





























































































































































































































































!

"

#

U

%

"



%

"

























(



























1

+



,



,

)

-

*







C

'



"



















I.







!







































…………………………………… 3

-



1. Vznik disertace a využití poznatků v ní obsažených ………………….. 3
2. Stav dosavadního zpracování vybrané tématiky ………………………. 3
3. Příprava České konfederace z roku 1619 ……………………………… 7
4. Forma českého soustátí ………………………………………………… 8
5. Defenzoři ………………………………………………………………. 10
6. Náboženská tolerance nebo netolerance? ……………………………… 11
7. K otázce interpretace textu České konfederace ………………………... 11
8. Autorství textu České konfederace …………………………………….. 12
9. Hodnocení české konfederační listiny …………………………………. 12
10. J. Althusius a Česká konfederace ……………………………………… 13
11. Česko-rakouské, česko-uherské konfederace a pokusy
o další rozšíření České konfederace ……………………………………. 14
12. Konfederační hnutí 17. století jako inspirace pro pozdější dobu ………. 14

"
I

'













"
I









'











'











'





































"



















































………………………………………………………………. 15































I

)

"



I

)







I



I

"







































































……………. 15

…………………………………………….. 17

………………………………………………………………….. 36

2



"

)













































































Autorka se v rámci svého zájmu o dějiny českého ústavního práva zabývá dlouhodobě
konfederačním hnutím v českých zemích na počátku 17. století. Publikovala k této tématice
několik studií uvedených v přehledu literatury, zejména v Právněhistorických studiích. Otázce
vztahu J. Althusia a jeho díla ke koncepci a obsahu České konfederace - první moderní ústavy
České koruny - věnovala článek v Zeitschriftu für Rechtsgeschichte. Výsledky v nich
obsažené využila v předložené práci a obohatila je o další skutečnosti získané letitým studiem.
Disertační práce je po dlouhé době jedinou monografií, která zkoumá podrobněji
konfederační hnutí v českých zemích, obsah konfederačních listin a snahy českých diplomatů
o rozšíření konfederačního svazku o další evropské země.
Záměrem autorky bylo podat nejen přehled dané problematiky, ale v širším evropském
kontextu představit velmi závažnou etapu vývoje české právní historie. Tehdy se i v našich
zemích začíná utvářet teorie a praxe složeného státu.
Zároveň si disertantka kladla za cíl přispět svojí knihou i k potřebě pedagogické a
seznámit v přednáškách s danou tématikou i posluchače právnických fakult v Praze a Plzni,
kde působí.
Disertace v této podobě bude v letošním roce publikována v nakladatelství Karolinum.
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V době utváření se moderní integrované Evropy , je jistě inspirativní vracet se do
minulosti a hledat kořeny a zdroje federativní myšlenky. Jedním z nich je i ústava České
koruny z roku 1619- Česká konfederace.
Ačkoli jde o významný dokument české státnosti doposud chybí v současné
historiografii monografie věnovaná této mimořádné ústavněprávní památce.Pod pojmem
konfederace je třeba chápat v první řadě smluvní sjednocení několika států (zemí), eventuálně
stavů příslušných zemí a dále přímo právní dokument, který toto sjednocení konstituuje či
deklaruje. Česká konfederace je termín pro stavovskou ústavu evangelické povahy z roku
1619, představující významný dokument státoprávního a politického charakteru. Odhalení
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příčin formování konfederačního hnutí v Evropě a v českém státě a přijetí České konfederace,
včetně analýzy tohoto dokumentu, dokresluje výrazně poznání doby předbělohorské a
bělohorské, nejenom u nás. Je možno říci, že jde o jednu z klíčových otázek studia
předbělohorského období v českém státě.
O České konfederaci můžeme nalézt zmínky v historické i právněhistorické literatuře.
Větší pozornost ji v širších souvislostech věnovali J. Polišenský,1 F. Kavka2 a z právních
historiků J. Kapras3 a V. Vaněček.4 Je s podivem, že J. Kalousek5 se ve své práci o českém
státním právu o České konfederaci nezmiňuje, ačkoli šlo o význačnou státoprávní památku.
Samotnou Českou konfederací se podrobněji zabývali pouze R. Stanka6 , B. Jenšovský7a
v posledních letech K.Malý8, V.Válka9,J.Pánek10a J.Bahlcke.11
Stanka napsal poměrně dobrou a přehlednou monografii v německém jazyce. Vychází
z četné rozptýlené literatury a z pramenů, zejména sněmovní povahy. Práce je ovšem
podmíněna dobou svého vzniku. Chybí zde hlubší analýza České konfederace z hlediska
právního a politického a srovnání státu de iure a de facto. Rovněž otázka aplikace České
konfederace v praxi zde není řešena. Autor ponechává stranou i ekonomickou studii 16. a
počátku 17. století v českém státě a nepostihuje tedy ani jistý hospodářský zájem šlechtických
stavů jako jeden z motivů konfederačního hnutí a přijetí České konfederace a dokumentů na
Českou konfederaci navazujících. Zabývá se genezí jednotlivých ustanovení konfederační
listiny a je si velmi dobře vědom ústavněprávní povahy České konfederace. Nevěnuje však
1

Viz např. J. P o l i š e n s k ý,
, s. 76-n., zvl. s. 82-n. Zde podává Polišenský
pregnantní hodnocení české konfederace , kdy ji na s. 133 charakterizuje jako ojedinělý pokus organizovat
střední Evropu bez Habsburků.
2
, Praha 1962, s. 74-n. (85), s. 97 – 134, 154 – 159, s. 200 a 211.
3
P
, I – II, s. 349 a 448 – 452, srv. též K. K a d l e c,
, Praha 1923, s. 296 – 297.
4
, Praha s. 223 – 225.Srv. K.Malý a kol., Dějiny českého a
československého práva do roku 1945,m Praha 1997, s. 77- 8.
5
, Praha, II, vyd., 1892.
6
Die böhmischen Conföderationsakte von 1619,
č. 213, Berlin 1932.
7
, Sborník J. B. Nováka, Praha 1962, s. 495 – 505.
8
K.Malý, Česká konfederace Obnovené zřízení zemské- dvě české ústavy z počátku 17.století. Vývoj české
ústavnosti v letech 1618-1620, Praha 2006 , s. 30-n.. Srv. Týž , Změny státního zřízení v českém stavovském
povstání. Folia Historica Bohemica 8, Praha 1985, s. 63-n.
9
J.Válka, Konfederace z roku 1619 ve vývoji teritoriální a náboženské struktury České koruny. Vladislavské
zřízení zemské, Praha 2001, s. 193-n.
10
J.Pánek, Od České konfederace k Obnovenému zřízení zemskému / kontinuita a diskontinuita v proměnách
českého státu a jeho ústavního zřízení na pomezí stavovství a absolutismu . Vývoj české ústavnosti,cit.d., s. 13-n.
11
J.Bahlcke,viz zvláště,Uunionsstrukturen und Föderationsmodelle im Osten des ständischen Europa.
Anmerkungen zu vergleichenden Ansätzen über das frühneuzeitliche Ostmitteleuropa . Leipziger Beiträge zur
Universalgeschichte und vergleichender Gesellschaftsforschung 8/ 5 , 1998, s. 57-73. Srov. Též J.Bahlcke, Die
Böhmische Krone zwischen staatsrechtlicher Integrität, monarchischen Union und ständischen Föderalismus.
Politische Entwicklungslinien im böhmischen Länderverband vom !%. bis zum !/. Jahrhundert , in
Föderationsmodelle und Unionstrukturen , Über Staaten verbindungen in der frühen Neuzeit vom 15.-18.
Jahrhundert. Hresg. Von T. Fröschl, Wien- München !))$, Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit 21, s. 83103.
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pozornost vazbám českého konfederačního hnutí na ostatní evropské země, zejména na
Nizozemí a Švýcarsko a neupozorňuje ani na vlivy polské.
Oproti Stankově práci je Jenšovského příspěvek rozsahem daleko menší. Jenšovský
napsal článek týkající se bezprostředně přijetí České konfederace červencovým generálním
sněmem v Praze roku 1619. V první řadě vychází autor ze soudobé práce Pavla Skály ze
Zhoře.12 Těžiště Jenšovského pojednání spočívá na formální analýze jednotlivých rukopisů
České konfederace a má tedy prioritně povahu archivně historickou.
K. Malý aj. Pánek se věnovali v první řadě proměnám českého státu na počátku 17.
století. K. Malý se zaměřil na stavovské právo obsažené v české konfederační listině a jeho
proměny směrem k absolutismu , který našel v právní rovině odraz v Obnoveném zřízení
zemském z roku 1627. J. Pánek pak hledá prvky kontinuity a diskontinuity ústavního zřízení
a postihuje proces oslabování stavovství po roce 1620. V. Válka uvažuje o českých
náboženských poměrech a teritoriálních vztazích mezi českými zeměmi vyúsťujících
v ústavněprávní řešení v roce 1619.
J. Bahlcke ve svých mnohých studiích zasazuje české konfederační hnutí do širších
evropských struktur a souvislostí. Posuzuje Českou konfederaci i z hlediska prosazování se
stavovské ideje smíšeného státu a přemýšlí o podstatě federalismu 17. století. Historii
konfederačního hnutí podává z hlediska nejen českých stavů, ale zejména i stavů moravských.
V posledních letech byla věnována pozornost také uherskému konfederačnímu hnutí.
Št. Krivošík13 se v rozsáhlém článku věnovaném uherským a sedmihradským konfederačním
snahám nezbytně dotýká i českých konfederačních koncepcí.
Podněty ke studiu České konfederace přinášejí i některé monografie o životě
význačných osobností protestantského odboje, které se větším či menším dílem účastnily
konfederačního hnutí v českém státě. Jde například o publikaci O. Odložilíka o Karlu starším
ze Žerotína14 a studii H. Sturmbergera15 věnovanou rakouskému diplomatu J. E.
Tschernemblovi, který se zasloužil o uzavření česko-rakouského spojenectví v roce 1619.
Postavou J. Jessenia, který se podílel aktivně na česko-uherském hnutí, se zabýval
v samostatné práci J. Polišenský.16
12

Pavel S k á l a z e Z h o ř e,
, srv. starší edici K. Tieftrunka, P a v e l S k á l a,
I – V, Praha 1865 - 1870 a novější výběrovou edici J. P o l i š e n s k é h o,
, Praha 1964 (zde uveřejněna též kronika Ondřeje z Habernfeldu, Vyprávění o válce české).
13
Príspevok k dejinám stavovském konfederáci českých a uhorských stavov z r. 1620, Právnické štúdie, roč. 7,
1959, č. 1, s. 147 – 187 (zde je uvedena bohatá maďarská literatura zabývající se uherskou konfederační
listinou).
14
O. O d l o ž i l í k,
, Praha 1936.
15
H. S t u r m b e r g e r,
Linz 1953.
16
, Praha 1965.
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Nelze také opomenout studii o monarchomachismu (učení o oprávněném odporu
poddaných proti panovníku-tyranu), který poznamenal protestantský odboj v Čechách a našel
odraz i v textu České konfederace. Vedle starší německé práce od R. Treumanna Die
Monarchomachen,17 uveďme několik velmi dobrých studií J. Hrubeše věnovaných
publicistice a politickému myšlení 16. a počátku 17. století u nás i v cizině.18
Cenné poznatky ať již přímé nebo nepřímé ke konfederačnímu hnutí v českém státě
přinášejí edice pramenů vyprávěcí povahy (Kroniky), prameny historického charakteru a dále
prameny státoprávní. Mezi prameny prvního typu lze například zařadit Kocmánkovu
kroniku,19 která je sice prakotolicky orientována a její hodnověrnost může být brána v potaz,
nicméně poskytuje velmi barvité zprávy očitého svědka průběhu třicetileté války. Za prameny
historické povahy je možno považovat díla soudobých historiků, například Pavla Skály ze
Zhoře20 nebo Pavla Stránského.21 Řadí se sem i Slavatovy Paměti,22 které jsou ovšem psány
z pozic zapřísáhlého katolíka, jsou tedy velmi tendenční a pokud se týká hodnověrnosti ne
zcela spolehlivé. Mezi prameny státoprávní náleží například sněmovní usnesení. Uvedené tři
typy pramenů nelze ovšem dosti dobře od sebe oddělovat, neboť i Pavel Skála uvádí ve svém
díle texty sněmovních propozic a líčí průběh sněmovních jednání, případně cituje či
parafrázuje podstatné části sněmovních usnesení, což má přirozeně charakter státoprávní.
Všechny tři typy pramenů pak více méně vykazují i povahu politickou.
Mezi prameny historického charakteru lze zařadit i soudobou korespondenci, neboť i
ta nám dokresluje poměry doby předbělohorské a bělohorské v českém státě. Z edic
korespondence, které byly vydány v posledních letech, uveďme například dopisy Karla
staršího ze Žerotína23 či korespondování moravských direktorů z roku 1619.24
Velmi dobrými edicemi ke zkoumanému období jsou Prameny k dějinám třicetileté
války (fond Militare)25 a Documenta Bohemica Bellum Tricennale illustrantia,26 kde jsou

17

Lipsko, 1895.
Viz např. J. H r u b e š,
Strahovská
knihovna 1972, 7, s. 47 – 69, t ý ž,
Praha 1974.
19
(k vydání připravila Z. Tichá), Praha 1975, zde uvedena i Kocmánkova kronika.
20
Srv. pozn. č. 13.
21
P. S t r á n s k ý,
Leden 1643, české vydání B. R y b a,
, Praha 1953.
22
K vydání je připravil J. Jireček, Praha 1866 – 1868.
23
K a r e l s t a r š í z e Ž e r o t í n a,
(vyd. N. Rejchrtová) Praha 1892.
24
, Z korespondence moravských direktorů, k vyd. připravila L. Urbánková, Praha
1979.
18
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, vyd. V. Líva, Praha 1951 – 1957. V práci byl využit III. díl 1618 – 1625, Praha 1951.
26
, T.I, II (J. Polišenský, M. Toegel a d.), Praha 1971, 1972
(německé znění české konfederace II, s. 151-n, č. 149).
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obsažena četná místa týkající se bezprostředně České konfederace (je zde otištěn i německý
text České konfederace).
V archívech se k období direktoria a sněmovnictví na počátku 17. století a České
konfederaci zachovalo velmi málo. Jde spíše o zlomky, neboť velká část archívu direktoria
byla samostatnými předáky protestantského odboje zničena, aby se katolíkům dostalo do
rukou co nejméně materiálů, které by mohly přívrženci císaře a katolicismu použít a zneužít
vůči představitelům protestantské strany. Mnohé dokumenty byly také vyvezeny Bedřichem
Falckým a exulanty do ciziny a nacházejí se dnes převážně v zahraničních archívech.
Pokud se týká edic textu České konfederace, jmenujme alespoň Kameníčkovy Zemské
sněmy a sjezdy moravské,27 kde je ve druhém svazku obsažen text České konfederace a dále
Documenta Bohemica,28 ve kterých je uveřejněno německé znění české ústavy.
Jeden z textů České konfederace se nachází ve Státní knihovně v Praze v oddělení
rukopisů.29 Znění obsahu České konfederace z obou uvedených edic a textu tisku ze Státní
knihovny se liší pouze nepatrně ve formulacích, přičemž obsahová stránka tím není nijak
dotčena. Jeden z rukopisů České konfederace opatřený pečetěmi stavů českého státu je uložen
v korunním archívu Národního archívu v Praze.30 Rovněž i toto znění se nikterak podstatně
neodlišuje od textu České konfederace v obou edicích a od textu z rukopisného oddělení
pražské Národní knihovny
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Česká konfederace z 31. července roku 1619, kterou vyvrcholil střet mezi českými
evangelíky a katolíky na prahu třicetileté války, obsahovala normy ústavního života celého
českého státu. Byla uvozena poměrně obsáhlou preambulí, ve které se uvádělo, že české země
se spojily, aby si vzájemně pomáhaly. České země patřily sice již dříve k sobě, ale nyní chtěly
zabezpečit ještě užší sjednocení. Tento spolek – „sjednocené země“ – volná federace pěti
zemí (Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice) směřoval k ochraně stavovských
privilegií. Již z úvodní části preambule tedy vyplývá jasně cíl spojení českých zemí i nové
české ústavy. Země spojené v Českou konfederaci (název Česká konfederace se používá jak
27
28

Fr. K a m e n í č e k,
Srv. pozn. č. 32.



Z











y











y











Brno 1902, II, č. 32, s. 649-n.
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v Praze, sign. 54 C 152, viz též tisk UK sign. 65 E 2468.
30
Archív České koruny, inv. č. 2327 SÚA.
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staré tisky UK

pro samotnou ústavní listinu, tak pro svazek českých zemí) se rozhodly zamezit všemi
prostředky pokusům o panovnické samovládí a bojovat proti katolické vládě.
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Forma státu spočívala v souladu s Českou konfederací na federativním principu. Šlo tu
o konfederaci nebo spíše o volnou federaci skládající se z pěti historických zemí – Čech,
Moravy, Slezska, Horní a Dolní Lužice. Z článku č. 2 České konfederace by se mohlo
dovodit, že vedle zemí byl individuálním členem konfederace také volený panovník, který stál
v čele státu. Jeho pravomoci byly silně omezena ve prospěch evangelických stavů. V podstatě
rovnovážný dualismus panovník – stavové realizující se v období stavovské monarchie byl
porušen ve prospěch evangelických stavů. Na základě České konfederace došlo k vytvoření
stavovského státu – monarchie mixta. Společnými orgány konfederace byly generální sněm,
česká dvorská kancelář, defenzoři, (zároveň měla i každá země svůj defenzorský sbor) a do
jisté míry i rada nad apelacemi. Konfederované země měly dále společné vojenské velení a
byly spojeny úsilím o obranu evangelické víry. Forma státu Českého království (pojem Česká
koruna ustoupil do pozadí) se vytvořila na základě smlouvy mezi historickými zeměmi a
Česká konfederace měla tedy smluvní charakter. Tyto země vystupovaly jako právnické
osoby na principu rovnoprávnosti, i když Čechy měly, jak vyplývá z textu České konfederace,
prioritní povahu mezi sjednocenými zeměmi (například ustanovení o volbě panovníka).
Česká konfederace vycházela z principu volební monarchie. V čele státu stál volený
panovník odpovědný stavům. Byl zavázán zachovávat zejména stavovská privilegia, Majestát
a Českou konfederaci (článek č. 2) a byl povinen potvrdit česko-slezské sjednocení
(konfederaci) z roku 1609 (článek č. 7). Nově zvolený panovník přísahal stavům pouze za
svoji osobu, v přísaze již nebylo uvedeno, že se vztahuje i na jeho nástupce (článek č. 24).
Česká konfederace vycházela v úpravě vztahu panovník – stavové z priority
protestantských stavů. Četná ustanovení dokládají jasně prosazování se této zásady. Jde
například o ustanovení č. 30 České konfederace o oprávněném odporu stavů proti panovníku
či články o defenzorech, které úzce souvisí právě s článkem č. 30.
Do mnoha článků České konfederace se přímo či nepřímo promítají otázky týkající se
vztahů mezi jednotlivými zeměmi konfederace. Některé záležitosti celostátního významu
řešily orgány konfederace (obrana státu, zahraniční politika atd.) a jiné byly ponechány
v kompetenci orgánů jednotlivých zemí. Ve vymezení okruhu otázek řešených na úrovni
8

konfederace a na úrovni jednotlivých zemí jsou však ustanovení České konfederace skoupá.
Česká konfederace zde zřejmě navazuje na komplex norem přijatých zemskými sněmy,
zejména na zemská zřízení, která řeší podrobněji kompetenci orgánů České koruny.
Česká konfederace vychází z principu rovnoprávnosti zemí, i když Čechy měly jasnou
preferenci, jak dokládají některá ustanovení nové ústavy (např. volbě panovníka, při které
měli Češi dva hlasy). Samotný název sjednocených zemí – Česká konfederace – pak rovněž
svědčí o prioritě Čech v celém komplexu zemí tvořících konfederaci.
Podle ústavy si jedna země vůči druhé zemi neměla osobovat nadvládu a každé zemi
měla být zachována jistá míra autonomie – suverenity (články č. 56, 100). Výslovně je
v ústavě stanoveno, že každá země se řídí svým právem, v první řadě je zde myšleno právo
zemské, a že nejvyšší úředníci Českého království mají právní řád té které země respektovat
(článek č. 36). Král nesměl rozhodovat v závažnějších věcech týkajících se celého Českého
království bez vyjádření stavů jednotlivých zemí (články č. 31 – n.). Z četných ustanovení
České konfederace vyplývá, že panovník i nejvyšší úřady musí plně šetřit svobody a
privilegia jednotlivých konfederovaných zemí.
Nejvyšším zákonodárným orgánem byl ve státní struktuře českého státu již od 14.
století generální sněm, což našlo své vyjádření i v České konfederaci.
Společnými výkonnými a správními orgány konfederace byly česká dvorská kancelář
(článek č. 34) a sbor defenzorů.Do jisté míry byl společným orgánem konfederace i soudní
orgán výrazně politické povahy – apelační soud.
Nejvyššími zákonodárnými orgány jednotlivých konfederovaných zemí byly zemské
sněmy, kterým byly věnovány závěrečné články České konfederace (články č. 95 a 96).
Výkonnými a správními orgány jednotlivých zemí byly zemské úřady. Podle České
konfederace nesměli být dosazováni do důležitých zemských (i městských) úřadů cizinci
(článek č. 3). Toto ustanovení mělo svoji historickou genezi.
Česká konfederace vycházela teoreticky z myšlenky náboženské tolerance, ale
prakticky téměř ve všech ustanoveních je dávána priorita evangelíkům. Nejvýznamnější
zemské úřady v zemích konfederace měly být soustředěny v rukou evangelíků. Podle článku
č. 16 České konfederace měly být v Čechách obsazovány evangelíky úřady pražského
purkrabího, nejvyššího kancléře, obou purkrabí karlštejnských (sněmovní usnesení z roku
1547 počítá s jedním purkrabím karlštejnského kraje z řad evangelíků, druhým z řad katolíků)
a nejvyššího písaře. Dále měli být z řad evangelíků jmenováni prezident nad apelacemi, oba
podkomoří, hejtman hradu pražského, oba hofrychtéři a mincmistr.
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Na Moravě měli být jmenováni z řad evangelíků zemský hejtman, nejvyšší komorník,
podkomoří a nejvyšší písař. Ve Slezsku to byli vrchní hejtmani a hejtman a kancléři
v dědičných knížectvích. V Horní a Dolní Lužici měli být evangelíky oba zemští fojtové,
zemští sudí a hejtmané.
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Do České konfederace byl zařazen velmi důležitý komplex norem týkajících se
defenzorů – obránců víry. Poprvé byl zřízen úřad defenzorů v Čechách v roce 1575 na
základě České konfese. K obnově tohoto úřadu pak došlo Rudolfovým Majestátem v roce
1609. Defenzoři byli voleni protestantskými stavy a jejich volbu potvrzoval panovník. Ve
sboru defenzorů byli paritně zastoupeni reprezentanti panského stavu, rytířského stavu a měst.
Defenzoři měli obstarávat a zajišťovat všechny náboženské záležitosti týkající se příslušníků
České konfese. Měli právo obsazovat konsistoř pod obojí a byl jim svěřen dohled nad
Univerzitou (Akademií). Čeští defenzoři byli dále oprávněni svolávat sněmy protestantských
sborů. V Rudolfově Majestátu otázka kompetence defenzorského sboru nebyla řešena
(zabývalo se jí sněmovní usnesení z roku 1610) zřejmě proto, aby bylo docíleno snadnějšího
souhlasu katolíků s Majestátem. Instituce defenzorů skrývala totiž v sobě jisté potenciální
radikální jádro, jak se ostatně projevilo i v první polovině roku 1618 (protestantské sjezdy
před defenestrací).
Text České konfederace (články č. 59 – n.) jasně vycházely z pojetí úřadů defenzorů
jako orgánu hájícího protestantskou víru. Na druhé straně však byl institut defenzorů
koncipován jako výrazně státně politický orgán s jistými kontrolními pravomocemi. Každá
konfederovaná země měla své defenzory, přičemž sbor defenzorů těchto jednotlivých zemí
tvořil jakýsi centrální orgán na úrovni konfederace.
Defenzoři měli mít přehled o stavu vojenské připravenosti jednotlivých zemí a měli
být informováni o stavu vojenské hotovosti a finančních prostředcích pro vojenské účely.
Sbor defenzorů plnil rovněž úlohu jakéhosi ústavního soudu. Obyvatelé jednotlivých
sjednocených zemí se mohli obracet na defenzory příslušné země eventuálně na centrální sbor
defenzorů, pokud se cítili zkráceni ve svých právech. Konfederační ustanovení jsou však
v tomto směru poměrně skoupá.
V článcích č. 70-n. České konfederace je podobně řešena otázka hlavní defenze, pod
kterou je třeba zhruba rozumět vojenskou obranu konfederovaných zemí v případě jejich
10

napadení vnějším nepřítelem. Každá země měla svoji hotovost a v případě napadení jedné
z konfederovaných zemí nepřítelem, byly druhé země spojené v konfederaci povinny jí
vojensky pomoci. Podrobně byla stanovena kvóta vojenské pomoci jedné země druhé a lhůta,
ve které měla být tato pomoc poskytnuta.
V instituci defenzorů můžeme spatřovat i kořeny ústavního soudu, který v podmínkách
počátku 17. století měl řešit spory mezi zeměmi a souladnost zákonů s textem České
konfederace.
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V ustanoveních České konfederace týkajících se primárně víry, se vychází
z preferování a ochrany evangelického náboženství. Jezuitský řád byl vypovězen
protijezuitskými dekrety ze země, což bylo znovu proklamováno v článku č. 4 České
konfederace. Majetek jezuitského řádu byl konfiskován ve prospěch evangelické církve. Bylo
stanoveno, že panovník se nemá v žádné záležitosti radit s příslušníky jezuitského řádu
(článek č. 3). Dále byl vysloven zákaz povolávání a zavádění nových řádů do země (článek č.
5). Kostely a kláštery, které byly v držení a správě protestantů jim měly zůstat i nadále
(články č. 6 a 8). Podle článku č. 11 nesměli být napříště dosazováni do duchovních úřadů
cizozemci. Nikdo z duchovních pod jednou nemohl „jakou vrchnost nad evangelickými
v věcech duchovních, mnohem méně v světských sobě osobovati“ (článek č. 15). Podle
článku č. 12 se měli všichni katolíci zavázat stavům příslušné země, že nebudou vystupovat a
ani nic činit proti Majestátu a Porovnávání. Ti, kteří by nesložili přísahu, nebo ji dokonce
odmítli složit, byli považováni podle článku č. 97 České konfederace za „zpronevěřilé syny
vlasti“.
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Stý článek je jakousi interpretační klauzulí. Praví se zde, že všechny konfederační
,,artikulové mají být bez újmy výsad, práv, privilegií svobod, zřízení a dobrých starobylých
zvyklostí jedné každé země.“ Při aplikaci konfederačních článků pak toto pravidlo mělo být
soudci šetřeno.
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V úvahu měly být vzaty i dodatečně přijaté zvláštní články k textu České konfederace.
Přirozeně se mělo v kontextu dalšího vývoje přihlížet i k obsahu dalších konfederačních
ujednání.
V tomto kontextu lze uvažovat o možné aplikaci principu lex posterior derogat priori.
Uplatňoval se samozřejmě v ústavněprávních ustanoveních upravujících např. volbu krále či
obsazování vysokých úřadů.
V oblasti majetkového práva či trestního práva platila stále, jak vyplývá ze stého
artikulu zemská zřízení a dobré zvyklosti země. Nemohlo tomu být ani jinak, neboť Česká
konfederace byla ústavním dokumentem a ,,soukromého“ a trestního práva se netýkala.
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Autoři České konfederace nejsou známi a patrně se je nikdy nepodaří zjistit. S největší
pravděpodobností šlo o muže s juristickým rozhledem ze skupiny protestantského tábora.
Víme, že inspirátory českého konfederačního hnutí a textu České konfederace byli Václav
Budovec z Budova a Jáchym Ondřej Šlik, oba nesporně vzdělaní a s velikou politickou
erudicí. Autorem mnohých písemností českého stavovského odboje byl právník a sekretář
českého kancléře Benjamin Fruwein. Rovněž jeho bratr Martin Fruwein se podílel na
sestavování a koncipování četných protestantských dokumentů (například byl autorem první
Apologie). Jsme dobře informováni o diplomatických konfederačních jednáních Jana a Petra
Milnera a Pavla Ješína. Není vyloučeno, že autora či autory České konfederace můžeme
hledat přímo mezi nimi.
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Text České konfederace je třeba posuzovat při jeho analýze v úzké souvislosti se
zvláštními články jednotlivých historických zemí, které byly schváleny českými stavy po
dohodě se zástupci té které země v Praze dne 4. září 1619. Tyto zvláštní články vyplnily
mnohdy mezery v právní dikci ústavy Českého státu. Přesto je však nutno konstatovat, že po
stránce juristické, i když autoři prezumovali existenci zemských zřízení, která upravovala
podrobně mnohé otázky týkající se Českého království, je ústava v některých směrech značně
útržkovitá. Jde například o problematiku finanční, obchodní atp., některé otázky zde nejsou
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řešeny vůbec (měla, celní záležitosti). Mnohých závažných otázek se Česká konfederace
dotýká velmi málo, ačkoli by ústava měla na ně v každém případě pamatovat (zahraniční
politika, vztahy mezi nejvyššími orgány konfederace a orgány jednotlivých zemí).
V tomto kontextu ovšem vyvstává otázka o uplatnění zásady lex posterior derogat
priori, to znamená, zda Česká konfederace jako ústavní listina rušila zemská zřízení roku
1564. Jak již bylo uvedeno, šlo o evangelickou ústavu, která řešil pouze otázky
ústavněprávního charakteru a nová úprava- např. volba panovníka či obsazování úřadůpřirozeně rušila stávající právní úpravu. Normy trestního, majetkového i procesního práva
platily však nadále.
Česká konfederace trpí také jistou nevyvážeností, i když lze pochopit, že vypjatá
situace tuto nevyváženost v určitém směru vyžadovala a přímo si ji vynucovala. Uveďme
například velmi podrobná ustanovení o obraně na úkor ustanovení o sněmování či věcech
ekonomické povahy. Není také jasné podle jakého klíče seřazovali autoři jednotlivá
ustanovení. Byla zde kritériem závažnost úpravy té které otázky státoprávního života?
Česká konfederace dostatečně legalizovala vzpouru evangelických stavů proti
místodržícím a konec konců i proti Ferdinandu II. (princip legality). Byla jedním z důsledků
státního převratu, kdy se politický a mocenský konflikt mezi evangelíky a katolíky vyhrotil
natolik, že muselo dojít mezi oběma stranami k prudkému a ostrému střetu.
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Zajímavou kapitolou zůstává otázka vlivu díla J. Althusia, zvláště jeho úvah o
„federaci“ na pojetí české konfederace. Při podrobnějším studiu jeho Politiky lze nalézt
značnou příbuznost mezi jeho ,, kompozitními“ útvary a konfederací českých zemí.
Celá koncepce české ústavy je založena na dualistické struktuře – panovník - stavové a
na pojetí suverenity jako principu koncentrace veřejné moci v rukou stavovských orgánů a
panovníka. Na druhé straně se nevylučovala i jistá partikularista ve výkonu moci – např.
města. Svým pojetím vztahu stavů a krále se Česká konfederace tak blížila názorům
reprezentovaným Althusiem.
Přes podobnosti mezi Althusiovou Politikou a Českou konfederací se však nemůžeme
dopustit zjednodušení spočívající na hledání přímé linie mezi nimi. Daleko spíše obojí
odráželo podobně myšlenkové klima a určité teoretické proudy konce 16. a počátku 17.
století.
13
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Stavové z Dolních i Horních Rakous a stavové uherští a sedmihradští se smluvně
spojili s konfederovanými zeměmi České koruny. Šlo tu o zájmové personální sjednocení,
teritoriální složka byla až na druhém místě. Ujednání evangelických stavů směřujících proti
Habsburkům odrážela jejich snahu o koordinaci konfederačního hnutí na širší bázi.
Konfederační smlouvy tu představovaly mezinárodní ujednání s ústavněprávními
prvky. Jejich hlavním společným rysem je teorie legality, která opravňovala odboj proti
habsburským panovníkům a katolickým stavům.
Dosud málo probádanou kapitolou zůstává snaha českých stavů, jmenovitě Petra a
Jana Milnerových a i Jana Jessenia o rozšíření konfederace o stavy jiných zemí, jmenovitě
nizozemských. Jednání v tomto směru probíhala, avšak zůstala pouze na počátku. Blížila se
,,Bílá hora“ a s ní zmaření všech těchto pokusů.
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Idea rovnosti spojených zemí, byť narušená např. ustanoveními české konfederační
listiny o volbě krále, je důležitým principem prosazujícím se sice těžce, ale přece jen v dalších
bilaterálních či multilaterálních ujednáních. Zmiňme zde alespoň konfederační listinu polsko
litevskou z roku 1632.
V konfederačních ujednáních můžeme hledat i inspiraci pro různé modely integrace
Evropy, zvláště např. v případě konstrukce institutu defenzorů jako ústavního soudu.
Každopádně při úvahách o federalismu a konfederalismu nelze Českou konfederaci a
smlouvy na navazující opomenout.
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Výbor z textů ke studiu obecných dějin státu a práva (redig. J. Tureček). Praha 1956 – zde
zkrácený text dohody o Utrechtské unii.
, Z korespondence, ed. N. Rejchrtová, Praha 1982.
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The Czech Confederation of 1619 represented the culmination of endeavours for a
confederation, showing the conflicts between the Catholics an Evangelists .
The Confederation paper, accepted at the Prague General Assembly in July 1619,
was the first Constitution for the entire Czech Crown. It was an Evangelic constitution, as if
preferred the evangelic faith and only the Evangelists were allowed to hold the named state
offices .
The Constitution also blocked the right of the Estates to oppose the ,undeserving,
monarch and thus followed the teachings of the monarchomachs.
The Czech Confederation also pressed for a, federal, state structure, showing also
Althusian, federative, ideas.
An interesting chapter in the history of the Czech confederative movement is its
spreading in to the Estates of other countries. The Czech Estates , the Moravan an Silesian,
werw eventually joined by the Austrian and Hungarian Estates .
The research of the Czech confederate movement and the analysis of the independent
Constitution of 1619 is of importace even today, with the integration of Europe taking place.
Although the Evangelists had been braten and the Constitution had been valid only
until the battle at Bila hora in the year 1620, when in the figur for power the Catholics and the
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policy of the Habsburgs had been victorious, we can find many momenst for inspiration for
the prezent times as well.
I tis not a question of the mentioned integration processes in Europe and their
comlications, but also of the further theories of federalisation. Which are those inspiring
resources that can still be used ? First of all there are the diplomatic activities leasing to the
spreading of the Czech Confederation and the solution of the relationships between the central
power and ,, power of the country“.

37

