný není povinen za

zlaté grošuov ani penz bráti, než zlatými podlé té domínky,

a ne jinau mincí, odbýván býti.

(1549 S. 30.)

Q. 9.

Vladislav z Boží milosti (1549 S. 31.)

Q. 10.

Kteí by koli zápisové (1549 S. 32.)

Q. 11.

Jakož jest JM* královská na všeckny ti stavy krá-

lovství eského vznésti a jim suplikací (kterauž jsau JM" krá-

lovské probošt a všecka kapitola kostela Hradu Pražského po-

dali) peísti dáti ráil; v kteréžto suplikací JM" královské po-

nížen prosí, aby JM* královská pedkem a potom stavové krá-

lovství eského na tomto snmu to zavíti a upevniti ráili, aby

statkové, kterýchž k témuž kostebi arcibiskupství Pražského nyní

v držení jsau nebo ješt budau, pi témž kostele zstaveni byli i

tak aby JM' královská aneb budaucí králové eští moci míti

nei-áili týchž statkuov od téhož kostela (nyní i na asy po-
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tomní) odcizovati. I na takovnu jich poníženau žádost JM* krá-

lovská ráil jest se k tomu milostiv nakloniti, k emuž stavové

také své povolení dávají, na tento níže psaný spuosob: Pro-

hlédaje k tomu, že týž kostel hlavní a pední v tomto krá-

lovství jest, v kterémž mnohá svatá tla ddicv eských i jiných

odpoívají, císaové, králové, císaovny, královny, knížata eská

své pohby mají i jiní mnozí znamenití lidé od arcibiskupuov,

biskupuov a jiní duchovní tolikéž, z rodu stavuov tohoto krá-

lovství i z jiných zemí v Pánu Bohu odpoívají; tolikéž v témž

kostele králové a královny voleni a korunováni bývají; a protož

pedkem, což by tch statkv k témuž kostelu náležitých bylo,

kterýchž nyní probošt i táž kapitola v držení až do toho asu
jsau nebo ješt budau, pi témž kostele a kapitole aby zstali,

a J]VP královská i budaucí králové eští nižádným vymyšleným

spuosobem od té kapitoly a probošství toho odcizovati, zapisovati,

smovati anebo v ddictví dávati moci míti neráí. A jestliže

by se z nevdomí anebo jinae co toho pitrefilo, že by JM'

královská anebo budaucí králové eští bu osobám neb osob

od toho statku bu všeho aneb na díle co odprodati, zapsati,

smniti, ddicky prodati neb jakýmž koli spsobem odciziti

chtli: to žádné moci nemá míti a nebude. Však s tauto pi
tom znamenitau vaymínkau : Což koli od arcibiskupství Praž-

ského aneb probošství aneb kapitoly ped tímto snesením osoby

neb osoba v držení jsau a jakž jest to koli od téhož arcibi-

skupství a kapitoly odcizeno, ty všecky osoby pi svých zápisích,

majestátích, tolikéž což jest komu k ddictví dáno aneb pro-

dáno od JM®" císauov a kráhiov eských, slavných a svatých

pamtí, i tolikéž od JM" královské, nynjšího pána našeho;

i tolikéž což by JM* královská aneb budaucí králové eští na

týchž statcích (kterýchž kapitola v držení není) držitelm, ny-

njším neb budaucím, vayše summy pipsati, životu pidati aneb

v ddictví uvésti : to JM' královská i budaucí králové eští

v své milostivé vli míti ráí. Však jestliže by které osoby

z stavv s týmž proboštem a kapitolau Hradu Pražského o n-
které statky, kterýchž by oni na ten as v držení, na rozepi

a saudu anebo na mocném pestání byli: to jeden každý bude

moci poádem práva sb k místu pivésti, a toto svolení nemá
nic tomu na pekážku býti. Neb se toto JM'' královské i stavuov
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povolení toliko na ty statky, kterýchž nyní táž kapitola a probošt

v držení jsau aneb potom budau, vztahuje, a tomu zízení zem-

skému s strany jiných statkv duchovních, jakž jest JM" krá-

lovské i budaucím králuom eským v moci pozuostaveno, na

škodu býti nemá. Též také s tauto vaymínkau : jestliže by kdo

jiný jaký statek ddiný bu dal anebo oni sami sobe jej pi-

kaupili a na nm by se jakéž koli závady našly, to se pi Zí-
zení zemském (o pikaupení duchovních osob statkuov) zuo-

stavuje, a žádnému na škodu jelio spravedlnosti býti nemá.

O vnu.

Q. 12.

Vladislav z Boží Milosti (1549 S. 33.)

Q. 13.

Jestliže by který bratr (1549 S. 34.)

Q. 14.

Kteráž by koli vdova (1549 S. 35.)

Q. 15.

Kdež by která byla vznešená a jina že by vna
svého nemla ujištného : má toho vznešení užiti, když to pro-

vede, jestliže jest co po ní jmenováno pi tom vznešení, a z nho
nemá pohánti, než má k tm tyem dnuom vymeným vdovám

a sirotkm v artikulích B. 21. a B. 22. toho (komu a kdež

tak vznešená jest) obsílati, aby ped pány stál a jí práv byl.

a t. d. (1549 S. 36.)

Q. 16.

Co se vznešení dotýe (1549 S. 37.)

Q. 17.

Jestliže by na kterém statku vno pedešlo,
a potom, že by na tom statku zprava zavázaná byla: tehdy potom
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pišlo-li by kdy [)o nezpravii toho statku právo vésti, že na to

pedešlé vno vésti se iiemuože.

(1549 S. 38.)

Q. 18.

Každý muž žen své (1549. S 39.)

Q. 19.

Kdož by kol i která u pannu vdával (1549 S. 40.)

Q. 20.

Jestli že by bratí nebo spoleníci (1549 T. 1.)

Q. 21.

J e s 1 1 i ž e b y k d o p í j e ni c e v é n a b y 1, když se vno
pevodí, a ten kdož vno pevodí, zjedná toho píjemce, a že

jemu slibuje, »že nemá pro ten píjem vna žádné škody vzíti,«

i uiní jemu zápis v Památných Dskách: jestliže by pro ten

píjem vna jakau škodu vzal anebo co svého dáti musil, aby

se v statek s komorníkem uvázal toho kdož zapisuje, a držel

dotud, dokudž by jemu toho všeho, což by svého (bíti musil, i se

všemi škodami, zase nenavrátil.

(1549 T. 2.)

Q. 22.

Jestliže by kde dsky (1549 T. 3.)

Q. 23.

Vno m u o ž pedeno býti (1549 T. 4.)

Q. 24. ,

Jestliže by která vdova (1549 T. 5.) ^

O mužích a ženách.

R. 1.

Jestliže by muž ženu (1 549 T. G.)

R. 2.

Když by na kterau ženu (1549 T. 7.)
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R. 3.

Která by žena muži svému (1549 T. 8.)

R. 4.

Není žena muže svého vznm (1 549 T. 9.)

R. 5.

Jestliže by muž vedle sebe (1549 T. 10.)

R. 6.

Když by žena muži svému (1549 T. 11.)

R. 7.

Jestliže by muž žen své (1549 T. 12.)

O hajtmanech neb hajtmanu království eského.

R. 8.

H a j t m a n é neb h a j t m a n (1 549 str. 336.)

R. 9.

Pedkem a prvotn. (1549 R. 16. a.)

R. 10.

Týž h a j t m a n n e b h a j t m a n é (1 549 R. 17.)

R. 11.

Kteréž by poteby v krajích (1549 R. 18.)

R. 12.

Jestliže by kdo králi JM*' (1549 R. 19.)

O hajtmanech krajských.

R. 13.

Hajtmané v krajích aby byli každého roku od JM*'

královské zízeni a ustanoveni, a k místodržícímu JM" královské,

aneb hajtmanu neb liMJtmanuom království eského, aby zení

mli, a jich poslauchali; a obyvatelé každého kraje, aby se
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k hajtnianuom obojím poslušn zachovali, a v t-ch vcech a

potebách aby jim radni a pomocni byli. A kdož biidaii za

hajtmany z krajuov zvoleni, z toho se vytahovati nemají, než

bez odporu podniknauti krom tch, kteíž by toho roku byli,

ti nemají druhý rok bez vuole své potahováni býti. Než jestliže

by která vc za úadu jicli zašlá se nevykonala, až by rok jich

vyšel, že proto nic mén podlé budaucích iiajtmaniiov krajských,

to což tak ped nimi zašlo, k vykonání svému pivésti jsau po-

vinni. A tiž hajtmané noví mají také to k sob podle nich pijíti

a vykonati. A to míti mají na práci, jakž se níže píše.

(1549 R. 20.)

R. 14.

Jestliže by k d o j e d e n druhém u u vazb lidi své-

voln, bez viny a hodné píiny držal : tehdy ti, aneb íž by

lidé byli, má to na hajtmany v krajích vznésti, a oni tu vc
mají rozvážiti, tak aby jeden druhému svévoln škody aneb

protivenství neinil. A hajtman neb hajtmané toho kraje, hned

jakby na n vzneseno bylo, mají beze všech odtahuov takovau

vc opatiti. Pakli by kdo jsa od hajtmanuov neb hajtmana

v kraji obeslán a napomenut, aby ti lidi z vzení na ten spuosob

(jakž jemu od hajtmanv neb hajtmana bude oznámeno) pro-

pustil aneb ped hajtmany neb hajtmanem postavil, a pes to

napomenutí u vazb tu osobu neb osoby, o kteréž by jemu bylo

od hajtmanuov neb hajtmana oznámeno, aneb jakž koli v své

moci drže umoil neb umoiti dopustil, anebo o hrdlo zaumysln
a nevinn pipraviti dal, aneb na zdraví jej zkazil: tehdy ten

kdož by tak lovka zauinysla a nevinn umoil anebo o hrdlo

pipraviti dal, povinen bude tomu pánu, íž lovk ten byl, ti

sta kop grošuov eských dáti, a ty peníze tak se tu obrátiti

a tm dáti mají, pod tmi pokutami, jakož o tom o mordech a

lidech sedlských (K. 35.) položeno a vymeno jest, hned ve

tyech nedlích poád zbhlých, když by k nmu pán tolio

lovka umoeného neb o hrdlo pipraveného poslal. A chtl-li

by dále pán toho umoeného lovka, pustíc od penžité pokuty,

z jakého nenáležitého umoení a o hrdlo pipravení, toho kdož,

by se toho dopustil, ped JM*' královskau aneb ped saudem

zemským viniti: to bude moci uiniti. Pakli by nedal, tehdy týž
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pán téhož lovka tak umoeného anebo o hrdlo pipraveného,

má toho vuoli, z toho ped JM' královskau, aneb ped saud

zemský, toho kdož tak lovka umoil anebo o hrdlo pipraviti

dal, obeslati; a ta vc má bez odtahv a prodlévání, tak jako

o jiných mordech, na saudu zemském slyšána býti. Pakli by

toho lovka u vazb drže, ped hajtmany ho (jsaucí obeslán)

nepostavil, a na zdraví že by mu uškodil: tehdy má tomu lovku

padesáte kop grošuov eských, též hned ve tyech nedlích

poád zbhlých, dáti, když by koli pán toho lovka o tu pokutu

k tomu kdož jest jej u vazb držel a na zdraví uškodil, poslal.

Pakli by nedal, má na hajtmany neb hajtmana krajského vznésti,

že mu lovk puštn a pokuty dáno není. A oni neb on po-

vinni jsau relací toho listem pod svými peemi neb sekrety,

neb osobn uiniti, a pi úadu saudu komoruílio dáti zapsati.

A po takové relací na takového má list zatykai od úadu téhož,

saudu komorního vydán býti.

Pakli by vždy pes to napomenutí hajtmanv krajských

svévoln jej u vazb držel, by mu pak nic na zdraví neuškodil:

tehdy mu pokutu svrchu dotenau padesáti kop gíošuov eských

dáti povinen jest. A nedal-li by a dopustil se zatení : tehdy

pro takovau svau vuoli má ješt trestán býti, podlé uvážení

a zdání hajtmana neb hajtmanuov království eského, a té dotené

pokuty bude moci dobývati pán toho lovka obyejem svrchu

psaným. A proto ten kdož toho lovka u vzení držel by

pes rozkaz hajtmanuov krajských a pes tu pokutu tak pro-

padenau: tehdy ten pán toho lovka má to vznésti na hajt-

mana neb hajtmany království eského aneb na místodržícího

krále JM", a ten kdož lovka tak u vzení držel, obeslán

býti má, aby osobn ped hajtmany neb hajtmanem království

eského aneb místodržícím JM'' královské stál, i toho lovka

postavil, a té vci se zpravil; a tu ve mu taková vc bude

obrácena, pi tom aby se tak zachoval. A jestli by pak kdo vezma

komu lovka do vzení, jej po rozkazu hajtmanuov krajských

aneb nedoekaje rozkazu, vypustil: proto nic mén hajtmané

krajští to, 'pro jej do vzení vzal a držal, vyslyšeti mají.

A Jestli by ten hodné píiny takového do vzení vzetí na

schválení týchž hajtmanuov krajských nepokázal : má tonui lovku

pokuty deset ko}) grošuov eských propadnauti. A nodal-li by
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té pokuty po vaypovdi hajtmanuov ve dvau nedlích poád
zbhlých, telidy mají hajtmané krajští o tu pokutu relací tím

spuosobem, jakž o tom výše, kdož by na rozkaz hajtmanuov

lovka nepustil, vymeno jest, též k saudu komornímu uiniti,

a po takové relací bude moci pánu toho lovka na míst jeho,

zatyka vydán býti. (1549 R. 21.)

R. 15.

Hajtmané krajští (1549 R. 22.)

R. 16.

Také jestliže by se komu zdálo . . . (1549 R. 23.)

R. 17.

Aby v každém kraji vždy ve dvau msících aneb

jakž by poteba se uznala, bylo vysláno na zhaubce zemské

a povalovae, a to na nkolikero do msteek, vesnic, krem
aneb kdež by se jich nadali; a to hajtmané krajští míti mají

na své' práci. A když by koli as uznali neb jich úedníci :

tehdy tajn mají oznámiti osobám kterýmž se zdá stavu pan-

skému, rytískému aneb do msta krále JM", v která místa

sami vyslati chtí a každému oznámiti : též v který kaut a stranu

mají vyslati, aby se sami nepotkali a neshledali. A pražané

též mají initi a vyslati, majíc srozumní s hajtmany neb s hajt-

manem kraje Kouimského aneb také Slánského, ponvadž ty

dva kraje Praze pisedí. A jestli že by v kterém kraji kdo

v tom hajtmanuov poslauchati nechtl, a k nim se zachovati

jakož se svrchu píše, mají to vznésti na krále JM*: Pakli by

krále JM" v tomto království nebylo, tehdy na hajtmany krále

JM" a tohoto království aneb na JM*' královské místodržícího.

A ve to král JM' neb hajtmané neb místodržící JM" královské

obrátí, pitom se každý zachovati má. A král JM» má poruiti

a puovody zediti, poet slušný aby v mst byli, tu kdež by

se JM" královské zdálo za dobré. A kdež by se poteba uznala,

bud! skrze špehy aneb jina, ti puovodové mají se tam obrátiti.

A do kteréhož koli kraje aneb míst se sjedou a požádají po-

moci na stavu panském, rytíském, osob neb osobách, též na

mstech krále JM", má každý slušný poet s nimi vypraviti na

Práva a zízení zemská 1564. 4"
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pomoc a v tom se tmi puovodj' spraviti mají stavové panský,

rytíský i mstský, bud osobami svými aneb služebníky neb

poddanými lidmi svými. A toto zízení o povaleích a zhoubcích

zemských, má trvati na budaucí asy, pokudž se o to stavové

jinak nesnesau. A což by tak tch a takových lidí a povaleuov

bylo vyzdviženo a pobráno, ti mají do msta královského najbliž-

šího u vazbu dodáni býti a oni jsau je povinni pijíti. A našla-li

by se pi kterém vina. že by hrdlo ztratiti ml, tomu aby dali

(na náklad krále JM"j konec udlati.

(1549 R. 24.)

R. 18.

Co se pak chodcuov a pastýuov (1549 R. 25.)

R. 19.

Kdož by koli kterého zloince jal neb vzal, ne-

maje svého vzení, má jej k hajtmanuom toho kraje aneb

k najbližsí poprav aneb do nkterého msta královského dáti.

A nebylo-li by v kterém kraji msta královského, tehdy do toho

msta neb msteka, do kterého se z toho kraje sjíždjí, a oni

jej pijíti mají. A pi tom zloinci našla-li by se vina, že by

hrdlo ztratiti ml: tehdy aby tomu zloinci ten kdož jest jej

jal a do vzení dal, na svuoj náklad konec dal uiniti, pi

té poprav, kdež se ádn poprav užívá (a neml-li by své

žádné poádné popravy) aby jemu konec uiniti dal a to ve

dvau nedlích poád zbhlých. Pakli by se tak v tom neza-

choval a v tom asu jemu konce uiniti nedal, tehdy toho vzn
právo potom dále u vzení svém držeti povinno nebude.

(1549 R. 26.)

R. 20.

Dal-li kdo z jaké píiny (1549 R. 27.)

R. 21.

Aby jeden každý ze všech tí stavuov (1549 R. 28.)

R. 22.

Léta Božího tisícého, tyistého, devadesátého
druhého. Páni JM* (1549 R. 29.)
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O stavucích.

S. 1.

Byl-li by í lovk kterému pánu neb rytískému

lovku neb mštnínu anebo poddanému jich co dlužen aneb

se za rukojmí postavil, a ten vitel chtl-li by jiné lidi (krom

jistce a rukojm) stavovati: aby se páni jedni druhým, tolikéž

i msta, psaním prvé opovídali a žaloby vznášeli, že tento lovk
toto dlužen neb za toto se rukojmí postavil, aby ten pán toho

lovka na nm spravedlnosti dopomohl a to ve dvau nedlích

poád zbhlých. Než jestliže by ten lovk budí dluhu neb ru-

kojemství odpíral: tehda má o to právem rozeznán býti lovk
s tím pánem neb lovkem (kdož na žaloval), tím právem,

k kterémuž písluší, aneb pán jeho aby o to saud osadil. Pakli

by nedopomohl, tehdy potom bude moci pro to nedopomožení

každý obstavovati jiné lidi toho pána, k kterémuž jest o to do-

pomožení psáno bylo. (1549 R. 31.)

S. 2.

A pi kterémž koli práv kdo obstavovati by chtl :

to právo povinno jest (nein žádné další ohrady) takového sta-

vuku dopustiti. Však ten, kdož stavuku žádá, má to, pro ob-

stavuje, zejména jmenovati. A kdož by tak obstaven byl a chtl

se vyruiti: má jej právo k dostání práva na rukojm obsta-

vujícímu dáti a toho (pro jest obstavil) v šesti nedlích poád
zbhlých na nm (nebylo-li by o to odporu) dopomoci. A jestli

by pak ten obstavený toho (pro kohož jest obstaven) v tch

šesti nedlích pi tom práv postavil: má toho stavuku sám

prázen býti, A ten, kdož stavuk uinil by, má k tomu (pro

kohož se stavuk stal) o to hledti. Pakli by stavuku odpor

byl, takoví stavukové s vayhradau vyššího práva rozsuzováni

býti mají podlé práva království eského, a ne podlé práva Magda-

burského a cizího, A domlauval-li by se obstavený toho, aby

pvod o škody uruil, jest to uiniti a uruiti povinen. A kdož

by v té pi práv zuostal, mají jemu škody na rukojmí pisauzeny

dopomoženy býti. (1549 R. 31.)

43*
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S. 3.

Než co se jistce neb rukojm, kterýž by se k dluhu

neb k rukojemství znal, dotýe : na toho není potebí žádné opo-

vdí, než takového bude mocí vitel neb puovod bez opovdí

obstaviti. A jinak stavové vyšší lidí jedni druhým stavovati ne-

mají. A tolikéž kdož by í (jakéž koli) vci kde obstavil: má
ty vci na rukojm právo propustiti až do rozsauzení toho

stavuku. (1549 R. 31.)

S. 4.

Než když by se stavuk pro projetí cla stal,

mezi tím pánem, íž lovk jest, a tím, íž vci obstaveny jsau

a o projetí toho cla byl odpor: nemá to právo (kdež se stavuk

stal) toho k saudu svému pijímati, než ty vci obstavené tomu,

íž jsau, na rukojm dostatené vydati a strany ped JM* krá-

lovskau neb saud zemský neb komorní, kterýž by potom naj-

prvé držán byl, podati. Kterážto rozepe beze všech dalších od-

tahuov vyslyšána býti a o to spravedlivý konec mezi stranami

se státi má. (1549 R. 31.)

O pánich a jich služebnících.

Kteíž by služebníci panského.... (1549 T. 13.)

S. 6.

Když by který služebník (1549 T. 14.)

S. 7.

Jestli že by který úedník, služebník nebo lovk
poddaný uinil co komu, tehdy ku pánu jeho má o to posláno

^ a na nm se toho dotázáno býti, uinil-li jest to ten úedník,

služebník aneb lovk jeho s jeho volí. A ten pán (ujistíc se

tím úedníkem, služebníkem neb poddaným v tom asu) má ode

dne poselství ve dvau nedlích poád zbhlých, odpovdi svtlau

dáti, že jest s jeho volí neb není. Pakli by odpovdi svtlé

nedal aneb se k tomu znal aneb odepel-li by tomu: A ten,

kdož poselství iní, to by pes jeho odpor, že jest s volí jeho
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to se stalo, na provésti mohl, tehdy ku pánu má o to hledíno

býti. Pakli by sám od sebe ten úedník, služebník neb poddaný

to uinil, tehdy o to k tomu úedníku, služebníku neb poddanému

hledíno býti má (1549 T. 15.)

S. H,

Jestli že by otec (1549 T. 16.)

O glajtich.

S. 9.

Žádný ze stavuov tohoto království (1549 T. 17.)

S. 10.

Co se glajtuov dávání od krále JM" dotyce, tm,

kdož by odpovdní nepátelé byli, aneb kterému jinému zhaubci

zemskému, má mu tak ten glajt dán býti, aby ten, komuž má
glajt dán býti, oznámil, kde do cizí zem má jemu poslán býti:

a hned proti nmu od krále JM*' nebo od zem má posláno býti

na pomezí, aby jemu ten jistý za pvoda byl a jej na Pražský

hrad provodil anebo tu kdež by se o tu válku rokovati mlo
anebo o jinauk terau vc: a po tom rokování má jej hned zase

provázeti ven z zem až na pomezí. A kdyby komu ml tak

glajt dán býti, má hned mu do jmenovitého asu dán a po

zemi oznámen listem pod peetí krále JM*' býti. A žádný

s žádným nepítelem odpovdným krále JM*' a zem stávati,

ani jemu raditi co proti králi JM" a zemi nemá, kdož by za

glajtem pijel. A také komuž glajt dán bude, nemá s sebou

voditi žádného do zem v ten glajt jiného odpovdníka, který

svau válku má. A také žádného z poddaných krále JM" v teU;

glajt pojímati má. Pakli by kdo z poddaných krále JM" v ten

glajt pojat byl, že žádný ten toho glajtu užíti nemá. A na

které by místo do zem ten pijel, komuž glajt dán, že ten

nemá po zemi jezditi, než na tom míst ekati, kdež by mu
v témž glajtu ukázáno bylo: Pakli by po zemi jezdil, nemá mu
ten glajt pláten býti. (1549 T. 18.)
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S. 11.

Kdož by koli glajt od krále JM*' aneb od místo

JM*' držícího ml a jej sám v zemi zrušil a proti nmu co koli

uinil, že ten téhož glajtu více užiti nemá a muož od každého

vzat býti. Než pravil-li by, že jest proti tomu glajtu nic ne-

uinil a to odvésti chtl, má k tomu pipuštn býti: A ten

každý aby pi sob glajt ml. Pakli by ho neml pi sob a na
se volal cht jej ukázati, má pi tom tak zuostaven a zachován

býti. A kdož by koli tomu, kdož by glajt ml a jej pokázal co

proti tomu glajtu (vda o tom, že takový glajt má) uinil, a jej

v em jemu zrušil: takový každý má králi JM" v trestání upad-

nauti. A komuž by JM* královská ráil glajty ped mocí ku

právu dáti, aby ty glajty do jistého asu dávati ráil.

(1549 T. 19.)

O runicích.

S. 12.

Co se runic dotýe, ponvadž se to skuten shle-

dává, že mnozí lidé ze všech tí stavuov mnohé škody na hrdlech,

i jinak jsau sob inívali, a jedni ped druhými v mnohých

nebezpenostech ped takovau braní jsau bývali, a zvlášt dobí

ped zlými, vaytržnými a podezelými lidmi ; i aby ty a takové

lidem škodné píhody pominauti mohly, toto jest za právo usta-

noveno a zízeno: Pedkem, co se stavu panského a rytíského

dotýe, ti aby mohli s runicemi krátkými, i služebníci jich

kteréžby pi sob mli, po svých potebách jezditi, choditi, a jich,

nejinak, než pro ochranu svau a osob svých užívati. Než runic

mysliveckých, z kterýchž by ptactvo a zv stíleti se mohla,

s tmi aby nejezdili, nechodili a jich neužívali nikdež jinde,

než toliko v gruntech svých. Než chtl-li by kdo na gruntech

svých komu s runicí myslivost provozovati odpustiti, toho každý

vuoli má; a ten komuž se odpustí, toho muož užiti.

(1549 V. 27.)

S. 13.

A což se lidí poddaných, z mst a msteek,
bud krále JM", kteí stavu neužívají, též panského a rytí--
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ského, osedlých dotýe, jestli by kdo z kterého msta neb m-
steka, po poteb a živnosti své odjezd aneb odchod majíc,

runice užívati chtl ; má to na purgmistr aa konšely toho msta
neb msteka vznésti, a jich za list vicí požádati. A oni purg-

mistr a konšelé hodnost osoby té, a potebu jeho bedliv a

spravedliv rozvážíc (uznají-li toho potebu) budau moci s dota-

zem a s povolením krále JM*' hejtmana, též pána, rytíského

lovka, aneb úedníka v nepítomnosti toho pána, takový list

do jistého asu jemu vydati. Což se pak stavu mstského do-

týe, ti také runic tím vším spsobem, jako stav panský a

rytíský užívati a s nimi k statkuom svým dohlídati moci budau.

Však ti, kteíž by osedlí mšané byli, že by na sob žádných

úaduov mstských nemli, a osoby písežné nebyli, též lidé

kupetí neosedlí, dobe zachovalí, chtli-li by s runicemi po živ-

nostech svých jezditi neb choditi, ti listy a jistoty v krále JM"
mstech od purgmistra a konšeluov, na to, že po živnosti a

potebách svých neb panuov svých, toliko cestau s runicí,

a ne jinam, jdau neb jedau, míti mají. Však purgmistr a kon-

šelé to prvé bedliv a spravedliv, komu by takový list a do

kterého asu ml dán býti, rozvážiti mají.

S. 14.

Než jestliže by kdo z stavu mstského, majíc

list fedrovní, jej ztratil neb jakkoli jinak zmail, ještoby jsauc

8 runicí usvden, neml co ukázati, byl-li by pes to z pokuty

pohnán, a to že jest jej ml, a jiného tak kvapn bezelstn

sob zjednati nemohl: ten když by vysvdením purgmistra a

konšeluov to provedl, pokuty Zízením Zemským vymené nésti

nemá. Jiní pak obyvatelé neosedlí v mstech krále JM", e-
meslníci, nádenníci, eledínové a jacíž by koli lidé obecní byli,

ty s runicemi dlauhými ani krátkými choditi ani jich užívati

nemají v nižádném míst. A kdož by z takových lidí s runicí

od koho postižen aneb usvden byl, že má tomu pvodoví

10 kop grošuov eských propadnauti. A týž pvod chtl-li by

aneb mohl se býti, mže jej vzíti a k najbližšímu právu do

vzení dáti, a v tom vzení jej držeti dotud, dokudž by té po-

kuty jemu nedal. Pakli by ho vzíti nechtl nebo nemohl : tehdy

kdež by koli pi kterém koli práv potom od toho pvodu po-
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stižen byl, bude jej moci (uruíc puovod prvé o škody) do vzení

dáti a jej tak jakž vayš doteno, ve vzení až do dosažení té

pokuty držeti. Jestli že by pak s runicí ten postižený tomu,

že jest s tau runicí nejel neb nešel, odpíral, a ntco toho jiného

za vaymluvu ml, volaje se k slyšení: tehdy ml-li by rukojm,

má z vzení k dostání právu vypuštn a tu pi tom práv ku

kterémuž by byl dán, o to s tím pvodem slyšán a ve tyech
nedlích (s vayhradou vyššího práva) rozsauzen býti.

S. 15.

Co se pak ddinu íkuo v, svobodníkuov a náprav-

níkuov, tolikéž lidí v vesnicech osedlých i neosedlych, eledí jich

i obecních dotýe; ti též s runicemi jezditi, choditi ani jich

nikterakž užívati nemají, žádný v nižádném míst. Pakli který

neb kdo z nich s ní byl postižen neb usvden , takového

každého kdožby postihl a s ní jíti nalezl, muože jej hned vzíti.

A nechtl-li by jich vzíti neb nemohl, znal-li by jej, koho za

pána má, má k jeho pánu poslati, bud osedlý neb služebník,,

aneb jakžby koli jeho byl, aneb na jeho gruntech zastižen, a žá-

dati, aby se jim ujistil, a jemu aby ten s runicí postižený neb

usvdený pokuty 10 kop grošuov eských dal. Pak-ii by jich

neml a ten pán také za dáti nechtl: tehdy má mu jej bud

jeho aneb ížkoli jiný vydati. Jestli že by pak ode dne poselství

ve dvau nedlích té pokuty na nm nedopomohl, ani jeho ne-

vydal, ani také pokuty za nj sám nedal: ten a takový má
padesáte kop grošuov eských puovodovi propadnauti. A týž

puovod bude moci z tch padesáti kop grošuov eských toho

pána viniti ped saudem zemským neb komorním. Než jestli

že by ten lovk tomu, že s tou runicí nechodil, odpíral, aneb

nco jiného toho za výmluvu míti clitl ; nechtl-li by puovod

na tom pestati, bude moci toho pána pro postavení toho lo-

vka ped saud zemský neb komorní pohnati. A provede-li se

to na toho lovka, že jest s tau runicí postižen neb usvden
byl: tehdy bude povinen ten lovk dvojnásobní pokutu, to jest

dvadceti kop grošuov eských dáti a k tomu škody útratní a^

nákladní, kteréž by puovod ped úedníky menšími desk zem-

ských provedl, zaplatiti.
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S. 16.

Toto také pi tom jest vymínno: Jestli že by se

to skuten shledalo, an by z mst, z msteek krále JM*',

panských a vládyckých, kdo z obyvatelv neosedlých, emeslníkv,

nádenníkv, též lidí obecných sedlských, osedlých i neosedlých^

a eledi jich s runicí postižen jsa, statku svého za to, aby

pokutu vymenou dal, neml a žádný jí za dáti nechtl : tehdy

má vzat býti do vzení na Hrad Pražský a puol léta tu sedti
;

a puštn bez vle puovoda býti nemá prvé toho puol léta, le
by se s puovodem umluvil. A po vyjití toho polauletí má toho

lovka (pro runici vazbau trestaného) z vzení na rukojm
pod základ slušný pustiti, na takový spuosob, aby se všelijak

v skutku i v ei ku pánu, kterýž jeho ve vzení držal, i ke

všem poddaným jeho, i také k tomu, kdož jest jej s tou runicí

postihl a k vzení neb pokut pipravil, pokojn zachoval.

Pakli by rukojmí neml, tehdy nuí týž lovk pi prvním vzení

zuostaven býti.

S. 17.

Jestliže by pak kde pokik zšel, honiti nepátel

zemských, i jakýchž koli jiných zhaubcí, aneb také že by i bez

pokiku který pán, rytíský lovk neb msto chtli kde na

zloince, zhaubce a laupežníky vyslati, aneb kdo sám osobau

svau za nimi šel neb jel: k takovým potebám mohau runic

užívati. A jak by koli ta poteba minula, bu zhaubcí honní
aneb na zloince vyslání, hned zase v místa svá runice polo-

ženy a schovány býti mají.

S. 18.

Jestli že by pak kdo ze stav v, panského, rytí-

ského a mstského, tak se nezachoval, a pes toto zízení s ru-

nicemi jinak jezdil a jich užíval, a v tom (na kterém koli míst)

ínimo toto zízení postižen neb usvden byl : ten každý má
tomu od kohož by byl postižen neb usvden, jedno sto kop

grošuov eských propadnauti, a tauž pokutu, když' by k nmn
ten puovod o to poslal, ode dne poselství ve dvau nedlích

poád zbhlých dáti. Pak-li by nedal, bude jej moci z toho ped
saud zemský neb komorní pohnati. Neb jestli že by poddaní
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neb služebníci ádu obecního uhlédal neb uhlédali koho : tehdy

má to vznésti na pána svého, aneb na pány, a o takovau po-

kutu každý pán jeho, toho kdož by s runici jel neb šel, viniti

bude moci.

S. 19.

Která by osoba ze stavv k osob stavu pan-
ského, rytíského neb mstského z runice (jakýmž koli spuo-

sobem) smil aneb stiskl, by pak nezapálil a nevystelil; tehdy

ten a takový má tomu, ku konmž by tak smíel neb spauštl,

pokuty jedno sto kop grošuov eských propadnauti, když by se

na to provedlo. A kdož by pak koho z runice postelil, ten

aby hrdlo tím spuosobem, jako by jej zamordoval, ztratil.

S. 20.

Než což se pak lidí obecných a sedlských dotýe,
jest-li že by kdo z nich k které osob ze stavv vyšších z ru-

nice smil aneb stiskl : ten každý aby hrdlo ztratil. Pakli by

kdo také ze stavuov k tomu z lidí obecných smil a stiskl:

aby tomu lovku ku kterému smil, padesáte kop grošuov

eských propadl. Než jest-li že by z obecných lidí jedni k dru-

hým smovali a stískali : má také jeden druhému dvadceti kop

grošuov eských pokuty propa-inauti. A tch všech pokut pro

smování z runic, jedni na druhých, tím vším spuosobem, jakž

o tom naped o pokutách runiních položeno, dobýváno býti má.

O myslivostech.

T. 1.

Což se všech obyvateluov (1549 V. 21.)

T. 2.

Což se zboží a gruntu ov (1549 V. 22.)

T. 3.

Ab y sedláci nemli tenat svých... (1549 V. 23.)
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T. 4.

Jestli že by kdo na shony non .. (1549 V. 24.)

T. 5.

Sedláci žádné myslivosti vésti nemají (1549 V. 25.)

T. 6.

Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad Praž-

ském léta tisícého ptistého šedesátéiio prvního, ve tvrtek po

svatém Jeronýmu, toto jest zízeno : Kdož by kolivk myslivce

svého náchlebního ml, ten každý jemu list pod peetí svou,

že jemu k poteb s myslivostí jezdí neb chodí, dáti má. Pakli

by kdo (nemající takového listu od pána svého) po myslivosti

jezdící aneb chodící postižen byl, ten každý od toho, kdož by

jej tak po myslivosti postihl, vzat býti má. Pakli by ho vzíti

nemohl, má na (že jest po myslivosti proti zapovdí jezdil

anebo chodil) to osvditi a ku pánu toho osvdeného o pokutu,

aby mu ji na nm dopomohl, poslati, a nedopomohl-li by, k nmu
o to (jakž Zízením Zemským o tom vymeno jest) hledti,

a na nm se té pokuty dosauditi, a dále se v tom podlé Zízení

Zemského zachovati. Než sedláci ti žádných myslivostí provo-

zovati nemají, tak jakž o tom výš napsáno stojí. A mimo to

žádnému v mst ležáku aneb podruhu ani sedláku takový list,

aby po myslivosti jezdil nebo chodil, od žádného ze stavuov

krom náchlebnému myslivci dán býti nemá.

T. 7.

Což se ježdní s myslivostí dotýe, jestli že by

kdo pes ztípovd komu po gruntech jeho jakau myslivost, aneb

s jakau myslivostí jezdil, aneb jestli že by po zapovdí též po

gruntech jeho malau anebo velikau zv též ptactvo stílel, aby

padesáte kop grošuov eských propadl. Jestli že by pak kdo

koho jiného navozoval nebo navedl, a to na uznáno neb pro-

vedeno bylo, že jest jezdil s jakau koli myslivostí: ten v tauž

políutu upadnauti má jako nahoe psáno stojí. A kdož by komu

grunty své s myslivostí zapovdti chtl: aby tu zápovd tak

a tím spuosobem a poádem uinil, jako naped (L. 47) psáno

stojí, kdož by komu grunty své pastvami zapovdti chtl.



6g4 Práva a zízeni zemská 1564.

O krmách.

T. 8.

Všecky krmy v korun eské, kteréž by mohly

provedeny býti od tidcíti let bud výsadami neb svdomím, že

jest jich kdo v užívání byl a jest, ty mají pi tom zstati.

A jestli že by která kde v té vsi svedena byla od tch tidcíti

let, ta má na jiný purkrecht pevedena býti od pána gruntov-

ního v též vsi. Pakli by kdo nechtl na tom pnrkrechtu pe-

vedené té krmy míti, mž ji na jiný prevéti, vše v té vsi. Než

jestli že by kdo chtl nespravedlivau krmu držeti, kteráž by

tidcíti let v užívání nebyla: komuž by ke škod byla, má dáti

saused jemu vdti tyi nedle naped, tu aby krmu zastavil.

Pak-li by jí nezastavil, bude jej moci ze dvadcíti kop grošuov

eských pohnati. A provede-li na, že krma byla nespravedlivá

a že jí od tidcíti let neužíval : dvadceti kop grošuov eských

jemu daj a k tomu škody, kteréž by proto vzal. Pakli by kdo

pustau ves ml, v kteréž by od starodávna krmy neb krma
prvé bývala, že vystavíce v té vsi, mže krem neb krmy
jakožto starodávní užíti. (1549 E. 16.)

O enicích.

U. 1.

Co se ení kuov (1549 X. 7.)

U. 2.

Kdož z tch lidí (1549 X. 8.)

U. 3.

Jestli že by pak který z tch eníkuov (1549 X. 9.)

IJ. 4.

Také co se dotýe tch eníkuov... (1549 X. 10.)

U. 5.

Také eníci (1549 X. 11.)
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U. 6.

Na snmu obecním (1549 X. 12.)

U. 7.

Jakož nkdy eníci (1549 X. 13.)

Smlauva krále JM" se stavy tohoto království

o kovy uinná.

V. 1. — V. 12.

(1549 X. 19. - X. 30.)

O mincech.

V. 13. - V. 19.

(1549 V. 11. — V. 20.)

Z kterých vci lidé mšti ped saudy zemské

nemaji pohánni býti.

V. 20.

Jakož smlauva mezi stavy panským, (1549 X. 15.)

Smlauva Svatovácslavská.

X. 1. - X. 41.

(1549 Z. 1. - Z. 13.)

(Artikul Z. 6. rozveden tu na pt artikul X. 6. — X. 10.)

O židech.

Z. 1.

Což se židuov dotýe (1549 X. 14.)
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Závrek Zízeni Zemských.

Z. 2.

Páni a vládyky, saiul zemský i jiné saudy mají tak

držeti a sauditi na své písahy spravedliv a na toto Zízení

Zemské, jakož od starodávna bývalo a jakž za spravedlivé po-

znají. A tu bude moci každý nálezy ped týmž saudem uka-

zovati k své pi, tak jakož od starodávna bývalo. A vedle toho

Zízení, kteréž jest v tchto právích napsáno, má tak každý

pohánti, i po -rozsudku anebo po právu stáném právo vésti,

tak jakž toto Zízení ukazuje.

(1549 X. 16.)

Z. 3.

Na snmu obecním, kterýž držán byl na Hrad Praž-

ském léta Pán 1541 v pondlí po svaté Barboe jest zízeno.

Což se cizích nálezuov z desk zemských pohoalých
, kteréž

jáau lidé ku pem a potebám svým ped všemi saudy ukazovali

a na n se táhli, dotýe, ty se všecky tímto svolením naším ke

všem sauduom ukazovati zapovídají, krom tch, kohož by se

vlastn v tom kdož pi má, dotýkalo. Neb mnohý maje vaypis

cizího nálezu z desk zemských pohoelých, k své pi neb pem
podobný by ukázal neb ukázali, a druhý, nemaje desk ped
rukama, aby k své poteb zase proti tomu nálezu potebný

sob vyhledati dáti a ukázati mohl: v tom by obmeškán byl,

ješto skrze to a pod tím spuosobem páni saudce zemští zatmní

lidských spravedlností k rozsauzení míti by mohli. A protož

aby JM* podle povinností závazkuov svých, jednomu každému

spravedliv rozsudky inili, podle jednoho každého prvodu práva

a Zízení Zemského. (1549 X- 17.)

Z. 4.

S krále JM*' volí na snmu obecním knížata,
páni a rytístvo, v tchto Zízeních a dskách, což nahoe psáno

stojí, za právo jsau nalezli a utvrdili, a tím hýbáno nemá býti

od nižádného lovka bez vdomí JKM" a hlasu panského a

rytíského. Neb panský a rytíský stav ml jest vždycky vli

a svobodu, s volí krále JM" na obecním snmu práv svých pi-
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initi anebo ujíti. A též zase ješt oba dva stavové svobodu

sob pozuostavují, o by se kolivk ta dva stavy na obecním

snmu svolili, budau moci práva svého s volí JM*' sob piiniti

anebo ujíti. A též o saudu zemském anebo o jiných saudech,

o by se s volí JM" královské svolili, že budau moci za právo

ustanoviti. Než což se pedešlých vcí dotýe, ty se mají tak

vykonati, jakž jest prvé svoleno a za právo bylo ustanoveno.

Než které by vci nastaly již po vyhlášení vbec tchto práv

(a jmenovit od najprv píštích suchých dní postních, totižto,

když se psáti bude léta etc. 1565), ty podlé tchto napravených

práv jíti, a jedni k druhým se tak zachovati mají.

(1549 X. 18.)

€ato Práwa a Sjsentj Bemffú Ká*

lowftwij íšefPcí^o, t»oonána a wytijTcna gfau nálaem

pi'05enél?o a ftatecnc^o rytije pana XVolffa 5 XDefowic,

na ^aiibvaw\fé ^ove, Xeplici a Hinipce h, ^ebo tHílofíi

íífafPc 7ia^^y, naywyéffííjo pjfae w fválow

(twi cefém a pefií>enta w sijsené o*
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REGISTRUM
NA

ZÍZENÍ ZEMSKÁ KRÁLOVSTVÍ ESKÉHO

SEBRANÉ SKRZ SIXTA Z OTTERSDORFA.

A.
Abatyše, pevory a konventové jak
pohánni býti mají. C. HH.

Abatyše na dotázky povinny jsau

odpov dáti. €. 39.

Administrátorové pi podávání na
fary knží, jak se chovati mají.

A. 34.

Aukladník co jest, a pokuta na.
O. 32.

B.
Bauku a vaytržku kdož by v zemi

uinil. A. 1.

Bláznuov a nemaudrých opatrování.
I. 55.

Bra pi dskách kdož by obnažil.

L. 21.

Brání komorníka. E. Ifi.

Bratr najstarší pohánti i pohánn
býti má. C. 29.

Bratr starší mladšímu dílu utratiti

nemuož. I. 64.

Bratr mladší dílu na starším jak má
žádati. K. 6.

Bratr sestru vdávaje co po ní dá,

tím jí neoddluje. K. 7.

Bratr nedílný prodal-li by co komu.
D. 45.

Bratí dílní i nedílní. C. 31. Item:
Též P. 23.

Bratí nedílní pozuostavi-li po sob
dti. K. 7.

Brati let nemajíce. I. 55.

c. ^

Cedule dílí pi podílu jak se kladau.

K. 5. Item : Též K. 6.

Cedule v poselství pro náek a zhá-
nní. K. 20.

Cedule zrádné kdož by psal neb
lepal. L. 15.

Cedule pro svdomí pi puohonu
dodávány býti mají. P. 4.

Cedulemi neb listy rozdílové. K. 1.

Cedulí, listuov a majestátuov kla-

dení. P. 5.

Cest a obcí v jedné vsi pevoráváni.
L. 44.

Chlapstvím osoba z stavuov naená.
K. 33.

Chodcuov, žebrákuov a pastýuov
vyzdvihování. R. 17.

Chromého písaha. P. 3f>.

Cla sám JMt. královská vysazuje.

A. 12
Cla proti vaysadám starým vyžá-

daná. A. 12.

Cla kdož od lidí berau, cesty, hráze

i mosty a opravují. K. 51.

Cla projetí. S. 4.

Cti komuž by se dotýkalo, má prvé
na smlauvu podán býti. A. 42.
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Cti a hrdla když se dotýe, poru-
nici nemohau býti. C. 48.

Cti, hrdla a gruntv když se dotýe.
P. 3. Item: Též X. 26.

Cti a hrdla komuž se dotýe, a on
svdomí potebuje. P. 20.

Cti a vrau jsa zavázán hle tomu
dosti uiniti. D. 35.

Cizoložstva a jiní híchové zjevní,

aby se petrhovali. R. 21.

Cizozemec komuž by lovenství
slíbil. M. 18.

Cizozemec kdyby koho v tomto
království zamordoval. K. 36.

Cizozemci žádají-li za obyvatele pi-
jati býti. A. 18.

Cizozemci ani na úady, ani na zámky
podáváni býti nemají. A. 27.

Cizozemci podezelí mohau vyzdvi-
hováni býti. K. 39.

Cizozemci kdyžby škody obyvate-
luom inili. L. 33.

Cizozemci píchodní neb nádenníci.

M. 33.

Cizozemci nejsau Moravané, Slezáci

ani Lužáci. A. 18.

Cizozemcuom obyvatelé království

tohoto statkixv zastavovati ani

prodávati nemají. A. 18.

Cizí pe neb vci kdož by na sebe

, bral. D. 7.

asn každý hle se o svau spra-

_ vedlnost domlauvati. D. 45.

Cechové mimo krále žádného jiného

, za pána svého neberte. A. 18.

eským jazykem ped saudem zem-
ským mluviti se má. B. 32.

ele zbhlá vydávati se má. M. 23.

Item: Též M. 27.

ele zbhlau kdož by pechovával.
, M. 27.

ele zbhlá na královském zboží.

M. 35.

o ele zbhlau neb nevydání po-
hanti. M. 1.

eledi páni mzdu plate. M. 34.

eledín když by komu ušel z vazby.

. M. 19.

eledín aneb služebník na ruko-

^
jmích. M. 25.

eledínu svému když by pán roz-

^ kázal pre jíti. M. 30.

eládkapístavná listy míti má. M. 34.

Cest, hrdlo a statek kdož by po-
tratil. L. 5.

lovk vysauzený má vydán býti.

M. 16.
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lovka poddaného pijma na grunt.

M. 20. Item: Též M. 24.

lovku poddanému kázal-li by se

, kdo vyprodati. M. 31.

lovka neb eledína kdož by ne-

^ vydal. C. 47.

lovkem neb eledínem se ne-
ujistiti. M. 33.

z lovenství propuštní. M. 2.

Item: Též M. 22.

D.
Daliborkou se tresí, kteí na zá-

vazky nepamatují. 1). 35.

Dání neb milosti krále k kosteluom,
k oltáuom. A. 31.

Dcery nebylo-li by bratí. C. 31.

Dcery, od otce kšafty oddlené.
I. 50.

Dcery pi zízení otce svého zacho-
vány bute. K. 7.

Desk žádný pesvditi nemuože.
F. 16.

do Desk zemských statky jak sob
lidé klásti mohau. D. 50.

do Desk chce-li kdo co klásti, pí-
tomný bu. E. 3.

u Desk od eho a jak se platiti má.
F. 20. až do. I. 41.

Ddicové neb držitelé statkuov dluhy
plate. D. 25.

Ddictví po rozsudku jak má kdo
dojíti. D. 19.

Ddictví jak se editi a odkazovati
má. I. 46.

z Ddictví chtje pohánti, jaký ád
má zachovati. C. 2.

z Ddictví trojí puohon. C. 2.

Ddiny manské jakau se zprávau
zpravují. D. 52.

na Ddiny duchovní neb zápisné
práva vedení. D. 27.

Ddinníci vklady statkuov narelací

initi mohau. A. 31.

Ddinníci, svobodníci a nápravníci.

E 12
Dliti kdož by se nechtl. K. 4.

Dti majíce léta sami pohánti mají.

C. 26.

Dti let nemajíce. I. 55.

Dti devíti let nedošlí v moci otce
svého zstávají. M. 31.

Dti na cizích gruntech zplození.

M. 32
Dti nedílní svditi nemohau rodi-

uom svým. P. 23.

44
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Déti svých statk otec chtl-li by
užívati. I. 61.

Dtem statek dáním, odkázáním,
nápadem náležející. C. 26.

Dtem když zápis svdí, i dveky
se roznmjí. F. 17.

Dveky let neraajice, jak opatrovány
býti mají. I. 54. Itm : Též I. 68.

Dveky sirotci zle opatrované. I. 64.

Díl svnoj každý dáti neb prodati

množe. K. o.

Dílu syn od otce žádati nemuož.
K 2

Dilv straycové nedílní jak žádati

mají. K. 5.

na Díly statek jde, krom co po žen.
K. 3.

Dluhuov sirotích bylo-li by víc

než statku. I. 60. Item : Též D. 26.

Dluhové neb herní vci se nesaudí.

K. 32.

Dluhové vztahující se na zlaté. Q. 8.

Dlužili-li by se lidé mladí nemíijíce

let. I. 67.

Dlužil-li by se kdo vice než by
statku ml. D. 26. Item: Též
I. 60.

Dobytka pobrání neb zajetí s ko-
morníkem. E. 19.

Dobytka zájem na škod. L. 46.

Dobrá vuole na listy. O. 30.

Dopomáhání práva. L. 14.

Domové mstští neb statkové šo-

sovní k sauduom mstským nále-

žejí. X. 2.

Dovésti právo skrz poruníka ui-
nného se muože. D. 23.

Držitelé statkv závady zastupovati
a odpovídati povinni jsau. C. 26.

Item: Též. C. 28. "item: Též
C. 35. Item: Též I. 53.

Držení ddictví za tí léta a osmnáct
nedlí. D. 37.

Držíce grunty lidé poddaní, jistoty

na n míti mají. D. 47.

Dskami vtšími zápisové. G. 41.

Dskami Památnými co se zapisuje.

I 12
Dskami statek klásti a sám ho prvé
ve dskách nemti. E. 30. Item:
Též E. 31.

Dsky Puohonné. H. 30.

Dsky jazykem eským psány býti

mají. F. 7.

Dsky muži a žen svdíce. Q. 22.

v Dsky ddiny královské nel) du-
chovní kdo by kladl. E. 30.

v Dsky kdož by kladl více než ná-

leží. F. 16.

Duchovní statkové od konventnov
odcizení. A. 11.

Duchovní lidé ped zemským saudem
odpovídati povinni jsau. €. 13.

Duchovní statkové se nepromlují.
E. 32

Duchovní lidé neb knží jak mají

svdomí dávati. P. 16.

Duchovenství nadaná nepronilnjí

se. D. 42.

Dhonové pro nesvdení. P. 20.

Dvorského saudn spsob M. 36.

až do N. 61.

E.
Erbuov dávání a erbovní lidé. A. 15.

F.
Falešné svdky kdož by vedl. P. 21.

Falší list naený. O. 43.

Fary knžími když by nemohl}' opa-
teny býti. A. 34.

Fedrovní listy mají míti nádenníci

a eládka. M. 34
Fedrovníci zloincv a laupežní-

kuov. R, 43.

Frystukové na hory. A- 14.
~

Fundátor neb pán kláštenii. A. 24.

Item: Též C. 39.

a
Glajt královský maje nkdo, L. 23.

Glajtové jak a komu dáváni býti

mají. S. 9. ^ 1-^
'

•

Glajtován žádný býti nemá ped
saudem zemským. A. 22.

Groše a peníze obecn berné. Q. 10.

Grošv eských zaražení. Q. 10.

Grunty své každý opatruj a se

škoda s nich jiným nedlá. L. 2(i.

Gruntuov zapovdni. L. 47.

Grnntnov zemských držitelé listy

povinni ukazovati. D. 47.

Gruntové neb statkové mstští. X. 2.

H.
Hanní a náek co jest, a jaká po-

kuta. K. 19.

Hanti pro peníze žádný nemá. K. 26.

Ilamfeštové neb listové na grunty.

D. 47
Hajtmana Hradu Pražského povíp-

nost. A. 1.
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J.
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«^*^*v

Klášterove a konvei

odcizovati "emaji. A. ii
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j^^^.

han. I. 46. Item :
Tez 1 *^
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Komoinictví zemského úad. A. 44.

Komorníci mají býti lidé dobí.
L. 52.

Komorníci v as saudu posluhovati
mají. B. 24.

Komorníci puohonuov jak dodávati
i se chovati mají. C. 2.

Komorník najvyšší pohání se kme-
tem. C. 14.

Komorníka najvyššího duochodové.
(i. 9.

Komorníka brání. E. 16.

Komorníka vt^sti na spatení ran a

míst. r. 30.

Komorníkem uvázaní jak se puo-
sobí. E. 14.

Komorníkj' od desk vyslané kdož
by zbil. L. 12.

Komornikuov platové a dchodové.
F. 20.

Komorní platové s vayplatami. D. 56.

Komorní plat prodaný. E. 7.

Komorního platu vyvedení. E. 8.

Komorního saudu spuosob a ád.
O 1

Komorních platv spsob. E. 14.

Konce nevezma ped jedním saudem,
a ped jiný by se utekl, aneb koho
pohnal. C 18.

Koní cizozemci pekupovati a ven
z zem vésti nemají. K. 53.

Konventové jak pohánti i pohnáni
býti mají. €. 38.

Konventové a opatové jak platí od
puohonu. F. 28.

Konventu nebylo-li by v kterém
kláštee, jak se pohání. C. 39.

Koruna kdyby k ztrát pišla. B.9.
Kovové když by se vyjevili. V. 7.

Item: Též V. 1. Item: Též
V. 12

Kradených vci kaupení. L. 24.

Krajuov kolika a co se do kterého
platí. F. 3.

Král snmy a sjezdy pokládati ráí
A. 4.

Král od zem mést a zámkuov nemá
odcízovati. A. 17. Item : Též
A. 19.

Král relátoruov na vci zemské
nemá initi. A. 20.

Král glejtovati nemá žádného ped
saudem zemským A. 22.

Král k vojnám stavu nutiti nemá
A. 29.

Král piiká pi náboženství strany
ol)ojí zachovati. A. 32

Král jak má a skrz koho pohanin
býti. C 5.

Král JMt. skrze prokurátora po-
hání. C. 5.

Král pro vayplaty když obsýlati
ráí. Q. 7.

Král ddinníky, svobodníky a ná-
pravníky v ochran má. E. 12.

Král ád a právo obhajovati po-
vinen. I). 49.

Krále eského volení. A. 1.

Krále eského písaha. A. 2.

Krále eského dstojenství, moc a

saud. A. 3.

Krále v saudu zemském stolice a
duostqjenstvi. A. 36.

Krále JMti lidé poddaní jak pohá-
nni býti mají. D. 3.

Krále JMti pokuty pi vuoli JMti
zstávají. K. 33.

Královská nadání neb milosti k du-
chovenství. A. 31.

Králová eská vna odcizovati ne-

muož. A. 25.

Královské a zemské poteby. C. 42.

Královské vci a pokuty se nepro-
mlují. E. 32.

Královských vcí úedníci do desk
klásti nemají. A. 20.

Kikové v saudu zemském se zapo
vídají. B. 30.

Kšaft listem svený. I. 51.

Kšaftové a zápisové nápadní. I. 42.

Kšaftové svení aneb zkažení. I. 41.

Kšatovní vayminky nezrušené. 1.42.

Kšaftuov ve dsky zemské vkladové.

I. 44
K kšaftu neb k listu piznání. D. 18.

Kupci vdlužili-li by se více než
statku mají. D. 26.

Kurvám a pankhartuom nemlo by
ve dsky jíti. E. 27.

L.
Láti ani Iháuov dávati pro peníze

nemáš. K. 26. Item: Též K. 27.

Lén knížecích neb jiných pijímání.

A. 13.

Lén pijímání od manu v roce.

M. 40. Item: Též M. 41.

Léna jak se dávají. A. 17.

Léna ani manství nemla by odci-

zována býti. A. 28.

Léna listy eskými utvrzovati se

mají. A 30.

Let dti když by nemli. G 26.
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Let 20 pacholík míti musí, chce-Ii
dílua spravedlnosti své užíti. I. 55.

Let zemských projití a pokojné vy-
držení. D. 37. ítem: Též D. 38.
Item : Též. D. 40.

Letm zemským kdož dá projíti.

D. 10. Item: Též. D. 40. Item:
Též D. 41.

Ležení pro neplnní penz. O. 25.
Lidé poddaní krále JMti jak po-
hánni býti mají. D. 3.

Lidé mladí let nemajíce dlužili-li by
se. 1. 67.

Lidé neb eládka zbhlá. M. 11.

Lidé neb eládka zbhlá vydávati
se má. M. 23. Item : Též M. 27.

Lidé zbhlí v mstech postižení.M. 28.
Lidé pro víru vyhnaní. M. 29.
Lidé poddaní když by se pánu svému

zprotivili. K. 52
Lidem chudým od míle platiti se
má. P. 9.

Lidi poddané chce-li kdo viniti,

vznes na pána jich. D. 3.

Lidi poddané majíce a sami nejsauce
svobodní. D. 2.

Lidí neb eledí zbhlé nepechová-
vati M. 23. Item: Též M. 27.

List zpravní pinesený ke dskám.
_F. l.^Item: Též F. 4

List falší byl-li by naený od koho.
O. 43.

List když by shoal anebo k ztrát
pišel. O. 47.

Listem vyváženým kdož by napo-
winal. O. 32.

Listové vayhostní když by se uká-
zati nemohli. M. 28.

Listové mocní na statky manské.
A. 13.

Listové mocní královští na statky
svobodné. I. 42. Item : Též I. 43.

Listové na zastaupení se vztahujíce.
_B. 42. Item : Též B. 44.

Listové s pokutami ležením k saudu
purgkrabskému. C. 2^.

Listové mocní od mst, konventu
neb kapitoly. C. 38.

Listové k promlení kudy pichá-
zejí. O. 24

Listové hlavní k .saudu purgkrab-
skému náležejí. O. 35.

Listové provolací k veejuom. M. 49.
Listovní vci náležejí k saudu purg-
krabskému. M. 1."

Listy na peníze v kšaftu nejmeno-
vané. I. 49.

Listy aneb hamfešty na grunty míti
mají poddaní D. 47.

Listy neb cedulemi rozdílové. K. 1.

Listy fedrovní eládka míti má.
M. 34.

Listu z vodního vyžádati pro ne-
zpravu. E. 10.

Listu obranniho vyžádati. D. 19
Item: Též D. 20.

Listuov hlavních forma neb notule
O. 29.

Listuov, majestátuov, smluv a ce-
dulí kladení. P. 5. Item: Též
P. 14

Lužiané a Moravané za cizozemce
se nepokládají. A. 18.

M.
Majestátuov, smluv a zápisuov po-

teboval-Ii by. C. 7.

Majestátuov, smluv, cedulí a jiných
poteb kladení. P. 5. Item: Též
P 14.

Majestáty saud komorní rozsuzuje.
O. 8.

Manové k saudu dvorskému nále-
žejí. C. 19.

Manové v roce povinnost léno vy-
kouávajte. M. 40. Item: Též
M 41

Manská písaha. M. 43.

Manská pokuta. N. 10.

Manského ddictví puohoiiové. M. 37.
Manský statek když by na krále

pipadl. C. 6.

Manství a léna nemají odcizována
býti. A. 17. Item: Též A. 18.
Item: Též A. 28.

Maršalství zemského úad. A. 44
Item: Též. B. 1.

Maršalský úad páni Dubští a páni
Kinetí osobují. B. 1.

Maycení lesuov 'okolo silnic krá-
lovských. K. 49.

Mayta, tržné a cla od krále se vy-
sazují. A. 12.

Mezníky kdo by vymetal neb po-
sekal. L. 44.

Mezí spatení a ohledání. O. 34.Mie zemského dchod. I. 33.
Mst, hraduov a tvrzí nebo, ani
nových nedlaj. A. 12

Msta jak pohánti i pohanina býti
mají. C. 40.

Msta od puohonuov co platí. F. 35.
Mstští gruntové aneb statkové. X. 4.
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Mšané a manové na svém práv
z mordu vinni bute. A. 7.

Mšané k saudm mstským z mst-
ských vcí náležejí. C. 21.

Mšané z statkv pozemských
k saudum vrchním. E. 28.

Mšané z mstských vcí nemají

k saudm vrchním pohánini bý-

vati. V. 22.

Mšané svdomí jak vydávati a zase

jim jak vydáváno býti má. P. 12.

"Item: Též P. 13.

Mšané o viny mstské ped svým
právem. X. 17.

Mštnín o hrdlo na svém práv
sauzen bu. A. 6 Item: Též

K. 34. Item: Též X. 10.

Mštnín naekl-li by pána neb ze-

mana. X. 12.

od Míle lidem chudým, když k sv-
domí jdau, platí se. P. 9.

Milost od krále nebo od saudu

zemského daná. I 13.

Milost krále Vladislava s strany

odaumrtí. I. 52.

Milosti a nadání královská k du-

chovenství. A 31

Mincmaystrský úad. A. 47.

Mincí pcpalováni a ven z zem
nošení. V. 17.

Místopísae duochodové. G. 13.

Místosudího z menšího saudu mlu-

vení. L. 60.

Mincí zrno, a pi mincích jak se

lidé chovati mají. V. 13. až do

V. 19.

Mladí lidé slovau až do 20 let.

F. 18.

Moc a kdož by se jí dopustil. L. 1.

Moci kdož by neprovedl. L. 12.

Mocí v rybníky, v lidi, v hrady

atd. kdož by se uvazoval. L. 6.

Mocí jeden na druhého sahati nemá.

B. 25.

Mocí jsa naený, a v tom by umel
C. 10.

Mocné na pátelích pestání. C. 4.

Mocní listové na statky manské.

A. 14.

Moravané, Slezáci aLužiané nejsau

cizozemci. A. 18. Item: Též I. 52.

Mord a hlava na svém práv zuo-

sta. A. 6. Item: Též. X. 10.

Mord nad osobau sedlskau vykonaný.
K. 35.

Mord, pi kterémž by se nešlechet

nost našla. K. 35.

Mordé, osoba z stavv, jak má uji-

štn býti. K. 33.

Mordé, osoba z stavu mstského.
K. 34

Mordée a vaytržníka vojna ani

služba nespomuož. C. 43.

Mordée utíkajícího honiti. K. 33.

Mordéem každý povinen jest se

ujistiti. K. 33. Item : Též K. 35.

Mordéuov, zloincuov a povaleuov
vyzdvihování. R. 22.

Mordéuov a zloincv povinen není

žádný vydávati. M. 17.

Mordové mezi sedlskýrai osobami,

krom stavuov. K. 35.

Morem neb válkau bylo-li by pe-
tržení práva. D. 40.

Muž žen své, ani žena muži ne-

svdí. P. 23.

Muž žen své nad vno muož dáti.

Q 18.

Mužského pohlaví ddicové. I. 47.

Myslivosti provozování a zápov.
T. 1. Item : Též T. 2.

Myslivosti sedlským lidem všecky
zapovdíny. T. 5.

Mzda eledínm od páuuov má pla-

cena býti. M. 34.

Náboženství pod obma a jednau
spuosobau. A. 33.

Nábytky, svrchky, klenoty, peníze

hotové. I. 46. Item : Též I. 48.

Item : Též I. 50.

Nadání statkuov k duchovenství.

D 42
Nádenníci a aukolníci listy ukazo-

vati jsau povinni. M. 34.

Nález panský když se vynáší, kolik

pánuov. B. 23.

Nálezové a rozsudkové královští.

D. 16.

Nápadní spravedlnosti králem Vla-

dislavem vymené. I. 52.

Nápadníci všickni pohánti i pohánni
býti mají. C 2tí. Item : Též C. 35.

Nápadu spoleního když se dotýe.

K 4.

Náek cti a hanni co jest, a jaká

pokuta. K. 19.

Naený pro zemské zlé. K. 48.

Naíkajíce a hanjíce se vespolek.

K 24.

Náku cti když se dotýe, na pá-
tely se strany podávají. A. 42.
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Náku bitvíiii neiiiž se oistiti.

K. 47.

Nedlního dne puohonové se nedo-
dávají. C. 2.

Nehanj pro peníze žádného. K. 26.

Nemaudrý a blázen, jak má býti

opaten. I. 45-

Nemoc, ohe, voda a vzení. D. 35.

Item : Též C. 44.

Nemocný úedníkuov se dožádati
muože. E. 34.

Nemocného kdož by koho pokládal.

C. 9. Item : Též (D. II. Item Též :

C. 12.

Nemocí po puohonu zachvácený. C.9.
Nepoctiví zatj'kaové. D 35..

Nepostaveni lovka neb služebníka
po puohonu. B. 3'H.

Nepáteluov , odpovdníkuov neb
zhaubcuov pe. K. 44.

Neádná zatení a kdož by jich ne-

provedl. C. 34. Item : Též D. 35.

Nezastaupení po puohonu neb obe-
slání. B. 42.

Nezdrženi smluv. C. 49.

Nezprava pro vno aneb dluh.

D. 59.

Nezprava, a kdož by se pro ní vésti

chtl. E. 10.

Nmý do desk muože klásti. E. 2li.

Noního asu usmrcován žádný býti

nemá. L. 24.

O. (Viz též V.)
Obcovati s zhaubcemi a se zlodji
zjevnými. L. 32.

Obcí a cest v jedné vsi nepevorá-
vati. L. 44.

Obecní struhy a vedení vod. L. 44.

Obeslání ke dni úternímu. D. 4. .

^ Obhajovati zem a práva všickni

povinni. D. 48.

Obranniho listu vyžádání. D. 19.

Item. Též. D. 20.

Obrannímu listu chtl-li by píiny
klásti. D. 20.

Odaumrtí od krále dané se provo-
lávají. M. 48.

Odaumrtí vydržení let. D. 38.

Odaumrtí spravedlnosti jak napátely
jde. I. 52.

Odboj právu kdož by uinil. D. 19.

Oddliti když by se bratí, straycové
a poruníci chtli. K. 5.

Odhádání ddin pro nezpravu. E. 10.

Odhádání po sum pisauzené. D. 21.

Odpor práva vedení, kteraký inn
býti má. D. 29.

Odpor chceš- li klásti, musíš osobn
sám státi. K. 13.

Odpor vložený vayprosám neb odau-
mrtem. N. 2.

Odporové trhuom aneb vkladuom
asní. D. 45.

Odporové v menších dskách. I. 5.

Odporové v stedu slyšáni i sauzeni
bývají. K. 12.

Odporové patrné píiny v sob po-
ložené míti mají. K. 14.

Odpov: Mj na mne péi. L. 12.

Odpov svtlau na poselství dáti.

S. 7. Item : Též K. 20.
^

Odpovdnici a jich fedrovnici. A. 16.

Odpovdníkuom Vyplacovati se.

K. 46
Odpovdníkuov a zhaubcuov zem-

ských nepechovávati. K. 42.

Odpovdl-li by kdo králi neb zemi.

R 12
Odpovl-li by jeden druhému. L. 5.

Item : Též L. 9.

Odpuštní od krále a zem kdo by
chtl vzíti. K. 38.

Omyl ve dskách jak napraven býti

muož. E. 5.

Pacholíci neb mužské pohlaví. I. 47.

Páni na míst poddaných pohánjí.
D. 3

Páni roduov starých a páni noví.

A. 39. Item: Též A_. 41.

Panského stavu kteí by požívati

chtli. A. 40.

Panoše slovutní noví lidé erbovní.

A 15
Panování jalové. D. 11.

Panování a odhádání po písudku.
D 21

Panování po zvodu a po odhadu.
M 45.

Pankhartuom a kurvám dsky ne-

slauží. E. 27.

Pankharti aneb poboní synové.

M. 13. Item: Též M. 21.

Panna panenství potratila-li by. I. 59.

Panna vdala-li by se bez vuole po-

runíkuov. I. 59.

Pastva v jedné vsi spolená. L. 48.

Pastýuov, žebrákuov a povaleuov
vyzdvihování. R. 18. Item : Též
R 20
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Peet zeuQskau komoniici pi sob
nesau. C. 2.

Peeti své kdož bj^ odpíral. O. 33.

Peeti u listu byly-li by zlámány.

O. 40
Peníze hotové, klenoty, svrch ky a

nábytky. I. 46. Item : Též I. 48.

Penz neb zlatých dlání. V. 19.

Piva vaení artikul na odkladu.

X. 35.

Písaství zemské. A. 46.

Písa zemský v as saudu na ka-
thede. B. 24.

Písa zemský v saudu nesedá. B. 27.

Písa zemský jak má býti pohanin.

C. 23. _

Písa menších desk jezdi k pijí-

máni svdomí. P. 25.

Písae najvyššího dchodové G. 11.

Písae desk menších povinnost.

B. 34. Item : Též C. 2.

Písae menších desk dchod. H. 9.

až do H. 29.

Písae menších desk práce. L. 60.

Písae komorního saudu povinnost.

O. 12
Písai pi dskách, co a jak od eho

beran. F. 20. až do I. 41.

Písaové a komorníci pi dskách.

L. 52.

Písaové mstští lidé dobe zacho-
valí. X. 28.

Písam pí saudu dvorském co se

platí. N. 12. až do íí. 61.

Písauov v mstech pi svdomí
chování. P. 30. Item : Též P. 32.

Plat komorní prodaný. E. 7.

Platové komorní s braním komor-
níka. E. 19. Item : Též E. 24.

Platové z gruntv hamfešty se pro-

kazují. D. 47.

Pobídka k bitv pro náek. K. 47.

Poet osob vtší pemáhá. B. 40.

Potem syn zaotce povinen není.

S. 8.

Podkomoství království eského
úad. A. 46.

Poddané lidi pod sebau majíce a
sami svobodni nejsúce. D. 2.

Poddaní lidé kdyby se pánu svému
zprotivili. K. 52.

Podezelá osoba neb v domnní.
K. M.

Pohánti neb obsilati tikráte z jedné
vci. C. 1.

Pohánti pes smlauvu. D. 8.

Pohnaný hojemství má užiti. B. 44.

Pohnaný toho dne k své pi ohlas

se. B. 43.

Poklidové do uritých asuov se

berau. B. 35.

Pokojné let vydrženi. D. 37. Item:
Též D. 38.

Pokut a vin vyprošování. B. 31.

Pokuta na ty, kdož by králi radili

v odcizování. A. 17.

Pokuta penžitá v phonu položená.

B. 49
Pokuta pro náek a hanní. K. 19.

Pokuta pro nesvdení neb neho
nepoložení. P. 9. Item: Též P. 13.

Pokuty pro neslušné neády králi

náležejí. A. 16.

Pokuty královské v moci JMti se

zuostavují. K. 33.

Pokuty neužívaje do tí let a 18 ne-
dl. O. 44.

Pokutu jakauž máš, též užívaj.

C. 45. Item : Též D. 25.

Pokutu, jakauž na se vztáhneš, pi
té zuostaven budeš. O. 41.

Popravy kdož nemá, k najbližší ná-

leží. K. 35.

Popravy když se vykonávají. K. 61.

Poruníci prosaudí-li, neb vysaudí-li

co. B. 48. Item : Též C. 10. Item :

Též C. 48.

Poruníci otcovští, ^ak pohánti i

pohánni býti mají. C. 36.

Poruníci daní neb po nápadu. C. 37.

Poruníci peníze Ustrni upomínati
mohau. I. 49.

Poruníci k sirotkuom jak se cho-
vati mají. I. 54.

Poruníci nemohau zdláni býti,

když se cti a hrdla dotýe. C. 48.

Porucenství nápadem pišlé. I. 38.

Poruenství když na cenu pipadá.
R. 2.

Poruník mocný otcovský. I. 54.

Item: Též 1. 61.

Poruníka provinní neškodí sirotku.

I. 65.

Poruníky strany zdlati sob mo-
hau. B. 48.

Poruníky qa zisk neb ztrátu uiniti.

C. 62.

Poselství pro vydání lovka, ele-
dína neb služebníka. M. 15.

Poslati ku pánu, když úedník, slu-

žebník aneb eledín co udlá.
S. 7.

Poslové neb relátorové ke dskám.
A. 35.
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Posluov od úadv svdomí zapiso-

vati. P. 17.

Postaviti poddaného nebo služeb-

níka. B. 35.

Potaz panskj> a vládycký. A. 35.

Povaleové jak mají ztrestáni býti.

L. 28.

Povalev a zahalev vyzdvihování.

L 27. Item: Též L. 29. Item: Též

R 17
, ^

Povinnost purkrabí Karlštajnskych.

B. 13. Item: Též B. 14. Item:

Též B. 15. Item: Též B. 16. Item:

Též B. 19.

Práva vedení na duchovní a zápisné

vci. D. 27.

Práva vedení na statky manské. M. 4tí.

Práva obhajovati kdož by nechtl.

D 49
Práva domáhání L. 14.

Právem, a ne mocí bute živi. B. 25.

Právo stáné pro pokutu. B. 49.

Právo stáné nedává se na toho, kdož

po potebách zemských jest. C. 42.

Právo stáné kdož má, drž se jeho.

D. 9.

Právo vésti po rozsudku. D. 19

Právo své dáti i prodati každý

muož. D. 23. Item : Též D. 24.

Proboštové a opatové na dotázky

odpov dajte. C 39.

Prodaj aneb zástava s vayplatau.

D 58.

Projíti letuom kdož by dal. D. 10.

Prokurátora královského v saudu

sedání. A. 10.

Prokurátor pohanin býti má na míst
královském. C. 5.

Prokurátor královský, kdež kon-

ventu není, pohánj C 39.

Promlení práva a své spravedlnosti.

D. 37. Item : Též D. 41. Item :

Též D. 43.

Promleti se nemohau statkové žádní

nadaní k duchovenství. D. 42.

Propadení statkové na krále pipa-

dají. C. 6.

Propauštní lidí z lovenství. M. 14.

Propuštní z desk zápisu. E. 39.

Prošeno nemá býti za úady. B. 2.

Provolací listové k veejuom drži-

teluov. M. 49.

Provolacího listu forma. íí. 11.

Pe vztahující na pokutu zemskau.

A. 42
Pe z saudu zemského, na pátely

které se podávají. A. 42.

Pe, když ped saudem zemským
jest, darmo se te. B. 24.

Pe na pátelích a najednání, . 41.

Pe rozsauzené. D. 6.

Pe aneb cizí vci (nemáš-li k ní

práva) na se neber. D. 7.

Pe vyslyšaná rozsudkem má po-

dlena býti. D. 17.

Fechovávání zhaubcí zemských.

K 41
Pechovávati zlodje a zhaubce zem-

ské žádný nemá. L. 32.

Pevory a abatyše jak pohánti.

C. 38.

Piznání kšaftu aneb k listu. D. 18.

Pi na kterém práv zaneš, na tom

ji konaj. B. 4(í.

Pi úedníci naj vyšší ani menší ped
saudem zemským nevedau. B. 38.

Pi od Nmcuov a cizozemcuov ne-

kupovati. K. 54.

Píjemce vna. Q. 21.

Pijíma zhaubcuov a zlodjuov.

L. 26
Píhody náhlé a tžké když vzni-

kají. O. 13.

Písaha krále JMti. A. 2.

Písaha naj vyššího purkrabí Praž-

ského. B. 3.

Písaha najvyššich úedníkuov zem-

ských i jiných úedníkuov. B. 4.

Písaha pánuov a vládyk do saudu

zemského. B. 5.

Písaha pánuov a vládyk do saudu

dvorského a komorního. B. 6.

Písaha hajtmana hradu Pražského.

B 7
. , . u

Písaha purgkrabí Karlštajnskych.

B. 13.
^ ,

Písaha úedníkuov menších desk

zemských, totiž: místokomorníka,

místosudího, místopísae, úedníka
králové JMti, úedníka podkomo-
ího, písae menších desk, starostv

komorniího, ingrossátora vtších

i menších desk, registrátora, m-
ie zemského, komorníkuov, de-

klamátora. L. 54.

Písahy najisté dny se ukládají. C. 10.

'

Písahy k vydáni svdomí. P. 33.

Item: Též P. 34. Item: Též P. 35.

Item : Též X. 28.

Písahu saudem nalezenau sám každý

vykonaj. C 10.

Psanci, zhaubcové a žháové ne-

mají práva užíti. K. 46. Item:

Též L. 5.
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Puohon dvojí neb trojí vci v sob
obsahující. C. 17.

Puohon ze 20 hiven pro nevydání
lovka. C. 47.

Puohon pro lidi zbhlé neb eládku.
M 11.

Puohon od saudu dvorského.
N. 7.

Puohon pro položení majestátv,
list a cedulí ezaných. P. 14^^

Puohonu zlJdictvi spsob. C. 2.

Puohonem kdož by doma nebyl za-

stižen. C. 3. Item : Též D. 22.

Puohonné dsky. H. 30.

Puohonové a všelijaké vci. C. 2
Puohonové po poádku se vyhlašují.

C. 4.

Puohonové v registra se starostovy
zapisují. C. 4.

Puohonové k zdvižení a jistých

píin picházejí. C. 14.

Puohonové zmatení. D. 6.

Puohonové od saudu komorního.
O. 13.

Puohonové a písndkové pi purg-
krabském saudu. O. 21. Item: Též
O 22.

Puohonové o kladení rozliných
vcí. P. 24.

Puohonuov vyhlašování. B. 34.

Puohonuov vyhlašování pi saudu
komorním. O. 17.

Puovod a pohnaný pi vyhlašování.

B. 34. Item : Též B. 43.

Puovod, jakž na zavolá, ohlas

se. B. 2. Item. Též. B. 43. Item.

Též. B. 50.

Puovod se všemi potebami bu
hotov. B. 43.

Puntovati se proti králi žádný nemá.
A. 8.

_

Purgkrabí najvyššího Pražského,
zámku Pražského opatrování. A. 1,

Purgkrabí najvyššího Pražského
v saudu sedání. A. 36

Purgkrabí Pražského povinnost.

O. 3tí.

Purgkrab Karlštajnský chtél-Ii by
odpuštni vzíti. B. 11.

Purgkrab Karlštajnského zápis na
se. B. 19. Item :" Též B. 20.

Purgkrabskélio saudu poádek a
osazování. O. 19.

.
Piirgkrabstvi Pražského úad. A. 44.

Pnrgkrabstvi Karlštajnské. A. 45.

Purgkrabství kraje Hradeckého.
^ A. 46.

Purkmistra a konšel kdož by po-
hnati chtl. € 40.

Pych co, a jak z nho pohanino
má býti. L. 41. Item : Též L. 42.

Raditi saudcové stranám nemají.

B 28.

Rajtharuov, zlodjuov a povaleuov
vyzdvihování. L. 26.

Rajthar pechovávaní. L. 30.

Rekogníci pro vklad statkuov. E. 3.

Registrátoruov plat. I. 31.

Registíky strany sob vyjednávati
mají. B. 24.

Relací initi se nemají na vci
zemské. A. 20-

Relací listovní z kancelái eské
vycházejí. A. 21.

Relací od krále ke dskám zemským.
A. 35.

Relací pro škody k saudu menšímu.
M 3.

Relací hajtmanuov krajských. R. 14.

Roduov starých páni a jich sedání.

A. 39.

Rodové neb správcové statkuov. C. 34.

Rozdílové statkuov dskami se vy-
konávají. K. 1.

Rozsudek na pi vyslyšanau má
uinn býti. D. 17.

Rozsudkové královští a panští. D. 16.

Rozsudkové když se v saudu zem-
ském djí. B. 23.

Rozvodnní, ohe, nemoc a vzení.
C 44.

Rožumberských pánuov v saudu zem-
ském sedání. A. 38.

Runic jak a od koho se požívati

má. S. 12. až do S. 20.

Runicí k nkomu smiti neb stisk-

nauti. S. 20.

Rudolfa krále rozsudek o závazcích.

K. 29.

Rukojmí míti nemoha k zaruení.
B 47

Rukojmím kdož by za koho déle

býti nechtl. O. 39.

Rukojmím puol léta dáti znáti. O. 42.

Rukojemstvía slib umírá rukojmím.
I. 53.

Rnkojemství se každý drž. M. 26.

Rybníkáuov a škudcuov vyzdviho-
vání. K. 62.

Rybníkái fedrovní listy míti mají.

K. 63.
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ád a piávo obhajováno má býti

. D. 4í)

eník zemský puohony vyhlašuje.

^ {). 2 Item : Též I. 40.

eníci jací býti a jak se chovati

mají. ¥r 1. až do "¥. 5. ;''
;
- '/

eholy a kláštcrové zaveni.' C. 38.

S. Š.
Saud zemský kdy a jak se drží.

B. 21. Item : Též B." 25.

Saudu zemského diiostojenství. A. 23.

Saudu zemského i dvorského osazo-

vání. A. 35. Item : Též A. 36.

Saudu zemského menšího osazování.

L. 53. Item : Též L. 60.

Saudu kterému která vc náleží.

C. 19.

Saudu dvorského spuosob. M. 36.

Item : Tež M. 38. Item : Též M. 47.

Saudu komorního spuosob. O- 3. až

do O. 18.

Saudu purgkrabství Pražského spu-

sob. O. 19. až do O. 47.

Saudové zemští echy osazováni

býti mají. A. 5.

Saudcové zemští mají se k sauduom
sjíždti. B. 23.

Saudcové po vyslyšání rady a na-

uení nedávajte. B. 28.

Saudcuov zemských povinnost.

A. 35. Item : Též B. 23.

Schovanci a pankhartové. M. 13.

Sauditi se zana, a potom by tak

zanechal. B. 46.

Saukup v náku aneb v hanní.
R 21.

Schovati když by co jeden druhému
dal. P. 37.

Sedlský lovk zamordovaný. K. 35.

Sedláni co, a jaká na to pokuta.

P 1.

Sestry, nebylo-li by bratí, závady
vyvažujte. C. 31.

Sestry nedílné bratr nemuož oddliti.

K 7.

Sestru bratr vdávaje, tím ji neod-

dluje. K. 7.

Shonové noní se zapovídají. T. 4.

Slaužiti proti králi žádný nemá.
K 37

Slezáci, Moravané a Lužiané za

cizozemce se nepoítají. A. 18.

Slibové a závazkové nepoádní. K. 28.

Slibem nepoádným zavázaný. K. 30.

Slibem vzn nezavazovati. K. 31.

f

Služebník osoba z stavuov mordé.
K. 35.

Služebníci u pánuov slaužíco. H. 5.

Smlauva Svatovácslavská. X. 1.

Snilauvati se nemuož o zlé zemské.
K 48.

Smlauvcové, držíce na sob pe.
C 41.

Smlauvcové, o lidi smlauvaji, ne-

svdí. P. 26.

Smlauvu s kým máš, nespauštj se.

K. 25.

Smluv, kšaftv a majestátuov, pote-
boval-li by. C 7. Item: Též P. 14.

Smluv neb listuov požádání k uká-
zání. D. 1. Item : Též D. 12.

Smluv nezdržení. C. 49. Item : Též
D 8.

Snmy a sjezdy král pokládati ráí.

A 4
Spojiti dvojí neb trojí vc v jednom
puhonu. C. 17.

Spoleníci všickni pohánti i po
hanni býti mají. C. 33.

Spoleníci jak se mají k sob cho-

vati. E. 33.

Spoleníci, a kteíž by se statky

spolili. K. 9. Item : Též K. 11.

Spolek jak se a ped kým vyko-
nává. K. 10.

Spolkové mezi saudci a stranami

zapovdíni. B. 29.

Spolkové poruníkuom s sirotky

zapovdíni. I. 56.

Šacovati vzn na zámcích. L. 20.

Škod útratních provozování. M. 10.

.. Item : Též P. 24.

Škody ixtratni pi saudu menším.
M. 3.

Špehée odpovdníkuov zemských,
naíkal-li by kdo. L. 19.

Sturmovati, zvoniti a pokik initi

. L 18
Srakuov v saudné svtnici vaysada.

B. 33.

Stáné právo na pohnaného. B. 34.

Item : Též B. 49. Item : Též C 2.

Statek na krále pipadený, ddický
i manský. C 6.

Statek klada do desk, sám ho prvé
nemaje. E. 30. Item : Též E, 31.

Statek králi propadený, pod sv-
ením pijatý. L. 5.

Statek po žen pišlý. I. 48. Itein :

Též K. 3.

Statkové k duchovenství nadaní
nepromlují se. D. 42.
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Statkové a gruntové mstští. X. 1.

Statku neplundrovati po obrannim
listu. D. 20.

Starosty komorniího povinnost.

B. 23. Item: Též C. 2.

Starých nálezuov z desk zemských
pohoalých žádný neužívaj. Z. 3.

Stávati v stráži na nkoho. L. 12.

Stavové v království eském ti.

A. 32.

Stavové s vuoli JMti královské práv
ujíti i pidati mohau. Z. 4-

Stavukové pro a jak se djí.

S. 1.

Strana strany pro vírti nedotýkaj.

A. 32.

Strayc nedílný, bratr neb spoleník.

D. 45.

Straycové nedílní. C 30.

Straycové na straycích dílu jak mají

žádati. K. 5.

Struh a vedení vody na obci. L. 44.

Sudí najvyšší v saudu zemském
vypovídá. B. 39. Item : Též B. 40.

Sudství zemského a dvorského úad.
A. 44

Summa když by byla pisauzena.

D. 21
Suplikací pi odpoích, žádné plat-

nosti. K. 18.

Suplikací vrchnosti podávané. O. 2.

Svditi nemá, kdož e kým na roku
stává. P. 18.

^
IU^'

Svdkové proti dskám vedení. P. 21.

Svdkové lidé sedlští. P. 6. Item :

Též P. 15. Item : Též X. 31.

Svdkuom od míle dva groše. P. 9.

Svdkuov do poledne vedení a po-

stavení. P. 10. Item : Též P. 11.

Item : Též P. 12.

Svdkuov naených stavení. P. 22.

Svdkuov obnovení, dokudž by ne-

zemeli, býti muož. P. 27.

Svdky, prvé než by pe zašla,

vésti. P. 7.

Svdomí jak dávána i pijímána býti

mají. P. 3.

Svdomí vydávati jak všickni po-

vinni. X. 26. Item : Též X. 32.

Item: Též X. 34. Item : Též X. 39.

Svdomí hospodáuov pro škody.

P. 24.

Svdomí listovní schovaná. P. 28.

Svdomí v tajnosti chována mají

býti. P. 1().

'

Svdomí kdož by pronesl, hrdlo má
ztratiti. P. 19.

Svdomí ve všech se nepijímá.
P. 32.

Svrchkové, klénotové a peníze ho-
tové, komu se odkazují. I. 4fi.

Item : Též I. 48. Item : Též I. 50.

Svrchky nad véno žen manžel.
muož dáti. R. 7.

Silnic opatrování a lesuov maycení.
K. 50.

Syn nepravostí otce svého nenese.

I. 66.

Syn dílu od otce žádati nemuož.
'k. 2

Syn otce neb bratí nedílný. I. 48.

Syn od otce oddlený. C. 32.

Synové nedílní od otce svého. C. 50.

Sirotci když by se zle opatrovali.

I 44
Sirotci dojdauce let, o spravedlnost

se domíauvajte. D. 41.

Sirotek dojda let, dílu jak žádati

má. I. 55.

Sirotkuov opatrování od poruní-
kuov. I. 54.

Sirotkuo a vdov saud neb dnové
sirotí. B. 21. Item: Též B. 22.

T.
Tázáno ze jména pi trápení býti

nemá. K. 60.

Tenata se sedlákuom zapovídají.

T. 3.

Tok vody aneb nápadní voda. L.49.
Trápení zloincuov. K. 60.

Trh dvma svdící. C. 46.

Trhové a jarmarkové mají býti svo-

bodní. X. 24.

Trhovými dskami zápisové. E. 36.

Trhu nepoádnému asní odporové.
D 45.

Trhy a jarmarky král dávati ráí.

A. 12.

Tetina pi odhadu co slov. E. 10.

Tvrzí, hraduov a mst stavení. A. 12.

u.
Vidimus poteboval-li by kdo. P. 14.

Úmluvního listu forma pi dvorském
saudu. IV. 9.

Úmluvu asn daj zpravci svému.

. D. 44
Úmluvy vyžádání. D. 19. Item : Též

E. 10.

Úmluvy zjjrávcuom dávati se mají.

B. W
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Úmluvy starosta zpravcím odsýlaj.

, B. 44.

Urokuov co ze sta kop bráti se má.
P. 1.

Urueni statku sirotílio ddinami.
I. 53.

Uruiti povinni neusedli a pespolní.

, B 47
rokovánim nejsau povinni ped

saudy menšími. B. 47.

Úadové stavu vládyckélio. A. 45.

, Item : Též A. 46.

Úaduov zemských naízení. A. 44.

aduov zemskýcli vyprošovati se

nemá. B. 2.

aduov zemských vzdávání. A. 5.

Úaduov dvau žádný nemívaj. A. 26.

Úedníci naj vyšší kdyby koho po-

hánti chtli. C. 24.

Úedníci menší v as saudu na
kathede býti mají. B. 24.

Úedníci menší nemají pi vsti.

, B. 30.

Úedníci žádných relací na vci
zemské pijímati nemají. A. 20.

Úedník od pána ústn odpuštní
, be. S. 5.

Úednikuov zemských v saudu se-

, dání. A. 37.

Úednikuov najvyšších duochodové.
,,F. 39. až do G. 8.

Úednikuov menších duochodové.

, F. 22.

Útok vloží-li kdo, pohánti povinen.

D. 13.

Útok ze škod po rozsudku vložiti.

M. 4.

Uvázání s komorníkem. E. 14-

V. (Viz též O.)

Válkou neb morem petržení práva.

D. 40.

Vayminek jak lidé požívají. I. 41.

Item: Též K. 9.

Vayminka zápisem pozuostavená.

I. 46.

Vaypisové z desk jak se vydávají.

F. 15.

Od vaypisuov vaypovdí co se platí.

F. 37.

Vayplaty na zboží od království

eského. A. 19.

Vayplaty k promlení nepicházejí.

D. 43.

Vayplaty zboží zápisného neb du-

chovního. Q. 6.

Vayprosy a odaumrtí. N. 1 Item :

Též N. 5.

Vaytržné pe a o vayplaty. L. 34.

Vaytržnost co, a kteí artikulové.

L. 40.

Vzen slibem zavázaný. K. 31.

Vzením lidi sob trápíce. R. 14.

Vzn do vzení kdo dá, povinen

jej obviniti. R. 20.

Vzn do obydlí svého pijímaje.

L. 20.

Vzové pro dluhy s vže scházeti

nemají. D. 36.

Víra pod obojí i jednau spuosobau.

A. 32.

Vkladové statkuov do desk. D. 50.

Vkladové do desk majestátuov neb
listuov. F. 7.

Vobeslání vdov a sirotkuov ke
tyem dnuom. B. 21. Item : Tóž

B. 22
Vodcizovati mst a zámkuov nemá

žádný. A. 17. Item : Též A. 19.

Vodpovdníkuov fedrovníci. A. 16.

Vodní tokové neb voda nápadní.

L. 49.

Vodu na gruntech svých pojíti. L. 50.

Vody vedení na obci. L. 44.

Vojny vaytržníkuom a mordéuom
neprozpívají. C. 43.

K vojnám stavové nutkáni býti ne-

mají. A. 29.

Vohe, nemoc, vzení a rozvodnní
vod, dostatené píiny. C. 44.

Item : Též C. 35.

Vohnm kdož by zemi hubil. L. 4.

Item : Též L. 8.

Vaytržnosti neproveda, jaká pokuta.

L. 40.

Vdova kmetina vdala-li by se bez

vuole pána. M. 12.

Vdovy o vno (nemají-íi poruníka)
k komu se utéci mají. D. 20.

Vdovj' s strany vn nezarukují. C. 47.

Vedení práva žádnému zastavováno

býti nemá. I). 29.

Vertovati se ve dskách žádný nemá.

B 26.

Ves nkolika pánuov. L. 44.

Vésti se naddiny pro nezpravu. D. 45.

Vésti se pro nezpravu. E. 10.

Vna králová eská odcizovati

nemuož. A. 25.

Vna co se po jedné seste dá, tolikéž

i po jiných. K. 8.

Vna na manském statku do desíti

kop grošuov. M. 44.
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Vna píjemce. Q. 21.

Vna pevedení. Q. 23. j

Vnem sestry vybyté zbavují se

nápadu. K. 8.

Vn spiacování. Q. 12. Item : Též
Q. 13.

Vnním právem neb zástavau držení.

D. 43.

Vnné právo kdož by prodati chtl.

D 57
Vno jmenované, ale nedané. K. 8.

Vno pedešlé na statku. Q. 17.

Vitelé podlé velikosti a malosti

jak se dlí. D. 26.

Vohnm kdož bj'' zemi hubil, L. 4.

Item: Též. L. 8.

Vopatové a pevorové jak pohánti
mají. C. 38. Item : Též C. 39.

Vopatové a konventové od puo-

honuov jak platiti mají. F. 2'8._

Votázky v saudu zemském sudího

najvyššího. B. 40.

Votec maje dti neoddlené. B. 25.

Votec namíst dtí pohánti i pohanin

býti má. C. 2t). Item: Též . 28.

Votci s dtmi zápis svdící. F. 19.

Vpády do zem kdož by uinil.

L 16.

Vražedník z hlavy na svém práv
sauzen bu. A. 7. Item : Též X. 10.

Vyhlašování puohonuov. B. 34.

Vyprošovati úaduov zemských žádný
nemá. B. 2.

Vyváženým listem kdož by napo-
mínal. O. 32.

Vyveden kdož by byl z komorního
platu. E. 8.

Vyznání zloincuov pi trápení každý
spisovati množe. K. 40.

Vyznání zloincuov. X. 8.

Vyžádání neb vyprošení pánuov
z lavic. B. 37.

Vznešení panen nebo vdov. Q. 15.

v
z. z.

Zájem dobytka na škod. L. 46.

Zajetí dobytka s komorníkem. E. 19.

Zahaleuov a zhaubcv vyzdviho-
vání. L. 27. Item Též : L. 29.

Item : Též R. 22.

Zápis s klausulí v plném práv. E. 6.

Zapisování a puntování proti králi.

A. 8.

Zápisové s místy. E. 35. Item. Též.
E. 40. Item : Též F. 10. Item :

Též 1. 47.

Zápisové poslední proti prvním ne-
platní. F. 3.

Zápisové na mnohé svdíce. F. fi.

Zápisu z desk zemských propuštní.
E. 39.

Zápovd gruntuov. L. 47.

Zamordoval-li by kdo osobu sedlskau.

K. 35
Zaruiti za škody, nemaje na svo-

bodných ddinách. B. 47.

Zastaupením listem zavázal-li by se

jeden druhému. B. 42. Item: Též
B. 44.

Zástava neb prodaj s vayplatau.

O. 58.

Zástavau aneb vnním právem držení.

D. 43.

Zástavy a vayplaty ddin všeli-

jakých. Q. 1.

Zástavy s vayplatami pozuostave-
nými. Q. 4.

Zástavy vénní. Q. 3.

Zástupcové z saudu od stran vyžá-

dání. B. 37.

Zatykacího listu vyžádání. D. 31.

Zaten jsi-li, pamatuj na závazek.

D. 31. Item: Též D. 35.

Zatení neádného když se dotýe.
D. 33.

Závady držitele statkfx povinni vy-

važovati. 1. 53.

Závazkové nepoádní. K. 28.

Závrek Zízení Zemských. Z. 2.

Žaloba ped saudem když se te.

. I. 41
Žalobu puovod pamatuj vložiti. C. 2.

^ Item. Též. C. 14.

Žalovati z jiného a jiné vésti. C. 15.

Zdvihají se puohonové z jistých

píin. C. 14.

Zemské neb obecní poteby. C. 42.

Ze škod strany kdy se viniti mohau.

. M- 7,

Zena thotná byla-li by zatena.

. D. 32
Žena pokud vzném muže svého.

^ R. 3.

Žena od muže v rukojemství uvedená.

R 5.

Zjevní híchové a nepravosti bez

pekážky mají petrhováni býti.

R 21
Zhaubcí zemských pechovávání.

K. 41.

Zhaubcové a nepátelé zem. L. 16.

Zhaubcové a zloinci kdyby ujeli.

L. 25. Item : Též L. 27.
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Židm vymen poádek s stranj^

kradených vcí, a aby toliko na
základy puojovali. Z. 1.

Zlatí jak zplacováni býti mají. (^. 8.

Zloince honiti víickni mají. L. 16.

Zloincovéjatí k naj bližším popravám
dodávám býti mohan. R. 19.

Zloincv a mordév vj^zdvihování.

K. 49.

Zloincv a mordév žádný není

povinen vydávati. M 17.

Zlodjských a kradených vcí kau-
pení. L. 24.

Zlodjuov se varuj a s nimi neobcuj.

L. 32._

Zmatení puohononové kteí jsau.

p. 6
Zmatku kdož by se tiopustil. D. 14.

Znra\'a na ddinách zejména jmeno-
vaných. D. r»4.

Zpráv i)rodaj na škodu není. D. 53.

Zprav}- ddin manských. D. 51.

Zprávy rozliné s jistými pokutami.

E. 2.

Zpravil jak zem za právo má. D. 53.

Zpravuje-li kdo, ímž má neb míti

bude". E. 10.

Zpravní listové na statky. E. 28.

Zpravní list ke dskám pinesený.

F. 1. Item : Též F. 4.

Zpravci raáš-li, k n inu hle. D. 29.

Itera: Též E. 31.

Zpravci svému úmluvu daj od práva.
D 44.

Zpravcím svým na úmluvu dáti asn.
lí. 41. Item : Též B. 44.

Zprotivil-li by se kdo právu. D. 49.
Zprotivil-li by se kdo pánu svému.

K. 52.

Zrádné cedule kdož by psal neb
lepal. L. 15.

Zvodu vyžádání po rozsudku. D. 19.

Zvodové jakým poádkem k vy-
konání picházejí. E. 10.

V<
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