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PŘEDMLUVA VYDAVATELOVA.

Náhlá smrt profesora Josefa Krále byla nejen těžkou škodou 
pro kulturní život český, jemuž byla tak vyrvána jedna z nejvý
raznějších a nejvýznamnějších hlav, nýbrž zejména velikou ztrátou 
pro pěstitele a ctitele antiky, kteří s Králem ztratili vůdce a učitele 
nenahraditelného. Jeho ohromných vědomostí a neumdlévající ráz
nosti bylo by potřebí zvláště i dnes, kdy vlna módní časovosti 
se z neznalosti antiky prudce proti ní staví.

Jednota Českých Filologů má ke Královi závazky ještě bližší, 
než jen čistě vědecké. On byl několikrát a po dlouhou dobu jejím 
starostou, on ze svépomocného, převážně studentského sdružení 
udělal vážný spolek vědecký, nesporného významu v českém světě 
odborném. Královi vděčí Jednota za vybudování řádného hmot
ného základu, jenž jí iniiožňuje vydávati za přístupné ceny ná
kladná díla vědecká, na která se ani u nás obětavost a ochota sou
kromých nakladatelů nevztahuje. A co znamenal Král pro Listy 
Filologické, Jednotou vydávané, netřeba ani zvláště připomínati.

Proto bylo přirozeno, že Jednota musí uctíti památku Krá
lovu trvale, a to tak, jak nejlépe by se shodovalo s celým rázem 
jeho činnosti. Dovršeno bylo životní dílo jeho 2. vydáním Rhyth
mik}· (1Q15), poslední překlady (Aischylova Promethea a Teren- 
tiova Kleštěnce) se tiskly v Akademii. Pomýšlelo se tedy na dvě 
věci: knižní vydání České prosodie, v dosavadní úpravě v List. Fil. 
těžko a nezručně přístupné, anebo na vydání některé akademické 
přednášky obzvláště významné. Po delším uvažování o všech strán
kách zamýšleného podniku rozhodl se výbor Jednoty, že vydá 
svým nákladem akademická čtení Králova o ústavním zřízení řím
ském, a to jak pro jejich důležitost, tak i pro stupeň propraco
vání; hodlal totiž Král vydati je svého času knižně jako vědeckou 
příručku. Záměr se tenkrát —- před třiceti lety — neuskutečnil, po
něvadž nebylo nakladatele. Jednota sama se tehdá ještě podniku 
takového odvážiti nemohla. Král sám, když nebylo naděje, že svůj 
záměr provede, látku dále pro knihu neupravoval, nýbrž jen pro 
akademická čtení. Ťo však činil stále, a doplňoval novými výzkumy 
až do posledka. Ústava římská byla také z posledních přednášek, 
jež na universitě měl.
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Toto stálé doplňování, a pak zvyk Králův, že si zápisků pro 
přednášky neupravoval stilisticky, poněvadž on nikdy nečetl, 
nýbrž vykládal, způsobilo, že pro nynější vydání bylo potřebí 
vydavatele. Když volba výboru Jednoty určila k tomu podepsa- 
ného, ujal jsem se této práce okamžitě, vida v ní jednak možnost 
trvalého obohacení české literatury odborné dílem, jež. by jinak 
snadno zaniklo, hlavně však vítanou příležitost projeviti aspoň 
dílu zesnulého svého drahého Mistra dík a vděk žákův za to ne
ocenitelné, co Král jako učitel universitní a jako člověk svým po
sluchačům poskytoval.

Že dílo vychází tiskem teprve teď, víc než tři roky po smrti 
Králově, budiž přičteno jednak obšírnosti a rázu jeho, jež při 
vydávání zvláště nutily k pečlivé opatrnosti při úpravě, dokončené 
na podzim r. 1919, jednak neutěšeným poměrům tiskovým, které 
způsobily, že tisk knihy svěřen býti musil tiskárně pro sazbu 
knih odborných teprv se zařizující. Přes ochotu její se však ne
podařilo tisk žádoucí měrou urychliti, poněvadž byla tiskárna vá
zána ještě i pracemi jinými. Okolnosti tyto zajisté omluví i několik 
tiskových chyb, které přece ještě v sazbě zůstaly.

Při práci postupoval jsem dle těchto zásad : šlo předně o to, 
aby bylo vydáno dílo Královo, za druhé však, aby bylo přizpů
sobeno praktické potřebě a dbalo náležitě i nejnovějších prací od
borných zcela v duchu Králově.

Jako základu užíval jsem rukopisu Králova a vlastních zápisku 
z doby, kdy římské zřízení naposled přednášel. Z těchto dvou 
pramenů, kontrolovaných neustále literaturou antickou i moderní, 
jsem pořizoval text jednotlivých paragrafů, maje při tom na zřeteli 
i pozdější některé poznámky, opravy a doplňky Králem připojované. 
Pokud jsem byl nucen samostatně upraviti neb doplniti některé 
části, snažil jsem se při tom nevybočiti z mezí daných celkovým 
nazíráním Královým na římské dějiny a ústavu. Místo Královo 
v badání starožitnickém je na samém konci období zahájeného a 
ovládaného Mommsenem. Král je však méně schematický, než 
Mommsen, leckde kritičtější a veskrze samostatný. Jen v méně 
podstatných a samozřejmých věcech přejímá Král prostě výklady 
dřívější (na př. o insigniích magistrátů), všude jinde látku veškeru 
zpracovává kriticky, takže přichýlí-li se kde k nějakému mínění, 
není to jen zdání pravděpodobnosti, jež ho k tomu přimělo, nýbrž 
opravdové přesvědčení o správnosti. Zdravý úsudek, opírající se 
o znalosti opravdu široké, vedl Krále spolehlivě i v bludišti a 
chaosu, jenž připravoval novou epochu historického badání. Bylo 
to tím snazší, protože těžisko Králova díla je ve výkladu o jedno
tlivých zřízeních, a nikoliv o historických podmínkách jejich vzniku 
a podstaty.

Rukopis Králův obsahoval výklady o pojmu starožitností, o pů
vodu a jménu obyvatelstva, o občanství a stupních jeho, o stavech, 
magistrature, o senátu, o komitiích. Z přehledu jednotlivých ma-
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gistratur pak výklad o konsulátu, praetuíe, quaestuře. Úplnosti tu 
nebylo, také ne úměrnosti v zpracování jednotlivých odstavců. 
Rozhodl jsem se přidati jen odstavec o aedilitě a vstupní výklad 
o pramenech a dějinách starožitnického badání. Byl to ústupek 
praktickému účelu knihy. Jsem si vědom, že bude pohřešován na 
př. odstavec o tribunátu plebejském, censure, vigintisexvirátu, prin
cipátu a j., ale nedoplnil jsem jich úmyslně, poněvadž jednak je 
o všech těchto institucích obšírně mluveno při všeobecném vý
kladu o magistratuře, senátu a komitiích, jednak by se zvláštní 
přehledný výklad na př. o tribunátu nemohl vyhnouti právě sou
stavnému probrání otázky historického původu tohoto zřízení, a tu 
výklad, jaký bych byl nucen podati dle nynějšího stavu badání 
dějezpytného, nutně by se vymkl rázu, obsahu i účelu knihy 
Královy.

Vážnější /.měnu jsem si dovolil jenom jednu, totiž v uspořá
dání a postupu výkladů. Způsob, jakým Král přednášel toto Státní 
zřízení, byl mnohdy určován jen důvody čistě vnějšími: délkou 
semestru a počtem hodin, které mohl tomuto čtení věnovati. Byly 
tedy některé odstavce značně obšírné, jiné zas jen krátké a stručně 
naznačené, jinde opět navazovalo-li se na látku v jiném se
mestru probíranou — se tytéž podrobnosti znova a stejně obšírně 
opakovaly. To mělo ovšem svůj význam praktický jen při před
náškách, ale vzhledem k tomu, že nyní šlo o vydání účelné knihy 
a nikoliv jen pouhých zápisků akademických, snažil jsem se co 
možná odstraniti všechny stopy těch vlivů jen vnějších a docíliti 
aspoň poměrné souměrnosti jednotlivých odstavců navzájem.

Stejnými důvody účelnosti veden položil jsem výklad o ob
čanském právu, jeho získání, ztrátě a stupních před výklad o fa
milia, gens, liberi, servi, patroni, clientes atd., kteréžto věci pří
mého neb aspoň plného rázu veřejnoprávného nemají, vysvětlujíce 
pouze a lépe objasňujíce základní pojem občanství.

Ponechal jsem tyto výklady v nezmenšeném rozsahu, protože 
i leckde jinde přidány jsou poznámky o věcech kultovních a kul- 
turně-historických, jež se zařízeními veřejnými jsou v souvislosti. 
Vůbec pak výklady Královy vyznačují se tím, že vyhýbá se hle
diskům příliš jednostranným a podává starožitnosti v pravém 
toho slova smyslu.

Co se týče citování, tu budiž zdůrazněno, že v prvé řadě 
čerpány jsou doklady z pramenů antických. Citáty Královy 
byly vesměs srovnány, upraveny, místy doplněny neb vhodnějšími 
nahrazeny. Úprava týkala se především auktorů, kteří jsou nyní nově 
a ve změněné úpravě vydáni, hlavně je to Festus, jenž převeden 
na vydání Lindsayovo (Lipsko, Teubner 1912), a nápisů, jež cito
vány dle Corpus Inscriptionum Latinarum (C I L), výjimečně také 
dle dobrého výboru Dessauova.

Práce moderní uváděny jsou způsobem tím, že v textu hovo
řeno o jednotlivých názorech pouze tam, kde skutečně mají vý-
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znám, totiž při řešení jednotlivých problémů, nebo kde podávají 
nějaký výklad nový, k němuž nutno zaujmouti stanovisko. V po
známkách neb na konci odstavců pak připojována je další litera
tura speciální, zejména novější. Pojednání dnes nepotřebná neb 
zastaralá uváděna nejsou, spíše hleděno publikací nejnovějších. 
V této věci měl jsem dobrý základ v Králových seznamech a pří
piscích, ostatek jsem se snažil doplniti, aspoň v poznámkách, ze
jména za svého pobytu římského. Jsem si ovšem vědom, že i tak 
leccos ušlo, co by mělo býti zaznamenáno, ale vina toho spočívá 
do značné míry na nedávných a nynějších poměrech. Ony také to 
jsou, jež znemožnily soustavné zapracování literatury slovanské.

V bibliografickém soupise na začátku knihy sezna- 
menány jsou nejdůležitější publikace knižní o římských starožit
nostech a dějinách bez ohledu na stanovisko auktorovo, tedy věci 
nejen přímo starožitnické, nýbrž i právnické a historické. Knize 
pak jsou přidány rejstříky, jimiž má se umožniti co nejpraktič
tější její užívání. První rejstřík je věcný a obsahuje všechny od
borné pojmy, o nichž se v knize vykládá, ať obšírně či jen mimo- 
fhodem. Druhý rejstřík obsahuje vlastní jména osobní či 
místní, třetí pak zákony, které se v knize připomínají. Ke jmé
nům osobním budiž připomenuto, že jsou zařazena dle nomen 
gentile, jména císařů však Augustem počínaje dle běžného ozna
čení jménem jedním. Za to jsou pak plná jména významnějších 
císařů až do Diokleciána seznamenána zvlášť na konci jmenného 
rejstříku. V závorce za běžným jménem císařovým je jeho jméno 
původní. Číslo za cognominem značí rok, kdy bylo přijato. Na 
konec jména připojen je letopočet vlády. Zákony dochované jmé
nem navrhovatelovým zařazeny jsou dle tohoto jména, zákony do
chované anonymně dle hlavního pojmu obsahového.

Knihou Královou podává Jednota zejména české a slovanské 
veřejnosti nový svazek svých vědeckých publikací, z nichž o řadě 
jiných se již také pracuje. Přála by si, aby po této knize sáhl 
nejen ten, jemuž studium antiky je cílem, nýbrž vůbec každý, kdo 
jakkoliv se zajímá o veřejný státní život. Ústava římská poskytuje 
tu velice zajímavý obraz vývoje a projevu jednotlivých činitelů 
a složek, jež tvoří stát.

Akademickému senátu Karlovy university přísluší dík za dovo
lení, aby tato přednáška akademická směla vyjiti tiskem. Rodině 
professora Krále pak budiž vzdán dík za laskavé poskytnutí rukopisu.

V Praze, v dubnu 1921.
VLADIMÍR DROH.
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§ 1. Úvod.

Jako v historii vůbec, tak i v bádání starožitnickém shrnujeme 
do pojmu „prameny“ nejen dokumenty přímé, nýbrž i starověká 
zpracování více méně souborná.

Dokumenty vlastní, to jest zákony a usnesení senátu, smlouvy, 
nařízení a zápisy o výkonech jednotlivých magistrátů a pod., máme 
pak zachovány buď monumentálně, napsané na deskách mra
morových, bronzových (někdy svědčí o nich i mince), anebo jsou 
tyto dokumenty citovány v dílech starověkých historiků, řečníků, 
právníků, grammatiků, starožitníků. Tu ovšem jejich přesnost je 
velmi nestejná, protože bud uváděny byly v souvislosti nahodilé, 
anebo — byl-íi výklad soustavnější, jako třeba u historiků — byly 
velmi zřídka citovány přímo; pravidelně byly přejímány už ze 
zpracování jiných.1)

Ale ani tak nelze říci, že by bylo zachováno všechno; právě 
naopak nutno doznati, že zejména ústavní zřízení římské je oborem, 
kde kusost pramenů nastavěla mnoho problémů, z nichž jen o málo
kterých lze říci, že by byly aspoň pravděpodobně řešeny. Zvláště 
nejstarší období římského státního života velmi trpí naprostým ne
dostatkem přímých a spolehlivých pramenů, a vlastně možno říci, 
že teprv nejposlednější desítiletí republiky a doba císařská posky
tují nám tu pevnější půdy. Svědčí o tom výmluvně na př. i uspo
řádání sbírky CIL, v níž všechny nápisy republikánské až do smrti 
Caesarovy jsou shrnuty do jediného svazku prvního, kdežto o císař
ství je zachováno nápisů tolik, že jdou v jednotlivých krajích, dle 
nichž jsou další svazky rozděleny, až do desettisíců. Ale i tak zů
stává v našich pramenech mnoho mezer.

Ani co se týká starověkých zpracování pramenů, nejsme na tom 
o mnoho lépe. Bylo totiž i k němu přikročeno poměrně velmi pozdě, 
takže historie zajímavých a důležitých období vzrůstu Říma psána 
byla až značně ex post, nad to pak původní básnická zpracování, 
řecké vlivy na vznik nejstarši římské literatury umělé a celkový 
názor římský na historii a užívání pramenů při jejím spisování, *

b Názornou toho ukázkou jsou na př. sbírky pramenů římského práva, 
jako Qirardovy Textes du droit Romain, anebo Brunnsovy-Gradenwitzovy Fontes 
iuris Romani antiqui.
Josef Král: Státní zřízení římská. 1 1



nijak nezaručovaly věcné spolehlivosti annalistických pramenů. Velmi 
mnoho působil moment politický, všeobecný i časově-strannický. 
Do dob a útvarů nejstarších promítáno bylo ze současnosti mnoho 
zásad a zřízení buď vůbec nesprávně, nebo aspoň příliš zabarveně. 
Ale ani těchto původních annalistických záznamů nemáme, rychlým 
vzrůstem literárních požadavků a nových stanovisk brzy přestaly 
býti knihami čtenými a užívanými, a z jejich materiálu, všelijak 
kombinovaného, vznikla annalistika nová, mladší, z níž pozoru
hodné zbytky se zachovaly.

Je to z římských pramenů především Livius, z řeckých Diony
sios Halikarnasský a Diodor Sicilský.

Zpracování historická jsou hlavním pramenem i pro staro
žitnosti; historik Polybios pak je nejstarší z očitých svědků, jehož 
zprávy jsou dochovány; arci jeho stanovisko je politická theorie, 
jejíž sestrojeni je spíše filosofické než právnické. Právnictví dokonce 
i odborně bylo u Římanů pěstěno dříve, než nauka o ústavě a staro
žitnostech státních; ta vyskytla se teprv, když v sedmém století 
římského počtu, koncem II. stol. př. Kr., ústavní boje rozvířily pro
blém oprávněnosti a působnosti senátu, komitií, jednotlivých magi- 
stratur, a když hledána byla odpověď na otázku, co který činitel 
ústavní je oprávněn konati, a proč.

Od prvních monografií doby Qrakchovské2) se literatura staro
žitnická u Římanů rychle množila a zdokonalovala, takže za ne
mnoho desítiletí dospělo antiquářské bádání římské svého vrcholu 
a rozkvětu v M. Terentiu Varronovi z Reaty (116—25). Za cí
sařství nebylo z politických důvodů právě vhodno odborně bádati 
o ústavě původem republikánské, a také změněné poměry veřejné 
správy více přály zas čistě právnické vědě, jež majíc stále více 
pěstitelů, znenáhla připravovala onu konečnou podobu římského 
práva, v níž se stalo základem všech dalších soustav právních až 
po naše dny. A tak starožitnický materiál v této době zas se roz
tříštil k historikům, právníkům a zejména grammatikům a excerptá- 
torům, jejichž rozptýlené údaje musejí nám dnes nahrazovati neod- 
chovaná soustavná díla republikánská. Kromě Institucí právníka 
Gaia (11. stol. po Kr.) a sbírek pozdějších, zejména Justinianových, 
čerpáme mnoho z Tacita, Velleia Patercula, Cassia Diona, tak zv. 
Scriptores historiae Augustae, pak z Plinia staršího, Plutarcha, 
Aula Gellia, Festova slovníku.

Z památek, z nichž čerpali římští spisovatelé své vědomosti 
starožitnické, a jež—buďpřímo (pokud jsou dochovány) či nepřímo 
— jsou pramenem našeho poznání i dnes, patří jedny do skupiny 
památek veřejných, druhé soukromých. Do skupiny první klademe 
zákony, senatuskonsulta, magistrátní edikty, smlouvy, dedikace, kroni- 
kářské záznamy (annales), seznamy úřednické a kalendáře s věc-

2) Libri magistratuum C. Sempronia Tuditana a De potestatibus M. Iunia 
Gracchana.
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nýini dodatky (fasti), zápisy kněžských kollegií (libri, commentarii, 
acta) atd. Do skupiny druhé patří zejména náhrobní nápisy a ná
pisy na sochách (elogia, indices, tituli), důležité zvláště při vynika
jících zastavatelích úřadů, pak pohřební chvalořeči (laudationes 
funebres). Význam obou těchto skupin je pro badání o státním 
zřízení římském stejný, jako památek archivních pro historii vůbec.

Když rapový úpadek přímých nositelů antické kultury, příchod 
nových, barbarských kmenů a rozšíření křesťanství zarazilo její další 
organický vývoj, upadlo s jiným studiem samozřejmě i badání histo
rické a starožitnické. Jedině pro nás významná je tu činnost slovní- 
kářů a excerptatorů, jimž přísluší vděk za to, že uchovali lecco 
z antické odborné literatury, co nedošlo milosti v očích současné 
církevní vědy, a nejsouc v klášteřích opisováno se vůbec ztratilo.

Obrat přivodil až věk humanismu. Oživlý zájem o klassické 
auktory, zprvu ovšem jen latinské, vyvolal mnoho sbírek rozmani
tých výpisků posbíraných z různých pramenů literárních i nápis- 
ných. To však byly jen jakési snůšky materiálu velmi nestejné 
spolehlivosti a úplnosti. Kritičnosti a soustavnosti by bylo marno 
u nich hledati, ale přece jsou důležitý jako první pokusy o sebrání 
a později i zpracování starožitností. Lze tu připomenouti Giovanna 
Boccaccia (1313 —1375) jehož četné sbírky snášejí látku mytho
logickou, zeměpisnou i historickou. Dále učeného Flavia Bionda 
(1388—1463), kterého možno považovati pro jeho encyklopedie za 
vlastního zakladatele studia o římských starožitnostech, archaeologii 
a chorografii. Litovati dlužno, že zkáze propadly obšírné a důkladné 
zápisky Řeka Kyriaka Pizzicolliho (1391 — asi 1450). Jako 
jemu přísluší zásluha, že poznal a zdůraznil cenu nápisů, tak zas 
razil cestu v jiném pomocném oboru, totiž metrologii, Francouz 
Vilém Budé (1467 —1540) svým spisem De asse et partibus eius 
(1514) Jeho krajan Josef Justus Scaliger (1540—1609) získal si 
zas v oboru starožitnickém velkých zásluh svými pracemi chronolo
gickými, jež se vyznačují geniálností patrnou na všech jeho dílech. 
Byl i horlivým pěstitelem epigrafie. Význačné místo zaujímají svými 
monografiemi o římském válečnictví, vojenství, peněžnictví, hrách 
a divadlech a j. Claude de Saumaise (Salmasius, 1588—1653) 
a Justus Li psi us (1547 1606). Připomenutí zasluhuje i palaeograf
a archaeolog Bernard de Montfaucon (1655 —1741), jakož 
i mnohostranný Jan de Meurs (1579 — 1639),

Množství a roztříštěnost zpracování monografických vyvolalo 
časem potřebu nějakého souborného díla, v němž aspoň by látka 
dosud nastřádaná byla spojena, byf i ne soustavně zpraco
vána. První toho pokus učinil už v XVI. století Jan Rossfeld 
(Rosinus) svou knihou Antiquitatum Romanarum corpus absolutis
simum (Basilej 1583), později často znova vydávanou. Avšak vlastní 
období souborného sběratelství nastalo až o století později a pro
jevilo se oblíbenou formou slovníkářskou. Začal Jan Jiří Gräfe
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(Graevius, 1632 —1703), svým Thesaurus antiquitatum Romanarum 
(12 sv. v Utrechtu 1694—99), k němuž se řadil Thesaurus antiqui
tatum et historiarum Italiae, dokončený Petrem Bru man nem st. 
(1725). K těmto slovníkům přistoupily brzo jiné, jako Novus the
saurus antiquitatum Romanarum (3 sv., La Haye 1716—19) od 
Sallengria, a Polenova Supplementa utriusque thesauri (5 sv. 
v Benátkách 1730—40).

Uvedená díla1) souborná mají v historii starožitnického badáni 
místo důležité právě svou snahou podati obraz co možná úplný. 
Už to bylo značným pokrokem proti práci jen monografické, jež 
dotud převládala, avšak zbývalo učiniti ještě krok další, jímž teprv 
mělo veškero badání nabýti ceny a významu, totiž bylo potřebí 
dbáti při práci náležité kritiky, oceniti a roztříditi nasbírané 
zprávy a zaujmouti stanovisko k pramenům a zpracováním staro
věkým. To je úkol ohromný, ale jeho řešení je zásadní důležitosti. 
Patří k nejvážnějším problémům starověké historie, a vlastně ani 
dosud·úplně rozřešen není. Netýká se ovšem všech období římské 
historie stejnou měrou a stejným způsobem, pročež nutno dobře roz
lišovat!, za jakých poměrů a okolností zprávy o té které době 
vznikly a se dochovaly. Nad to pak ukázala se časem potřeba od
borného řešeni otázek hospodářských a sociálních, založeného na 
znalosti theorie těchto nauk. Samozřejmě ovšem měřítka kritická, 
jichž se užívalo, teprv časem rostla a se komplikovala, omezujíce 
se s počátku jen na zkoumání hodnověrnosti zachovaných zpráv

První, kdo na prahu nové doby vstoupil na tuto obtížnou, 
ale nezbytnou cestu, byl Jakub Voorbroek, známější jménem 
Perizonius (1652 — 1715). Jeho Animadversiones historicae (1685 
ponejprv) vyslovily pochybnost o správnosti a pravdě toho, co vy
práví Livius, zejména o staré době. Perizonius si uvědomil, že 
požárem Říma za gallského vpádu zničeny byly i nečetné jinak 
dokumenty veřejné doby předchozí, a proto tedy že není možno, 
aby zachované údaje spočívaly na dokladech přímých, nýbrž že je 
pravděpodobno, že do Livia přešly ohlasy starých hrdinských zpěvů. 
Perizonius ovšem nezůstal se svou kritikou 'starého podání osa
mocen, stejnou cestou skepse jako on ubírali se i jiní, ale zvlášť 
významný byl Louis de Beaufort (f 1795) svou Dissertation sur 
l’incertitude des cinq premiers siècles de la République romaine(1738). 
Kdežto však Perizonius zůstal na kritice negativní, ukázav nemož
nost víry v dochované podání, pokročil Beaufort dále a snažil se 
i sestaviti obraz dějin a zřízení římského státu dle materiálu kriticky 
rozebraného a ověřeného. Učinil to obšírným svým spisem Histoire 
de la République Romaine ou Plan général de l’ancien gouverne
ment de Rome (ponejprv v Haagu 1766). Toto dílo, neprávem 
zapomínané a podceňované- tvoří vlastně začátek doby moderního

') a vůbec všechny ostatní příručky starožitnické XVIII. stol. (o nichž 
v. na př. Willemse, Droit public XXXVII.).
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badání synthetického. Beaufortovi přísluší velký podíl zásluhy a 
uznání, jíž si nová doba navykla zahrnovat! Niebuhra. Velmi mnoho 
výsledků, k nimž došel Beaufort, přejal od něho Niebuhr a Nie- 
buhrovým jménem se dnes tradují. Bylo by spravedlivo, aby dnešní 
práce více si všímaly Beauforta.

Bartold Jiří N i e b u h r ( 1776 — 1831), Dán rodem, Prušák živo
tem a smýšlením, proslul zejména svými Römische Geschichte,1) 
vzešlými z přednášek na nově založené berlínské universitě. Uzná
vaje legendárnost nejstarších římských dějin a nedostatečnost tradice, 
pokusil se o jejich rekonstrukci hypothesami sice důvtipnými, ale 
nikoliv všude stejné pravděpodobnými. Jeho Dějiny (i ostatní akade
mická čtení vydaná) měla neobyčejný vliv na badatele současné 
i pokolení příštích. Zatlačila zcela dílo Beauforíovo, k čemuž bez
pochyby značně přispěla i ta ckolnost, že potři čtvrtiny XIX. stol. 
byly římské starožitnosti a dějiny pěstěny velkou většinou Němci.

Neutěšený obraz o skrovnosti toho, oč lze se vskutku opřít1 
v dějinách římských, zejména doby staré, způsobil nový obra* 
v methodě pracovní. Víra byla upřena tradičním údajům čistě dě
jinným, naproti tomu ale se soudilo, že více důvěry zasluhují zprávy 
o ústavě, veřejných zřízeních, kultu a soukromém životě, poněvadž 
nepřetržité organické jejich trvání umožnilo, aby zprávy jejich historie 
se týkající neporušeně dochovaly se až do dob historických. Šiři
telem a zastáncem toho pojetí byl předně J. Rubino svými Unter
suchungen über römische Verfassung und Geschichte (1839), pak 
W. A. Becker, jenž s Joachimem Marquardtem vydal obšírné 
a soustavné zpracování římského zřízení státního, starožitností sa
králních. soukromých i topografie Handbuch der römischen Alter- 
thümer (1843 — 1867). Cenným pokrokem byly trojdílné Römische 
Alterthümer (1855—1871), jež sestavil Ludwig Lange. V kritice 
pramenů byl sice i on Rubinovcem, a také nelze schváliti jeho 
základní these, že stát vznikl z rodiny, poněvadž důsledným jejím 
prováděním se dojde k nepřijatelným výkladům o podstatě ně
kterých základních funkcí ústavních, ale jinak lze ještě i dnes 
s prospěchem užívati Langova díla, hlavně ovšem v částech po
pisných a týkajících se pozdějších dob.

Niebuhrovým epigonem byl A. Schwegler (Römische Ge
schichte, 1853—1858), a do jisté míry i K. W. N i t z s c h, jenž 
pokusil se o nové kritické hodnocení pramenů a jehož práce jsou 
přímým přechodem k nejmohutnějšímu zjevu německého badáni 
starožitnického, k Theodoru Mommsenovi. Jeho Römische Ge
schichte (1854 — 1856), nehledime-li k příliš subjektivnímu za
barvení, ukázaly už stanovisko Mommsenovo k pramenům a jejich 
poměru k zobrazení dějinnému. Přímé doklady, kriticky zhodno- 
cenná podání, závěry získané postupem zpětných úsudků, jsou tři

') O třech svazcích 1811, 1812, 1832, přetiskovány i později.
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složky, jež Mommsen rozlišuje, a dle toho, jak která z nich pře
vládá, utváří se úloha badatelova. Ale ještě více, než historikem, 
byl Mornmsen právníkem, a tento jeho sklon se zřetelně obráží 
v pojetí a soustavném zpracování římských ústavních zřízení. 
Probrav jednotlivé státně a právně zajímavé zjevy a problémy ve 
svých Konische Forschungen (1 1864, II 1879), aby všestranným 
přímým rozborem získal z nich samých zásadní pojmy právních 
zřízení římských, vybudoval na tomto základě svou systematiku 
Römisches Staatsrecht (1871 — 1887).') S ohromnou pílí a podpo
rován svou šťastnou divinační a kombinační vlohou, stvořil tu. 
Mommsen dílo, jež dlouho ještě svou obšírností a důkladností bude 
nepostradatelnou příručkou při každé práci o římské ústavě. Není 
ovšem ani toto dílo bez nedostatků. Nehledime-li k jeho stano
visku k annalistické tradici, jež přes svoji kritičnost a poměrný 
radikalismus je přece ještě velmi konservativní, jak další badání 
nesporně ukázalo, trpí Mommsenova konstrukce římské ústavy ve 
svém celku přílišnou theoretičností; ve snaze, aby obraz ústavy 
zůstal co možná bez mezer, uchyluje se velmi často k analogii, 
methodě zpětných soudů a hlavně k pravidelnému a až do nej- 
menších podrobností jdoucímu rozvádění všeobecných a zásadních 
pojmů a obyčejů, o jejichž existenci nabyl jistoty z dokladů přímých 
neb zaručeného podání. Mommsenovy Starožitnosti jsou v pravém 
slova smyslu konstrukcí. Často není sice pochyby, že Mornmsen 
správně vycítil a doplnil ledaco, o čem prameny nepodávají 
dostatečného poučení, ale na druhé straně nezřídka u něho pře
vládá výklad uměle právnicky sestrojený, bez zřetele na to, 
že theoretická možnost něčeho neznamená ještě, že tomu také 
skutečně tak bylo. Krom toho nesmí se pouštěli se zřetele, že často 
rozmanité okolnosti politické mocně působí na praktické provádění 
zákonů. To je důležito miti na mysli zejména při římských staro
žitnostech státních, kde velmi mnoho čerpáme nikoliv ze soustav
ných výkladů o zákonech a ústavě, nýbrž ze zmínek příležitostných, 
v nichž poměrně jen zřídka se k připomínkám o faktech připojuje 
poznámka o správnosti neb přípustnosti jejich.

Přes to, že Mommsenovo dílo mělo nesporně význam epochální 
a stalo se jakýmsi věcným i formálním vzorem mnohých badatelů 
dalších, přece některými stránkami svého pojetí a způsobu práce 
vzbudilo nesouhlas. Tak Arn. Herzog stavěl se mnohem skepti
čtěji a odmítavěji, než Mommsen, k starověkým zprávám, a byl 
v tom ještě předstižen Dánem J. N. Ma d vi gem, jenž jednak velmi 
přesně vytkl rozsah našich positivních vědomostí o římské ústavě 
a správě, jednak se pokusil o několik samostatných výkladů (i zá
sadních) proti Mommsenavi. Nedbal však dosti výsledků badání

’) Staatsrecht tvoří tři díly v Handbuch der Staatsaltertümer, vzniklém 
úplným přepracováním Handbuchu Beckerova-Marquardtova. Nového zpraco
vání účastnil se i Marquardt (a jiní) dílem IV.—VII.
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epigrafických i jiných, a proto jednotlivé části jeho díla jsou velmi 
různé ceny.

Zvláštního připomenutí zasluhují v tomto období dvě příručky 
francouzské, cenné hlavně i dobrým probráním ústavy po Diokle- 
ciánovi, t. zv. dominátu či monarchie. Jedna z nich je Le droit public 
romain od belgického právníka P. Wi 11 e m se,1) auktora rozsáhlé 
a důležité monografie o římském senátu, druhá pochází od francouz
ského politika J. B. Mispouleta, Les institutions politiques des 
Romains.-) Obě knihy přinášejí leckde nové a samostatné pojetí 
a řešení problémů.

Nové nálezy archaeologické, rostoucí skepse vůči postačitel- 
nosti dosavadní kritiky pramenů, nová hlediska politická, hospodář
ská a sociální přivodily koncem minulého století radikální převrat.

Obraz vnějších i vnitřních dějin římských, jak ho do té doby 
badání i nejkritičtější mohlo podati, neuspokojoval. Marně hledána 
v něm odpověď na mnoho otázekv jež klade hlubší pojetí historické, 
a neúprosně důsledná kritika římského podání ukázala ohromnou 
nespolehlivost téměř všeho, co o době až po IV. stol. se tradovalo 
Podniknuta byla tedy nová, velká revise veškerého starého podání.

Je to zatím poslední období dějinně-starožitnického studia a 
přirozeně nelze dosud podati přesného jeho přehledu. Nejbystřejší 
a nejdůslednější hlavou tohoto nového směru je E. Pais, jehož 
dílo je novým mezníkem, stejně významným jako byly práce 
Mommsenovy. Knihy G. de Sanctis jsou sice neobyčejně pilné a 
bohaté materiálem, nemají však ani samostatného am důsledného 
historického pojetí. J. Běloch je velký talent historický, avšak 
poněkud dobrodružný v hypothesách, a nad to rád pracuje s ne
úplným materiálem. Ed. Meyer, B. Niese a W. Soltau jsou 
zástupci mírnějšího směru, jenž by rád prostředkoval mezi tradicí 
a důslednou kritikou, stejně Francouz G. Bloch. — K. J. Neu
mann a A. Piganiol jsou ve vědě romantiky. Dobré jsou 
práce od A. Rosenberg a, jenž si všímá i všech italických
kmenů.

Ke konci nutno připomenouti, že římské ústavní zřízení bylo 
také předmětem úvah politickofilosofických, při nichž nebylo dbáno 
řešení jednotlivých podrobností, nýbrž uvažováno o povšechném 
jeho rázu a vývoji s hlediska více méně theoretického a všeobec
ného, a ovšem účel těchto úvah nezřídka působil na spisovatelovo 
stanovisko. I ze starověku máme pojednání tohoto rázu, tak Cicero- 
nův spis de re publica, jenž dle řeckých vzorů se snaží podati 
theorii státu ; psychologické stránky státního života se na mnohých 
místech dotýká Tacitův Dialogus de oratoribus i velké jeho spisy 
historické. Hlavní práce tohoto směru však přinesla až doba nová.

*) Nyní 7. vydání, jež upravil jeho syn Joseph Willems, v Louvainti 1910. 
a) Od Mispouleta pocházejí také Etudes d’institutions rcmaines, Paříž



V popředí stojí tu slavná trojice Machiavelli-Montesquieu- 
Gibbon. Politik, filosof a historik, každý svým způsobem poku
sili se dostati od vnějšch projevů k jádru a vystihnouti vnitřn 
hybné síly ducha národa a státu římského.1) Byť i v jednotlivostech 
leckde zastaralá, podržela si tato díla podnes význam svými vše
obecnými hledisky a myšlenkovým pojetím. Totéž platí i o pro
slulé knize Fustela de Coulanges, La cité antique.* 2) Řím
skými dějinami se sice speciálně nezabýval, ale mnoho pozornosti 
jednotlivým jejich zjevům věnoval geniální Giovanni Battista Vico 
(1668—1744), zejména ve svých Principi di una scienza nuova, Nea
pol; 1725, přepracování 1730).

§ 2. Pojeni starožitností.
Starožitnosti (antiquitates) jsou souborný výklad o zřízeních 

právních, o mravech a obyčejích národa některého v dobách minu
lých. Odtud „antiquitates“. Mají úkol vytýčený minulosti 
jako historie. Vidno, že stýkají se těsně s historií, která také o dávno- 
věkosti zprávu dává. Ale dějepis vykládá postupně o činech, jimiž 
projevil se duch toho neb onoho národa jak na poli válečném, tak 
na poli správy občanské a vzdělanosti národní. Starožitnosti však 
hledí k trvalým výsledkům této činnosti, k mravním i právním po
měrům činností národa vzniklým, hledí vyložiti systematicky i gene
ticky zřízení a poměry v životě soukromém i zvyky a poměry a 
mravy v životě veřejném, vzniklé za podmínek přírodních (půdy 
a p.), kulturních i dějinných. Kdežto tedy historie je věda výprav
ná, v níž vypráví se, kterak, za jakých podmínek, proč, kdy a co 
se událo, starožitnosti hledi zjednati přehled zřízení státního i mravů 
soukromých, tedy jsou více věda popisná. Ovšem obé je těsně spo
jeno, starožitnosti spočívají na základě historie.

1. Soukromý výklad o mravech, zvycích a poměrech každo
denního života rodinného i společenského jsou starožitnosti 
soukromé a dějiny kulturní. Pojednávají též o poměrech 
hospodářských, o vlastnostech a charakteru národním mos. 
Zvyk proměnil se v právo snahou individua po zajištění samo
statnosti, ač ne neobmezené = mos maiorum, zvykové právo.

2. Zvyk ustálený a pro každého závazný (zákonem), stává se 
právem (i u s). To dělí se na dvě skupiny:

’) Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, po
nejprv r. 1531 v Římě a Florencii, Charles Montesquieu, Considérations sur 
les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ponejprv 1734 
v Amsterodamu. Edward Gibbon, History ofthe decline and fall of the Roman 
Empire, ponejprv 1776—88 v Londýně.

2) Ponejprv 1854 v Paříži, 2. 1910 vyšlo 21. vydáni.
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a) ius publicum, t. j. soubor práv státu k občanům a práv
ních poměrů občanů k státu, a

b) ius privatum, jež obsahuje práva a právní poměry osob 
ve státě žijících k sobě vespolek. Právních poměrů občana k občanu 
týká se ius civile, kdežto ius gentium vymezuje právní po
měry peregrinů v státě žijících k sobě navzájem neb k občanům.
Pro peregriny neplatilo ius civile, proto praetor peregrinus musil, 
soudit dle právních zásad v každém člověku vzniklých, dle jakéhosi 
přirozeného právního citu, všem lidem společného, a dle svého do
brého zdání. Jest tedy ius gentium jakési právo přirozené, ius na
turae, s kterým se i mísí. Není to tedy naše právo mezinárodní.

3. Římané, tak jako jiní národové, přinesli si z pravlasti nábo
ženské představy a báje. Výklad o tom patří do mythologie. S ná
boženstvím však spojeny byly zvyky týkající se ctění bohů, zaklá
dající se na předvěkých tradicích, jež staly se pak nedotknutelnou 
normou, jak počínati si vzhledem k božstvu, co jest volno činiti 
a co ne (fas — nefas1). Soubor těchto zvykem ustálených zřízení, 
týkajících se dovoleného a přípustného projevování náboženského 
smýšlení, soubor forem, jak uctívati možno a třeba bytosti božské, 
nazývali Římané neprávem proti ius publicum a privatum také 
ius divinum.* 2)

Celé starožitností zakládají se na mos, fas, ius, (tři pojmy po- 
tencované) a dělí se tedy na:

1. soukromé;
2. sakrální (náboženské): o formách, v jakých uctívati bož

stvo, o době, místě a osobách k tomu nutných (slavnosti, kněží); „
3. státní: o a) ústavě, (obyvatelstvu státu, jeho rozdě

lení, o magistratuře, o senátu a komitiích), b) správě, (státní, 
soudní, finanční, vojenské).

§ 3. Methoda
výkladu o římském státním zřízení může býti dvojí, buď histo
rická, jak se totiž ústava znenáhla vyvíjela, anebo systematická, 
pojednávající o každém jednotlivém zřízení zvláště. Obě máji své 
výhody i nevýhody, prvá podávajíc přehled vývoje ústavního tvoří 
vlastně jen část dějin a ztěžuje soustavné sledování a pochopení 
organismu jednotlivých zřízení, druhá naopak zas příliš rozbíjí obraz 
celku. Spojení obou method (na př. u Langa) výklad dosti ztěžuje, 
poněvadž nutí k opakování mnohých věcí. Také se nedoporučuje

') Fas = zřízení spočívající bezprostředně na přikázáni božím, nefas = 
jeho opak

2) Bylo v těsnějším spojení se státní správou než u Reků; srv. augures, 
auspicia a pod.
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děliti od samostatných skupin jednotlivá období, zvláště ne repu
bliku a principát, poněvadž ústava římská je plynulým vývojem 
od doby královské až do konce III. stol. po Kr., kdy teprv Diokle- 
eián postavil úplně nové základy zřízení říšského.

V této knize bude dbáno především přehledu systematického, 
a uvnitř výkladu o jednotlivých zřízeních bude podán přehled 
historický.

§ 4. Římané a Italie.
O původu Římanů zjednává jasno především jejich řeč a ně

které znaky národopisné, poněvadž tradice je velmi silně zkalena 
vlivy cizími, zejména řeckými. Řím historický byl město latinské, 
a tomuto kmeni patřilo jeho obyvatelstvo, ačkoli je nutno uznati, 
že byly v něm přimíšeny i živly jiné. To souvisí s polohou území 
římského, jež se stalo už od dob praehistorických styčným místem 
rozmanitých kmenů, jichž části a zbytky byly různou měrou absor
bovány obyvatelstvem kcnečně převládlým. Za dob historických 
byli Římané pod přímým kulturním vlivem hlavně dvou národů: 
Etrusků a Řeků. Etruskové na ně působili v-náboženství, stavitel
ství, od nich přejali Římané i divadlo, 'avšak vliv heilénský pře
vládl pak úplně, takže kromě právnictví a vojenství takřka nebylo 
oboru, kde by nebylo bývalo více méně patrných stop hellenského 
působení Od Foiničanů, Keltů a jiných národů, s nimiž je vývoj 
historický přivedl do styku, Římané nepřevzali téměř nic, poněvadž 
se s nimi setkali jen příliš na krátko, a v době, kdy vlastní římská 
kultura ještě nebyla s to, aby značné cizí vlivy přijala, a pak okol
nosti styku toho nebyty kulturní recepci příznivý. Římané ovšem 
nezůstali na vždy nedotčeni světovými proudy kulturními. Jednak 
připojení Egypta, jednak čilé styky s východem vykonaly tu Časem 
svůj úkol tím, že odtud do Říma přešlo mnoho myšlenkových 
proudů orientálských, zprvu smíšených se vzdělaností hellenistickou, 
později přímo. Tyto vlivy však týkaly se především kultů a nábo
ženství, poskytujíce překultivovaným, mravně i tělesně znenáhla 
degenerujícím Římanům různé způsoby praktické životní filosofie.

Latinové spolu s kmeny umbrosabeilskými tvořili italickou 
větev indoevropskou. Po stránce jazykové patří do skupiny kentu- 
mové, tak jako Řekové. Přišli do Italie ze severu asi kol r. 20C0 
př. Kr., a z původních sídel v nížině pádské se znenáhla rozšířili 
na jih. Nenašli však půdy neosazené, již před nimi obývali Itálii 
různí kmenové, jichž zbytky udržely se až do doby historické. 
Byli to Ligurové a Venetové v severní části po'oostrova, Japygové 
a Messapiové v jihovýchodní. O třech kmenech posléze uvedených
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se zdá — vzhledem ke skrovným památkám po nich zbylým — 
že patřily k illyrské větvi, jejíž příslušníci vůbec silně pronikali 
na severní pobřeží italské. Vlastní obyvatelstvo měly i ostrovy 
Sardinie, Korsika i Sicilie (Elymové). O jejich příslušnosti, tak jako 
u Ligurů, není jasno; některé z nich (Korsové) bývají pokládány 
za iberské.

Jak uvedeno, až do historické doby byli důležitým a pro Latiny 
kulturně i politicky významným činitelem Etruskové (Tusci Τνρρηνοί). 
Jejich původ byl pravděpodobně neindoevropský, jejich jazyk pak 
dosud vzpírá se rozluštění. Stejně problémem nerozřešeným je, 
odkud a kdy přišli.

Začátkem VIII. století začíná v Itálii kolonisace řecká, jež se 
rozšířila po Sicílii a dolní Itálii tak hustě, že obyvatelstvo původní 
téměř úplně tam zaniklo. Dalšímu pronikání řecké kolonisace za
bránili jednak Etruskové (ve vlastní Itálii), jednak Foiničané (na 
Sardinii a Sicílii), kteří, začali tam pronikati přibližně touž dobou 
jako Řekové.

Kalikové, jimž se konečně podařilo stati se politickým pánem 
Italie a dáti tomuto poloostrovu své jméno,1) nebyli ovšem kmenem 
jednotným, nýbrž dělili se na tři jazykově dosti odlišné skupiny 
Latinů, Umbrii a Sabellů (čili Osků), z nichž Umbrové 
a Oskové byli k sobě vzájemně v bližším příbuzenství, než k Lati
nům. Každá z těchto skupin však dělila se ještě na jednotlivé menší 
kmeny dialekticky odlišné?) Příznivou polohou sídel, šťastnou shodou 
okolností a vrozenými vlastnostmi stali se historicky^ významným 
činitelem Latinové, a vlastně jen jedna část jejich — Římané.

Řím historický zahrnoval v sobě zbytky sídel praehistorických, 
jak o tom svědčí archaeologické nálezy, zasahající až do doby 
kamenné. Původní osada, z níž se pozdější Řím vyvinul, byla 
na Palatimi, ta časem pak splynula, bud' pokojně neb výbojem, 
s ostatními blízkými osadami na Quirinálu a Esquilinu. Celek měl 
jméno Roma, asi dle nejmocnější osady palatinské. Časem nastalo 
další rozšíření města.1)

Původně neměl Řím nijakého význačného postavení mezi latin
skými městy; to se zračí i v tradici, jež za hlavu spolku latinského 
uvádí Albu Longu. Není důvodu nevěřiti tomuto podání, vědomí 
o původní podřízenosti Říma bylo příliš silné a nedovedla ho za
hladit! ani velká vlastenecká tendence pozdější; proto je přijímala 
a zpracovávala. Dle této domácí tradice italské byl Řím dokonce 
založen z Alby Langy, a tento motiv vpleten byl i do nové, po-

>) To je asi pravděnejpodobnějši výklad jména Italie, srv. Walde s. v.
2) O jazykových poměrech staré balie pojednal O. Hujer v L. F. XL, 

1913 str. 192 nn.
3) Viz R-E s. v. Rom, II. řada ! polosv. sl. 1008 n., r. 1914 (P. Qraf- 

funder} a Lad. Brtnického článek „Různá mínění o založení a vzrůstu města 
Říma v L. F. XLV. 1918, str. 323 n.

1 1



zději officiálni pověsti o Aeneovi, jehož synu Julovi přičteno jalo- 
žení Alby Longy a potomkům Romulovi a Removi založení Říma.

Založení Říma kladeno bylo na různá léta. Nehledíme-li k Ti- 
maiovi z Tauromenia, jenž je položil na 814, aby je tím přiblížil 
Karthagině, kolísaly dohady římských chronologů kolem poloviny 
osmého století: Varro 753, kapitolské fasti 752, Polybios a Cato 751. 
Fabius Pictor 748; Cincius Alimentus jediný šel o čtvrt století níže, 
na 729.

Ze všech těchto dohadů ustálily se v užívání dva: éra Varro- 
nova a kapitolská, konečně pak opanovala vůbec jen éra Varronova.

Etymologicky není jméno Říma dosud uspokojivě vysvětleno. 
Oblíbený výKlad Corssenův,1) že totiž souvisí s kořenem sreu-, 
znamenajícím „téci, plynouti“ (srv.Ah^Q//,, óřz'er,a „Roma“
by bylo tolik, co „město u řeky“, není hláskoslovně možný, poně
vadž náslovné sr—dalo v latině vždy fr—(frigus, fragum), a mu
silo by tedy jméno Říma zníti Froma. Ťéž délka o v Roma je odtud 
nevysvětlitelná. Schulze2) se domníval, že fu jde o jméno etruské.

Už od nejstarších dob připomínají se v Římě tři tribue: Ramnes, 
Tities, Luceres. Stará tradice a část moderního badání vidí v nich 
různé kmeny (aspoň dva) a v jejich existenci potvrzení o silné účasti 
cizích živlů při budování Říma, zejména živlu sabinského (tribus 
Tities, sodales Titii, dvojitost kollegia Salivi, flaminát Martův vedle 
Quirinova a j.3) Dnes nelze ještě dáti určité odpovědi na otázku, 
pokud Římané představují splynutí kmenově různých živlů; je jisto, 
že tam byly, ale stejně je jisto, že, pokud historie dokládá, působí 
Řím dojmem jednotně latinského města. Zřejmě tedy prvky nesou
rodé, pokud se tam vyskytly, velmi záhy splynuly. Chtíti však 
z jmen těchto tří starých tribuí něco vysouditi, byla by práce zcela 
marná; jsou etymologickou záhadou právě tak, jako jména starých 
fyl iónských neb dorských.

Úřední název římského národa byl Populus Romanus Quiritium. 
Slovo Quirites bylo v starověku odvozováno dvojím způsobem: 
jednak od sabinského města Cures, jednak od sabinského slova 
curis,1) znamenající totéž co hasta.

Hláskoslovně však nejsou tyto výklady přípustný, poněvadž 
Quirites má náslovnou souhlásku labio velami, Cures a curis však 
palatální neb čistě velární. Pokud u římských spisovatelů se íu a tam 
vyskytuje v některých tvarech cur — místo Q u i r·’), — jsou to 
vesměs tvary umělé, pozdní a většinou básnické. Ze stejných dů-

') V Zsch. í. vergi. Spracht. X. 1860, str. 18
-) Eigennamen 579 η.
‘) Nejnověji A Piganiol v Essai sur les origines de Rome dokazuje 

mnohostranně, ale ne zrovna nejlépe, že v Římě lze na všech zřízeních i tra
dici pozorovat, stopy setkání a splynutí dvou kmenů: umbroalbského a illyrsko- 
sabinského.

') Varro L. 1. 5, 51 ; Ov. F. 2. 477; Dion. H. 2. 48; Strabo 5, 3, 1 p. 228 a j.
') Varro L. 1. 6. 68; Prop. 5. 4. 9.
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vodů je vyloučena souvislost s curia (= co-viria) a curulis (po
chází od currus). Dosud vůbec nebyl podán uspokojivý výklad 
slova Quiris, ani hláskoslovný, ani významový. Jen dle užívání 
tohoto slova lze sonditi, že znamenalo tolik, co civis; proto rčení 
ex iure Quiritium a pod.

§ 5. Občanství a jeho stupně.
A. Nabytí občanského práva.
Práva občanského lze nabýti — jak už Quintilian (Inst. or. 5. 

10. 65.) zaznamenal — dvojím způsobem: a) rodem, b) přijetím
Rodem se stal občanem ten, kdo se narodil z rodičů občanů 

a spojených zákonným manželstvím, jejichž svazek byl tedy matri
monium iustum, nuptiae iustae. Takovýto sňatek byl možný jen, 
byly-li obě strany římskými občany, aneb jedna strana římsko- 
občanská a druhá mající tak zv. ius conubii; dále bylo k němu 
potřebí příslušného věku a tělesné způsobilosti, vzájemného sou
hlasu u plnoprávných, svolení rodičů u neplnoprávných (Ulp. fr. 5. 
1 n; Gai 1. 56). Děti manželství smíšených, když totiž matka byla 
občanka, ale otec Latin bez conubia neb peregrin, byly zprvu po 
matce občany; teprv až stoupla civita ve významu, bylo jim zá
konem jakéhosi Minicia občanství odňato. (Gai. 1. 78; Ulp. 5.8.).

&. Přijetí mezi občany dálo se buď zvláštním udělením občan
ského práva cizinci, buď propuštěním otroka na svobodu. «) Občanské 
právo udělovalo se jak jednotlivcům, tak celým obcím, a to buď 
zákonem centurijním, aneb plebiscitem. (Liv. 8. 17. 12; Cic. p. Balbo 
23, 54). I tam, kde zpráv)*· připomínají senatus consultum, nutno 
předpokládati zákonné ustanovení, jemuž se SC dostává vyplnění. 
Obyčejný postup v pozdější době byl plebiscit. Jednotlivcům bývalo 
občanství jen zřídka udělováno; tak na oř. dáváno řeckým ženám 
z obcí jihoitalských, které opatřovaly v Římě Cereřin kult. (Cic. p. 
Balbo 24. 55). Zvyk, že celým obcím dáváno občanství jen roz
hodnutím hromady lidu, udržel se bezvýhradně až do doby Caesa- 
rovy (Cass. D. 41. 24). Byl však možný ještě i jiný způsob udělení 
civity; hromada lidu totiž zplnomocnila některého magistráta, aby 
za jistých podmínek občanství jednotlivcům neb obcím dal; zvláště 
dáváno toto právo úředníkům vyslaným zříditi kolonii; dálo se to 
už od r. 184 př. Kr. (Cic. Brut. 20, 79; jiný příklad Cic. p. Balbo
21, 48).

V posledním století republiky bývali i vojevůdcové zplnomoc- 
ňováni vojenské činy odměňovali občanstvím; poprvé je to připo
menuto u C. Maria v kimberské válce (Cic. pp. Balbo 20, 46; 21, 
48. Plut. Mar. 28.) často to činil Sulla, Pompeius i Caesar.
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Za republiky bylo k tomu vždy potřebí zákona, jímž takové 
dovolení se výslovně vojevůdci udělilo. (Cic. p. Balbo 8. 19). Vždy 
se ovšem uděluje jen určitý stupeň občanského práva, zlepšení 
stupně vyžaduje nového aktu (Liv 38. 36. 7). Samozřejmě udílí se 
obecně vždy jen plebita.

Cizinec s občanstvím přijal vždy i jméno římské, a to obyčejně 
nomen (často i praenomen) toho magistrátu, jehož přičiněním občan
ství dosáhl. Odtud ta četná latinsko-řecká jména, jako na příklad: 
Cn. Pompeius Basiliscus (Cic. Verr. 4. 23), Cn. Pompeius Philo 
(ib. 48), Q. Lutatius Diodorus (ib. 37), a mn. j.

Z oprávnění vojevůdců udělovati občanství odvozeno bylo i toto 
právo u císařů, u nichž právě trvalé imperium proconsulare tvořilo 
jednu z hlavních složek moci. Císařové tedy bez dalšího svolení 
hromad lidu udíleli občanství, zprvu jen za činy vojenské, (Cass. D. 
57. 17; Suet. Ner. 12; Galba 14; Tac. Hist. 1.8; CiL. V. 5050 a j.) 
ale brzy vůbec dle uznání, jednotlivcům i obcím; pravděnejpodob- 
něji ediktem (Tac. ann. 1. 58; 3. 40; 6. 37 a řada dokladů nápisných).

Za nejstarších dob republiky bývala civita udílena jednotlivcům 
zejména při kolonisaci. Brzy také vešlo v obyčej dávati, či spíše 
vnucovati obcím tak zv. civitas sine suffragio, jež byla jen jinou 
formou úplného poddanství Římu (na př. r. 381 př. Kr. ji dostalo 
Tusculum, Liv. 6. 26. 8.); ovšem bývala civitas sine suffragio zlep
šována časem na plnoprávné občanství. Celkem se starší doba 
republikánská vyznačovala větší štědrostí při rozdílení občanského 
práva, byť i nižších stupňů, avšak už v druhé polovině IV. stol. 
př. Kr. nastala v této věci značná omezení. Tak po době válek 
latinských r. 340 př. Kr. obce a kmeny pokořené a k státu řím
skému připojené nebyly pojaty v svazek občanský, nýbrž uvedeny 
v poměr jiný, buď t. zv. spojenců (socii), aneb provinciálů. A tak 
dálo se i později, takže okruh území občanského byl celkem ne
patrný, poněvadž i v provinciích se stal občanem málokdo.

Toto sobecké stanovisko Římanů působilo velmi nepříznivě 
u spojenců, zejména u kmenů obývajících Itálii, a došlo proto 
r. 91 př. Kr. k válce zvané spojenecké (bellum sociale, Marsicum}. 
R. 90 lege Julia (konsula L. Julia Caesara, Cic. p. Balbo 8, 21) de
stalo se občanství všem obcím italským a v Gallii předpádské, které 
zůstaly Římanům věrny a právo občanské chtěly. Mezi občany 
tenkráte vstoupili Latinové (Gell. 4. 4. 3) a Etruskové (App. 2, 49); 
řecké obce Herakleia a Neapolis občanství nepřijaly, ale zůstaly 
v postavení dřívějším (Cic. p. Balbo 8, 21). Poněvadž však Říma
nům přec jen působilo ještě potíže zdolati odbojné spojence, přijat 
byl r. 89 zákon tribunů M Plautia Silvana a C. Papiria Carbona 
(lex Plautia Papiria), jímž dáno římské občanství všem v Itálii 
usedlým příslušníkům spojeneckých obcí, když se v 60 dnech o ně 
přihlásí u římského praetora (Cic. p. Arch. 4, 7, schol. Bob. p. 353). 
Censoři r. 89 P, Crassus a L. Julius Caesar vřadili tyto nové občany
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jen do osmi tribui (Veil. 2. 20), proto roku následujícího navrhl 
tribun P. Sulpicius Rufus, aby byli zařazeni do všech tribuí (Liv. 
ep. 77; App. 2.. 55 a 56). Sulla však všechny zákony Sulpiciovy 
zrušil (App. i. 59), a teprv Cinna je r. 87 obnovil a provedl.

Gallie zapádská dostala občanské právo r. 49 od Caesara (Cass. 
D. 41. 36), téhož roku přijati do svazku občanského i obyvatelé 
hispánských Ciad (Cass. D. 41.. 24), jiní Hispanové pak po bitvě 
u Mundy (ib. 43. 39). Augustus dal občanství Syrakusám (Cass. D. 
54. 7), LJtice (ib. 49. 16) a j. Podobně si počínali i jiní císařové, 
tak Galba dal civitu velké části Gallie (Tac. H. 1. 8) Caracalla 
r. 212 dal občanské právo všem obyvatelům římské říše (tak zv. 
constitutio Antoniniana, Cass. D. 77. 9, Mitteis Chr. 377, 378 a j ).

ß) Občanem mohl se státi otrok propuštěný na svobodu. Je to 
zjev dosti podivný, zejména v Římě, kde se celkem s udílením 
občanství velmi šetřilo, ale otrok v Římě usedlý nemohl se vlastně 
po propuštění státi ničím jiným, než občanem. Není pochyby, že 
zařazování propuštěných otroků do řad občanů je zbytkem dob, 
kdy nebylo lze ještě přehlédnouti následků toho. Propuštěnec byl 
mezi občany ovšem zapsán až při následujícím censu a tím byla 
jeho civita úředně uznána, ale poněvadž stát celkem dosti dlouho 
nezasahoval nijak pronikavě do práva manumisse, rozmnožováno
bylo občanstvo často živly ne právě vhodných vlastností. (Dion. H 
4. 24). O manumissích promluveno bude v příslušné kapitole.

Aby kdo byl současně občanem římským a občanem nějaké 
obce jiné, bylo nepřípustno. (Cic. p. Balbo 11. 28); kdo se sta! 
občanem jiné obce (třeba i s Římem spojené, neb ležící v římské 
provincii), přestal eo ipso býti občanem římským (Cic. p. Balbo 
12. 29; 11. 27; Corn. Nep. Att. 3). Xdo si neprávem osoboval 
římské občanství, byl trestán (zejména za pozdější republiky a za 
císařství). Šetření soudní provedl praetor a soudila porota. (Cic. p. 
Arch. 2. 3). K tomu vztahoval se zákon tribuna M. Papia z r. 65 
(Cic. 1. agr. 1.4. 13; Cass. D. 37. 9), na základě jehož žalován byl 
i básník Archias. (Sch. Bob. p. 354). Za císaře Claudia trestáni 
bývali i smrtí, kdož se neprávem vydávali za římské občany (Suet. 
Claud. 25).')

B. Občanská práva.
1. Jméno. O něm stala se už svrchu zmínka. Třeba jen při

pomenouti, že některé patricijské rody už koncem republiky ne
užívaly praen.omin. Tento zvyk stával se čím dále tím obecnějším, 
takže po 111. stol. po Kr. se praenomen vyškytá jen zcela ojediněle.

') E Binoch, Acquisition du droit de cité Romaine Thèse, Paříž 1893. 
A. Delecaille, Du droit de cité à Rome, divers moyen de l’acquérir. Thèse, 
Paříž 1893.
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Nejdéle se udrželo v úředním slohu; z císařů ho úředně užívá 
eště Constantinus I.

Cognomina byla také původně jen u patricijských rodů; ple- 
bejské si ho nepřikládaly, a mnohé tak i později zůstaly (Duilii, 
Antonii, Marii), jiné ovšem následovaly vzoru patricijského.

Stát zasahoval i do jmen svých občanů; tak v procesu proti 
Cn. Pisonovi r. 20 po Kr. rozkázal jeho synovi, majícímu stejné 
praenomen s otcem, odložiti je (Tac. Ann. 3. 17). Cognomen vítězné 
dostávalo se akklamací vojska neb občanstva, tak uctěn Cn. Pom
peius příjmím Magnus (Liv. ep. 103 : Plut. Pomp. 13), jindy udělil 
cognomen i senát, jako Sullovi Κ^ηφρόόιτοζ (App. 1. 97). Co se 
týká dědičnosti cognomin vítězných, stanovil r. 240 př. Kr. senát, 
že máji přecházeti jen na nejstaršího syna (Cass. D fr. 44). U La
tinů byla soustava dvou jmen, jako u Římanů v době historické; 
svědčí o tom zachovaná jména Peregrinum však však nebylo do
voleno miti jména po způsobu římském (Suet. Cl. 25) V úředním 
užívání přidáváno do jména římského občana za jméno otcovo 
a před cognomen i jméno tribue, do níž patřil, jak bylo o tom už 
výše vyloženo. Někdy uváděno i jméno dědovo, ba i dalších předků; 
to zejména u členů rodiny císařské. Zvyk uváděti tribui udržel se 
až do IV. stol., avšak v době Konstantinově je už řídké.

2. Oděv. I o oděvu občanů byla určitá ustanovení. Oděv 
vojenský, zbroj a zbraň směl občan vžiti jen na rozkaz magistrátův. 
Ve vojenském šatě vystupovali i na př. jezdci při transvekci, vojáci 
vůbec pak při censu, cvičeních atd. O zákaze nositi zbraň domi 
není sice přímých dokladů, ale lze tak vysouditi z toho, že jí nemá 
magistrát, a že při hromadách lidu za bouřlivých dob grakchovských 
bylo za zbraň užíváno písařského rydla (stilus Plut. C. Grac. 13.) 
Vojenské odění lišilo se zprvu dle jednotlivých tříd, a občan byl 
povinnen vypraviti se dle předpisů své třídy. Časem, jak ’už bylo 
uvedeno, bylo vojenské vystrojení občanů vyrovnáno a částečně 
i pozměněno. Oděv nevojenský byl zásadně pro všechny občany 
stejný; užívání zvláštních distinkcí pro senátory a jezdce vešlo 
v obyčej až časem, a sice u senátorů obdobou oděvu magistrátního, 
u jezdců v souvislosti s postavením vojenským. Nositi klobouk 
(pileus) a krátce ostříhané vlasy směli v Římě jen občané, proto 
libertus na znamení svobody si bral klobouk a stříhal vlasy (Liv. 
24. 16. 18; 34. 52. 12; 45. 44 18). Časem pak zůstal klobouk 
vůbec už jen znakem propuštěnců. Oděv nachový nosil v králov
ských dobách jen král, oděv nachem vroubený patřil jen magi
strátům kurulským od dob republiky. Obyčejný občan nosil tógu 
z přirozené vlny, tedy barvy nažloutlé. Nakřídovala-li se, byla to 
t. zv. toga candida, oděv to původně slavnostní (na př. při 
svatbách, Plaut. Rud., v. 270), později užívaný kandidáty při uchá
zení o úřad Nedospělí nosili též tógu, ale s nachovou ovruboů, 
lak jako magistráti (toga praetexta); toga žen mohla býti barvy
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jakékoliv (Cato u Serv. Aen. 3. 64); Nachové pruhy na tunice pů
vodně nosili i praecones, hlasatelé (Plin. N H 33. 1. 23), aby byli 
znatelní, to však přestalo, když se tyto pruhy (clavi) staly od
znakem vyšších stavů.

Tógy se užívalo při representačním vystupování veřejném, 
doma se chodilo v tunice. Řemeslníci a dělníci jí ovšem při práci 
také nenosili. Nositi oděv cizí (třebas i řecký) bylo pokládáno za 
nedůstojné, byl za to kárán i starší Scipio1) a j. Ovšem vkus jed
notlivých císařů přivodil změnu i tu, tak Gaius nosil řecký oděv 
i v Římě (Suct. Gai. 52.) Vůbec pak už na začátku principátu 
toga značně mizela z obyčejného užívání a nošena místo ní roucha 
jiná, i barevná (lacerna, paenula a j.; srv. Tac. Dial. 39). Au
gustus marně se snažil to zamezit (Suet. Aug. 40), toga stala se 
slavnostním oděvem senátorů a magistrátů, a udržela se v tomto 
určení až do VI. století po Kristu. Též byla až asi do 111. století 
obvyklým úborem při hrách a slavnostech,2) u císařského dvora.3) 
Jinak u občanů,4) kteří ani nezasedali v senátě, ani nebyli magi
stráty, koncem 1. stol. po Kr. užívalo se tógy už jen při přijímání 
klientů (Iuv. 1. 96; 9. 110. a j.) ; za to držela se houževnatě v ma
lých městech (Mart. 4. 66). Výhradně jí bylo užíváno při ceremonii, 
když hoch vstupoval mezi muže, a při pohřbech.5

Toga však nebyla krojem výhradně jen římským, nýbrž la
tinským vůbec. T. zv. fabula togata velmi často se odehrává 
v Latiu.6)

3. Jus commercii bylo právo volně nabývati a prodá va ti 
jakýkoliv majetek, ius conubii právo uzavírati právoplatné sňatky, 
ius provocationis právo odvolati se k lidu z výroku magi- 
strátova, znějícího na trest smrti neb těžký trest tělesný, ius suf
fragii aktivní právo volební, ius honorum passivní právo 
volební na všechny úřady civilní, vojenské i kněžské, ■ a právo 
zasedati v senátě.

Avšak všechna tato práva měli jen občané plnoprávní, jiným 
byla udělena jen některá z nich dle stupně občanského práva, jaký 
měl (o tom dále). Avšak i občané plnoprávní, kteří sídleli mimo Řím, 
vlastně v praxi byli zkráceni; jim sice všechna práva příslušela, 
avšak často nemohli jich vykonávati.

3 Liv. 29. 19. 12, Sulla: Val. Max. 3. 6. 3 a j.
2) Suet. Aug. 40.
Ó Mart. 2. 29; 13. 98 a j.
4) SHA. Sev. 1 ; Suet. Gai 16.
5) Apul. Apol. 88; Juv. 3. 171.
") O oděvu triumfálním bude promluveno v odstavci o triumfech, o rou

ších senátorských a jezdeckých stane se zmínka při výkladu o těchto stavech. 
17 2Josef Král: Státní zřízení římské.



C. Povinnosti občanů.
Občanské povinnosti zahrnují se názvem rnunera publica, ale 

nepočítá se k nim dvojí: totiž služba vojenská (militia) a zastá
vání úřadů (honores), poněvadž to obojí bylo dle starých konser- 
vativních názorů považováno za právo.

O povinnosti vojenské u občanů vůbec i porotecké u určitých 
tříd občanů bude řeč jinde; nutno jen připomenouti, že byl od 
nich osvobozen jen úředník po dobu, po kterou úřadoval, avšak 
nikoliv kněz, ten musil býti porotcem. (Ulp. Dig. 50. 5. 13). Jen duo
viri sacris faciundis (Dion H. 4. 62) a curiones (ib. 2. 21) byli vy
ňati. Za starých dob byli občané nuceni i k tělesné práci státní 
(operae); na příklad Capitolium bylo vystavěno publice coactis 
fabris operisque imperatis gratiis (Cic. Verr. 5. 19. 48; srv. Liv. 1. 
56. 1). Též i obecné polstvo bylo původně občanstvem zdarma 
obděláváno. (Cic. de rep. 5. 2. 3; Dion. H. 3. 1). Povinnosti tyto, 
k nimž přibírán byl lid prostý (Liv. 1. 56. 1), brzy zanikly a pro
vádění prací bylo pronajímáno.

Jinou povinností občanů bylo piatiti tributum, jež dle četných 
svědectví bylo vybíráno už v dobách královských. Tributum (εισφορά, 
συντέλεια) nebyla daň stálá, pravidelná, nýbrž byla předpisována 
a vybírána, když jí státní pokladna (aerarium) potřebovala. (Cic. 
de off. 2. 21. 74; Liv. 5. 27. 15 a j.). Když však byl v aerariu pře
bytek, bylo tributum vraceno. (App. 4. 34., Liv. 39. 7. 5). V prvních 
dobách republiky bylo tributum vypisováno často, později méně, 
poněvadž nově získané provincie působily příznivě na finanční stav 
státu, od r. 167 pak až do Diokleciána nebylo už vůbec ukládáno,1) 
ač se s možností jeho v případě nutnosti vždy počítalo (Cic. p. Flac.>
32. 80; Phil. 2. 37. 93). Teprv až Dioklecián zavedl daň pozem
kovou pro celou říši dle výtěžku půdy, dle počtu dělníků a dobytka. 
(Cod. Theod. 11. 20. 6; Cod. Just. 11.52). -

Tributum bylo ukládáno dle výše jmění. Z každých 1000 assů 
určena jistá kvóta, již bylo zaplatiti. Tributem byl povinnen každý, 
kdo měl aspoň 1500 assů jmění.* 2) Základem pro předpis byly listiny 
censorské; zárukou splacení tributa bylo jmění nemovité.

Kdo byl zavázán k těmto „mu ni a“, byl municeps3) a obce, 
přidržované k plnění těchto občanských závazků, byla „municipia“.

Co to byli původně municipes a municipia, a jaký byl jejich 
poměr ke koloniím, o tom nebylo jasného vědomí už ani v antice, 
(Gell. 16. 13), proto bylo a je mnoho výkladů.4)

’) Cic. de. off. 2. 22. 76; Plin. N. H. 33. 3. 50 a j. s jedinou jen vý
jimkou r. 43 př. Kr., App. 4. 5; 5. 67 a 130.

2) Jen r. 43 výjimečně bylo stanoveno, že dani podléhají jen ti, 
kdo mají census aspoň jezdecký (App. 4. 34).

3) Srv. Mommsen III. 231; Walde s. v.
4) V. v. Paul. D. 155; Mommsen 1. 1. a z. röm. Bodenrechte, Ges.
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PravděnejpodobnějŠÍ jsou výklady Heisterbergrovy, že muni
cipes znamenalo jednak cizince do Říma přišlé, kteří tam byli při
bráni k určitým úkonům, neměli však práva dojiti úřadů, jednak 
členy římských kolonií a latinských měst spojeneckých, kteří spro- 
stivše se úřadů doma, ucházeli se o občanství římské, a konečně 
že to znamenalo cives sine suffragio.

Municipia pak byla města osídlená municipy, a později každé 
venkovské město římského práva. (Liv. 23. 31. 10.; Gell. 16. 13.7'.).

Pokud cizinci v Římě bydlící podléhali zdanění, není známo; 
r. 43 však byli přidrženi k placení tributa (App. 4. 34).

Osvobození od munii zvalo se immunitas nebo muneris publici 
vacatio a dáno některým kategoriím občanstva. Tak neplatili daně 
orbi (osiřelí hoši) a orbae (vdovy a osiřelé dívky), poněvadž platili 
na aes equestre a aes hordearium (v. později). Jen výjimečně r. 43 
i oni platili tributum (App. 4. 5; 32. 33). V starších dobách jen 
dobrovolně skládali někdy příspěvky: na výkup Gallům1) a za druhé 
punské války.

Druzí, kdo neplatili daní, byli ti, kdož měli méně jmění než 1500 
assů, tedy proletarii, capite censi (Cic. de rep. 2. 22. 40; Gell. 16, 10).

Jiných osvobození od daní nebylo; i kněží je musili platit (Liv.
33. 42. 4).

D. Stupně občanského práva.
Jak už častěji bylo podotčeno, nebyli si vždy majitelé římského 

práva občanského rovni.
1. Původně měli všechna práva jen patriciové, kdežto plebe- 

jové měli prvotně jen asi ius commercii a suffragii. Ius conubii 
jen mezi sebou. Dítě patricia a plebejky následovalo stavu matčina 
(Ulp. fr. 5. 8), teprve až lege Canuleia r. 444 (Liv. 4. 1. 1) se plebe- 
jům dostalo conubia úplného. Ius provocationis jim jistě patřilo od 
vydání zákonů provokačních. Ius honorum nabývali postupně, nej
spíše od počátku republiky jim uvolněn přístup do senátu a časem 
jim otevřeny všechny úřady občanské, kromě interrega, i hodnosti 
kněžské, krom vyšších flamonii, rex sacrorum, coll, fratrum Arvalium, 
Saliorum, Lupercorum, jež zůstaly patriciům, neměly však valného 
významu. Naproti tomu byly jen plebejům zřízeny důležité úřady 
a instituce vlastní (tribunát pi. a aedilita plebejská, tributní plebejská 
hromada), takže celkem se patriciům svým občanským právem 
nejen vyrovnali, nýbrž hledíme-li ke skutečnému významu plebej- 
ského tribunátu, měli snad i nad nimi převahu.

Sehr. V. str. 133; A. de Marchi, II. municipio Romano. Conferenze di storia 
Milanese 1896; Heisterberger, Municeps, Philol. 55. 1836, str. 393;
E. Ruggiero, Le colonie dei Romani, Řím 1897.

>) Liv. 5, 50, 6; 6, 4, 2. - Liv. 24. 18., 13 n. Val. Max. 5, 6, 8.
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2. Občanské právo daleko omezenější, než kdysi plebejové 
před vyrovnáním s patricii, měli libertini. K vlastním libertinům však 
nepatřili ti, kdo byli na svobodu propuštěni formami zákonem ne
uznávanými, pak Latini Iuniani a libertini dedititiorum numero.

Do pojmu libertini zahrnovány byly i děti propuštěnců, byf 
i po propuštění narozené (Suet. Claud. 24). Vnukům propuštěnců 
se původ nikdy nevytýkal, ti byli vždy ingenui (Liv. 9.46. 1. a 10. 
a j. ; Diod. 20. 36).

Avšak i u synů propuštěneckých brzy přestalo se užívati ozna
čení libertinus, označováni už jen jako libertini filius, έξελεν&έρον, 
άπελεν&έρον παϊς. Politické i sociální postavení libertinů bylo značně 
podřízené.1) Není pochyby, že jako peregrinus, stejně ani libertin 
nesměl si přisvojovat! ingenuity, sic byl stižen buď koercicí magi
strátní, neb trestem (doklady až z císařské doby: Plin. N H 33. 
2. 33. ; Cod. lust, 9. 21).

Menší právo občanské jeví se u libertinů a) jménem. Známe 
sice nomenklaturu libertinů až z konce republikv, ale přec zřejmě 
vidíme, jak se snahy libertinů nesly k tomu, aby se vyrovnali 
jménem jiným občanům, hlavně vyšším. To se jeví zvláště v uží
vání cognomin, jež začali si libertini přikládati v 1. stol. př. Kr. 
Poněvadž plebejské rodiny často cognomin neměly, byla jména 
libertinů podobna jménům nobility ; proto jim bylo zakázáno užívati 
cognomin rodin urozených a jezdeckých, a povolována jen cogno
mina řecká neb vůbec cizí.

Co pak se týče praenomina, bylo Augustem znova zdůrazněno, 
že libertinus musí miti praenomen a nomen svého patrona, byl-li 
propuštěn ženou, tedy praenomen jejího otce. V starších dobách 
při úředních titulaturách přidáváno i u propuštěnců označení servus 
(ač šlo o otroka bývalého), teprv od II. stol. př. Kr. vyskytuje se 
označení L(ibertus). Jméno tribue, do níž byl libertin vřazen, ovšem 
k jménu svému připojuje?)

b) Co se týče oděvu, nebylo s počátku rozdílu. Později — 
jak už vytčeno stal se pileus znakem propuštěnectví. Děti pro
puštěnců nesměly po jistou dobu užívati tógy praetexty (Macrob. 
Sat. 1. 6. 12).

c) Ius conubii zůstalo libertinům odepřeno po celou dobu 
republikánskou, teprv r. 18 př. Kr. lege lulia uznána právoplatnost 
sňatků mezi libertiny a ostatními občany vyjma senátory, (Cass. 
D. 54. 16; 56. 7; Dig 23. 2. 23). O něco později, r. 9. po Kr., 
týkala se téhož předmětu i lex Papia Poppaea (Dîg. 1. 1.) Sňatkům 
mezi dětmi libertinů a senátory však bráněno nebylo.

*) Libertin nesměl býti pozván k císařskému stolu. Suet. Aug. 74.
2) Mommsen III., 427 η
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d) Ius commercii měli libertinové téměř nezkráceno. Jen 
k censorským nájmům nebyli připuštěni zvykem. Majetkové po
měry jejich byly rfrzné, většina sic nebyla z assiduů, ale někteří 
měli tolik majetku, že patřili censem do druhé třídy občanstva (Liv. 
45. 15. 2).

Stávalo se, že často bývaly vynucovány od otroků před pro
puštěním rozmanité závazky, jež potom co libertini musili plniti; 
byli donucováni i k přísežnému slibování (Dig. 40. 12. 44). Teprv 
r. 105 př. Kr. P. Rutilius Ruřus obmezil tyto závazky na osobní 
úsluhy, na př. povinnost vykonati určité dni v roce nějaké domácí 
práce, neb odváděti patronovi část výtěžku, atd. Neužíval-li patron 
toho práva, připadla mu původně polovice libertinova jmění ; po
zději i to omezeno do té míry, že patron byl oprávněn požadovati 
polovici jmění libertinova jen tehdy, když po něm zbyly méně než 
tři děti a více než 100.000 HS majetku.')

e) Vedle soudů státních a koercice méypstrátovy jako jiní 
občané podléhal libertin ještě i trestní moci svého patrona a ne
mohl se nikam odvolati z trestu patronem mu přiřčeného. Práva 
tohoto užívali patroni až do konce republiky a ještě Caesar jím 
ztrestal na hrdle jednoho ze svých propuštěnců (Suet. Caes. 48; 
srv. Val. Max. 6. 1. 4).

f) Za starších dob nebylo v placení daně nijakého rozdílu 
mezi občany a libertiny. R. 43 však byli propuštěnci značně po
stiženi; už ti z nich, kteří měli 5000 denárů, musili zaplatiti */8 
celého majetku, kdežto z jiných občanů platili 1 s ročních dů
chodů jen ti, kteří měli jezdecký census (Plut Ant. 58; Cass. D. 
50. 10; 51. 3).

g) V třídách a centuriích propuštěnci přirozeně byli. Co pak 
se týká zařazení do tribuí, je v tom jistá potíž, poněvadž se po 
této stránce postavení libertinů několikráte změnilo. Že byli v za
řazování do tribuí nějak omezeni, vysvítá ze zákona tribuna Teren
tia Culleona z r. 189, jenž stanovil, že synové libertinů mohli býti 
ve všech tribuích (Plut. Flám. 18).

R. 169 chtěl censor Ti. Sempronius Grakchus vůbec vyloučili 
z tribuí libertiny, kteří neměli syna aspoň pětiletého; pro odpor 
kollegy C· Claudia svého návrhu neprovedl, ale společnou úmluvou 
bylo usneseno dáti propuštěnce do městských tribuí (Cic. de or.
1. 9. 38. Liv. 45. 15. 1).

h) Vojenskou službu propuštěnci konali; za starších dob, 
kdy v legii sloužili vesměs usedlíci, byli libertini vesměs asi v set- 
ninách accensorum, a k službě řadové bráni jen výjimkou (Liv. 10. 
21. 4;) Od té doby, co měli Římané válečné loďstvo, sloužili na

’) Dig. 38. 2. 1. 1.; Gai. 3. 42. Liberti s tímto majetkem sluli 
liberti centenarii.
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něm vedle rodilých občanů nejnižšího censu libertini (Liv. 22. 11. 
8; 36. 2. 15; 40. 18. 7 a j.) Za Augusta tvořili posádku lodní 
otroci, jimž veleli libertini.

ř) Z iushonorum byli pravidelně libertini i jejich synové 
vyloučeni. Za republiky připomíná se jen jediná odchylka : ku- 
rulská aedilita Cn. Flavia, propuštěncova syna, tajemníka App. 
Claudia (Liv. 9. 46. 1 ; Diod. 20. 36.) O jezdectví synů propuště- 
neckých bylo promluveno už svrchu, začali býti k němu pouštěni 
jednotlivě a výjimečně Augustem (Plin. N H. 33, 8, 33; Cass. D. 
54. 23), ale později velmi často (Tac. Ann, 13. 27.), ač ještě r. 23. 
po Kr. tomu Tiberius bránil (Plin. 33. 2. 32).

Æ) Caesar dovolil libertinům zastávati municipální úřady v městech 
mimo Itálii (CIL X 6104 — 8, 977), ale Augustus je z nich opět 
vyloučil. Jen seviri Augustales k pořádání her byli bráni z li
bertinů.1)

Cives sine suffragio.
Stát římský začal se rozšiřovati připojováním okolních drob

ných států a obcí, jež učinil sice na sobě závislými, ale přec jim 
ponechával určitou míru samosprávy. Postavení těchto „podda
ných“ bylo rozličné za různých dob; jeden druh jeho — velmi častý 
— zval se civitas sine suffragio (Liv. 8. 14. 10), nebo civitas sine 
suffragii latione (Liv. 9. 43. 24), neb municipes sine suffragii iure 
(Gell. 16. 13.7). Znamenalo to, že obce či státečky původně auto
nomní přijaty byly do svazku římského občanství, musely vžiti na 
sebe všechny povinnosti s tím spojené, ale z práv se jim nedostalo 
ani aktivního práva volebního, ius suffragii,

Tento stupeň omezeného práva občanského vyvinul se teprv 
časem, a poměrně dost brzy zanikl. První obec, která je dostala, 
byla etruské Caere (Gell. 16. 13. 7). Nelze přesně určiti, kdy se 
tak stalo. Dle jedné tradice (Gel!. 1. 1.) má se za ta, že Caere 
přijalo za gallského vpádu římské kněze a sacra, avšak Livius 
(5. 50, 3) mluví o tehdejším svazku Říma a Caere jako o hospitium 
publicum akr. 353 se zmiňuje o boji mezi oběma městy (7. 19. 
20), což obojí svědčí o vzájemném poměru dvou cizích měst. Ale 
zdá se býti jisto, že přec dostalo Caere občanské právo nejpozději 
kolem polovice IV. stol. př. Kr. V témže stol. rozšířilo se na ně
která města latinská, Tusculum (Liv. 6. 26, 8), po válce latinské 
r. 338 dostalo je Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum a j. staro- 
latinská města (Liv. 8. 14. 2.) kromě Praeneste a Tiburu, s nimiž 
bylo obnoveno spojenectví. Současně v území Volsků vzata do 
občanství sine suffragio města Fundi a Formiae (Liv. 8. 14. 10;

x) 'Mommsen lil. 1. 455.
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Dion H. 15. 7. a j.) a brzy i ostatní (Liv. !0. 1. 3 n.) Následovaly 
obce kampanské Capua, Cumae, Suessula, Teanum (Liv. 8.14. 11; 
Veli. 1 14.), r. 304 hernické město Anagnia (Liv. 9. 43.24.), sou
časně asi obce Aequů (CiL IX. p. 388). Konečně r. 290 byl tento stupeň 
občanství udělen — pokud víme, naposled — sabinským městům 
Cures. Reate, Amiternum (Veli. 1. 14; CIL IX p. 336). Dáváno 
tedy bylo občanství sine suffragio hlavně ve druhé polovici IV. stol. 
a rozšířilo se po území Latinů, Aequů, Sabinů, Herniků, Volsků, 
Kampanů, to jest po střední Itálii Obcím latinským bylo brzy mě
něno ve vyšší stupeň (na př. Tusculu, Cic. p. Plane. 8. 19; Balb. 
13. 31), občanům cizích kmenů až později, tak r. 268 Sabinům, 
(Veli. 1. 14); poslední doložený případ změny civity sine suffragio 
na plnoobčanství je z r. 188 př. Kr., kdy se toho dostalo Fundským, 
Formijským a Arpinátům (Liv. 38. 36), ostatní obce nabyly plného 
občanského práva asi už dříve. Po válce s Pyrrhem uZ’eivitas sine 
suffragio nebyla udělována.

Každá z obcí, kterým bylo dáno toto zúžené právo občanské, 
měla asi své postavení upraveno zvláště, společným znakem však 

•bylo to, že neměly ani ius suffragii, ani ius honorum. Dostaly se 
tyto obce do římského svazku občanského asi deditione a hromada 
lidu mohla jejich postavení buď zlepšiti udělením plného občan
ského práva, anebo též i jejich poloobčanství zrušiti (Liv. 26. 33. 
10). Mluví-li Livius (23. 5. 9 a j.) na př. o Capui, že měla s Ří
many foedus, je to nepřesné a míní se tím postavení obce sine 
suffragio.

Postavení občanů sine suffragio v jednotlivostech:
1. Ius provocationis sotva měli, poněvadž nemajíce hla

sovacího práva nemohli se asi ke komitiím odvolávati. Činěny však 
byly i pokusy, aby jim bylo přiznáno; připomínány jsou u Kam- 
panských (Val. Max. 2. 7. 15).

2. lus conubii bylo udíleno jen některým z nich. Na př. 
Kampanští je měli (Liv. 23. 4. 7), Anagnijšti nikoliv (Liv. 9. 43).

3. Ius commercii sotva měli všichni, poněvadž jeho uží
vání se zakládá na znalosti latinského jazyka. Nebyli v tribuích, 
nýbrž zapsáni bylí ve zvláštních seznamech aerariů, a teprv když 
dostali plné občanství, byli zařazováni do tribuí (Liv. 38. 36). 1 tu, 
pokud se týče práva commercii, byly v jednotlivých obcích různé 
poměry.

4. Ius suffragii a honorum, jak už jméno jejich naznačuje, 
neměli.

5. V ohledu sakrálním ponechána jim byla sice vlastní 
správa, ale podřízeni byli dozoru římskému; kněží jejich musili 
býti napříště bráni z občanů římských a podléhali dozoru kollegia 
pontifiků. (na př. v Tusculu CIL V. 5036, XIV 2603 a j ; v La- 
nuviu Fe. 146), Svátky těch obcí staly se tak i svátky římskými,
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a magistrát, při slavnostech intervenující, je magistrát římský (Cic. 
p. Mur. 41. 90). Jen v obcích nelatinských intervenovali magistráti 
domácí, kteří byli ze starého zřízení podrženi „ad sacra“ (tak v Anagnii, 
Liv. 9. 43,24).

6. I u r i s d i k c i nad poloobčany prováděli magistráti římští 
(Paul D. 155). Výjimku činila Capua, i jinak privilegovaná, kde 
soudnictví bylo rozděleno mezi magistráty římské a úředníka do
mácího, zvaného meddix tuticus (Liv. 23, 35, 4, 24, 19, 3).

Zástupcem praetora, oprávněného konati jurisdikci nad veške
rými občany, byli v Itálii t. zv. praefecti iuri dicundo (Fe 262); jen 
ve věcech velmi důležitých se chodilo k praetorovi přímo. Takové 
praefekty měly i obce plnoprávné.1

7. Dosavadní obecní práva byla při udělení římského občanství 
upravena zákonem (Liv. 9. 20. 10; 23. 5. 9); něco z nich bývalo 
potvrzeno. Mornmsen (lil. 235 p. I,a 583) domníval se, že možno 
rozeznávati po této stránce dvě kategorie obcí, dle toho, mnoho-li 
samosprávy jim bylo ponecháno: a) obyčejné civitates sine suffragio, 
a b) civitates sine suffragio dle vzoru Caere, Arricía, Anagnie. 
Třída prvá měla postavení lepší. Mommsenova domněnka je 
vykombinována z Paula D. (117), ačkoliv vlastně ani tato zpráva, 
ani jiná takového rozdílu nepřipomíná; mluví se jen o „tabulae 
Caeritum“, to jest o seznamu měst s občanstvím sine suffragio, 
nazvaném tak proto, že Caere bylo první, jež tento stupeň civity 
dostalo.

Poněvadž však Livius přece se zmiňuje (8. 19. 10; 23. 2,2). 
o senátu Campanů a Frundijských, a naopak zase, že Anagnijským 
byla consilia adempta a magistratibus interdictum (Liv. 9. 43. 24), 
tedy se přece zdá pravděpodobno, že byl jakýsi rozdíl v samo
správě těchto měst, ač-li tyto rozdíly není nutno přičísti pouze 
individuální rozlišnosti postavení obcí sine suffragio: obce, jimž 
byly vlastní úřady ponechány, spravovaly si samy své jmění, stavby 
atd., ač ovšem jim do jejich působnosti zasahovali magistráti římští.
V obcích s omezenou samosprávou zůstali domácí magistráti jen 
„ad sacra“ (na př. v Anagnii, Liv. 9. 43. 21.).

8. Poloobčané podléhali přirozeně censu. V obcích poloobčanů 
lepšího práva byli asi censováni vlastními úředníky za dozoru 
praefekta a z rozkazu římského censora; poloobčané špatnějšího 
práva pak byli zajisté censováni v Římě. Nejsouce v tribuích, 
ale podléhajíce povinnosti daňové, sluli aerarii a byli seznamenáni 
ve zvláštních listinách, jež sluly — jak už uvedeno — tabulae Cae
ritum (Hor. Epist. 1. 6. 62; Strabon 5. 2. 3; Gell. 16. 13. 7 ).
V nich seznamenáni byli poloobčané všichni.2) * 111

>) Festus (1. 1.) podává seznam měst, kde praefekti úřadovali.
a) Jen poloobčany horšího práva chtěl v tab. Caer. viděti Mornmsen,

111. 586. — Mezi aerarie mohl býti z trestu vřazen i plnoobčan.
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Když poloobčanství zaniklo, vzaly přirozeně i tyto seznamy 
za své.

9. Poloobčané vykonávali svou povinnost vojenskou v legii 
(Paul. D. 117), byla jim dokonce přístupna ta důstojnická místa, 
jež nebyla obsazována římskými knmitiemi. Poněvadž však nebyli 
v tribuích, jež byly důležitý pro doplňování vojska, jest pravdě- 
podobno, že tvořili legie samostatné. To potvrzují zmínky o legio 
Campana (Liv. ep. 12 a 15), nápadno však je, že není jménem 
uvedena žádná jiná legie poloobčanská. Vůbec pak o jednotlivostech 
a podrobnostech jejich vojenské služby a poměru k legiím plno- 
občanským není dosti jasno.

10. Úředním jazykem obcovacím nebyla vždy latina, jak patrno 
z dovoleni, daného Kumským r. 180 (Liv. 40. 42. 13.) ut publice 
latine loquerentur et praeconibus latine vendendi ius esset.

11. Ačkoli poloobčanům vlastně nepříslušelo právo raziti peníze, 
přec i tu byly výjimky; vlastní peníze razilo Teanum, Atella, Ca- 
jatia atd.

Jak patrno, bylo poloobčanslví skutečně jen jinou, mírnější 
formou poddanství, mnohdy spojeno bylo i s odnětím obecního 
polstva (jako v Tiburu a Praeneste. Liv. 8. 14. 9.), proto také se 
někdy obce i zdráhaly přijmouti je.

E. Ztráta občanského práva.

Občanského práva pozbylo se v těchto případech :
A) Stal-li se občan římský osobou nesvobodnou, patřící ji

nému státu.
Doma nemohl se ani Říman, ani Latin státi skutečným otrokem 

svého spoluobčana; stal se opravdu otrokem jen tehdy, dostal-li se 
do majetku cizincova. Práv občanských nemohl pak už nabýti, ani 
po návratu dómů. Aby však práva občanská byla definitivně ztra
cena, musil stav nesvobodnosti skutečně nastati (Cic. de or. 1. 40. 
181). Tu bylo několik případů:

1. Dle starého římského trestního práva mohl magistrát při 
vojenských zločinech občana trestati buď smrtí neb prodejem do 
otroctví (trans Tiberim vendere). Začátkem republiky byl trest 
smrti omezen provokací pro území „domi“, ale prodej trans Ti
berim zůstal při des e rei (Liv. ep. 55), za nedostavení k dilektu 
(Cic. p. Caec. 34. 99) a k censu.1)

x) Cic. ib. ; Dion. H. 4. 15; 5. 75; i v tomto případě prováděj 
prodej konsul, nikoliv censor.
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2. Občan, jenž nějak porušil právo mezinárodní, mohl býti 
vydán v majetek obci poškozené, aby tím Řím sprostil se odpo
vědnosti za jeho čin. Odevzdání cizí obci provedl náčelník Fetiálů 
pater patratus. Tak r. 286 vydáni byli Appollonii Q. Fabius 
a C. Apronius, poněvadž ztloukli posly Apollonie a tím porušili ius 
legatorum (Liv. ep. 15; Val. Max. 6. 6. 5 a j ), r. 187 z téže pří
činy Karthagu L. Minucius Myrtilus a L. Manlius (Liv. 38. 42, 7 ; 
Val. Max. 6. 6. 3). Jindy zas proto, že poslové římští účastnili se 
boje proti národu, k němuž byli posláni (Liv. 5. 36. 6; Diod 14. 
113; Plut. Kam. 11.), nebo vydán byl magistrát římský, který 
uzavřel s nepřítelem mír, jehož obec schváliti nemohla neb ne
chtěla. Tak pro potupný mír kaudijský byli Samnitům vydáni Sp. 
Potumius a T. Veturius Calvinus (Liv. 9. 10, 7.), jindy zas C. 
Hostilius Mancinus Numantii (Liv. ep. 56. Velí. 2, 90; Florus 1, 
34). Aby však toto vydání cizímu státu nabylo plné právní plat
nosti, musil občan odevzdávaný býti tím cizím státem přijat, což 
však se vždy nestávalo, ba vznikaly z toho zápletky,1) poněvadž 
Římanům přirozeně bylo potom nepohodlno, když vlastně neměli 
na koho svalití odpovědnost za nestvrzenou smlouvu. Proto od
pírali občanům vydaným, ale nepřijatým možnost opětného získání 
občanského práva t. zv. iure postliminii; odpíráno však bylo ne
právem (Cic. de or. 1. 40. 181.; Top. 1. 1; Dig. 49. 15. 4) a zcela zby
tečně vznikaly spory. Z nich pak se hledala východiska velmi 
umělkovaná, jako právě v případě Mancinově, jemuž konečně 
občanská práva byla obnovena zákonem (uv. místa).* 2)

3. Úplně mohl pozbýti občanského práva i svobody, kdo, 
podléhaje moci patris familiae, byl jím prodán cizinci (Cic. de or. 
140. 181).

4. Žalovaný, jenž v civilním processu byl přiřčen žalobci (ad
dictio), přišel u něho in causam mancipi, stal se servi loco, a byl-li 
jím prodán do ciziny, pozbyl tím přirozeně i svobody i občanských 
práv (dle zákona XII desk, Gell. 20. 1, 48.) Domněnka některých 
právníků, že takový občan odsouzený pro krádež, při níž byl do
paden, pozbyl svobody i občanství bez orodeje, není správná (Gai.
3. 189).3)

Teprve za císařství mohl býti občan uveden ve stav otrocký 
a tím pozbýti občanských práv bez vyloučení ze státu. To tenkrát, 
když byl odsouzen k práci v lomech neb dolech (servi poenae).

x) Cic. Top. 8. '37 o C. Host. Mandnovi, jehož Numantia nepřijala.
2) Srv. i Herzoga, I. 999.
;i) Liberi homines in mancipio, mancipati, t. j. občané, kteří 'se dostali 

do postavení otroků, in causam mancipi, nebyli tím zbaveni občanského 
práva, nýbrž byla jim jen zadržena na ten čas práva sonkromá, nastala u nich 
capitis deminutio minima (Gai. 1. 138; Paul. D. 61). Práva i povinnosti 
veřejné i v tomto čase takový občan vykonávat, musil.
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B) Zajetím válečným.
Zajetí válečné nebylo ani prodejem ani vydáním občana, proto 

občanská práva byla ztracena jen pro dobu zajetí a iure postliminii 
jich bylo získáno zpět po návratu.1)

C) V zda 1-1 i se římského občanství dobrovolně či nedobro
volně.

1. Dobrovolně se mohl vzdáti římského občanství (reicere ci
vitatem) ten, kdo se přestěhoval a přijal jiné státní občanství (mu
tatio civitatis)2, neboť dvojího občanství nemohl nikdo miti. To 
platilo i pro přestup do kolonie latinského práva, jež stalo se bud’ 
dobrovolným hlášením, buď vylosováním potřebného počtu občanů 
(Cic. de domo 30. 78; Liv. 10. 21. 10.)

2. Exilium, odchod do vyhnanství a s ním spojená ztráta ob
čanského práva, bylo buď dobrovolné, aneb přisouzené za trest. — 
Odejiti do vyhnanství (solum vertere) a tím se vyhnouti odsouzení 
i jeho právním následkům, mohl občan dokud nebyl pronesen 
rozsudek (Polyb. 6. 14); řízení soudní však bylo vždy a za všech 
okolností ukončeno. Později bylo dovolováno odejiti do vyhnanství 
i po pronesení rozsudku, aby se odsouzenec vyhnul svým odchodem 
jeho následkům (Cic. de domo 30 78; Sali. Cat. 51. 40 a j.). Kdo 
užil práva odejiti do vyhnanství, a soud pak uznal, že toto exilium 
je iustum, to jest oprávněné, tomu pak nesmělo býti na území řím
ských občanů poskytnuto ani přístřeší, ani pohostinství (aqua et 
igni interdicere) a byl exekrován (Liv. 25. 4. 9).

Exul nesměl se vrátiti na občanské území římské. Avšak 
v obci, která neměla římského práva občanského, byf i patřila říši 
římské, se mohl i usídliti, i jejím občanem státi. V starších dobách 
tedy stačilo odejiti nedaleko z Říma, aby vyhnanec se octl mimo 
území občanské; po válce spojenecké však, kdy se dostalo občanství 
celé Itálii, vyžadovalo přirozeně exilium odchodu do končin hodně 
vzdálených.

Pokud se týče otázky, bylo-li exilium svou právní povahou 
trestem, čili nic, byla mínění starověkých právníků rozdílná. Cicero 
(in Caec 34. 100.) tvrdil, že trestem nebylo, kdežto naopak Gaius__________ t

1) Caes. b. c. 2. 32: Gai. 1. 129; Dig. 49. 6. 5; Paul.. D. 61.
Slovo postliminium odvozoval už známý právník Scaevola z post a

limen (Cic. Top. 8. 36.) a to správně, lus postliminii znamená skutečně 
právo vrátiti se „za prali“ i v právním smyslu toho slova, t. j. s nabytím 
všech práv, jichž se odchodem neb vypuzením pozbylo (na f/ř. zrušením exilia, 
návratem z vyhnanství).

A. Gauthier, Du postliminium, Paříž 1883.
A. Le Clech, Du posti, et de ses effets, Paříž 1883.
P. Foucault, Du posti, en droit Romain, Versailles 1883.
Bec de Bere, Du postliminium et de la loi Cornelie, Paříž 1888.
Gree nidge, The permanence of infamia, Class. Rev. 7, 1893, str. 30.
2) Cic. p. Balbo 12. 29.
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(1. 128) výslovně je jako trest uvádí (srv. Dion. H. 7.64). Spor 
tento lze vyrovnati, poněvadž spočívá na rozdílu zákonného usta
novení a vlastní praxe. Jádrem je otázka, bylo-li přípustno odnětí 
občanského práva za trest. Dle Cicerona to přípustno nebylo 
(p. Balbo 27), a nutno přiznati, že není znám zákon, jenž by byl ta
kového něco určoval. Avšak de facto bylo občanství odňato tomu, 
nad kým byla vyřčena aquae et ignis interdictio. Tato skutečnost 
měla ovšem vliv i na soudní praxi, a tak vidíme, že asi od dob 
zavedení t. zv. quaestiones perpetuae bývalo exilium udíleno 
jako trest.1)

Bylo-li exilium někomu zrušeno, (třeba zákonem), nabylo se 
občanských práv znova iure postliminii.

úím dále tím mírnější stávala se praxe v provádění důsledků 
vyhnanství, tak na př. časem vešlo v obyčej nechávati vyhnancům 
práva soukromá bez dotčení, jako se to stalo Ciceronovi.

Od vyhnanství lišila se relegatio, jež nijak nezmenšila občan
ských práv, a spočívala v internaci na určitém místě. Počátkem 
císařství začalo se užívati t. zv. deportatio in insulam, jež byla 
velmi často ve spojení s aquae et ignis interdictio.

3.) Občan jiného státu, jenž se dostal do otroctví a nabyl ma
numissi v Římě svobody a občanství, navrátil-li se do své vlasti 
a ujal-li se tam svých občanských práv, pozbyl přirozeně civity 
římské. (Cic. p. Balbo 12. 29; de or. 1. 40. 182).

F. Zmenšení občanského práva
bylo rozdílné od jeho ztráty. Došlo-li k tomu, že 1. občan se stal 
homo liber in mancipio (v. výše), 2. byl přesazen při censu mezi 
áerarie, neb dostal censorskou notu, 3. nebyl připuštěn, aby se uchá
zel o úřad, 4. byl odsouzen v trestní při, to vše působilo t. zv. 
minutio dignitatis, zmenšení občanské důstojnosti (Cic. Rose. com.6)1 2).

Skutečné omezení občanského práva zvalo se capitis de
minutio3) a bylo trojího stupně (Gai 1. 159):

1. C. d. minima, při níž se ztrácel status familiae arrogaci, 
confarreací, emancipací, datione marícipio, conversione in manum 
a jinými právními úkony, při nichž se vystupovalo z dosavadní 
rodiny. Skutečná ztráta však byla vlastně jen při arrogaci, kdy se 
občan sui iuris dostával zpět do moci jiného ; v ostatních případech 
se zas vlastně na druhé straně nabylo, čeho se na jedné pozbylo. 
Odložiti dosavadní status familiae bez deminuce bylo možno jen

1) Hartmann, De exilio apud. Romanos etc., diss.. Berlin 1887.
2) Zdánlivým omezením práva občanského Dyla také patria po

testas, jež mnohdy se křížila s mocí státní. Právně však nemohla nijak 
bránit i výkonu práv a Ipovinností občanských.

3) Co vlastně znamená „caput“, o tom viz na str. 30.
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tehdy, když filius familias se stai flaminem Diovým neb filia fa
milias Vestálkou. — Význam tohoto stupně deminuce jest jen sou- 
kromoprávný.

2. C. d. media, tou ztracen byl status civitatis a sice při in- 
terdikci aqua et igni, exiiiu a t. zv, reiectio civitatis. Při relegaci 
nenastala.

3 C. d. maxima přivodila ztrátu status libertatis v případě, 
kdy občan byl do ciziny prodán aneb vydán. Prostřední a nejvyšší 
stupeň deminuce byly veřejnoprávní.1)

§ 6. Familia a Gens
neměly významu veřejnoprávného, nýbrž jen soukromoprávný, avšak 
jejich existence a zřízení stýkala se s některými zřízeními státními; 
proto nutno i o nich vyložiti.2)

Familia, rodina, tvořila v patriarchálních dobách, kdy nebylo 
tuhých státních svazků, jediný a nerozlišný celek, úplně podrobený 
vůli své hlavy = otce rodiny (pater familias). Jeho moc byla 
původně naprosto neomezená, teprve stát vznikem různých veřej
ných zřízení ji položil hranice ve věcech práva veřejného tím, že 
na př. dospělí členové rodiny měli přísné povinnosti k státu, při 
jejichž plnění nepodléhali moci hlavy rodiny. Byla tu tedy omezena 
nejen samostatnost p. f., nýbrž i jeho moc nad ostatními členy 
rodiny. V právu soukromém však neomezená moc p. f. zůstala 
netknuta.

Rodina skládá se z těchto členů: pater familias, mater familias, 
filii a filiae familias (dcery patří do rodiny otcovy jen pokud ne
jsou provdány; sňatkem vstupují do rodiny manželovy), dále ze 
statků (res familiaris), k nimž patří otroci, nesvobodná čeleď fa
milia v užším slova smyslu. Právo p. f. nad rodinou a čeledí je 
svrchované, jak je to vysloveno v Dig. 50. 16. 195. 2: p. autem 
f. appellatur, qui in domo dominium habet. Veškera moc nad ro
dinou spočívá v jeho ruce, jež je symbolem moci; proto pravomoc 
p f. nazývá se „inanus“. Chopí-li se p. f. čeho rukou (manu ca
pere), znamená to obrazně, že ta osoba či věc (přechází do jeho 
moci a stává se tím jeho „mancipium“ Mancipium znamená dále 
nejen vstup do moci otecké, nýbrž vůbec všechno to, co otec ve 
své moci má. Propuštění z moci p. f. slově emancipatio. Pravomoc 
p. f. vedle obecného názvu „manus“ zve se také rozlišně vzhledem 
k jednotlivým členům familie: vůči manželce manus v užším slova 
smyslu, vůči dětem patria potestas, vzhledem k majetku dominium. 
Děti p. f. zovou se — jakožto občansky svobodné na rozdíl od

2) Soupis literatury je u Leonharda v RE. s. v. capitis deminutio.
-) Radin, Gens, familia, stirps. CI. Phil. 9, r. 1914, str. 235 n. vykládá 

o užíváni těchto slov.
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nesvobodných příslušníků rodiny — liberi. Pater f. je hlava rodiny, 
čili její caput; a poněvadž jen on je plnoprávnou osobou, tedy to 
slovo caput označuje také souhrn práv osobních soukromých i ve
řejných = občanské právo jednotlivcovo.1)

Jakékoli zmenšení práv, af soukromých, ať veřejných, nazývá 
se capitis deminutio.-)

Rodina se udržuje jen muži, poněvadž ženy provdáním pře
cházejí do jiné rodiny a pozbývají práv rodiny původní. Umře-li p.f., 
tu jeho vdova i neprovdané dcery činí sice také rodinu, ale ta se 
dále nešíří a zaniká smrtí vdovinou a provdáním dcer. Jsou-li 
synové, tedy po smrti otcově stanou se sami patres familias. Jejich 
rodiny jsou si blízké, poněvadž jejich hlavy patřily kdysi pod 
jedinou patria potestas, a mají určité věci společné, tak zvláště 
„sacra“, t. j. oběti^a obřady. Rodiny mající společná „sacra“ tvoří 
proto rod, gens. Člen takovéhoto rodu nazývá se gentilis, a genti
litas znamená jednak členství rodu (Varro u Nonnia p. 222 a j.), 
jednak poměr a právo rodové (Varro 1. I., Cic. de or. I. 38. 173 a j.). 
Štěpením rodin se rod dále šíří, tím také ubývá mezi jednotlivými 
rodinami příbuznosti, jež v určitém stupni vlastně vůbec přestává; 
trvají však stále tatáž sacra gentilicia, totéž jméno a vědomí spo
lečného původu.

Zevním zcela patrným znakem rodové sounáležitosti je spo
lečné jméno. Tak tomu už dobře rozuměli Římané.* 2 3)

, Členové jednoho rodu jsou tedy původně agnati všichni 
vespolek, t. j. jsou příbuzní po meči; rody pak jsou agnationes.4) 
Ovšem čím více se rod rozšiřoval, tím se více kruh agnatů a gen- 
tilů od sebe vzdaloval: agnatio v určitém stupni mizela a gentiles 
později při četnosti některých rodů nebyli vůbec ani příbuzní.

>) Později užívalo se za toto staré slovo výrazu civitas ve významu 
„občanské právo“, vyjma ovšem úsloví už dávno ustálená, jako capitis 
deminutio atd.

2) Výklad, že caput = souhrn občanských práv, není přijímán obecně. 
Tak W. Kalb v recensi v Bph.W. 1898, sl. 937, chápe caput jako „hlavu, osobu“ 
ve vlastním slova smyslu a soudí, že nutpo uznávati výraz c. diminutio = 
rozdrání, zničení osoby, a byla prý původně jen taková diminutio, jež se 
nazývala později „maxima“.

Výklad Kalbův není příliš pravděpodobný, poněvadž z něho nelze 
nijak pochopiti vznik c. d. media a minima. V svrchu odstavec o zmen
šení občanského práva.

3) Varro 1. 1. Vlil. 4: ut in hominibus quaedam sunt agnationes ac 
gentilitates, sic in verbis: ut enim ab Aemilio homine orti Aemilii ac 
gentiles, sic ab Aemilii nomine declinatae voces in gentilitate nominali. 
Fest. 83: Gentilis dicitur et ex eodem genere ortus, et is, qui simili no
mine appellatur, ut ait Cincius: gentiles mihi sunt, qui meo nomine 
appellantur.

*) Ulp. 11.4: agnati sunt a patre cognati per virilem sexum descendentes; 
Gai. 1. 156 per virilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati.
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Slovo cognatus znamenalo pokrevného příbuzného vůbec a je 
tedy významem širším. Affinis pak dokonce už nemusil býti ani 
téhož rodu, poněvadž se tímto slovem pravidelně označuje stupeň 
příbuzenství vzniklý sešvakřením.

Zevnější značkou gentiliíy bylo tedy jméno, t. j. společné nomen 
gentile, jež Římané měli na rozdíl na př. od Řeků, kteří se spoko- 
jovali jménem jedním, nanejvýše s přidáním jména otcova a ro
diště.1) V době historické měli vždy Římané jmen několik, snad 
vlivem etruským, ale nejméně dvě: praenomen (těch bylo dohro
mady jen asi třicet) a pak nomen gentile čili gentilicium.

Jednotlivé gentes mívaly zálibu jen v určitých praenominech, 
tak na př. gens Cornelia užívala pouze: A, C, Cn, L, M, P, S; 
u Claudiů zas bylo často: App, C, M, P, Q, Tib; u Porciů bylo: 
C, L, M, P; u Juliů: C, L, S. Po odsouzení Manlia Capitolina ne
užíval prý rod Manliův nikdy praenomina M (Cic. Phil. 1. 13. 32.); 
stejně rod Claudijský vyhýbal se jménu L, poněvadž dva členové 
tohoto rodu s tímto jménem byli odsouzeni pro loupež a vraždu. 
(Suet. Tib. 1).

Mimo praenomen a nomen gentilicium se často (ale ne vždy) 
vyskytovalo i cognomen, dávané z tělesné neb duševní vlastnosti, 
často také náhodou nebo z důvodů místopisných.

Z těchto cognomin vyvinula se pak jména rodinná, asi v plat
nosti našich příjmení, poněvadž byla jednotlivými rodinami udržo
vána. Některé rody byly velmi rozvětvené, na př gens Cornelia 
měla tyto rodiny: Maluginenses, Cossi, Scipiones, Rufini, Lentulli, 
Dolabellae, Cethegi, Cinnae a j. Čtvrté jméno, rovněž cognomen 
zvané, bylo pak čistě jen osobní: L. Calpurnius Piso Frugi. Cicero 
(Verr. 4. 25) srovnávaje ho s Verrem praví: nimirum et hic (Verres) 
nomen suum comprobavit, sic ille (Piso) cognomen. Vynechávati 
praenomen vešlo v obyčej až za císařství.

Gentes měly sacra privata čilí dle Festa 285 gentilicia (Dion. 
H. 2. 21 συγγενικοί ίεροσνναι) na rozdíl od obětí čili obřadů státních 
sacra publica; κοινά Ιερά u Dion. Η. 1. 1. a Ιερά πολιτικά tarnt. 65. 
Účastniti se obětí a obřadů rodových je právem každého gentila 
a jeho povinností, jakož i nakládati na ně. Byly pro ně stanoveny 
zvláštní dny v roce: sacrificia gentilicia, solemnia, stata, anniver
saria (Liv. 5. 46. 52; Val. Max. 1.1. 11 a j.). Gentes (aspoň některé) 
měly též zvláštní sacella, v nichž své oběti a obřady konaly, tak 
Fabiové na Quirinále, Potitiové u Ara maxima na blízku fora (Cic. 
har. resp. 15). Také mívaly nějaké božstvo co ochránce rodu 
(Potitiové Herkula, Aureliové Sola; Paul. D. 22.). Vrchní dohled 
nad těmito obětmi mělo kollegium pontifiků (Macrob, Sat. 1. 16 ). 
Též bývala i společná pohřebiště rodů (Cic. leg. II. 22), Valeriové

’) Známe sice i v Itálii nomina simplicia, avšak ta patří vesměs době 
legendární.
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a Fabriciové prý je původně měli blízko fora. Vzrůstem rodů však 
stal se nutným vznik pohřebišť rodinných (na př. monumentum 
Scipionum). Gens shromažďovala se k pohřbům gentili!. (Dion. H. 
11. 14.).

Gentilità přinášela právo dèditi po gentilovi, neměl-li agnátů 
a umřel-li bez testamentu. (Gai 3. 17: si nullus agnatus sit, eadem 
lex XII. tabularum gentiles ad hereditatem vocat; Ulp. frg. 26. 1; 
Cic. de inv. 2. 50: si pater familias intestato moritur, familia pecuni
aque eius agnatum gentiliumque esto, a j.).

Práva děditi — není-li agnátů — gentilové pozbyli, poněvadž 
bylo uznáno za nespravedlivo odstrčiti od dědictví cognaty, tedy 
přec jen krevní příbuzné, na prospěch gentilů, třebas už vůbec 
nepříbuzných. Cognati začali býti uznáváni za dědice již za re
publiky edikty praetorskými, za císařství pak stará zásada rušena 
byla některými SC, až Justinián dědické právo gentilů a agnatů 
zrušil a na první místo položil cognaty. Vytknouti dlužno, že 
i v starých dobách dědili jednotliví gentiles, nikdy ne celá gens.

Jmění šílených (furiosi) spravovali agnati a nebylo-li agnatů, 
gentilové. Z nich ustanoven byl curator, jenž měl nad svými svě
řenci curam legitimam. Stejně byli opatřeni i marnotratníci, prodigi, 
(Cic. de inv. II. 50; Ulp. zl. 12. 2)."

Rovněž i poručnictví (tutela) náleží agnatům a gentilům. Pra
videlně jest po smrti otcově tutorem nejbližšf agnát; jeho „tutela“ 
je náhradou moci otcovské, sluje také manus (Liv. 34. 2) a vztahuje 
se jednak na nedospělé syny (tutela impuberum), jednak na vdovu 
a neprovdané dcery (t. mulierum), vůbec na všechny členy rodiny, 
kteří nejsou sui iuris.

Ženy provdané sňatkem řádným a právoplatným, stejně i dcery 
po smrti p. f., jakmile překročí 12. rok věku, stanou se „sui iuris“, 
mohou sice spravovati své jmění, ale nemohou samy říditi právních 
záležitostí a to „propter sexus infirmitatem et propter forensium 
rerum ignorantiam“ (Ulp. 11. 1), čili „propter infirmitatem consilii“ 
(Cic. p. Mur. 12).

Za ženou musil v tom případě státi tutor, aby její právní 
jednání bylo plátno; smí tedy žena jednati jedině „auctore tutore“ 
aneb „per auctorem tutorem“. Nejbližším agnátem ženiným je syn, 
není-li ho, tedy mužův bratr (levir), pro dcery pak v prvé řadě 
jejich bratr. Tito agnati jsou tedy jejich „tutores legitimi“. Vedle 
těch se však vyskytovali poručníci ustanovení závětí (tutores testa
mentarii, Gai. 1. 15. 5; Ulp. 11. 14). Byli-li poručenci nedospělí, 
opatřovali jejich poručníci i t. zv. administratio bonorum, správu 
majetkovou. Za císařství bylo právo agnátů na poručnictví zákonné 
(tutela legitima) omezováno až i zničeno na prospěch cognatů; 
ještě dříve ovšem (už za republiky) zmizelo toto právo u gentilů.

• 32



Jednotlivé gentes měly i některé společné zvyky. Tak gens 
Fabia po porážce u Cremery prý ustanovila, že každý její dospělý 
syn se musí ožeriiti a že všechny narozené děti musí býti vycho
vány (Dion. H. 9. 22.). Gens Cornelia zase dle starého zvyku svých 
mrtvých nikdy nepálila, nýbrž je pochovávala (Cic. de leg. II. 22.57.) 
jediný Sulla z celého rodu byl spálen, aby prý po smrti protivníci 
nerozházeli jeho kostí, jak on to učinil sám Mariovi.

Péčí rodů tedy bylo již od dob původních starati se o vzá
jemné poručnictví gentilů, o společný kult a společný pohřeb. 
Z okruhu jejich působnosti za dob nám blíže známých skutečně 
nemělo významu veřejnoprávného, a to jistě platilo i pro dobu 
nejstarší. Avšak někteří badatelé přiznávají rodům i původní vý
znam veřejnoprávní, soudí, že stát vznikl seskupením rodů. Po
važovali za majitele půdy, na níž sídlel, rod sám, a domnívali se, 
že tedy i v Římě byla jakási zádruha. Poněvadž jmění soukromé, 
i familia (čeleď), i pecunia (dobytek, zboží), tedy vše, co mohlo se 
státi mancipiem, je jmění movité, mínili, že půda nebyla majetkem 
osobním ve svém celku, nýbrž že jen dům s nejbližším okolím 
a věcmi movitými patřil soukromníkům, kdežto půda náležela bud 
státu (ager publicus) či rodu (ager privatus). Z toho dále usuzovali, 
že nemohli děditi jednotlivci, nýbrž jen rod. Serviovy tribue měly 
částečně jména rodová, snad proto, že pozemky rodu byly na témž 
místě pohromadě. Nejasno zůstává, jak bylo upraveno užívání spo
lečné půdy jednotlivými rodinami, zda byly jim dávány úděly v dě
dičné užívání, či jak tomu bylo. Pro možnost dědičného užívání by 
svědčilo soukromé držení čeledi a dobytka. Takový výklad o rodech 
schvalují na př. Mommsen I3 str. 9 m., Serafíni 1., 17 a j. Celkem 
nutno říci, že tyto theorie jsou jen vykombinovány, stejně jako mí
nění, že dědil jen rod; jistého není o tom známo nic. Víme jen, že 
k dědictví byli oprávněni agnáti a gentilové. Stejně ani nelze 
schvalovati ostrého rozlišování movitého a nemovitého majetku, po
něvadž není ze starověku jistých zpráv, že by bylo bývalo tak 
prováděno.

V době historické není vůbec nic známo ani o veřejnoprávním 
významu rodu, ani o nějaké jeho organisaci; proti té ostatně svědčí 
neomezenost patriae potestatis i za dob pozdějších 7)

V rodě byly ovšem hodnosti kněžské a to dědičné (Dion. H. 
6. 69), jinak však rody neměly zastoupení ani v podobě magistra
tury, ani shromáždění. Pokud vůbec se dovídáme o nějakých 
společných usneseních rodů ve věcech mimokultovních (na př. ne- 
užívati určitých praenomin atd.), je to jistě jen vzájemné dohodnutí 
ryze soukromé, bez právní platnosti. Suetonius (Tib. 1) nazývá ta
kové usnesení consensus.

1) Dle Dion. H. 2. 7. byl v čele rodu decurio, ale to je terminus vo
jenský a rozhodně to nebyl náčelník rodu vůbec; také ani, Dionysios 
sám neví nic o jeho funkcích.
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Ani mínění tak zřejmé, jako přirozený vznik rodů, nastalý 
rozšířením téže rodiny, nedošlo u starších badatelů úplného schvá
lení. Tak Niebuhr (Röm. Gesch. I1 321) domníval se, že lze z uve
deného místa Dion. H. 2. 7 souditi, že gentes nebyly útvary při
rozenými, nýbrž umělými výtvory za příčinou organisace státní 
a vojenské. Každá kurie prý měla 10 rodů, každý rod 10 rodin, 
takže stát skládal se z 3000 rodin, 300 rodů a 30 kurií. Dionysios 
však praví jen: διηρηντο δε καί εις δεκάδας αί φράτραι (curiae), 
προς αντον και ήγεμών εκάστην έκόσμει δεκάδα, δεκουρίων κατά την 
επιχώριον γλώτταν προσαγορενόμενος. Celé toto místo však se týká 
nejstaršího zřízení vojenského a nelze nikterak souhlasiti v jeho 
výkladu s Niebuhrem, proti němuž ostatně záhy se ozvala celá řada 
badatelů (Qöttling, Bekker, Lange, Mommsen, Serafini atd.).

Při výkladu o rodech nesmí se zapomínati na jednu věc, 
svrchovaně důležitou: vědomí rodové nebylo udržováno ve všech 
vrstvách, nýbrž jen rodiny vlivné a zámožné o ně dbaly, vykoná
valy všechna práva gentilů, udržovaly rodová sacra a vůbec o celou 
gentilitu se staraly. V nejstarších dobách jistě měli tuto péči jen 
patriciové, jak lze vyčisti ze slov plebeje D. Mura patriciům 
(Liv. 10. 8. 9): semper ista audita sunt eadem: penes vos auspicia 
esse, vos solos gentem habere. Později ovšem zbohatlí plebejové 
začali také dbáti o své rody, napodobujíce tak zvyky patricijské. 
Celkem však nesmí býti význam rodů při vzniku státu přeháněn, 
jak správně ukázal zejména G.W. Botsford,1) ienž zdůraznil, že rodů 
bylo poměrně málo, že neměly organisace a původně byly jen 
u patriciů uplatňovány.

§ 7. Liberi a servi.
Vedle „liberi“ patřili k rodinám římským též servi jakožto část 

rodinného majetku. Římští právníci vykládají slovo liber takto: 
liber est, qui servitutem non servit. Byli pak tito liberi opět dvojí: 
ingenui a libertini. Dle Gaia (1, 11) ingenui sunt, qui liberi nati 
šunt, kdo se narodili na svobodě. Pojem ingenuity se asi ustálil 
až později, neboť v starších dobách syn propuštěncův nebýval po
kládán za ingenua; možno tak souditi i z obdoby poměrů řeckých. 
Dle římských právníků za císařství byl pak za ingenua považován, 
kdo byl „matre libera natus“ (Gai. Inst. 1,86. Tato zásada stanovena 
byla za Vespasiana. lust. Inst. 1.4). Proti těmto občanům svobod
ným rodem stojí liberti, libertini, t. j. na svobodu propuštění otroci. 
Slov libertus a libertinus užívalo se často střídavě. Buď libertus 
slul propuštěnec, kdežto libertinus byl syn propuštěncův, anebo: 
libertus nazýval se propuštěnec vzhledem k svému patronu, jako 
občan slul však libertinus (Suet. Claud. 24).

‘) V článku Some Problems connected with the Roman gens, Political 
science quarterly, vol. 22. Boston 1907, srv. recensi B. Ktiblera ve Wkl Ph. 25, 
1908, 541 n.).
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Otroci patřili k res mancipi, ale poměr pánů k nim přece 
nebyl týž, jako poměr k majetku ryze věcnému. Proto se pánova 
moc k nim označuje slovem potestas, tedy týmž slovem, jako 
moc p· f. nad členy rodiny; jenže ovšem vůči otrokům to nebyla 
patria potestas, nýbrž dominica potestas. Otroci (servi) byli homines, 
ale ne personae, neměli práv (caput) a také ne občanského jména. 
Nazývali se všelijak, buď dle pána: Quintipor, Marcipor, Lucipor, 
neb dle národa, z něhož pocházeli: Lydus, Syrus, nebo konečně 
zcela libovolně, jak komu napadlo.

Otroctví vzniklo zajetím ve válce mezi dvěma různými kmeny. 
Proto právníci římští je pokládali za constitutio iuris gentium, qua 
quis alieno dominio contra naturam subicitur (Dig. 1. 5. 4; Inst. 1.3). 
Že tomu tak je, dokazuje mimo jiné i to, že ve válkách občan
ských, vedených občany téhož státu proti sobě, otroků ze zajetí 
vzešlých není. Zajatci váleční patřili státu, byli servi publici, ale 
většinu jich stát prodal, (sub corona venire, Gell. 7, 4; Fe 401).

Otrok, jsa res mancipi, slul také mancipium, jako člen rodiny 
pak famul; v užším slova smyslu i familia sama znamenala čeleď, 
otroky. Otrok doma z otrokyně narozený nazýval se verna. — 
V pozdějších dobách arci převážná většina otroků dostávala se 
do Říma nikoliv už válečným zajetím, nýbrž široce rozvětveným 
obchodem, jehož prameny byly velmi různého druhu.

1 svobodní mohli se státi mancipiem : byli-li totiž v moci 
otcovské, mohli býti — stejně jako kterákoliv jiná věc — prodáni 
(na př. při adopci, koempci, emancipaci atd.); tím se z nich stali 
homines liberi in mancipio. Poněvadž však oni byli ingenui 
iure civili, nemohli se doma státi skutečnými otroky a byli pouze 
„servorum loco“. V starších dobách zvláště často dostávali se do 
takovéhoto postavení ti, kdož byli odsouzeni pro neplacení dluhů 
(i u d i c a t i), aneb dlužníci, kteří svých dluhů zaplatiti nemohli 
(nexi) a protose uvolili strpěti manus iniectio, totiž, aby je 
věřitel odvedl k vykonávání prací otrockých. „Servi loco“ octl se 
dlužník takto: věřitel dlužníka uchopil se slovy: quod tu mihi 
damnatus es, ob eam rem ego tibi manum inicio (Gai 4. 21. 24.).

Iudicati a nexi byli takto úplně v moci věřitelově: on je mohl 
trestati jako otroky. Musili pro něho pracovati a tím si spláceti dluh. 
Původní kruté věřitelské právo bylo však velmi záhy zmírněno. 
Nexi a iudicati, pokud byli servorum loco, byli původně — ne sice 
formálně, ale virtuálně — zbaveni konání občanských práv.

Nekonali nijakých úkonů občanům patřících, ale také ani služby 
vojenské. Stát však sám, maje zájem, aby nebyl takto připravován 
o občany, začal magistrátními edikty právo věřitelské omezovati 
a mírniti, až je přímo zakázal. Již prý r. 495 př. Kr. bylo konsul- 
ským ediktem nakázáno: ne quis civem Romanum vinctum aut 
clausum teneret, quominus ei nominis edendi apud consules potestas
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fieret; ne quis militis, donec in castris esset, bona possideret aut 
venderet, liberos nepotesve eius moraretur. (Liv. 2. 24. 6.) Defini
tivně to bylo zmírněno r. 326 př. Kr. lege Poetelia Papiria, vydanou, 
když kterýsi věřitel se zmocnil dlužníka způsobem, jenž urážel cit 
lidu (Liv. 8. 28).

Od svých otroků mohli páni žádati služeb jakýchkoli, a rovněž 
je mohli jakkoli trestati, poněvadž měli nad nimi ius vitae necisque 
(Gai 1. 52). Mohli je prodávati nebo vydati jinému jako náhradu 
(za škodu otroky způsobenou ručil pán). Co otrok vydělal prací 
rukou svých, náleželo pánovi.

Postavení otroků bylo tedy s počátku dosti kruté a bylo zmír
ňováno jen jejich individuálním vztahem k rodině, namnoze dosti 
těsným. Otroci náleželi k „familia“, proto byli účastni rodinných 
obětí, jež dokonce i někdy za pána konali. Také dostávali — stejně 
jako filii a filiae familias — někdy peněžitou částku (peculium) 
k vlastní správě a k vlastnímu užívání. Po smrti hlavy rodiny ne
stávali se otroci už eo ipso svobodnými, nýbrž přecházeli jako jiný 
majetek do rukou následujícího p f. Přibývající kulturou a civilisací 
stával se poměr pána a otroka přátelštější, ač ne vždy a v celku. 
Stát sám, zejména za císařství, kárával přísnost a krutost pánů 
(Suet.Claud. 25; SHA, Hadr. 18), ačkoliv na druhé straně uplatňováno 
staré právo, že byl-li zavražděn pán otrokem, byli všichni otroci, 
za vraždy v domě dlící, státem popraveni. Za Nerona dokonce 
i „manumissi testamento“ (v. d ), byli trestáni stejně (Tac. Ann. 13.32). 
Že takové případy nebývaly právě ojedinělé, svědčí Tacitus (Ann. 14. 
42) při vyprávění o vraždě praef. urbis Pedania Secunda, kdy „ex ve- 
tere more“ bylo odpraveno 400 otroků.

Celkem však se stát i soukromých otroků ujímal jak za re
publiky, tak za císařství. Známa je na př. lex Petronia z r. 6i po Kr.. 
jíž bylo pánům zapovězeno bez soudního rozsudku určovati otroky 
„ad bestias depugnandas“ (Dig. 48. 8. 11). Byli i otroci státní, servi 
publici, jichž užíváno hojně k nižším kancelářským úkonům a po
pravám (carnifices). Jejich postavení bylo celkem vždy volnější, 
než postaveni otroků soukromých.

Otroci, nemajíce conubia, nemohli vcházeti v právoplatné sňatky; 
společenství, ve kterém někdy otrok s otrokyní žil, nebylo „matri
monium“, manželství, nýbrž jen „contubernium“ bez právních ná
sledků manželství.

Poněvadž otrok byl „res mancipi“ a mohl býti prodán a tím 
odevzdán do „manus“ někoho jiného, mohl býti i vůbec pánem 
propuštěn na svobodu. To je „manumissio“, jíž jedině mohli 
obyčejní otroci nabýti svobody.1) Poněvadž však se za republiky

*) Upadl-li občan římský do válečného zajeti a vrátil-li se později domů, 
stal se přirozeně už pouhým návratem zas plnoprávným občanem. To je t. zv. 
ius postliminii.
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manumisse nesmírně množily a tím rostly živly státu ne zrovna 
pohodlné, byla už r. 357 určena 5% daň z manumissi (vicesima 
manumissionum), jež vynášela velmi mnoho (Liv. 7. 16; 27. 10).

Propuštění dálo se trojím způsobem:
1. vindicta. To byl způsob velmi starý, (tradice kladla jeho 

zavedení až do prvního roku republiky, kdy prý byl tak propuštěn 
Vindicius, jenž udal spiknutí Tarquiniovské), jehož forma byla tato: 
pán s otrokem objevil se in iure, t. j. před magistrátem cum im
perio, provázen ještě jedním občanem (to býval později pravidelně 
liktor, schol. Pers. 5. 88). Ten vzal do ruky hůl (virga, festuca, 
vindicta), položil ji na hlavu neb na rameno otrokovo a řekl: 
hunc hominem liberum esse aio, pán k tomu dodal: hunc hominem 
liberum esse volo, a otroka, jehož ještě držel v ruce, otočil a pustil. 
(Fe 149; Pers. Sat. 5. 77). Magistrát pak slovy: cum tu liber es 
gaudeo, jednání ukončil. Později to bývalo zkracováno, zejména 
nebylo už nutno jiti do úřadovny magistrátovy, nýbrž celá manu
misse se vykonala „in transcursu“, při setkání. Liktor (neb vůbec 
ten občan, jenž otroku vlastně svým působením svobodu zjednával), 
zval se vindex neb assertor. Celé jednání slulo vindicatio in liber
tatem. Gaius praví, že vindicta je znamením kopí, jež zase je sym
bolem práva quiritského (4. 16. festuca autem utebantur quasi hastae 
loco, signo quodam iusti domini);

2. censu: dal-li pán při censu zapsati otroka za občana, byl 
tím otrok propuštěn na svobodu. Způsob tento je jistě až z pokro
čilejších dob republiky;

3. testamento: to buď pán v závěti prohlásil určité otroky 
za svobodné, aneb uložil svému dědici „per fidei commissum“, 
aby je propustil „vindicta“ neb „censu“. Poněvadž otroci propu
štění testamentárně nabývali svobody, až když jejich pán byl už 
v Orcu, sluli „liberti Orcini“ (Χαςωνϊται).

Uvedenými třemi způsoby dostalo se propuštěným otrokům 
nejen svobody, nýbrž i občanství; ovšem některá práva byla z této 
civity vyloučena, jak zřejmě plyne z výkladu o následcích manu
misse a o stupních občanského práva.

Vedle manumissi slavných, právoplatných a naprosto jistých, 
byly ještě i jiné způsoby méně obřadné a slavnostní: na př. in ter 
amicos, prohlásil-li pán před svými přáteli, že otrok je svoboden. 
Nebo „per epistulam“, bylo-li propuštění prohlášeno písemně. 
„Per mensám“, pozval-li pán otroka k svému stolu; konečně 
„usu“, zacházel-li pán s otrokem jako se svobodným. Takové 
způsoby manumisse mohly ovšem býti brány v pochybnost, proto 
jejich právní platnost byla chráněna praetorskými edikty. Také 
vlastně tyto manumisse nepodmiňovaly právní svobody, poněvadž 
se nestaly s vědomím úřadu.

Propouštění na svobodu však nebývalo bezpodmínečné, nýbrž 
vázáno někdy (zvlášt při manumissi testamentární) na splnění urči-
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tých podmínek. Často propouštěno za výkupné, jindy zas pán mohl 
otroku před propuštěním uložiti rozmanité povinnosti, jako konání 
nepohodlných obětí, jindy zas převzetí pánových dluhů atd. Dokud 
podmínky nebyly splněny, byl propuštěnec sice statu liber, vskutku 
však otrok s právem na svobodu, až budou splněny. Servi publici 
byli propuštěni jménem státu magistrátem (Liv. 26, 27) a při
jímali po propuštění buď jméno toho magistráta (Varr 1.1. 8. 83), 
neb — jak se zdá — se zvali Publici (Cic. p. Balb. 11. 28). Propu
štěnci soukromníků přijímali praenomen a nomen bývalého pána, 
k němuž později připojovali jako cognomen své bývalé jméno. 
Na př. Epicadus, propuštěnec L. Cornelia Sully, zval se pak L. Cor
nelius Epicadus. Podobně má jméno utvořeno propuštěnec Augustův 
C. lulius Hyginus a známý Ciceronův M. Tullius Tiro.

Císaři propouštěli na svobodu otroky pouhým svým slovem, 
beze všech jiných formalit. Za Konstantina, když křesťanství nabylo 
rovného práva s pohanstvím, byly též manumissiones in ecclesia.

Následky manumisse byly:
1. Změna jména, jak bylo o ní vyloženo výše.
2. Nabytí- omezeného občanského práva. Proto také propu

štěnec oblekl si tógu, dal si ostříhati vlasy a na znamení libertinství 
nosil buď vlněný klobouk (pileus) neb aspoň vlněnou pásku kol 
hlavy (Liv. 45, 44; Plaut. Amph. 461). Viz více v odstávci o stupních 
občanského práva.

3. Libertus i po propuštění zůstal v závislosti na svém bývalém 
pánovi, jenž se stal jeho ochráncem, patronem. Libertus je patro
novi povinen ochotou, poslušností (obsequium praestare), podporou 
v neštěstí. Ingrati liberti, kteří těchto služeb^ nekonali, bývali před
mětem úředního zakročení a dokonce i z Říma vypovídáni. (Tac. 
Ann. 13. 26). Také se připomíná, že byli biti (Dig. 1, 16.9.3). Za 
Claudia byli dokonce trestáni odnětím svobody (revocatio in servi
tutem (Suet. Cl. 25).

Ale navzájem zas i patron byl povinen k podobným úsluhám 
vůči propuštěnci. Zemřel-li propuštěnec bez závěti a neměl-li vlast
ních dědiců, tu už dle zákona 12 desk dědil pán. Mezi patronem 
a propuštěncem vyvinul se podobný poměr, jaký byl mezi klientem 
a patronem. Patron měl tutelam legitimam nad nedospělými liberty 
a libertami (Gai 1. 65). —

Právo propouštěti bylo už za republiky omezováno, i později 
za císařství několikráte z rozličných příčin; stávalo se totiž, že 
otroci byli propuštěni z příčin nekalých, a většinou celý ten stav 
propuštěnců nebyl státu příliš milý a pohodlný. R. 4 po Kr. dána 
lex Aelia S e n t i a, kterou se nařizovalo, že propouštějící pán 
nesmí býti mladší 20 let, leda že by propuštění dálo se vindicta 
a to jen tehdy, oznámil-li propouštějící svůj úmysl aspoň před 
pěti svědky ze senátorského stavu a před pěti svědky z jezdeckého,
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v provinciích pak před sborem 20 občanů římských. Též stanoveny 
určité doby a jiná omezení.1) — Brzy po tom, r. 8. po Kr. vydána 
lex Fufia Caninia, jež dokonce stanovila počet propuštěnců 
dle celkového počtu otroků v Římě.* 2)

Otroctví bylo podporováno latifundiemi a průmyslem; lacinou 
prací otrockou utrpěl zejména stav malorolnický a řemeslnický.3)

Od otroctví, jež formálně nikdy, ani křesťanstvím, zrušeno ne
bylo, nutno na konci římské říše rozeznávati nevolnictví, kolonát. 
Coloni byli lidé sice svobodní, kteří seděli na určité půdě, jež jim 
nenáležela, byli však od ní neoddělitelní (glebae adscripti) a s ní 
snad přecházeli i do majetku jiného pána.

Poměry 'kolonů byly zákonitě upraveny za Konstantina a ko
lonát svou podstatou byl jistě jednou z příčin, proč otroctví vlastně 
fakticky vymizelo.4)

§ 8. Patroni-clientes.
Už v nejstarších dobách římských připomínají se t. zv. clientes, 

clientae (Fe. 53), řecký πελάται. O jejich postavení ve státě a ve 
společnosti soudilo se v nové době ze jména samého a z několika 
starověkých zpráv, jež jsou ovšem velmi málomluvné.5) Tak Corssen 
(v. Walde, s. v.) se domníval, že u Plauta se na několika místech 
vyskýtá tvar cluens a viděl v něm part. praes, od clu(e)o (κλύ-, sly-). 
Tvar clzens pak vysvětloval obdobně jako lunter-linter, clupeus- 
clipeus atd. Avšak tento tvar cluens není nijak zaručen (mají jej 
jen horší rukopisy), tím padá i celý výklad další. Z ostatních ety
mologií je pravděnejpodobnější Waldova, jenž uvádí souvislost 
s cli- ve výrazech jako -clinare atd.; cliens by tedy znamenalo: 
k někomu se přichy lu jící, a tedy do jeho ochrany se dávající.

O klientech se soudilo, že bývali závislí na rodech, a když se 
rodové zřízení uvolnilo, že se dostali do závislosti na rodinách. 
Domněnka tato je neudržitelná, poněvadž bylo už ukázáno, že 
gentes neměly takového významu, jaký se tu předpokládá, a také

·) Ulp. 1. 13; Gai. 1. 20 a j.
2) Gai 1. 42 n; Ulp. 1. 24. n. a j.
3) Piacenza, La schiavitù in Roma antica. Parte I. 1806. L. 

Halkin, Les esclaves 'publics chez les Romains. Brussel 1897. G. 
Porzio, Osservazioni sulla potenza dei liberti in Roma repubblicana,
Pisa 1898. Ed. Meyer, Sklaverei im Altertum, Drážďany 1898. E. 
Ciccotti, Il tramonto della schavitù nel mondo antico, 1899. M. 
Bang,, Die Herkunft der römischen Sklaven, R. Mitth. 25, 1910, str. f 
223, a 27, 1912, str. 189.

4) M. Roste veev, Studien zur Geschichte der römischen Kolo-
nates. Lipsko 1910. Raeder, Nordisk Tidskrift for filologi VI., 1899,
1 n., 57 n. ,

6) Dion. H. 2, 8-10, Gell. 5, 13, Plut. Rom. 13 a mn. j.
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se klienti vyskytuji jen a jen ve spojení s rodinami (a pouze 
jejich prostřednictvím s rody).

Hlava rodiny, k niž klienti patří, má nad nimi podobnou moc, 
jako nad členy rodiny, je jejich ochráncem (patronus, προστάτης). 
Starověký výklad má o tom Festus (300, místo je sice plno mezer, 
ale jsou dosti dobře a pravděpodobně vyplněny): Patrjonus a patre 
cur ab antiquis dictus sit,] manifestum; quia [ut liberi sic etiam 
clientes] numerari intra dojmesticos quodam modo possunt.]

Klienti byli tedy členy rodiny tak jako děti a byli pod ochranou 
patris familias. Tak o tom i u Gellia (5, 13. 2): Secundum eos 
(= pupillos) proximum locum parentes habere, qui sese ibidem in 
fidem patrociniumque dediderunt. Parentes je zde odvozeno od 
parere a znamená klienty.

Rodina klientova stála k patronovi v témž poměru, jako klient 
sám, a tento vzájemný porněr byl dědičný (Dion. H. 2. 8. 10). Klienti 
byli bud usedlí neb neusedlí. Usedlí měli od patrona kus po
zemku, z něhož mu odváděli část výtěžku, a jenž jim byl svěřen 
až do odvolání. Zpravidla však zůstával klientům a jejich potom
kům dědičně. Festus 288 atque [ii patres dicti sunt quia] agrorum 
partes ad[tribuerant tenuioribus perinde ac liberis.

Svých údělů nesměli klienti bez dovolení patronů prodati (Plut. 
Popi. 21). O udělení části polstva klientům uváděn je u římských 
historiků doklad velmi dávný: Atta Clausus, předek rodu Claudij- 
ského, přistěhovav se do Říma ze Sabinska se svými gentily a čeledí, 
dostal za Anienem z obecního poselstva díl, z něhož každému klien
tovi přidělil po dvou jitrech (Liv. 2. 16; Dion. H. 5.40).

Usedlí klienti byli tedy rolníky, neusedlí asi vesměs řemeslníky, 
kteří asi také část výdělku odváděli pánovi. Kromě toho byli 
klienti zavázáni svým pánům i jinými službami: tak zvláště musili 
mu pomáhati v neštěstí, přispívati případně na jeho výkup ze za
jetí, na věno jeho dcer a pod. (Liv. 5. 32. 8; 38. 60.9; Dion. H. 2, 10). 
Naproti tomu zajisté i patron měl povinnost klientům přispívati 
radou i pomocí. Bližších zpráv však není. Proti klientům nesměl 
patron svědčiti (Gell. 5. 13; 20. 1. 40; Dion H. 2. 10; Plut. Rom. 13). 
Poškodil-li patron nějak klienta, porušil tím vzájemný poměr piety, 
jímž byli vázáni, a dopustil se tak náboženského zločinu. Bylo to 
vyřčeno již v zákonech XII. desk (u Serv. Aen. 6. 609): patronus 
si clienti fraudem fecerit, sacer esto.

Klienti měli účast na sacra gentilicia a platili na ně. (Dion.H. 
2. 10). Jak mohl v opačném případě zas patronus dokročiti na 
klienta, jenž mu uškodil, nevíme; jistě však prostředky k tomu měl. 
Je pravděpodobno, že k veřejnému úřednímu jednání potřeboval 
klient patronova prostřednictví, asi jako athénský μέτοικος svého 
prostaty. Klienti táhli také do pole, nevíme však, jaké místo za
ujímali v organisaci vojenské. Připomíná se, že už při známé vý-
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pravě Fabiů ze 4000 účastníků byla většina „πελάται jtal εταίροι“ 
(Dion. H. 9. 15). Dionysios Hal. uvádí starší zprávy, že při tumultu 
bývala velmi značná část vojska z klientů, stejně i když na př. plebs 
odpírala účast na výpravě (6. 47; 7. 19; 10. 43). Je tedy zřejmo,, 
že klientů nebylo málo.

jako libertini, měli i klienti nomen gentilicium svého patrona 
(Liv. 3. 44.).

Původní clientes zmizeli časem úplně mezi plebeji. Sice po
zději, a pak hlavně za císařství připomínají se clientes, ale ti jsou 
podstatně odlišní od klientů starých. Ti pozdější klienti byli totiž 
chudší občané, kteří dělali bohatým placené průvodce (salutatores, 
anteambulones) a prokazovali jim rozmanité službičky (officia); za 
to dostávali všelijaké podpory a dárky (sportulae). Místo patronus 
říkali též dominus, neb dokonce i rex.

Zmínky zasluhuje, že klientela není zřízení jen římské, nýbrž 
že se vyskytuje i jinde v Itálii, na př. zcela jistě u Sabinů (Dion H. 
2. 46; 5. 40; 10. 14; Liv. 2. 16; Plut. Popi. 21).

Sporná je otázka, kdo to byli klienti a jak vznikli.
Staří spisovatelé vesměs směšují klienty s plebeji tvrdíce, že 

jsou to takoví plebejové, jež Romulus přidělil jednotlivým rodinám 
(Cic. rep. 2. 9; Dion. H. 2. 9 a j.).

Že tento názor není správný, dokazuje věc právě i staro
věkými dějepisci často připomínaná, že totiž ve sporech patricijsko- 
plebejských klienti nestáli na straně plebejské, nýbrž patricijské.

V nové době pak proneseno bylo o podstatě klientely velmi 
mnoho mínění, většinou rozlišných. Předně se soudilo, že klienti 
jsou potomci praobyvatel Latia, kteří po jeho podrobeni uvedeni 
byli smlouvou v poddanství. Výklad tento po Niebuhrovi, Bekke- 
rovi, Madvigovi a j. rozvinul zejména Karlowa (37 n),' jenž před
stavoval si věc takto: vítězní Latinové, kteří dobyli Latia, dělili se 
v jednotlivé rody, a proto přemožené původní obyvatelstvo — pokud 
nebylo vybito neb vytlačeno — rozděleno bylo na skupiny a přikázáno 
těm jednotlivým rodům; nestali se však z něho otroci, nýbrž bylo 
uvedeno v postavení mírnější. Vzájemný poměr dobyvatelů a pů
vodního obyvatelstva byl prý upraven smlouvou náboženskou. 
Přemožení slíbili poslušnost rodu, jemuž byli přiděleni, a patronové 
zas se zavázali chráníti je (Gell. 5. 13.2). Náboženský ráz smlouvy 
té — zřejmý už ze zákona Xll.desk — byl prý základem oněch dů
věrných celkem styků mezi patrony a klienty. Po uvolnění svazů 
rodových prý se klienti přiklonili k jednotlivým rodinám.

Že by klientela vznikla z otroctví, Karlowa nepřipouští po
ukazuje na to, že prý nejstarší římské právo neznalo manumisse. 
Poměr libertina k patronovi byl prý napodobením poměru klientova.

Takovýto poměr pokořeného praobyvatelstva k dobyvatelům 
může býti doložen jinými obdobami ze starověku. Všichni uvedení
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badatelé ukázali na penesty v Etrurii, kteří byli také dědič
nými poddanými, a na podobný poměr penestů thessalských, 
na klaroty a afamioty krétské a heiloty lakonské.

Za zbytky praobyvatelstva pokládá klienty také L. Lange 
I3. 24 n., jenže dle jeho mínění byli zprvu otroky rodin, byvše 
uvedeni v servitus, a teprv později se prý z nich stali servi gentilicii 
a tím se jejich postavení uvolnilo. Že stali se majetkem rodu, to 
vysvětluje Lang tím, že prý původně dědil rod, kdežto členové 
rodin že dostávali jen určitý podíl.

G ö t tl i n g (Gesch. d. röm. Staatsverfassung bis zu Caesars Tod, 
Halle 1840) mínil zas, že klienti jsou uprchlíci, kteří došli v Římě 
ochrany v nějakém asylu. Avšak o takové občany předně žádný 
stát nestál, za druhé pak je známo, že klientů bylo velké množství, 
kdežto ochrany asylu se přec dovolávali jen jednotlivci, jichž počet 
nemohl nikdy tak vzrůsti.

Opět jiný názor považoval klienty za vystěhovalce, kteří si 
dobrovolně zvolili Řím za své sídlo a dali se „applicatione“ v ochranu 
římského občana. To pronesl nejdříve R o u 1 e z (Considérations sur 
la condition politique des clients dans l’ancienne Rome, Bruxelles 
1840), pak Ihering (Geist d. röm. rechts 375), rovněž i Mommsen 
(RFI. 3l9n)a Voigt (Ü.d.Clientel u.Libertinität, Sächs. Ak. 1888,146n).

O „ius applicationis“ máme skutečně staré zprávy. Mommsen 
o něm vykládá takto: „Klient má obdobu v hostu, a tak jako host 
podobu svého pobytu je v ochraně hostitelově, je klient v ochraně 
patronově, jenže ne dočasně, nýbrž trvale. Do té ochrany dostali 
se dvojí cestou: buď propuštěním z otroctví (jež bylo u Římanů 
už v dobách před vytvořením právních forem manumisse), aneb 
tím, že se cizí přistěhovalci dali v moc a ochranu římských občanů, 
applicatio. Cicero (de or. 1. 39. 177) se zmiňuje o „ius applicationis“, 
ale praví, že je „obscurum sane et ignotum“; sám tedy o něm 
mnoho nevěděl.“

Nelze však upříti, že mezi hostem a klientem je značný rozdíl, 
zejména v trvání Ochranného poměru a v jeho intimnosti. Ius 
applicationis, o němž mluví Cicero, je asi obratným tahem Řím
ských právníků, jímž měl býti zajištěn dědický nárok exulů v Římě 
dlících.

Mommsen své původní mínění později právem změnil a soudil 
(R. Str. 111. 1,55) jistě správněji, že klienti vznikli několikerým způ
sobem, určuje však jich většinu zas jen pouhým dohadem: klienti 
prý vznikli předně z nemanželských dětí matek patricijškých; takové 
děti nebyly prý zprvu ani vychovávány; později, když byly pone
chávány na živě, dostávaly se do řad klientů. Ze starověku však 
nemáme o tom žádných zpráv. Za druhé prý se řady klientů roz
množovaly v starší době propuštěnými otroky. Pro tento způsob 
by svědčila jen pouhá analogie mezi postavením klienta a libertina,
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zpráv o tom rovněž není. Za třetí prý vznikli z applikantů a pak 
z poddaného praobyvatelstva. Tento třetí způsob, blízký výkladu 
Niebuhrovu a Langovu, odůvodňuje Mornmsen znova tím, že i po
zději, za dob historických vojevůdce, který si nějaký stát podrobil 
a jeho vzdání (deditio) přijal, stával se patronem všech těchto 
poddaných (dedititii) a mohl s nimi dle libosti naložiti, bucf je pro- 
dati „sub corona“ aneb prý v starších dobách uvésti do posta
vení klientů

Výklad Mommsenův v této nové obměně došel souhlasu na př. 
Herzogova (I 92), Schilíerova (Iv. Müllers Hdb. 135) a Bin- 
derova (Plebs 216). Ten zvláště zdůrazňuje, že klienti a plebejové 
jsou úplně vzájemně odlišní, a za druhé, že klienti nebyli občany.

Badání novější obracelo svůj zřetel ještě i k jiné stránce této 
otázky, jaké totiž zaujímali klienti postavení sociální. Zejména dů
kladně o tom psal Ed. Meyer.1) On vypráví, že původně svobodné 
obyvatelstvo římské sídlilo v městě a v Ostii, venku pak na území 
(spočátku nevelkém) bydleli jednak nájemci polí, na svých pánech 
v městě závislí, a dělníci, kteří byli v poměru klientském k ma- 
jetnikům půdy, již vzdělávali. Tito nájemníci a dělnici měli ke své 
výživě malá políčka o dvou jitrech, jež však prý byla jejich skuteč
ným majetkem a ne jen svěřena v užívání.

Ani stanovisko Meyerovo nemá opory v starých pramenech. 
Předně jistě není pravda, že by mimo město bydleli jen klienti, 
bylo tam také dosti plebejů, kteří o nundinách přicházeli do Říma.

K. J. Neu man n (D. Qrundherrschaft der röm. Republik, die 
Bauernbefreiung und d. Entstehung der Servianischen Verfassung, 
Strassburg 1909, a Röm. Gesch. u. G.-N. IIP. 394n) snaží se najiti 
rozřešení v agrární historii. Nutno prý v Římě rozeznávati majitele 
půdy od jejích uživatelů a vzdělavalelů, totiž klientů. Klienti prý 
měli část pánovy půdy v dědičném držení a odváděli část výtěžku. 
Byli tedy v postavení podobném jako heloti spartští. Z klientů vy
bavených z moci pánů prý pak vznikli plebejové.

W. So 11 a u (Grundherrschaft u. Klientel in Rom, NJb. XV. 1912, 
str. 482) ukazuje proti Neumannovi, že nějakých státních nevolníků 
v Římě vůbec nebylo, a že asi od doby decemvirů se klienti docela 
ztrácejí mezi plebeji. Soudí, že klienti byli rolníci, kteří měli v nájmu 
pole. pánů a byli povinni k jistým službám, jsouce v jakémsi zá
konném a zvykovém poměru věrnosti. Soltau obrací se proti všem 
badatelům, dle nichž klienti nemohli býti majiteli aspoň části půdy. 
Dle něho vznikli klienti z přemožených praobyvatel Latia, jimž něco 
půdy bylo ponecháno v soukromém vlastnictví. Též prý i mimo to 
mohl jim tu i tam býti nějaký kousek půdy dán. Vznešení bohatí

]) Der Ursprung d, Triibunats, Herm. 30, r. 1905, str. 1 n. ; Gesch. 
d. Altertums V., Plebs, Handwörterbuch der Staatswissenschaft, 2. Suppl, 
r. 1897. str. 659 n.
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Římané užívali prý k obdělávání svých rozsáhlých pozemků svobod
ných občanů, jichž ochranu přejali a kteří tedy k nim byli v po
měru klientském.

Soltauovo stanovisko je zajímavo tím, že klienty pokládá za 
občany, kdežto ostatní badatelé je měli za živel neobčanský.

Skutečně se celá otázka zde otáčí jen o tyto dvě možnosti: 
klienti byli buď občany, aneb jimi nebyli. Že by byli občany, jak 
mínil Soltau, není možno připustiti z důvodů rozmanitých, zejména

' i proto ne, že při občanském jejich původu by nebylo lze vysvětliti 
jejich závislého posiavení, nesrovnatelně horšího, než měli plebe
jové. Byli tedy klienti neobčany, a tu, vymýtíme-li ty některé ne
správné theorie o applikaci a o uprchlících, hledajících právo asyly 
(proti nimž svědčí velký počet klientů), zbývá zatím jako jedině 
pravděpodobné mínění, že klienti byli podrobení praobyvatelé 
Latia; při tom ovšem se mezi ně dostaly tu i tam i nějaké jiné 
živly. Je jisto, že z praobyvatel Latia, Římany podrobených, mnozí 
nemohli neb nechtěli ze Svých starých sídel odejiti, a byli tedy 
Římany nějakým způsobem zaujati. Nutno ovšem předpokládati, 
že byli zlatinisováni. Byli pak přikázáni jednotlivým rodinám. No
vými majiteli bylo jich užito k obdělávání získané půdy, podobně 
jako na př. heilotů spartských. Při této theorii vysvětluje se dobře 
předně značný počet klientů, pak to, že byli klienti i jinde po Itálii, 
a za třeli — což je důležito — onen poměr ochranný mezi patronem 
a klientem, jenž zřejmě ukazuje na vztahy mezinárodní, řízené rovněž 
právem náboženským. Zůstává jen nejasno a sporno, měli-li klienti 
polstvo pouze v dědičném užívání, či byli-li skutečnými jeho majet- 
níky. Také není známo, jak ti klienti z římského státu zmizeli. 
Starověcí historikové je mísí ovšem hned s prvopočátku s plebeji, 
je proto bádání o nich velmi stiženo. Možno se domýšleti, že roz
šířením otroctví, jež učinilo práci klientů zbytečnou, klientela zne
náhla přirozeně vyhynula splynutím s plebejskou vrstvou občanstva. 
Že nezanikla nijakým aktem právním, je jisto (srv. Binder, 202).1)

§ 9. Patriciové a plebejové.
Otázka, kdo vlastně byli patriciové a plebejové, zavdala příčinu 

k mnohým sporům, které se hlavně týkaly původu plebejů, o nichž 
už badatelům starověkým nebylo dosti jasno. Festus 277 (dle knihy 
právníka Cincia de comitiis) tvrdí, že patricii jsou ti „qui nunc 
ingenui vocantur“, ale to jistě je nesprávné, poněvadž předpokládá 
dobu, kdy nebylo jiných občanů, než jen patriciové sami. Dion. H.

*) G. Melin, Essai sur la clientèle Romaine. Nancy 1889. R e n e I, 
Le mot „cliens“ et les origines de la clientèle Romaine. Revue linguistique 30, 
r. 1903, str. 213 η.
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2. 8 a j. zas vykládá, že Romulus při pořádání státu odloučil rodem 
a majetkem vynikající občany od ostatních, neurozených a nema
jetných. Vedle šlechty (patriciů) byli dle něho tenkrát i nešlechtící 
(plebejové) pěstující orbu, dobytek, řemesla (2, 9) a ti prý si volili 
z patriciů prostaty. Z této poslední poznámky je patrno, že i Diony
sios si zmátl plebeje a klienty, ač s počátku vykládal správně.

Vedle jména patricii mají šlechtici název patres. 1 v zá
koně XII. desk při zápovědi conubia mezi patricii a plebeji užito 
bylo slova „patres“.1) Avšak význam těchto dvou označení „patri
cii“ a „patres“ zavdal příčinu k celé řadě novověkých domněnek 
a výkladů:

N i e b u h r (1. 364) tvrdil, že čestný titul „patres“ se hodil jen 
občanům, kteří zasedali v královské radě (senatus) aneb se účast
nili hromad kurijních. Poněvadž prý toto právo měli jen plnoobčané- 
patricii, rovnal se název „patres“ původně zcela názvu „patricii“ 
a teprv později užívalo se označení „patres“ jen o senátorech. 
Podobného mínění byl i Becker 2, 1. 316, a mn. j.

Lange (P. 222) naproti tomu soudil, že „patres“ sluli původně 
ti členové rodu, kteří jedině měli nezkrácené právo občanské, totiž 
jen patres familias, rozumí se ovšen jen gentium patriciarum; 
tak slují tyto gentes proto, že vznikly vlastně rozrozením z těch 
.„patres“, a gentilové jejich sluli „patricii“, t. j. potomci patrum. 
Patres i patricii, ač tedy původně významu rozlišného, později 
splynulo a bylo obou názvů užíváno střídavě. A ještě později přešlo 
označení „patres“ na senát a to netoliko na senát patricijský, nýbrž 
i na patricijsko-plebejský. I dle Langa byli pouze patriciové plno- 
občany.

Rubino (Von dem Senate und dem Patriziate. Cassel, 1839, 
str. 144 n, 183 n) tvrdí, že „patres“ znamenalo původně senátory, 
a „patricii“ potomky a příbuzné členů původního, nejstaršího senátu, 
dle pověsti Romulem sestaveného. Tento výklad je znám už ze 
starověku (Cic. rep. 2. 12. 23; Liv. 1. 8. 7; Zonar. 7. 8). Senátoři 
zvali se „patres“ buď pro svůj věk aneb pro péči o stát.2)

Ze název patres náležel senátu, je zcela jistě správné (možno 
srovnati názvy jako γέροντες atd.), v tom je mínění Rubinovo plně 
oprávněno, avšak současně pak nutno uznati, že vedle jeho patres 
a patricii byli ještě i jiní občané, kteří k nim nepatřili a od nichž 
právě patres a patricii se lišili, a to mohli býti jedině plebejové.

!) Cic. rep. 2, 37.: oonUbia ut ne plebi et patribus essent inhu
manissima lege sanxerunt. Liv. 4. 4. : ne conubium patribus cum plebe 
esset. Dále pak u Liv. 2. 33: neve cui patrum Capere eum magistratum' 
liceret (totiž tribunát); rogacie Canulejova: Liv. 4. 1 : ut populo potestas 
esset seu de plebe seu de patribus velllet consules faciendi. Hojné pří
klady sebral Becker X. 143.

2) Sali liât. 6. 6: ei vel aetate vel curae similitudine patres appella
bantur; Cic. rep. 2. 8. 14; Liv. 1. 8. 7; Fest. 288.
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Mornmsen (R. F. 1. 227n) souhlasil celkem s Rubínem, ale 
později (R. St.r. 111. 13) přiklonil se zas k Niebuhrovi a vykládá věc 
takto: gentilità způsobuje moc otců rodin, proto gentilové, kteří 
buď jsou aneb mohou býti patres familias, nazývají se „patres“.1) 
Vedle „patres“ šlovou tito občané též patricii, t. j. od patres vzešlí; 
kdo prý nepatří k rodu, nemá otce, nemá předků, a s tím že sou
hlasí věcně i výklad Liviův (10- 8. 10), třebas i etymologie byla 
chybná: patriciové jsou ti, qui patrem ciere possunt. Lze srovnati 
Plut. q. R. 58: τούς μεν έξ άρχης κατανεμη&έντας ino τον 'Ρωμνλον 
πατέρας εκάλουν και πατρικίους οίον ενπατρίδας όντας πατέρας 
αύτών έχοντας άποδεϊξαι. A prý teprv později označován slovem 
„patres“ senát patricijsko-plebejský. U plebejů ovšem Mornmsen 
rodů neuznává.

Mínění Mommsenovo správné není. Bylo by velmi podivno, 
že by název patres se vztahoval na ty, kteří se mohou někdy pří
padně p. f. státi, nehledíme-li ani k předpokladu, že kromě patriciů 
nebylo původně jiných občanů.

Christensen (Die urspr. Bedeutung d. Patres, Hermes 1875, 
196nn) přidržel se Rubina a staršího mínění Mommsenova, vyvrátiv 
všechny jiné strojené výklady. „Patres“ znamená původně členy 
senátu, teprve později bylo přeneseno na patricie. „Patricii“ jsou 
příbuzní těch „patres“ a je to slovo utvořeno od pater tak, jako 
gentilicius od gentilis, aedilicius od aedilis, tribunicius od tribunus. 
Tento výklad má pak oporu i v některých zprávách starověkých, 
tak na př. Cic. rep. 2, 12. 23: ex optimatibus quibus ipse rex tantum 
tribuisset, ut eos patres vellet nominari, patricios que eorum liberos.

Mínění Christensenovo je v novější době právem téměř vše
obecně uznáváno2) a zároveň se jím potvrzuje, že proti části občan
stva vynikající a vybrané, požívající všech občanských práv, byla 
část jiná, početně mnohem větší, avšak práv menších. To pak mohli 
býti jen plebejové a nutno tedy co nejrozhodněji odmítnouti mínění 
u starších badatelů (a i Mommsena) obvyklé, že totiž patricii byli 
jediní občané v římském státě.

Kdyby tomu tak bylo, pak by úřední označení „populus Roma
nus“ znamenalo pouze patricie, kdežto ono značí právě tak, jako 
řecké δήμος — všechno občanstvo; dokonce někdy v obecné řeči 
to populus znamená lid vůbec proti vznešeným. I když později 
po vzrůstu moci plebejské vyskýtá se též označení populus plebsque 
Romana (Liv. 25. 12. 10; 29. 27. 2; Cic. p. Mur. 1.1; Tac. Ann. 1.8), 
neznamená ani tu „populus“ jen šlechtu, nýbrž občanstvo vůbec,

*) Ulp. v Dig. 50. 16. 195. 2: pater f. recte qui hoc nomine appel
latur, quamvis filium non habeat; non enim solam personam’ eius, sed 
et ius demonstramus; denique et pupillum p. f. appellamus.

2) Herzog I. 19; Karlowa 42; Willems, Le sénat 7, 26 η., 37 η. a j. 
Ed. Meyer v či. Plebs v Handb. d. Staatswissenschaft 2. doplněk, Jena 
1897, str. 521 ; Niese 60 a j.
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a „plebs“ jen jednu jeho část. Rozdíl úplně týž, jako mezi pojmy 
lex-plebiscitum, kde lex je ustanovení občanstva veškerého, kdežto 
plebiscitum jen usnesení jedné jeho části.1)

Každý dospělý patricius, ať p. f. či filius f. byl plnoobčanem; 
to znamená, že měl všechna práva, jež občanství římské s sebou 
přinášelo.

Bylo to: 1. ius conubii, právo uzavřití platný sňatek se všemi 
právními následky;

2. ius commercii, právo svobodného nabývání a přenášení 
statků, a spojené s tím právní ochrany (Ulp. v Dig. 19. 4);

3. ius suffragii a honorum, aktivní i passivní volební 
právo;

4. ius provocationis, byli-li odsouzeni v při hrdelní, mohli 
se odvolati k celé obci shromážděné v komitiích;

5. ius sacrorum, auspiciorum, sacerdotiorum, právo 
obcovali přímo s bohy a konati vše, co s tím souvisí.

O všech těchto jednotlivých právech zvídáme z dějin sporů 
patricijsko-plebejských, kdy plebs neústupně se domáhala všech 
práv občanských, do té doby tak žárlivě patricii střežených. Zvlášť 
poučno je jednání o Canuleiův zákon o konubiu a o zákony Lici
nio vy (Liv. 4. 3 n; 6. 40n).

Patricijství nabývalo se buď rodem aneb přijetím mezi patricie, 
jež dálo se svolením hromad kurijních (cooptatio, v. t). Dle tradice 
prý už Tullus Hostilius po zboření Alby Longy přijal některé rody 
albské mezi patricie (Liv. 1.30; Dion. H. 3. 29).

Potom prý Tarquinius Priscus rody plebejskými rozšířil počet 
rodů patricijškých. Od té doby pak rozeznávaly se mezi patricii 
„gentes maiores“ a „gentes minores“ (Cic. rep. 2. 20. 35; Liv. 1. 35. 
5. 6 a j.), t. j. rody původní a rody později mezi patricii vzaté. 
Za doby republikánské bylo kooptací velmi poskrovnu, za to však 
užívalo se adopce. Místo kooptace říkalo se též adlekce2) ač pů
vodně bylo tohoto významu užíváno jinak, totiž o přijetí mezi plebeje.

Celkem nebylo patriciů nikdy mnoho, nad to jejich rodiny vy
míraly četněji než byly doplňovány, takže až vznikaly obavy, že 
nebude kým obsaditi kněžské úřady vyhrazené patriciům. Proto byl 
na konci republiky znova značný počet vynikajících plebejských 
rodin povýšen do patriciátu Caesarem (Tac. Ann. 11.25; Suet. Caes. 
41), později pak Augustem (Tac. 1. 1.), Claudiem (tarnt.) a i jinými 
císaři v dobách ještě pozdějších. Commodus prý dával patriciát 
i libertinům.

x) O tom pojednal dofořie W. Soit.au „Ober Entstehung u. Zusam
mensetzung der alröm. Volksversammlungen, Berlin 1870; srv. Momm
sen, R. St. r. IIL 6; p. 4; proti němu Botsíord, The Romain Assem- 
blies (passim).

2) Suet. Nero 1, o Domitiech Ahenobarbech, kteří byli „adlecti inter 
patricios“.
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Dle výpočtů Mommsenových (R. F. 1. 122) bylo koncem re
publiky patricijských všeho všudy jen 14 rodů o 30 rodinách, ale 
i z těchto rodin, jak víme z určitých zpráv, byly některé naprosto 
schudlé, takže o úřady ani nestály.1) (O M. Aemiliu Scaurovi při
pomíná to Val. Max. 4. 4. 11; o jednom Serviu Sulpiciovi Cic. Mur. 
71. 16). Všech patricijských rodů bylo v republice asi 60 (Mornmsen, 
R. str. III. 12 p. 1).

Plebejové.
Soupis a posouzení moderní literatury má G. Bloch, La plebs 

Romaine (R. Hist. 36. r. 1911, str. 241 η).
Vedle patriciů, vybrané třídy občanstva, byli tedy v Římě občané 

vůbec neprivilegovaní, kteří se zahrnují názvem plebs, plebes. 
Jednotliví členové této plebs nazývají se plebei. Etymologicky 
je toto slovo záhadné. Bylo by je možno rozložití v plé-b-(e)s, 
při čemž plë- je jen jiný tvar dvojslabičného základu *pelě, a -b- 
kořenový dertninativ. Tvar prajazykový by byl*ple-dh-, srv. π>.>~.7-ος, 
πληΰ-ύς. Významem by pak plebs znamenalo množství, široké vrstvy 
lidu. Římané sami, jak už vyloženo, pokládali plebeje za občany 
neurozené a směšovali je s klienty. Právníci zas definují slovo plebs 
negativně; dle nich plebej jsou ta část národa římského, v niž 
„gentes civium patriciae non insunt“ (Gai. 1, 3; Gell. 10. 20. 5).

V době nové objevily se ovšem zas o původu plebejů domněnky 
nejrozmanitější.

Starého názorů o totožnosti klientů a plebejů hájil 1 h n e 
(Röm. Gesch.1.147) a hlavně mu dopomohl k uznání Th. Mom msen 
nejen svými Röm. Forsch. I. 331 nn, nýbrž i výklady v Röm. Staats
recht 111. 63 nn. On důrazně ukazuje na starověké zprávy, dle pichž 
klienti a plebejové jsou totéž, a na stará svědectví, dle nichž všichni 
svobodní nepatriciové jsou plebejové (Cic. rep. 29. 16; Dion. H. 2 9; 
Plut. Rom. 13; Fe. 258 a j.). Je-li tomu tak, tedy prý musí s plebeji 
býti totožni i ti klienti na počátku republiky připomínaní. — Jest 
ovšem velmi pochybno, že ti staří spisovatelé (z doby poměrně

*) O počtu patriciů jedná též M. Büdinger, Patriziat und das Fehde
recht in den letzten Jahrzehnten der römischen Republik, Denkschr. vídeňské 
akademie 1886, str. 8nn; Die römische Spiele und der Patriziat, Vídeň 1891. 

Mas agran di, Le minores gentes ed i patres minorum gentium.
Senato. Patriziato. Plebiscito. Palermo 1891.

Magliari, Del Ipatriziato, Romano del secolo IL al secolo Vili.,
Studi e documenti di storia a diritto XVIII. 3/4,

C. Heiter, De patriciis gentiius quae imperii Romani saeculis I.,
IL, III. fuerint, diss. Berlin 1909.

Přehled mínění podává K. Liiebold v článku.■ Die Ansichten über
d. Entstehung und d. Wesen der gentes patriciae seit der Zeit den 
Humanisten bis auf unsere Tagt. Pr. Marburg 1890 a d.
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přece pozdní) při své definici plebejů vůbec myslili na ony dávno 
zaniklé klienty. Klienti jejich doby pak byli skutečnými občany, 
kdežto klienti staří měli postavení zcela odlišné: měli sice svobodu, 
avšak zcela omezenou, naproti tomu plebejové vystupují vždy 
a všude jako občané úplně svobodní. Kdyby staří klienti měli býti 
totéž co plebejové, pak by se byla musila státi v jejich původním 
postavení změna, a nevolnictví obrátiti se v plnou svobodu. Kdy 
že se ta změna stala, neví ovšem ani Mommsen, jen soudí, že na
stala pomalu a po obdobích, vývojem, ale nikoliv právním aktem.

Uvolnění z nevolnického svazku ze staré klientely, vykládá 
Mommsen takto : hlavním důvodem jeho byla dědičnost klientského 
svazku, pak to, že často klienti pozbyli úplně patronů (zapuzením 
neb vymřením) a konečně přibíráním k službě vojenské. Vznikly 
prý tedy časem dvě skupiny klientů: 1. vskutku ještě poddaných, 
2. uvolněných, tedy plebejů. Tím prý se i vysvětlí, proč (dle 
zpláv Liviových a Dionysiových) klienti stojí po boku patriciů 
proti plebejům: to že jsou ti klienti ještě v poddanství. Stejného 
mínění je i Willems, Le sénat I2 15. Proti těmto názorům lze uvésti, 
že sice dědičné poddanství vede skutečně k zmírnění vzájemného 
poměru, ale nikoliv k úplnému uvolnění. Lze ukázati přímo na 
lakonské heiloty. Stejně je pravda, že klienti rodů vymřelých nebo 
zapuzených zůstávali bez patrona, ale to se nestávalo tak často, 
aby se tím vysvětlilo uvolnění takového množství klientů. Zvlášť 
podivno je však, že patriciové by nebyli nic podnikli proti tomu 
neustálému uvolňování klientů, a se nesnažili uplatniíi vůči nim 
své nároky. Dále je nápadno, že by se byli osvobodili klienti všichni. 
Proto je daleko pravděpodobnější pro různost postavení klientů 
a plebejů hledati původ každé této třídy jinde. Pokusy o fo dály 
se už od dob Niebuhrových, a jednotliví badatelé pronesli různé 
názory o tom. Tak na př. Lange (1. 414n) snažil se původní 
poměr plebejů k patriciům osvětliti poukazem na rozdíl mezi nimi 
v ohledu sakrálním. Hleděl k tomu, že plebejům bylo upřeno zprvu 
úplně ius sacrorum i ius conubii a z toho vysoudil — nesprávně 
srovnávaje postavení plebejů s postavením cizinců v státě římském 
— že se tam dostali odjiňud válečným poddanstvím (deditione), 
při němž však prý bylo s nimi naloženo obzvlášť mírně. Stejným 
způsobem chápe půvód plebejů i Serafini (1 26); ale zdá se 
mu pravděpodobnější, že tito dedititii pocházejí z podrobených 
latinských měst a nikoli z praobyvatelstva. Za živel autochthonní, 
přistěhovalými Latiny podrobený, považuje naopak plebeje G. Ober- 
ziner1), jsa jen jedním z mnohých, kteří v patriciích a plebejích 
viděli různé kmeny. Které však, o tom se mínění velmi rozcházela. 
Latinský původ plebejů uznával Zöll er,2), jemuž patriciové byli

') Origine della plebe Romana, Janov 1901, str. 232; Patriiito 
e plebe nello svolgimento delle origini Romane, Milán 1912.

2) Latium und Rom, Lipsko 1878, str. 20, 25.
49Josef KrálrStátní zřízení římské. 4



Sabiny. Toto staré mínění převzal úplně v době nejnovější J. Binder1) 
Rovněž sabinský původ patriciů uznával Conway2), avšak plebeje 
stotožňoval s Volsky. Jiná skupina badatelů zas shledávala v ple- 
bejích Ligury, v patriciích pak živel buďto umberský jako Sergi3), 
neb umbrosabellský jako Ridgeway4), či římsko-sabinsko-etruský 
jako Husband6). Zcela odchylný názor projevil A. Piganiol6), 
jenž stotožnil tribus Titiů se Sabiny a s plebeji, kdežto patriciové 
byli prý původu albského (Ramnes) a umbroetruského (Luceres). 
Všechna tato mínění jsou neudržitelná, poněvadž se zakládají pouze 
na dohadech a nedbají důležitých přirozených zákonů vývoje, na 
něž poukázal dobře Ed. Meyer7)· On zcela správně pokládá za 
jisto, že u Římanů — tak jako jinde — už v pradávných časech 
se vyvinuly rozdíly v postavení hospodářském a společenském, 
a vrstva zámožných statkářů že ponenáhlu osvojila si moc a ze 
zvyku učinila výhradní právo na senát, úřady světské a kněžské. 
Tedy podobně, jako ενπατρίδαι v Attice. Plebs je tedy třída 
Občanstva, jež se pro nezámožnost toho vlivu nedomohla, třída ne- 
šlechtická; a připustiti její existenci je nezbytným důsledkem toho, 
je-li dosvědčena existence třídy šlechtické. Plebs se skládala hlavně 
z menších rolníků, řemeslníků, nádeníků atd. Záhy ovšem — při
znává Meyer — byly i mezi patricie přibírány i ty rodiny plebejské, 
které se zmohly.

Plebejům náleželo konati všechny občanské povinnosti, hlavně 
arci službu vojenskou, jež však byla vlastně právem občanským; 
význačná práva jiná jim však byla upírána, a teprv až sesílili ho
spodářsky, začali usilovati o zrovnoprávněni. Pro latinský původ 
plebejů (stejný s patricii) svědčí dle Meyera i shoda rodových 
jmen; že plebejské rodiny, dokud se nezmohly a nezačaly přizpů- 
sobovati svými zvyky patriciům, nedbaly příliš rodové souvislosti, 
je zjev zcela přirozený. S tím, že patriciové byli jen vládnoucí 
a šlechtickou třídou, souhlasí i jejich počet, poměrně skromný. 
K tomu G.W. Botsford8) dobře vytýká, že nějaký stát složený 
pouze z patriciů, je nemožností; aby šlechta byla šlechtou, musí 
býti vedle ní i nešlechtící. Podobně tornu bylo i u Řeků a Ger- 
mánů i Slovanů.

*) Die Plebs. V tomto spise sebral Binder všechna mínění až do 
podrobností; ale práce ta je neúměrná výsledkům vyvozeným, jež jsou 
příliš romantické.

2) 1 dne strati di popolazione imdoeuropea del Lazio e dell' Italia 
antica. Riv. stor. ant. 1903, 422 n.

3) Arii e Italici, 1898, str. 149.
4) Who were the Romans ? Proc. of. Brit. Ak. Ili., 1907.
5) Race mixtury in early Rome. Tr. Am. Phil. Ass. XL., 1909, str. 63.
6) Essai sur les origines de Rome, Paříž 1917, str. 251 n.
’) Kl. Sehr. 353; článek Plebs v 2. dopi, Hdb, d. Staatswissenschaft, 

1897, str. 659 n. a j.
8) The social composition of the primitive Roman populus, Polit, 

science Quarterly XXL, Boston 1906.
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S počátku republiky nepovolovali patriciové plebejům nijakých 
výhod, nýbrž jen ochranu před případnými přehmaty patricijškých 
úředníků. Že tito ochránci — tribunové lidu — stáli pod ochranou 
bohů, mělo svou důvodnou příčinu v tom, že v době té, kdy 
všechny úřady byly v rukou patricijškých, nebyli by plebejové ani 
s tribuny nic pořídili pouhým dovoláním světského práva. Proto 
stáli sami plebejové o to, aby se dostali do ochrany práva božského. 
Rodová jména plebejská jsou částečně táž, jako jména patricijská, 
plebejové jsou původu latinského stejně jako patriciové, jenže jich 
bylo mnohem více. Že Latinů, kteří obsadili Latium, musilo býti 
velmi mnoho, o tom svědčí už to, že dovedli si úplně podrobiti 
starousedlé obyvatelstvo.1)

Výklad Ed. Meyera o vzniku plebejů je ještě nejlepší a nej
přirozenější. Není vyloučeno, že se řady plebejské rozmnožovaly 
i z jiných pramenů, na př. klienti, kteří pozbyli patrona, jlsiě sply
nuli s plebeji, stejně dostali se mezi plebeje a nikoli mezi patricie 
i Latinové ze svých obcí do Říma přistěhovalí a vůbec později pak 
ti, jimž uděleno římské občanství. Pro dobu historicky lépe známou 
jsou zřejmý tyto zdroje, jimiž řady plebity vzrůstaly: 1. uděleni 
občanství, 2. přestěhování Latinů do Říma, 3. manumisse, 4. adopce 
neb arrogace, 5. transitio ad plebem. O způsobu 1—4 je podán 
výklad na jiném místě, zde nutno blíže se zmínili o transici.2)

O ní mluví na př. Cicero (Br. 16. 62.) ve zmínce, že některé 
mocné rody plebejské odvozovaly zcela neprávem svůj původ od 
stejnojmenných rodů patricijškých tvrdíce, že jejich předkové přešli 
od patriciů k plebejům. To také tvrdila o sobě gens Octavia 
(Suet Aug. 2).

Transice připomínají se už od počátku republiky a to zejména 
ve spojení s tribunátem lidu; mnozí patriciové zatoužili totiž občas 
po tomto významném úřadě a poněvadž podmínkou k jeho dosažení 
byla plebita, vzdávali se transici patriciátu. Někdy také přecházeli 
patriciové k plebejům proto, aby měli větší vyhlídky při ucházení 
o konsulát. Případů celkem mnoho známo není, poměrně nejlépe 
jsme zpraveni o P. Clodiovi (Clodius je jen lidový tvar jména 
Claudius), jenž r. 60 př. Kr. usiloval — a to zprvu zcela zákonnou 
cestou — přejiti k plebejům (Cic. Att. I. 18. 6; 19. 5), aby mohl 
býti zvolen tribunem a vystoupiti lépe proti Ciceronovi. Poněvadž 
však případ Clodiův je komplikován jistými nepravidelnostmi, je

») Pro úplnost budiž ještě uvedeno pojednání A. Rosenberga, Stu
dien zur Entstehung der Plebs, Hermes 48, r. 1913, str. 359 n., jenž 
považuje plebeje za cizince původně neoibčanské.

2) L. Lange Ober die transio ad plebem s dodatkem Epikritische 
Abhandlungen, Lipsko 1864; Th. Mommsen, Rom. Forsch. I.2 126 n., 
397 n. ; As her, Heidelb. Jahrb. L1I. 1864, str. 753-780; J. H. Dern- 
burg. Über die t. ad. pl„ Rh. M. XX. 1865, str. 90—108; L. Holz
apfel. De Transitione ad plebem, Lipsko 1877; VI. Oroh, Transitio 
ad plebem. L. F. XLI1L 1916, str. 161—189.
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nutno obšírněji se o něm zminiti, aby bylo lze seznati, jakou formou 
se transice prováděla. Věci Clodiovy ujal se tribun C. Herennius 
a přes četné překážky způsobil, že konsul Metellus podal zákonitou 
rogaci. Strana optimátů bránila se intercessemi (Cic. Att. 1. 19. 5), 
ale Clodius přec se přihlásil při tribunských volbách jako kandidát; 
byl však odmítnut, poněvadž jeho vystoupení z patriciátu nebylo 
považováno za správné (Cass. D. 37.51.) Roku následujícího — 59 — 
Caesar, jsa současně konsulem i pontifikem maximem způsobil, že 
byl Clodius arrogován lege curiata dvacetiletým plebejem P. Fontejem 
a tak se stal plebejem. Arrogace nebyla sice formálně bezvadná, 
a také Clodius nepřestal ani potom užívati svého jména, ale přec 
stačila k nabytí tribunátu pro rok 58. (Cic. d. dom. 13, 34 n; 15, 
41; ad Att. II. passim, Suet. Caes. 20; Cass.D. 38.10.) Není ovšem ani 
potřebí připomínati, že Clodius ihned po arrogaci byl emancipován, 
aby byl znova sui iuris a měl právo na veřejné úřady.

Je tedy spor o to, co z kroků Clodiem podniknutých k transici 
patřilo, a jak se vysvětlí rozmanité nesrovnalosti, jež se tu vy
skytují, zejména proč nebyla uznána správnost Clodiovy transice 
r. 60, a proč r. 59 po arrogaci ponechal si staré jméno, ač vlastně 
přešel do rodiny Fonteiovy. Většina badatelů, nepřihlížejíc dosti 
přesně k starověkým zprávám, považovala úkony obou let za části 
téhož aktu, neb prostě všímala si jen postupu r. 59 a soudila, že 
transice nebyla nic než obyčejná arrogace s emancipací ihned ná
sledující (Becker Hdb. II. 1. 156), podržení starého jména pak 
vysvětloval Lange fiktivností arrogace, Dernburg zpětnou mancipací 
Clodia Fonteiem nějakému klientovi neb gentilovi Claudiů. Mornmsen 
rozrůzniv počiny obou let a seznav, že transici nelze stotožňovatii 
s arrogaci, podal několikeré vysvětlení, prý transice prováděla se 
„detestatione sacrorum“ v kalátních komitiích; poněvadž pak r. 60 
pontifex maximus, jenž kalátní komitia řídil a jímž byl tehdy Caesar, 
nedlel v Římě, nemohl Clodius dodržéti obvyklého postupu (RF I2 
125n, 402n.) Později však (R. St.-r. ÍII. 136n) prohlašoval, že 
transice dály se sice asi plebiscitem, avšak neměly vlastně práv
ního podkladu. Avšak bližším přihlédnutím k průběhu ,událostí r. 60 
lze přece poznati, jakou formou se transice prováděli měla.

Předně totiž jest jisto, že arrogace Clodiova r. 59 k transici 
v užším slova smyslu nepatří. Arrogace tato nebyla úplně bez
vadná, ale přece jen celkem a v hlavních rysech zachovala obvyklý 
postup. Co chybělo na správnosti, nahradila Caesarova auktorita. 
Dřívější jméno ponechal si Clodius jen per abusum, jak v jeho 
době začínalo býti zvykem v případech, kdy arrogace prováděna 
jen formálně za určitým nějakým účelem a arrogovanému záleželo 
na dřívějším jméně. Z dokladů dosti četných je nejpříznačnější 
T. Pomponius Atticus, jenž sice byl adoptován svým strýcem 
Q. Caeciliem (Nepos Att. 5; Val. Max. 7. 8. 5), ale nikdy neza
nechal svého původního jména.
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Transice vlastní mohly se týkati jen Clodiovy pokusy r. 60, 
a tu jistě s počátku nastoupil zákonem předepsanou cestu. To byla 
dle jasného znění Cic. Att. 1, 18, 4.1) lex centuriata, a její rogaci 
také konsul Metellus promulgoval (Cic. Att. 1, 18. 5), patrně jen 
vlivem příbuzenských svazků s Clodiem; postaral se však, aby 
intercessi několikanásobnou stala se neškodná (Cic. Att. 1. 19 5.). 
A právě tyto intercesse byly příčinou, proč se Clodiův pokus r. 60 
nezdařil, a proč Clodius při kandidatuře na tribunát byl odmítnut.

Je tedy zřejmo, že k zákonnému provedení transice bylo 
potřebí jen zákona centurijního.

O rodech plebejských bylo promluveno už svrchu v odstavci 
o rodině a rodu.

V postavení plebejů ve státě římském pozorujeme stálý vývoj 
a zlepšování. Zprvu měli jen ius commercii, později, ale přec ještě 
v době hodně časné, dostali ius suffragii, dlouho však jim chybělo 
ius conubii a ius honorum. Povinnosti ovšem nesli všechny. V prvním 
období tedy plebej znamená občana neplnoprávného. Avšak 
časem část plebejů zmohutnělá hospodářsky dokončila politické 
vyrovnání s patricii, kteří už jim nemohli upírati rovnoprávného 
postavení v státě. Po vyrovnání sporu patricijsko-plebejského na
bylo slovo plebs nového významu: netvořilo už protiklad ozna
čení patricius, nýbrž značilo nižší nemajetné vrstvy lidu. V tomto 
smyslu užívají toho slova spisovatelé doby Ciceronovy i Augustovy 
i pro období staré. Tím ovšem dochází k nepřesnostem v před
stavách o plebejích starší doby.2) ·

Z dřívějších výsad podařilo se patriciům uchrániti jen některé 
zbytky, ale ty právě byly příčinou, že se patriciát udržoval stále 
a že nezanikl. Z patriciů byli stále bráni flaminové, rex sacrorum, 
Saliové, snad i fratres Arvales, v úřednictvu interrex, v senátě pak 
princeps senatus. Přirozeným vývojem byla šlechta rodová — pa
triciát, nahražena šlechtou úřednickou — nobilitou.

§ 10. Nobiles a ignobiles.
Dokud patriciové byli jedině oprávněni zastávati vyšší úřady, 

byli jedinou šlechtickou třídou, od plebejů ostře odlišenou. Sice 
i mezi patricii byly určité rody, v nichž se některé úřady trvale 
udržovaly, zejména o konsulátu je to z historie dostatečně zřejmo, 
ale přece tyto rody nevytvořily zvláštní kasty, poněvadž patriciové 
vesměs jako celek stáli družně k sobě. Jako část občanů, jíž všecky 
úřady byly přístupny, nazývali se nobilitas (Liv. 2. 56; 4. 4; 6. 42; 
7 1 ; 10; 15. a j.).

’) Jak dokázal VI. Groh v uvedeném článku.
*) G. Bloch, La plèbe Romaine, Rev. hist. CVI., r. 1911, str, 

241 nn., CVII., r. 1911, str. 1 nn., přehled a ocenění všech názorů
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Je vyloučeno, že by tento název byli spisovatelé přenesli na 
patricie s pozdější nobility, poněvadž je naopak přirozeno, že 
pozdější nobilita osvojila si označení už běžné.

Proti patriciům-nobilům stáli ignobiles, to byli původně 
plebejové, jimž přístup k úřadům prostě nebyl dán. Změna však 
nastala, když patriciové pozbyli své výlučné oprávněnosti k za
stávání úřadů, a přístup k nim otevřel se plebejům.

Začala vznikati nová šlechta, nikoli už rodová, nýbrž úřed
nická. Vážnost a vyznamenáni, jehož se dostalo tomu, kdo zastával 
některý z nejvyšších úřadů, nemizely složením úřadu, nýbrž trvaly 
i nadále nejen pro jeho osobu, nýbrž přecházely i na potomky.

Tak vznikla nová, úřednická nobilita, jejíž částí ovšem ta 
starší nobilita patricijská byla. Patricius byl nobilis i později vždy, 
i když nezastával úřadů, poněvadž ho nobilem učinil rod. Brzy 
nobilita plebejského původu s nobilitou patricijskou splynula a vy
tvořila uzavřený, výlučný sbor, společnými zájmy vzájemně k sobě 
poutaný a ostře ohraničený proti ostatnímu občanstvu (ignobiles), 
jemuž jen velmi těžko se dařilo tuto hranici překročiti. Takový 
vývoj poměrů jest přirozený. Jest však otázka, které to byly 
úřady, jichž zastáváním byla získána nobilita. Obyčejně se soudí, 
že do nobility se dostal plebej, jenž zastával nějaký úřad kurulský;1) 
Madvig mluví na př. o nobilitas praetoria, dovolávaje se Tac. Ann. 3. 
30, avšak z tohoto místa nic takového neplyne, dále Cic. Plane. 6., 
(jež však není jasno), a úplně bezdůvodně soudí dále, že nobilitu 
působila i aedilita kurulská.

Vymezení, kdo je nobilis a kdo ne, ze starověku nemáme. 
M. Gelz’er2) soudí, že noví badatelé okruh nobility příliš rozšiřují. 
Sám sestavil seznam všech osob, jejichž nobilitu Cicero připomíná 
(23n) a dokazuje u všech, že oni neb jejich předkové se domohli 
nobility konsulátem. (příp. ovšem také diktaturou neb kons. tribu
nátem). Ač doklady Gelzerovy nejsou vždy naprosto nepochybné 
(jak i on sám přiznává, str. 24.), přec asi jeho názor jest správný; 
jinak by totiž řady nobility nesmírně vzrostly. Nobilita měla právo 
výslovně státem uznané, jež se vyvinulo ze starého zvyku : ius 
imaginum, to jest právo umístíti v íablinu podoby předků, kteří 
zastávali nejvyšší úřady. Je nepochybno, že nová, čistě úřednická 
nobilita jej převzala od staré nobility patricijské. Imagines byly 
voskové masky napodobující obličej zesnulého, a užívání jich je 
prastaré a obvyklé téměř u všech starověkých národů, vzešlo 
z pohřebních obřadů, kde mrtvola — jsouc veřejně vystavena — 
měla tvář přikrytu voskovou neb kovovou maskou.3) Později aspoň 
figura s maskou zesnulého bývala vystavována (Tac. Ann. 3. 5.)4)

’) Tohoto mínění se zastává na př. Madvig (I 186). 
a) D. Nobilitat d. röm. Reoublík, Lipsko 1912, str. 14n.
3) V. O. Bendorf. Antike Gesichtshelme u. Sepulkralmasken, Vídeň 1878. 
♦1 Zmínky spisovatelů o imagines sebral Becker 2. 220, p. 448.
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Imagines u Římanů se nazývaly cerae (Ov. Fasti 1.591; Sali, 
lug. 4.), stály v tablinu u zdi (Mart. 2. 90. 6; Val. Max. 8. 15. 1.) 
ve skříních (armaria), jež měly podobu chrámku. Pod nimi byly 
tituli, indices těch úřadů, jež nebožtík zastával. Jednotlivé imagines 
byly spojeny dle příbuzenských vztahů stuhami (stemmata). Skříňky 
s maskami byly obyčejně zavřeny, jen o slavnostních dnech se 
otvíraly a ověnčovaly vavřínem (imagines apertae, i. laureatae). 
Stávalo se tak při slavnostech veřejných i rodinných, při blaho
přáních po volbě člena rodiny na nějaký úřad. Umřel-li nějaký 
nobilis, tu masky vyňaty byly ze skříní, a zjednaní lidé, majíce 
jimi pokryty tváře a jsouce oděni oděvem a úředními odznaky 
nebožtíků, jichž masku měli (Polyb. 6.53; Suet. Vesp. 19.), kráčeli 
v pohřebním průvodu, usedli na fóru na kurulských křeslech a před 
nimi, představiteli slavných předků, pronášel nejbližší agnát chvalořeč 
na právě pohřbívaného (t. zv. laudatio funebris).

Je přirozeno, že ješitností některých rodin se řady slavných 
předků množily. Původně vystavovány byly jen imagines agnatů, 
později přibíráni byli cognati, potom dokonce i affines (Cic. in 
Vat. 11. .28; Tac. Ann. 3, 5; 76). Imagines množily se i adopcemi, 
takže na př. při pohřbu Iunie, vdovy C. Cassia, sestry M. Bruta, 
účastnily se imagines 20 rodin (Tac. Ann. 3, 76.).

Přechodem ze stavu ignobility k nobilitě je u plebejů t. zv. 
novitas; kdo totiž první své rodiny vstupuje do řad nobility, je 
homo novus. Přibývání hominum novorum způsobilo, že se no
bilita odlišila od rodové šlechty, ačkoliv celkem těch nobilisovaných 
rodin plebejských nebylo mnoho1).

Homo novus byl pro svou rodinu princeps nobilitatis čili auctor 
generis (Cic. de I. agr. 2. 36; in Verr. 5.70), sám přirozeně ještě 
nijakých imagines neměl, jeho vlastní maska byla první, která se 
v tablinu vystavila (Sali. Iug. 85). První homo novus tedy byl 
v Římě L. Sextius, plebejský konsul r. 366. Důvody, proč řady 
nobility se tak poměrně nepatrně rozmnožovaly, ležely částečně 
i mimo nobilitu. Lidé totiž při volbách sami dávali přednost ucha
zečům, jichž předkové se už v úřadech osvědčili, a mimo to za
stávati úřady, bylo velmi nákladné; proto volby nejvyšších úřed
níků se soustřeďovaly na členy určitých rodin, v nichž to bylo 
tradiční, a jimž to dovolovaly majetkové poměry. Kdo neměl vlast
ních hmotných prostředků anebo si jich nedovedl opatřiti, tomu 
bylo skoro nemožno k úřadům se dostati. Jak se tímto způsobem 
hromadily v některých rodinách důstojnosti, ukazuje dobře na př. 
gens Claudia, jež měla (dle Suet. Tib. 1) 32 konsulátů, 5 diktatur, 
7 censur, 6 triumfů, 2 ovace. Nebo gens Livia, plebejského pů
vodu (ib. 3) čítala 8 konsulátů, 2 censury, 3 triumfy, 1 diktaturu,

*) Mezi význačnými homines novi se připomínají zvláště M. Poreius Cato 
st., C. Flaminius, M. Terentius Varro, M. Tullins Cicero, C. Marius a j.)
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1 mag. equitum. Znám je posměšný verš na početnost konsulátů 
v rodině Metellů : fato Metelli Romae fiunt consules (Naev. fr. 47 Diehl).

Ius imaginum se mohlo ztratiti činem, který měl v zápětí 
infamii, avšak tato ztráta byla jen osobní, potomků se netýkala.

Nobilita byla vůči státu velmi obětavá, ale čím více se její 
kruh uzavíral proti novým osobám, tím se stávala konservativnější 
a opírala se všem novotám a změnám, zejména takovým, které 
byly k prospěchu širším vrstvám národa. Sami sobě si říkali opti
mates, že totiž k nim patří „optimus quisque“ (Cic. Sest. 45).

Optimates viděli svůj úkol v zachování dosavadního 'státního 
pořádku a ve snaze opírati se všem změnám, poněvadž v nich 
viděli nebezpečí pro blaho státu (Cic. 1. 1.). K tomu cíli spojovala 
se veškera nobilita se stavem jezdeckým i senátorským.

Proti optimátům stáli populares, kteří dbali potřeb lidu a sta
rali se, aby jim bylo vyhověno. Když se národohospodářské poměry 
římské, zejména v druhém století po Kr., utvářily svrchovaně ne
příznivě pro lid, docházelo k prudkým sporům obou stran (na př. 
bouře Cirakchovské), při nichž ani jedna ani druhá se nevyhýbala 
násilným a nezákonným prostředkům. Optimates ovšem veškeru 
vinu svalovali na populáry, a proto slova „popularis“ užíváno jako 
synonyma místo „seditiosus, turbulentus“ (Cic. p. Cluent. 34; de 
prov. cons. 17).

V době císařské nobilita vymírala, hodně k tomu ovšem při
spívaly proskripce. V druhé polovici třetího stol. po Kr. žilo už 
jen velice málo příslušníků starých rodin, a ti už neměli vůbec 
významu.

Místo starých rodů zaujaly přečetné rodiny z municipii, kolonií, 
provincií (Tac. Ann. 3. 55), které ovšem také vstupovaly zastá
váním úřadů do řad nobility, jejíž politický význam však už byl 
velmi omezen.1) Pro pýchu a ješitnost těchto nových povýšenců je 
příznačná hojnost jmen rozmanitě smíšených; k jménu vlastní ro
diny připojována byla i jména příbuzných po přeslici, jména osob, 
po nichž dělili a jiná ještě, takže jména vlastní mnohdy se v té zá
plavě utápěla. Tento zvyk rozšířil se i do kruhů měšťanských. 
Osoba se 7—8 jmény nebyla ničím zvláštním. Nejdelší nám známé 
jméno má 38 jmen (Herm. III 70). Sestavení rodokmenů je tím ovšem 
značně stiženo. Počátky takového rozhojňování jmen lze sledovati 
už v začátcích římského císařství.

Po době Konstantinově vnikalo mezi šlechtu také mnoho cizinců, 
kteří se teprve stali občany; byli to Gallové, Slované, Germàni a j.

’) Srov. vývody a seznamy u Paise, Ricerche 11.
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§ 11. Ordines.
Kromě rozdílu mezi patricii a plebeji, nobily a ignobily vy

vinuly se sice v občanstvu římském jakési skupiny, jež však ne
kryly se s naším pojmem „stavů“. Tak na př. řemeslníci už od 
pradávna tvořili osm sborů, zvaných collegia, podobných asi středo
věkým cechům (Plut. Nuin. 17). 1 za republiky se připomínají (na 
př. coli, tibicinum, Liv. 9. 30. 5), a zejména v době císařské. Col
legia měla svou organisaci, prostředkovala vyučení řemeslu, ctila 
své ochranné bohy, jako na př. tibicines Minervu (Varro L. 1. 6. 
17; Fe 109). Pozemek kollegia byl pod ochranou zákona, jmění 
a správa byly vedeny vlastními úředníky, dle vlastních stanov.1)

Tyto sbory nebyly nikterak zřízením závazným a nutným ; 
provozování řemesla nezáviselo na příslušnosti k nim, a mnohé 
živnosti dokonce ani takových sborů neměly. Také neexistovali 
řemeslníci jako zvláštní nějaký stav právně od ostatního občanstva 
oddělený.

Skutečný pojem stavu vyvinul se však z politických důvodů 
u jiných vrstev občanstva: u senátorů a u jezdců. Vývoj dospěl 
tak daleko, že oba stavy (ordo senatorius a ordo equester), měly 
jak vzájemně, tak i vůči ostatnímu občanstvu určité hranice a po
skytovaly svým příslušníkům rozmanitá výhradní práva.

Ordo equester.
Stav jezdecký vyvinul se ze zřízení vojenského, v němž 

z občanů, konající skutečnou službu jezdeckou, se časem vyvinula 
zvláštní kategorie občanstva vůbec. Původně se jezdci nijak nelišili 
od ostatních občanů první třídy, ani censem.2) Každý občan první 
třídy mohl býti jezdem, jen byl-li při censu zařazen do jízdních 
centurií a měl-li ovšem tělesnou způsobilost. Avšak i tu byl už 
jakýsi zárodek zvláštního stavu, poněvadž zpravidla přec asi bývali 
k jízdě bráni z občanů stejně oprávněných nejzámožnější a nej- 
urozenější, jak konečně i jinde lze pozorovati. Proto je asi správné, 
co pravil Cicero (de rep. 2. 22. 39), hledě k praktickým poměrům: 
že totiž Serviovy centurie jezdců obsahovaly v sobě občany „censu 
maximo“; s tím souhlasí poznámka Dion. H. 4. 18., že jezdci byli 
vybráni“ έκτων έχόντωντο μέγιβτον τίμημα καί κατά γένος, επιφανών.

Že se právě nejurozenější a nejzámožnější snažili dostati do 
centurií jízdy, 'toho příčinou byla jistě i ta okolnost, že kromě 
zevního lesku, který služba na koni způsobovala, bylo s tím spo
jeno i lepší hlasovací právo a přednost při hlasování (ta ovšem 
jen před změnou centurijního zřízení).

’) O těchto sborech první vyložil soustavně Mommsen, De collegiis 
et sodaliciis Romanis, Kiel, 1843, pak Dureigner, Droit Romain, des cor
porations à Rome, Lyon 1886, a Liebenam, Zur Geschichte des römische 
Vereinswesens, Lipsko 18V6.

2) O tom viz dále v § 14.
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Jezdcům dával stát koně, či spíše peníze na jeho opatření (aes 
equestre, pararium) a příspěvek na jeho vydržování (aes hordearium). 
Byli to tedy „equites equo publico“. Počet 60 turm jezdectva úplně 
stačil sice pro starší dobu, ale brzy rychlým vzrůstem moci římské 
ukázal se nedostatečným. Jednak bráni byli — byť i ne hned od 
počátku — z jezdců důstojníci turm a pěších legií, jednak pone
cháváni byli jednotlivci v jízdě i když už byli seniores a měli tedy 
přestoupit! zpět do pěšího vojska; tím se ovšem řady skutečného 
jezdectva tenčily. Proto vojevůdce musil při dilektu řady jízdy 
nějak vyplňovati, a stávalo se to asi tím, že brány byly ke skutečné 
jezdecké službě osoby, které jsouce k ní jinak způsobilé, si koně 
samy opatřily. Tito „equites equo privato“ přirozeně byli zas jen 
z občanů nejbohatších, kteří si mohli dovoliti takový náklad. Dle 
Liv 5. 7. padá vznik té reformy do r. 403 př. Kr. Římané tenkrát 
obléhali Veje a když se už domnívali miti vítězství zajištěno, utrpěli 
velkou porážku, při niž zahynulo zejména mnoho jezdců. V té 
tísni nabídli se k jízdní službě „suis equis“ občané, kteří neměli 
sice státního koně, ale měli „census equester“; to ovšem nesmí se 
brati v tom smyslu, že by už tenkrát býval stanoven nějaký zvláštní 
census pro jízdu, nýbrž zas jen je to označení běžného zvyku, že 
u jízdy byli jen bohatí; nabídka jejich byla přijata. Nelze určití, 
pokud vypravování Liviovo opírá se o skutečnost, Mommsen (111. 
478.) mu nevěří, a reformu odvozuje z nedostatku jízdy vůbec; 
ovšem ani on nepobírá, že může tato změna miti vztah k reformám 
Kamillovým. Rozhodně však rozšíření jezdectva nastalo před válkou 
Hannibalskou (Liv. 27. II)1).

- Je možno, že k službě „equo privato“ žádal se hned od po
čátku vyšší census než bylo minimum první třídy, poněvadž tito 
občané nedostávali ani aes equestre ani aes hordearium, avšak 
s jistotou tak nelze tvrditi. Víme, že koncem republiky a začátkem 
císařství byl jezdecký census určen 400.000 HS (lex Roscia z r. 66; 
Hor. Ep. 1.1. 57) a možno z určitých narážek souditi, že už hodně 
dříve před tou dobou byl obvyklý.2)

Tak na př. Polyb. 6. 42. 9., 6. 30. praví výslovně, že censoři 
vybírali jezdce πλουτίνόην, a Liv. 24. 11., mluvě o výdajích na 
loďstvo r. 214, připomíná stupně zámožného občanstva: první třída 
se 100.000 assy, tribuni aerarii s 300.000, a equites, u nichž 
však obnosu neuvádí. Není tedy pravděnepodobno mínění Herzogovo 
(1 1046), že snad určitý census jezdecký se ustálil už za II. punské 
války.

*) Srv. Kübler s. v. Equites Romani v R.-E. VI. 272, a Soltau, 
Reiter. Ritter u. Ritterstand in Rom, ZÖQ. 62, r. 1911, str. 385 po
kládá LiviiovM motivaci za nehistorickou, aie nepochybuje o souvislosti 
Kamiltových změn vojenských se vznikem jezdců equo privato.

'■) Starší badatelé obecně — v. u Beckra I., 250 — a někteří no
vější. jako Madvicj I. 159 a j., uznávají jezdecký census zvláštní už pro 
nejstarší dobu.
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A stejně asi i od těch, kdož sloužili equo publico, poněvadž 
nechtěli státi za jezdci sloužícími vlastním nákladem, žádán byl 
také vyšší census: od které doby, není ovšem jisto. Žádati od 
jezdců vyšší census mohlo vejiti zcela snadno v obyčej, protože 
služba jízdní byla skutečně velmi nákladná, každý jezdec musil 
miti aspoň dva koně (Gran. Lie. 26. 5), jednoho pro sebe, druhého 
náhradního, či spíše snad pro podkoního (equiso). Zbaviti se jízdní 
služby, bylo považováno za peněžní výhodu. Co se stalo, když byl 
kůň zabit či jinak učiněn neschopným služby, musil-li ho jezdec 
sám nahraditi, a stejně musil-li vrátiti ho státu (aneb aspoň jeho 
cenu), není známo.

Všechny vytčené okolnosti působily k tomu, že znenáhla se 
začalo jezdectvo odlišovati od ostatního občanstva. S rozšířením 
jezdecké služby souvisí i zavedení mzdy (Liv. 4. 59. stalo se to r. 
406 př. Kr.). Z pozdějších zpráv je známo, že jezdec dostával 
dvakrát tolik, co centurio (Polyb. 6. 39. 12), a tedy třikrát tolik, 
co prostý legionář. Byla tedy jízdní služba něčím „lautius“ než 
centurionát. Aes hordearium bylo asi v této mzdě už obsaženo 
(Liv. 7.41. 8.). Vybírání občanů do jízdy dálo se při censu před 
vybíráním do legií pěších. V 18 setninách jízdních hlasovali stále 
jen equites equo publico, kdežto ti, kdo sloužili equo privato, hla
sovali v první třídě.

Vlastní název equites tedy patřil jen těm, kdo byli vřazeni do 
těch vlastních jízdních sborů (tak výslovně to dosvědčuje Plin. 
NH 33. 1. 30), avšak poněvadž nebylo zvláštního jména pro jezdce, 
sloužící equo privato, rozšířil se název „equites“ na jezdce všechny 
vůbec; byli také označováni jako equites legionis (v. Soltau str. 
582). Když se říše římská rozšířila a zaujala území osídlená jinými 
kmeny, kteří byli sice nazýváni socii, avšak ve skutečnosti nebyli 
než vlastně poddanými Říma, vykonávali skutečnou službu jezdeckou 
ve vojsku po většině tito spojenci, kdežto občanští římští jezdcové, 
jejichž služba stala se jen průpravou k zastávání míst důstojnických 
a úřednických, sluli na rozlišenou „equites Romani“ (na př. Cic. 
ad. fam. 13. 11 a j; též nápisně). U Řeků označován byl eques 
Romanus ίππζκύς, stav jeho jako ίππάς, jezdec neobčanský pak 
ίππενς.1)

Název eques (Romanus), jenž už jednou se rozšířil na equites 
equo privato, rozšířil se později znova, a to na veškery občany 
k jízdní službě kvalifikované, byf ani té služby nekonali; byli však 
při censu seznamenáni na zvláštní listinu. Kdy a jak se to stalo, 
nevíme, avšak byl to velký krok k vzniku jezdectva jako zvláštního 
stavu, zvaného ordo equester, k němuž tedy patřili nejen skuteční 
equites Romani, nýbrž i všichni ti, kteří jimi býti mohli. Název 
sám (ordo equester) je doložen teprv z C-iceronské doby (Cic. in 
Verr. 1. 47. 124; Phil. 6. 5. 13, a j.), ale přirozeně je starší; za

4) Hojné toho doklady má Mommsen IIL, 481 (p. 2—4.
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anachronismus však nutno pokládati, zmiňují-li se o něm někteří 
historikové už pro nejstarši dobu (Liv. 4. 13. 1 a j., Cass. D. zl. 
11. 4; Cassius Dion překládá slovo „ordo“ slovem „τε2ος“, pře
kladatel Mon. Anc. do řečtiny „Ιππικόν τάγμα“).

„Ordo“ znamená původně řadu, pak řád, uzavřenou společnost 
sbor, tak na př. senát římský pokládal se za zvláštní ordo, a jeho 
členové byli „ordinis senatorii“ (Sali. Cat. 17; Cic. p. Cluent. 37. 
104 a j.) Ordines jsou i sbory soudců (ordo iudicum Cic. in Pis. 
39.), s jistou volností mluví se později i o ordo libertinus (Liv. 
42. 27. 3 a mn. ji; Gell. 5. 19. 12) ordo publikánů (Liv. 25. 3. 12), 
a u Plin. N H 33. 1. 29 o tres ordines, t. j. senát, jezdci a ple
bejové. Avšak přes toto širší užívání říkalo se ordo κατ’ έξοχήν 
pravidelně jen o senátorech neb jezdcích.

Jsou sice příklady, kdy spisovatelé užívají toho názvu ordo 
equester jen o jezdcích equo publico (Liv. 21.58. 9; Cic. Phil. 6. 
5, 13), ale obecně byli tím jménem zahrnováni všichni, kdo jezdci 
býti mohli.

Jak patrno, nevznikl jezdecký stav nějakým zákonným neb 
censorským ustanovením, nýbrž nenáhlým vývojem a ustaiováním 
zvyků. Proto je přirozeno, že nebyly z počátku jeho hranice dosti 
pevný a vytčeny ani proti stavu senátorskému, ani — a to zvláště 
— proti vrstvám bohatých plebejů. Vůči senátu nastalo přesné 
vytčení tak, že byly podmínky pro vstup do senátu zcela určitě 
stanoveny i pro jezdce tím, že bylo nutno zastávati před vstupem 
do senátu aspoň quaesturu. Avšak přístup do řad úřednických 
nebyl tak snadný pro odpor nobility, proto je poněkud přehnaný 
výraz Liviův (42. 61. 5), že jezdectvo je „seminarium senatus“. 
Vzhledem k plebejům bylo ohraničení snazší, poněvadž tu byl pří
slušnou mezí census.

K tomu všemu přistoupil časem ještě jiný moment: veřejné 
práce a dodávky, nájmy a daně byly censory pronajímány, t. zv. 
publikánům. Poněvadž senátorům byla účast na těchto podnicích 
zakázána zákonem, libertinům pak zvykem, zbyly jen majetné vrstvy 
ostatních občanů, z nichž publicani vzcházeli. Jak ukazuje historie, 
byli publicani téměř vesměs ze stavu jezdeckého. Již v dobách 
druhé punské války připomínají se publicani jako ordo (Liv. 25. 3, 
12). Ordo equester a ordo publicanus nemohou ovšem býti úplně 
stotožňovány, poněvadž ani všichni jezdci se takovýmito obchody 
nezabývali, ani zase z nich nebyli theoreticky vyloučeni nejezdci. 
V praxi ovšem byly poměry takové, že mohl Cicero dobře říci 
(p. Plane. 9. 3): flos enim equitum Romanorum, ornamentum civitatis, 
firmamentum rei publicae publicanorum ordine continetur. Čím více 
mizela skutečná jízdní služba občanů a tratil se vojenský ráz 
jezdeckého stavu, tím více se ordo equester vyvíjel proti patriciátu, 
nobilitě i stavu senátorskému v jakousi nižší šlechtu peněžní, mající 
tím značný význam. V tomto způsobu objevil se ordo equester již
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asi dávno před dobou Grakchů, za jejichž časů byl početně velmi 
silný. O jeho číselné síle svědčí i počet proskribovaných za Sully 
(2800, App. 1. 103) a za triumvirů (200, ib. 4. 5).

Takové byly tedy poměry, když C· Gracchus, prováděje své 
reformy proti optimátům, prosadil zákon, jímž se stanovilo, že po
roty mají býti obsazovány výhradně jen jezdci, nikoliv — jako dříve 
— senátory (Velí. 2.32.3; App. 1.22).

Gracchův čin, jímž stav jezdecký byl takřka uzákoněn, měl 
pohnutky výhradně politické; poněvadž se v provinciích zájmy 
místodržících a senátu křižovaly se zájmy publikánů, našel v jezdcích 
Gracchus velkou oporu proti senátorům. Od doby Gracchovské 
bylo v Římě rozladění mezi senátory a jezdci, ač někteří jednotliví, 
na př. Cicero, kteří byli původu jezdeckého a do senátu se dostali 
svou úřední činností, se snažili o docílení shody.

Mispoulet (Des equites equo privato, R Ph Vili. 177 n) pro
nesl mínění dosti zvláštní, že totiž jezdců equo privato vůbec ne
bylo. Pro jejich existenci prý svědčí jen dvě místa: Liv. 4. 59 
a 5. 7, obsahující zprávu o dvojím zcela výjimečném užití dobro
volníků jezdeckých při obléhání Vej, a Liv. 27. 1.1, kde vyškytá 
se plný výraz: equis privatis; to prý je jen censorský trest pro 
jezdce equo publico. Stálý census prý byl určen až za Gracchů, 
od jejichž doby prý lze teprve mluviti o jezdeckém stavu. Mispoulet 
musil ovšem sám připustiti, že byli kromě státních jezdců i jiní, 
ale to prý byli jen obyčejní občané sloužící na státních koních. 
Dovolává se při tom Liv. 29. 1, jenž vypráví o Scipionovi, jak 
hodlaje se přepravit! do Afriky, sbíral na Sicílii dobrovolníky; mezi 
nimi že bylo 300 jezdců, které poslal domů, ale na jejich koně 
posadil Římany. — Je zřejmo, že lze místo toto vyložiti zcela jinak 
a přirozeněji: opatření Scipionovo bylo diktováno nutnou okamžitou 
potřebou, neměl sám dosti koní, ale Sicilanům příliš nedůvěřoval.1)

Vstoupení a vystoupení z jezdectva.

Equites equo publico dostávali koně u censu, který konal 
zprvu král, od zřízení republiky konsulové, od r. 444 pak censorové. 
S každým censem byla spojena přehlídka dosavadního jezdectva, 
recognoscere equitatum, equitum centurias, (Liv.39.44; Suet. Aug. 38); 
také recensere equites; censum equitum agere, (Liv. 29. 37); též 
equitum probatio; řecký έςέτασις, při níž censoři seděli na fóru, 
jezdci pak kráčeli od Velie po „sacra via“ vedouce každý svého

*) Mispoulet, De constitution de l'ordre équestre sons l’empire Ro
main, AIBL 2, IV. 1S8Ř, a v Etudes d’institutions Romaines.-W. Helbig, 
Contribution à l'histoire de l’equitatus romain, AIBL 1904, 190 n. Zur 
Geschichte des römischen Equitatus. Eie Equites als berittene Hopliten·,, 
Abh. bayer. Ak. Wiss. I. KI. 23. 2 r. 1905, str. 265 n.
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koně za uzdu (Plut. Pomp. 22). Před censora byl asi každý po
volán hlasatelem; censor vyptával se jezdce na jeho chování, zkoumal 
jej i koně prohlížel. Neměl-li nic vytknouti, propustil jezdce slovy: 
„traduc equum“ (Cic. p. Cluent. 48). Shledal-li nějakou závadu, vy
zval jezdce: „vende equum“ (Liv. 29. 37; Val. Max. 2. 9.6); to zna
menalo vyloučení z jezdectva (a slulo „equum adimere“ na mn. m.). 
Stíhlo jezdce bud za nemorálnost, špatné chování ve válce, nebo 
pro „impolitia equi“ (Gell. 4. 12). Uprázdněná místa byla arci vy
plněna jinými, způsobilými občany.

Od té doby, co vznikli equites equo privato, samozřejmě i u nich 
zjišťovali censoři způsobilost. Pravděpodobně sestavili listinu všech 
osob, které měly kvalifikaci pro službu jezdeckou, ale skuteční jezdci 
k přímé službě byli vybíráni až při dilektu.

Tato rekognice jezdectva nebyla na pláni Mariově, jako census, 
nýbrž na fóru, a nesmí se také s vlastním censem zaměňovati, 
ačkoliv někdy se i tímto názvem shrnuje (Liv. 39. 44. 1); jest po
kládána za předběžnou část censu (Liv. 44. 16. 8) a dála se po tri
buích (Liv. 29 37. 8). Rekognice zjišťující mezery v i8 setninách 
skutečné jízdy musila býti přirozeně hotova před vlastním censem. 
Vstoupení mezi jezdce bylo ovšem uskutečněno až censem.

Sulla učinil svými opravami censuru zbytečnou, avšak při reakci 
proti jeho změnám r. 70 byla znova uvedena v život. Co Sulla za
řídil na místo assignace’státních koní, naprosto nevíme (Mornmsen III. 
486 myslí, že dle Sullových zřízení stal se jezdcem, kdo došel 
quaestury). Ale i po r. 70 byly často doby, kdy censura se nekonala 
a tedy počet jezdců nemohl býti vyplňován obvyklou cestou; snad 
kůň tu ponecháván doživotně, nebo aspoň k nejbližšímu censu. 
Za císařství, dokud censura trvala, udělovali koně censoři. Avšak 
vedle toho ve většině případů už od počátku císařství, a vůbec pak 
po odstranění censury r. 74 po Kr. udílel koně císař sám.1)

Udílení to není vázáno zvláštním terminem, nýbrž děje se od 
případu k případu na žádost občanovu (Dositheus 6); udílení koně, 
jež často se tu připomíná na nápisech, slulo: equo publico ornare, 
honorare, donare. Pro žádosti o přijetí mezi jezdce neb do senátu 
měl císař zvlášlní úřad zvaný a censibus, poněvadž podobnou žá
dost bylo nutno doložiti výkazem o jmění. Úřad a censibus byl 
vlastně jen oddělením císařské kanceláře a libellis. Náčelník jeho 
nazýval se praepositus a censibus (CIL V 8659), kancelář celá také 
„a libellis et censibus“ (CIL III 259). Ten praepositus byl vyšším 
úředníkem a býval vybírán ze stavu jezdeckého (Herodian 5. 7. 7).

Způsob, jakým bylo udíleno jezdectví za doby císařské, od
stranil ovšem de facto omezený počet 1800 jezdců, poněvadž se 
jezdcem mohl státi každý, kdo měl k tomu majetkovou kvalifikaci 
a byl příjemný císaři (Cass. D. 53. 17.). Přirozeně zmizel tím také

9 Suiet. Aug. 27: Tio. 41; Tac. Hist. 1, 13; 2, 57; Cass. D. 47. 7; 
48. 45 a mn·. i.
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rozdíl mezi equites equo publico a equo privato a celkový počet 
jezdců značně stoupl. Jak svědčí Dionysios (6. 13), účastnilo se za 
Augusta t. zv. „transvectio“ dne 15. července 5000 jezdců (a to jistě 
nebyli všichni). Titul jezdecký stával se čím dál tím hojnější, jak 
svědčí nejen přečetné doklady nápisné, nýbrž i výslovná zmínka 
Plinio va (N H 33. 2. 32), že jezdectví bylo udělováno „gregatim“ 
a samozřejmě bylo už jen pouhou formou. Aes equestre ani aes 
hordearium nebylo už na dále udělováno.

Míněni starších badatelů, že equites equo publico tvořili zvlášní 
jezdeckou třídu i za císařství, vyvrátili dobře už Madvig (1. 172) 
a Mommsen (III. 491 n). Avšak Soltau1) přece snaží se dokázati, že 
ten rozdíl trval neustále. Odvolává se na rozdílnou důstojnickou 
službu u jezdců senátorského a jezdeckého stavu, a dále na to, 
že na nápisech se u jezdců senátorského stavu připomíná, že jsou 
„equo publico“, kdežto u jezdeckého stavu jen, že jsou „equites“

Tvrzení Soltauovo není asi správné, poněvadž za císařství se 
nabývalo příslušenství k stavu jezdeckému formálním udělením 
státního koně (ať už to učinil císař bez censu neb při censu) a ne
mohl se tedy nikdo do jezdeckého stavu dostat bez tohoto udělení. 
V starších dobách vystupoval z řad jezdectva, kdo přestal býti 
„iunior“ nebo stal se k jízdní službě nezpůsobilý, pakli mu ovšem 
nebyl kůň na dále ponechán „per abusum“. Roku 13 př. Kr. dovolil 
Augustus každému jezdci staršímu 35 let „vrátiti koně“; z toho, 
a ze zmínky tomuto místu u Suetonia (Aug. 38) předcházející (o sta
rých a tělesnou vadou stižených jezdcích), je patrno, že časem stalo 
se přípustným mezi jezdci zůstati třeba až do smrti, bez zřetele 
na hranici věku a tělesnou způsobilost. (O tomto opatření Augustově 
vykládá i Cass. D. 54. 26).

Proto i na náhrobcích bývá titulatura: equestris memoriae vir 
(CIL Vlil 4781). Jezdectví bylo už i před dobou Augustovou ja
kýmsi doživotním šlechtictvím, jehož se pozbývalo (vyjma dobro
volné zřeknuti) buď jen přestupem do jiného stavu neb trestným 
zbavením.

Císař mohl vyloučiti nezpůsobilého neb sobě nemilého jezdce 
ze stavu (Cass. D. 53. 17); císařská kancelář a censibus měla dohled 
na chování příslušníků jezdeckého stavu (Cass. D. 52. 21 ; Herod. 5. 
7. 7). Též schudnutí pod vytčenou míru censu bylo důvodem vy
loučení, Augustus zřídil i jakousi přehlídku jezdectva. Dle starého 
zvyku totiž, jenž prý pochází až ze IV. stol. př. Kr., équités equo 
publico táhli každoročně o Idách červencových v plné zbroji od 
chrámu Martova u brány kapenské (dle jiných zpráv od templum 
Honoris, de vir. ili. 32) městem na forum, kde obětovali ochranným 
bohům Kastorovi a Pollukovi a pak odebrali se na Kapitol.2)

>) V uvedeném článku Reiter, Ritter und Ritterstand, str. 400 n.
2) Původce této slavnosti je censor r. 304 Q. Fabius Maximus; 

Liv. 0. 46; Val. Max. 2. 2. 9; zpráva Dion. Hal. 6. 13 o zřízení této
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Tento slavnostní průvod, upadlý v zapomenutí, oživil znova 
Augustus (Suet. Aug. 38). Zval se transvectio equitum.2)

Jezdci táhli před císařem v turmách (Plin. N H 15. 4. 19; Tac. 
Hist. 2. 83), sedíce na koních (Suet. Aug. 38), majíce na sobě trabeu 
a ověnčeni olivou (Dion. H. 6. 13). Vlastní probace nelišila se od 
censorské, bylo možno i vyloučení (Suet. Aug. 38; Gaius 16). Probatio 
a transvestio nebylo totéž, nýbrž dva akty rozdílné. Momsen (III. 493) 
je oba smísil, ač sám musil uznati, že probatio aspoň předcházela 
slavnostnímu průvodu, při němž výsledek přehlídky byl předčítán.

Tvrzení Mommsenovo opírá se o zprávu lulia Parida a zprávu 
Filokalovu, jež připomínají k 15. červenci probatio; avšak zprávy 
tyto jsou až z doby po Konstantinovi a tedy nepřesnost jejich je 
vysvětlitelná. Výraz εξέτασις u Cassia Diona je všeobecný a hodí se 
pro oba akty. Equitum probatio prováděl císař samostatně, a jak 
lze souditi z výrazu „frequenter“ u Suetonia (Aug. 38: „equitum 
turmas frequenter recognovit“), nekonal jí pravidelně ročně; snad 
jen tehdy, když byl census. Za to transvectio byla každoročně 
slavena (Cass. D. 63. 13). Konány byly stejného dne.

Císař byl při těchto úkonech podporován tříčlennou nebo 
desetičlennou komisí senátorskou (Suet. Aug. 37.), ač ovšem probace 
i transvekce byla jen formalitou.

K těmto slavnostem se ovšem nedostavovali jezdci všichni» 
ze všech koněm římské říše, nýbrž účastnili se jí asi jen ti, kdož 
právě byli v Římě neb blízko přítomni. Transvekce trvala aspoň 
až do IV. stol. po Kr. (ještě r. 326 ji připomíná Zosimos 2. 29), 
probatio se po Augustovi už nepřipomíná, a zdá se, že skutečně 
po něm zanikla.

Jak patrno, dostalo se stavu jezdeckému za Augusta důkladné 
reorganisace a bezprostřední vliv císařův na zařazování do tohoto 
stavu působil tedy nepřímo i na výběr důstojníků i úředníků.

Podmínky k nabytí jezdeckého stavu.
1. Zákonný věk. Dokud občané skutečně vojenskou službu 

konali, mohli se státi jezdci počínaje 17. rokem. Tato věková hranice 
však byla zachovávána i později. Tak na př. Augustovi vnukové 
Gaius a Lucius jmenováni byli „principes inventutis“ (s tím spojeno 
udělení koně) po odložení tógy praetexty. Teprv až v II. stol. po Kr. 
se stávalo, že ze zvláštní císařské přízně povýšováni do jezdeckého 
stavu i hoši (SHA Marc. Aur. 4; CIL VI 1590, X 3924 a j.).

slavnosti r. 496 na památku vítězství u jezera regUlského, při němž 
se Římanům zjevili Dioskurové, je mythická.

2) Tul. Paris v přídavcích k Val. Max. 2. 2. 9; kalendář Filokalův 
CIL. I. p. 397; u Dion. H. 55. 31 a 63. 13 mluví se o něm jako 
o έξέταοις — equorum probatio.
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Horní hranicí — jak už uvedeno — byl původně 45. rok, přes 
nějž však mohl censor ponechati koně i nadále per abusum. Též 
už vytčeno, že Augustus dovolil vzdáti se koně občanům starším 
35 let. Poněvadž slavnostního průvodu při transvekci účastnili se 
zejména jezdci mladší, mluví se za císařství někdy o celém jezdectvu 
jako o mladých. Ovšem nechybí zas ani zpráv o letitých přísluš
nících jezdeckého stavu (Suet. Aug. 38; Dom. 8 a Tac. Ann. 2. 83 
zmiňují se o „cuneus iuniorum“ jezdců v divadle).

2. Tělesná způsobilost byla sice žádána v starších do
bách, kdy všichni jezdci effektivně sloužili. Jakmile se však služba » 
jezdecká začala měniti v stav, přestalo se hleděti k tělesné způso
bilosti. Augustus staré a churavé jezdce v stavu ponechával, ale 
sprošfoval funkcí (Suet. Aug. 38). Nejdéle se hledělo na tělesnou 
způsobilost u těch jezdců, kteří stávali se důstojníky v legii a pod.

3. J m ě n í. O tom bylo promluveno důkladně svrchu. Ukázalo 
se, že zvláštní vyšší census jezdecký byl zaveden po vzniku insti
tuce jezdců equo privato. Doby a výše jeho přesně určiti nelze. 
Zákon Rosciův r. 66 (o výsadě zvláštních sedadel pro jezdce v di
vadle) mluví o censu 400.000 HS (Iuv. 14. 323; 3.153n se schol.). 
Komu jmění kleslo pod určenou výši, musil ze stavu vystoupiti. 
Schudlým bez vlastní viny bylo však přec ponecháno přední místo 
v divadle (Cic. Phil. 2. 18. 14). Augustus rozšířil tuto výsadu i na 
syny takto nezaviněně schudlých. (Suet. Aug. 40.)

4. Rod. Jezdectví nebylo šlechtou rodovou, nýbrž osobní, jíž 
se nabývalo koncem republiky hlavně průkazem dostatečného censu, 
za císařství výhradně jen udělením státního koně. Vždy však bylo 
k tomu potřebí býti občanského původu. (Suet. Cl. 25; SHA, Sev.
AI. 19). Libertin, jenž vystupoval jako jezdec, mohl býti volán k zod
povídání k soudu. (Cass. D. 78 13). Synové libertinů byli z jezdectva 
vyloučeni ještě r. 22 po Kr. za Tiberia (Plin. N H 33. 2. 32), dále 
zákon nešel, a už od Augusta vyskytly se výjimky.

Mluví-li se na konci republiky o rodinách jezdeckých, míní se 
tím příslušníci těch rodin, jejichž pater f. k jezdcům patřil (na př. 
Cicero, Ovidius, Octavius a j.). Jezdcem mohl se sice státi občan 
společensky sebe nižší (Iuv. 3. 153; Val. Max. 4. 7. 5), avšak zpra
vidla stávali se jimi synové z domů urozených (Cass. D. 52. 23; 
59. 9 a j.). Na manželky a děti jezdců se vztahují určitá práva i po
vinnosti tohoto stavu, avšak nepřechází na ně stav sám (Tac. Ann.
2. 85), proto na př. vyskytuje se označení: Filius equitis Romani 
(CIL IX 1655, X 7239).

Už asi od 111. stol. př. Kr. stalo se zvykem bráti mezi jezdce 
zejména syny senátorů (Liv. 21. 59. 10), asi od Sully každý syn 
senátorský už svým rodem byl jezdcem.

V dobách před Grakchem patřil asi každý senátor stavu jezde
ckému a měl i státního koně (Liv. 29. 37. 8; 39. 44. 1; Val. Max.
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2. 9. 6), aspoň i později objevovali se senátoři při pohřbu v slav
nostním rouše jezdeckém. (Cass. D. 38. 14 a j). Když pak C.Gracchus 
postavil jezdectvo ostře proti senátu, zdá se, že odňal senátorům 
i státního koně (Cic. de rep. 4. 2).

5. Sídlo jezdcovo. S počátku nebylo třeba miti zřetel 
k sídlu jezdcovu, poněvadž vesměs bydleli v Římě aneb nejbližším 
okolí. Když pak občanství římské se rozšířilo na celou Itálii a také 
i provincie, byli občané vzdálenějších bydlišť zanedbáváni; ale i přes 
to, aspoň v dobách pozdějších, se do jezdectva dostávali i neitali- 
kové (Cass. D. 59. 9; Tac. Hist. i. 13; 2. 57; CIL lí 4211, 4251; 
III 607).

6. Bezúhonné chování žádáno prvotně stejné od všech 
občanů; vyloučení ze senátu mohlo nastati z téhož důvodu, jako 
z jezdectva neb tribue. Také víme, že odnětí koně při censu 
(Liv. 42. 10. 4) znamenalo současně i vyloučení z tribue, avšak 
časem nastal obyčej, že byl jezdci sice odňat kůň, ale k vyloučení 
z tribue nedošlo (Liv. 44. 16. 8). Asi v II. stol. př. Kr. začali jezdci 
býti přísněji posuzováni, než ostatní občané, žádala se od nich vyšší 
míra bezúhonnosti. Tak nesměl vystoupiti co histrio neb gla
diator. Je známa příhoda D. Laberia, skladatele mimů, jezdce, 
jehož Caesar přinutil veřejně vystoupiti ve vlastní hře; potom ho 
však restituoval (Suet. Caes. 39). Jsou však doklady svévolného 
přestupování tohoto pravidla o stavovských povinnostech, tak za 
Caliguly usmrceno bylo 38 jezdců, poněvadž vystoupili jako gladiá
toři (Cass. D. 59. 10). Též za Nerona r. 55. vystoupilo v zápase 
s býky 30 jezdců (Cass. D. 61. 9).

Samo sebou se rozumí, že za každé nedůstojné a nevyhovující 
chování mohl býti jezdec ze stavu vyloučen.

Práva a výsady jezdců.

1. Původní oděv jezdců byl asi stejný, jako u jiných těžko- 
oděnců; jen se připomínají stříbrné plátky, jimiž bylo pobito koňské 
řemení (phalerae equorum, Liv. 22. 52. 5).

Při slavnostech, zejména při transvekci, nosili jezdci krátké 
svrchní roucho lemované úzkým nachovým pruhem (trabs), jež se 
proto zvalo trabea (Val. Max. 2. 2. 9; Suet. Dom. 14; Stat. Silv. 
4. 2. 32). Vystupoval-li jezdec v oděvu občanském, nosil tuniku 
s úzkým nachovým pruhem (clavus) od krku k pasu, byla to „tunica 
angusticlavia“. Stejný pruh na tunice nosili senátoři až do doby 
Grakchovské, kdy se oba stavy od sebe zevně rozlišily tím, že sená
toři od té doby měli na tunice široký pruh (latus clavus); naše 
zprávy však tohoto rozdílu před dobou Augustovou nepřipomínají 
(Plin. NH. 33. 1. 27; Velí. 3. 88. 2; Diod. 36. 7. 4). Jezdecký oděv
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podržel snad i ten, kdo koně odevzdal; také jest možno, že trabea 
a tunica angusticlavia patřila prvotně jen jezdcům equo publico, 
od nichž pak se rozšířila na jezdce vůbec.

2. Římané nosili železné pečetní prsteny (Plin. NH. 33. 1. 9n; 
Plin. ep. 8. 6. 4 a j.), jen poslové senátu neb vojevůdců dostávali 
— jako průkaz — zlatý prsten (Tac. Hist. 1. 13; 2. 57; 4. 3; Plut. 
Galb. 7 a j.). Vzrůst moci a blahobytu u Římanů způsobil, že v po
zdějších dobách republiky začali užívati zlatého prstenu vznešení 
občané a jich manželky vůbec, jejich děti pak nosily na krku 
zvláštní médaillon (bulla). Livius (26. 36. 5) poznamenává, že Římané 
sami nevěděli, kdy ten zvyk vzešel. V starších dobách brávali si 
zlatý prsten senátoři, kteří zastávali nějaký úřad kurulský (Liv. 9.
7. 8; 46. 12; Plin. NH. 33. 1. 18), v první polovici druhého století 
př. Kr. jej pak nosili už jezdci (Plin. 1. 1.).

Mornmsen (111. 516) sice proti této zprávě Pliniově soudí, že 
až za Grakchovské doby se ujalo u jezdců užívání zlatého prstenu, 
avšak není příčiny k pochybnostem o hodnověrnosti tvrzení Pliniova.

V poslední době republiky a za císařství byl anulus aureus 
(u dětí bulla) odznakem příslušnosti k stavu senátorskému a jezde
ckému; byla to výsada, jíž ostatní občané neměli, avšak ani všichni 
příslušníci těch dvou stavů jí neužívali (Plin. N. H. 33. 1.30). Už za 
republiky a pak za císařství se vyskytovaly případy, že byl zlatý 
prsten darován i osobám, které nebyly ani senátory, ani jezdci; 
ovšem neoprávněné jeho nošeni, zejména propuštěnci, bylo stiháno. 
Dar zlatého prstenu přicházel od osob vysoce postavených úředně, 
a byl vyznamenáním (na př. Cic. Ver. 1. 61. 157). Toto „ius anuli 
aurei“ původně samo svého majitele nevřadilo do vyššího stavu, 
ale už za republiky začalo asi býti udělení zlatého prstenu (voje
vůdcem) pokládáno per abusum za povýšení do stavu jezdeckého; 
za císařství vskutku zlatý prsten uděluje stav jezdecký a propuštěn
cům ingenuitu k němu nutnou (Plin. ep. 8. 6. 4; Cass. D. 48. 45). 
Za různých císařů tomu bylo různě; tak za Flaviovců dálo se to 
velmi často (Plin. N.H. 33. 2.33). Ve třetím stol. po Kr. vyvinul se 
takový obyčej, že občanu svobodného původu zlatý prsten přinesl 
jezdectví beze všeho, libertinovi však nikoliv (Dig. 40. 10. 5: is, qui 
ius anulorum impetravit, ut ingenuus habetur); aby se stal úplně 
rovnoprávným, potřeboval ještě tak zv. natalium restitutio, 
udílené císařem (Dig. 40, 11. 2).

3. Zvláštní místo v divadle a při hrách.

Kdy se dostalo jezdcům zvláštních míst v divadle, amfitheatru 
a cirku, není známo; pravděnejpodobněji se to stalo za Grakchů. 
Sulla tuto jejich výsadu zrušil, tribun L. Řosciús Otho ji r. 66 př. Kr.
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obnovil.1) Od té doby se udržela, a ač proti ní býval značný odpor 
(Cic. Att. 2. 19. 3; Plut. Cic. 13), byla dokonce i rozšířena. S počátku 
jen při hrách scénických bylo jezdcům vyhrazeno prvních 14 řad 
(Petron. 1.26; Seneca de benef. 7. 12), ostatní řady mohla obsaditi 
plebs (Suet. Gai 26). Lex Julia theatralis (patrně Augustova) tuto 
výsadu stvrdila (Plin. N. H. 33. 2. 33); r. 5 po Kr. ji pak Augustus 
rozšířil i na hry v cirku a v amfitheatru (C.ass. D’ 55. 22; 60. 7). 
Zvláštní stálá místa zřízena pro jezdce za Nerona (Tac. Ann. 15. 32; 
Suet. Ner. 11).

Jezdcům, kteří zastávali uějaký úřad, zvláště vojenský tribunát, 
byly vyhrazeny přední dvě lavice (Pori k Hor. Ep. 4). Připomíná se 
i jakýsi cuneus iuniorum, později zvaný cuneus Germanici (Tac. 
Ann. 2. 83). Kdo neoprávněně usedl na tato vyhrazená místa, byl 
stižen peněžní pokutou (poena theatralis, Suet. Aug. 40).

4. Členství porot.

Býti členem poroty bylo v Římě vyhrazeno senátorům, až 
Ç. Grakchus učinil pronikavou změnu, odevzdav porotu jezdcům. 
Že ji svěřil jen příslušníkům jezdeckého stavu, tvrdí mnoho staro
věkých zpráv.* 2) Naproti tomu však Livius (ep. 60) a Plutarchus 
(C. Gr. 6) připomínají jeho zákon z prvního tribunátu, jímž byl senát 
rozmnožen 300 (Plutarchos) neb 600 (Livius) jezdci, aby odklidily se 
tak zlořády při soudech. Dle těchto dvou zpráv by tedy byl Grak
chus vlastně ponechal poroty v rukou senátorů, avšak posadil do 
senátu množství jezdců. Nesrovnalost starověkých svědectví působí 
přirozeně i rozmanitost názorů u badatelů novějších. Mommsen 
(111. 530 p. 1) soudí, že návrh Grakchův zůstal neproveden. Niese 
(2 107) zase míní, že jezdci určeni byli jen pro část soudů za po
rotce, podobně i W. Judeich3) tvrdí, že Grakchus dal porotu sená
torům i jezdcům.

Avšak lex repetundarum z r. 123, jež první prakticky využila 
Grakchova zákona, výslovně stanoví, že má býti 450 porotců a z nich 
žádný senátor, ani syn senátorský (CIL I2 2, 583).

Tak asi tomu bylo vskutku; že pak toto nové právo patřilo 
jezdcům všem, nejen jezdcům equo publico, ukázal dobře proti 
Mommsenovi Spir. Vasis.4)

Konsul Q. Servilius Caepio r. 106 provedl zákon, jímž vrácena 
porota zas senátorům (Tac. Ann. 12. 60); pozdní zprávy (Obsequens

*) Lex Roscia, Liv. ep. 99; Velí. 2. 32, 3; Cic. Mur. 19. 40 a j. 
App. b. c. 2. 22; Varro u, Non. p. 728; Velí. 2. 63; Plin. NH.

33. 2. 34; Tac. Ann. 12. 60 a j.
3) D. Gesetze des C. Gracchus, Hist. Zsch. 111 r. 1914 Č. 3 v pří

davku; Richtergiesetze des C. Gracchus.
‘) ’Ad-ηνά XI, 1894, str. 215 n.
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41, Cassiod. k r. 648) však zas mluví o tom, že Caepionovýtn zá
konem byla porota rozdělena mezi senátory a jezdce; ať už zněl 
zákon tento jakkoliv, je jisto, že ho užíváno nebylo (Cic. Verr. 1. 
13. 38), poněvadž r. 91 př. Kr. tribun M. Livius Drusus znova pro
váděl zákon, jímž se poroty vracejí senátu, avšak ani zákon tento 
nenabyl platnosti. (App. 1. 35; de vir. ili. 66; Veli. 2. 13).

Přes tyto pokusy se tedy jezdecká porota udržela až do doby 
Sullovy diktatury nepřetržitě (Cic. Verr. 1. 13.38; Velí. 2.32). Teprv 
r. 81 odevzdal Sulla poroty senátu rozmnoženému o 300 členů, 
vzatých z řad jezdectva (Cic. Verr. 1. 13. 37; Velí. 2. 32; Tac. Ann.
11. 22; App. 1. 100).

Avšak už zas r. 70 př. Kr dostali se jezdcové znova aspoň 
částečně do porot: toho roku totiž praetor L. Aurelius Cotta provedl 
zákon, jímž ustanoveno, aby listina porotců se skládala z přísluš
níků tří stavů, jež nazvány dekuriemi. Byli to senátoři, jezdci a tribuni 
aerarii, každý stav dával třetinu (sch. Bob. k Cic. p. Fl. 2. 4; Asc. 
p. 16). Další reformy listiny porotců jezdcům nijak neublížily, snad 
dokonce i nařízení Caesarovo z r. 46, jímž určeno bylo bráti po
rotce jen ze senátu a jezdectva, ale ponechávány tři kurie i nadále, 
jim bylo k prospěchu tim, že jezdci obsazovány dvě kurie a sená
tory jen jedna (Suet. Caes. 41 ; Cass. D. 43. 25; Cic. Phil. 18. 20 a j.).

Augustus asi senátory — přetížené jinými pracemi — povin
nosti porotecké zbavil, jak lze souditi z toho, že jednak se nepři
pomíná nikde na nápisech porotce senátorský, a jednak, že porotci 
šlovou přímo decuriae equitum (Tac. Ann. 3. 30; 14. 20; Suet.Tib. 
41). Kde se přece připomínají senátoři jako soudci (Plin. ep. 1.20 a j.), 
týká se to takových processů, kde pro zvláštní zákonná ustanovení 
nebyli soudcové bráni z „album iudicum“.

Jezdečtí porotci, kteří takto zabrali tři dekurie, slují „ex tribus 
decuriis“ (CIL V 5036) neb „quadringenarii“ dle výše censu (CIL 
IX 2600; X 5197, 7507) na rozdíl od členů dekurie čtvrté, zřízené 
Augustem z občanů polovičního censu jezdeckého (Suet. Aug. 32) 
a dekurie páté, zřízené Gaiem (Suet. Gai. 16; Plin. NH 33.2. 33).

Aby kdo byl pojat do listiny porotecké, musil vyhověti i jiným 
požadavkům: 30 let věku (Suet. Aug. 32), za Augusta ještě kromě 
toho sídliti v Itálii (Plin. NH 33. 1.30); za Vespasiana rozšířeno to 
i na provinciály, avšak jen z latinské poloviny říše (Plin. 1. 1.). 
Počet členů dekurie určen Augustem na 1000 (Plin. 1.1. a 33.).

Rozšířením t. zv. quaestiones extra ordinem zanikaly poroty. 
Poslední císař, u něhož víme o lectio porotců, je M. Aurelius (CIL II 
1180; 111 4495 a j.).

5. Jízdní a důstojnická služba.
I když jezdectvo římské pozbylo svého výhradně vojenského 

rázu, přec uspořádání vojenské nevymizelo. 18 setnin se ovšem
69



objevovalo jen při censorské lustraci a při komitiích; avšak při 
slavnostních příležitostech (při transvekci, pohřbech atd.) vystupo
valo jezdectvo rozčleněno v turmy (Mai). Za republiky veleli každé 
turmě tři dekurionové, za císařství dostávalo se primátu — zprvu 
akklamací, později císařským jmenováním — císařským princům 
(principes inventutis). Vlastními veliteli jezdectva však byli za cí
sařství od Augusta (Zon. 10.35) až do III. stol. (CIL VI 1477; X 5178) 
t. zv. seviri equitum Romanorum, u nichž se často připomíná turma, 
ke které patřili (CIL V. 4347, VI. 3, 32 a j. často); též se vyškytá 
název „seviri turmis ducendis“ nebo „seviri turmarum equestrium“ 
(CIL V 531; X. 5178 a j.), řecký ίλαρχοι (Cass. D. 55. 10; Zon. 10, 
35). Jmenováni byli císařem na určitou pravidelnou dobu (Cass. D. 
1.1. άπό των άεί Ιλαρχούντων), snad na rok; často jimi bývají císařští 
princové. Seviri pořádali nějaké roční hry (SHA. M. Aur. 6) a vedii 
slavnou pompu 1. srpna na památku zasvěcení chrámu Martis Ultoris 
(Cass. D. 1.1.).

Na nápisech zdoby císařské se připomíná šest turm, zdá se 
tedy pravděpodobno, že každé turmě velel jeden ze sevirů, jak také na 
nápisech se uvádí (CIL VI 1578, X 5178 a j.) Bylo-li za císařské doby 
jen těchto šest turm, či zda jen prvních šest turm z celkového počtu 
mělo své zvláštní seviry, nelze pro nedostatek zpráv rozhodnouti.

Vojenskou organisaci a ráz občanského sboru uchovalo si tedy 
jezdectvo i za doby císařů římských. Dává na př. stavětí sochy 
(Seianovi, Cass. D. 58. 2), uděluje rozličná vyznamenání (císařským 
princům, Cass. D. 55. 12), zavazuje se sliby1) a pod.

Původně zajisté jezdec, stav se seniorem, byl zas pěšákem, 
avšak brzy vyvinulo se zvykové pravidlo, že služba v jízdě zba
vuje povinnosti služby v pěchotě. Tomu nasvědčuje i to, že jezdec 
byl považován za vyššího, než centurio u pěchoty (dostávali vyšší 
žold); taky equites equo publico bývali z trestu přesazováni mezi 
equites equo privato (Liv. 27. 11). Po reformách Mariových zá
možní nesloužili už jako pěší, a služba jízdní se vlastně stala 
službou důstojnickou; obyčejný občan totiž službu jezdeckou, mili
tiam equestrem, konati nemohl, a naopak občan k ní oprávněný 
přirozeně po Mariových reformách zase jako pěšák jistě sloužiti 
nešel. Také v době císařské jezdec, jenž chtěl sloužiti v pěchotě, 
musil vrátiti koně; za to se stal hned centurionem.2) Proto také 
bývalý centurio mohl se státi senátorem jen tehdy, když nesloužil 
v pěší legii.

Mezi důstojnické hodnosti, jezdci zastávané, patřily militae 
equestres, jako praefectura equitum (či alae) = velení spojeneckým 
sborům jízdním, tribunatus legionis neb cohortis, pak praefectura 
cohortis, numeri, praefectura castrorum, praefectura fabrum a j.

*) Votum, jako za zdraví Augustovo, Tac. Ann. 3. 71.
3i Ordinem accepit ex equite Romano in legione. CIL. Ili. 1480, 

VI. 3584 a j.
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Decuriones a centuriones jsou pouze šarže, důstojnictva subalter- 
ního Římané neměli, a vlastně jim vůbec chybělo souborné ozna
čení pro důstojníka. Zdali římští důstojníci vůbec kdy sloužili pěšky, 
zda jejich stipendia byla pedestria, je vůbec pochybno; později 
sloužili vždy na koni (Caes. B. G. 7. 65). Dokud služba v jízdě 
a v pěchotě si byla právně rovna, mohl ovšem vojevůdce povýšiti 
kteréhokoliv schopného vojáka z legií na důstojnické místo (pokud 
ovšem toto místo nebylo obsazováno volbou v komitiích, jako 
u tribunů leg.), avšak je pravděpodobno, že dával i tu přednost 
jezdcům; vždy však od té doby, co byli jezdci nad pěší vojsko 
vyvýšeni větší mzdou.

Sotva kdy na př. vzat byl z pěchoty tribunus legie, jenž velel 
i jízdě, legii přidělené.

Reformami Mariovými pak equites přestali definitivně trvati 
jako skutečné jezdectvo; také pro jeho effektivní jízdní službu není 
po Polybiovi vůbec dokladů. Členové jezdeckého siavu sloužili 
ovšem i v námezdním vojsku i nadále; nikoliv ovšem už jako 
jízdní vojáci, nýbrž v družině vojevůdcově jakožto contubernales 
hodnosti důstojnické.

Od Augusta pak urozený Říman ani nemohl sloužiti jinak 
než jako důstojník. Mladí, vznešení Římané konali své tirocinium 
hned jako tribuni militum. Proto také název „stipendium equestre“ 
značil za císařství službu skutečného, prostého jezdce (CIL XII2602), 
kdežto důstojnická služba příslušníka jezdeckého stavu sluje „militia 
equestris“ (Veil. 2. Ili; Plin. ep. 7. 25. 2; často na nápisech), neb 
jen prostě „militia“ (CIL III 1881, 1486 a mn. j.). Vypočteny byly už 
svrchu.

Vrchní velitelství (vojska i loďstva), stejně jako velení magi- 
strátovo není militia. Zánikem volebních komitií za císařství přestaly 
i volby vojenských tribunů, kteří od té doby bráni také výhradně 
z jezdectva.

Kdo tedy za císařství byl důstojníkem, musil býti jezdcem.
Senátoři v této době nemohli býti ani důstojníky, ani jezdci, 

poněvadž byli něčím více; ovšem sloužívali jako důstojníci, dokud 
nebyli senátory.

Důstojníky jmenoval z osob kvalifikovaných císař; z prostých 
vojínů legie, pro něž byl nejvyšší hodností centurionát, se mohl 
státi důstojníkem jen ten, koho císař povýšil do jezdeckého stavu 
(Mart. 6.58). Člen jezdeckého stavu, jenž se zdráhal převzíti důstoj
nické místo, jež mu císař určil, býval trestán (Suet. Aug. 24). Též 
byl důstojník povinen sloužiti určitou dobu; od počátku II. stol. 
po Kr. musil prosloužiti tři, později čtyři důstojnická místa (Cass. D. 
77. 8; Suet. Cl. 25 a mn. nápisů). Teprv až všechna povinná místa 
odsloužil, byl omnibus equestribus militiis functus (ČIL Vili 2396, 
2397, 2399 a j.). Obyčejně důstojníci v témže postavení setrvali
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několik let (CIL III 399). Toto zřízení Augustovo potrvalo až do
III. stol. po Kr., ovšem v jednotlivostech byly za jednotlivých dob 
rozmanité úchylky, o nichž se obšírně zmiňuje Soltau (v uv. čl. 588). 
Nová pronikavější úprava nastala až za Diokletiána.

6. Služba úřednická.
Vedle míst důstojnických byla členům stavu jezdeckého vyhra

zena i některá místa úřednická a kněžská. Zřízení úřadů výhradně 
pro jezdce pochází z doby Augustovy, jenž jim určil místodrži
telství menších provincií císařských (Rhaetie, Norika, některých 
alpských), pak praefekturu Aegypta, i jiné praefektury, jako: prae
torio, vigilum, classis Misenensis et Ravennatis, rozmanité proku
ratury, jiné úřady správní a zejména dvorské.

K císařskému dvoru byli připuštěni senátoři a jezdci; z nich 
také byli bráni císařští comites na cestách a sestavováno císařské 
consilium. Aby kdo mohl dojiti úřadů občanských, musil se pro- 
kázati službou důstojnickou; býti jezdcem nestačilo (Sen. ep. 101.6; 
Plin. ep. 7. 31). Nucení k jezdeckým úřadům nebylo, ani neurčena 
doba jejich; poněvadž však byly výnosné a vlivné, byly velmi 
vyhledávány (Tac. Ann. 16. 17; Hisl. 2. 86 a j ).

Od dob Hadrianových nežádala se předchozí služba důstoj
nická, nýbrž příprava právnická (CIL III 431).

Za Diokletiana se pak služba vojenská a civilní od sebe 
odloučily.

Už za republiky vyskýtalo se označení „equites illustres“ (Liv. 30. 
18. 15; Cic. Verr. 3. 24. 60); snad tím byli míněni equites equo pu
blico. Užil-li Tacitus výrazů jako primores equites (Hist. 1.4), illustres 
(Ann. 2. 59), insignes (Ann. 11. 5) a pod., měl tím na mysli tak zv. 
equestris nobilitas, totiž ty jezdce, kteří zastávali jisté úřady je
zdecké (Tac. Agric. 4), a kteří za císařství utvořili jakousi nižší 
úřednickou nobilitu. Jezdecké úřady dělily se na několik stupňů, 
označovaných různými přívlastky; ustálily se tyto stupně a titula- 
tury za vlády M. Aurelia a L. Vera.1)

K první třídě jezdeckých úřadů patřili praefecti praetorio, 
titul jejich byl vir eminentissimus, άνήρ έξοχώτατος.

Do druhé třídy patřili ostatní praefecti, kromě praef. Aegypti, 
vyšší úředníci finanční (procuratores), císařští tajemníci; patřil jim 
titul vir perfectissimus, άνήρ όιασημότατος.

Do třetí třídy patřili ostatní úředníci jezdečtí, s titulem vir 
egregius, άνήρ κράτιστος. i)

i) CIL. VI. 2010; IX. 2438; ood. lust. 9. 41. 11.
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Praefectus Aegypti měl zvláštní postavení, a sice byl jeho titul 
měněn dle hodnosti a množství podřízených mu úředníků opatřených 
služebním titulem. Zprvu slul άνήρ κράτιστος, od poloviny II. stol. 
pak άνήρ λαμπρότατος, vir clarissimus, kterýž titul jinak příslušel 
jen senátorům.

Jezdci, kteří nezastávali vůbec úřadů, stáli pod těmito stupni 
jezdeckých úředníků; dáván jim byl titul vir splendidus (CIL V. 3382, 
IX. 1006 a j.).

7. Jezdecké úřady kněžské.
Vyjma několik hodností kněžských, výjimečně vyhrazených 

patriciům, byl vlastně každý občan oprávněn zastávati kněžské 
úřady, ale ve skutečnosti i těch zmocnila se nobilita. Reformy pro
vedl Augustus, jenž kněžské úřady rozdělil mezi senátory a jezdce; 
společně byla obsazena collegia curionum a Lupercorum, jen jezdci 
menší flamonia (CIL VI3720 a j.) a menší pontifikáty (CIL VI 1598 a j.) 
tubicinát (CIL IX 3609 a j.), a rozmanitá kněžství původem latinská: 
v Albě, Aridi, Lanuviu, Laviniu, Tusculu a j. (CIL XI 3103 a j.).

Jezdecká šlechta byla základem římského úřednictva za repu
bliky i v prvních dobách císařských. Kdo nepatřil aspoň k jezdectvu, 
tomu byla dráha magistratury uzavřena; výjimky byly neobyčejně 
řídké a vyškytaly se jen za vnitřně pohnutých dob (Sulla, Caesar). 
Pokud se původ nízký připomíná u některých, později proslavených 
mužů,1) jsou to vesměs anekdoty.

Ordo senatorius.
Vedle stavu jezdeckého vyvinul se u Římanů, jak připomenuto, 

i stav senátorský, ordo senatorius. Oba stavy bývají připomínány 
pospolu: uterque ordo (Velí. 2. 32, 3; 100, 5; Suet. Aug. 15, Ner. 11 
a j.). Ordo senatorius, jemuž se dává příjmí amplissimus (Liv. 34. 
54. 4), byl původně vlastní sbor senátorů (Cic. Cluent. 37, 104), 
a teprv časem a zvykem vyvinul se z něho politický stav sená
torský; zejména k tomu přispěly zákony vytýkající přesně výsady 
a omezení členů senátu a i jejich rodin. Tak zákon Claudiův (Liv. 
21. 63. 3) zakazoval senátorům obchodování; později bylo jim i za
kázáno účastniti se censorských nájmů (Asc. p. 94). Senát byl do
plňován hlavně z magistrátů, vliv na jeho obsazování tedy měly 
nepřímo volby lidem, přímo pak censorská lectio. Proto také za re

*) Cicero, Plut. Cic. 1 ; Augustus, Suet. Aug. 2.
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publiky nobilitas a náležitost k stavu senátorskému se nekryjí úplně. 
Zvláštní census senátorský za republiky určen nebyl, avšak magi
stratura sama ve skutečnosti nebyla nemajetnými ani nastupována.

Stavu senátorskému se dostávalo rozmanitých výsad. R. 194 
dána jim byla zvláštní mista v divadle (Liv. 34. 54. 4); též v cirku 
a amfitheatru je měli, neznámo však, od které doby (Liv. 1. 35 to při
pomíná už pro dobu královskou, jistě omylem). Rovněž byla sená
torům vykázána zvláštní místa při slavnostních hodech na počest 
bohů (Cass. D. 39. 30).

Také oděvem se senátoři lišili, ti z nich, kdo byli kurulskými 
úředníky, nosili stále togam praetextam, všichni senátoři pak na
chový pruh na tunice; asi od doby grachovské široký (latus clavus), 
dříve také jen úzký, jako měli jezdci (viz výše).1) I tento široký 
pruh původně patřil jen senátorům, kteří byli kurulskými úředníky. 
Tribunové militum senátorští nosili tuniku s širokým pruhem, proto 
byli také označováni za „tribuni militum laticlavii“ na rozdíl od 
„tribuni militum augusticlavii“, kteří byli původu jezdeckého. Koncem 
republiky stalo se u senátorů zvykem, nositi červené střevíce, jichž 
dříve užívali jen senátoři patricijští?) Podobně i zlatý prsten (Plin. 
NH 33., 11. a 17.)

Za republiky bylo senátorství jen osobní důstojností a záviselo 
na tom, byl-li kdo censorem při sestavování senátorské listiny vy
brán. To ovšem nedopustilo, aby tím snad vznikla nová nějaká 
rodová šlechta. Synové senátorští měli jen takové postavení, jaké 
jim zaručoval otcův census. Poněvadž však praktickou podmínkou 
senátorství byla magistratura a magistráti téměř vesměs byli svým 
censem jezdci, stalo se obyčejem — asi od dob Sullových — že sy
nové senátorů už rodem byli považováni za příslušníky stavu jezde
ckého, k němuž před tim patřili i svým jměním. Pronikavěji zasáhl 
do uspořádání stavu senátorského Augustus. Aby totiž pozdvihl stav 
senátorský a učinil jej výkvětem urozenosti a zámožnosti, ustanovil 
pro něj census 1,000.000 HS.* 2 3) Takový census měli sice i mnozí 
jezdci (Cass. D. 54. 30), ale senátorem se stal pouze ten z kvalifi
kovaných, koho císař do senátu 'sám zařadil. Kleslo-li jmění ně
kterého senátora pod ustanovený census, musil ze senátu vystoupiti 
(Cass. D. 54. 26), avšak někdy císaři sami (zejména Augustus) 
schudlým senátorům jmění doplňovali (Tac. ann. 2. 37; Cass. D. 54.

’) Livius ovšem připomíná latus clavus už za porážky kaudijské 
(9. 7. 8) a uvádí také, že r. 203. poslány byly numidskému králi Ma- 
sinissovi „lato alavo tunicae“ (30. 17. 13). Jak už svrchu uvedeno, při
pomíná se rozdíl tunik senátorských a jezdeckých až za Augusta, a 
není tedy pravděpodobno, že by už býval od konce III. století ob
vyklý. Daleko spíše lze uvSřiti, že pochází z doby ostrého rozlišeni' 
obou stavů za Oraketů.

2) Fe 128; Cic. Phil. 13. 13. 28; Hor. Sat. 1. 6. 27.
3 Hor. Sat. 1. 3. 15; Tac. Ann. 1. 75; Cass. D. 54. 17; Suet. 

Aug. 41 mluví nesprávně o· censu 1,200.000 HS.
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26). Poněvadž pak členství v senátě neslo sebou hodně závazků 
a povinností, mnohdy značně obtížných, bránili se mu někteří 
jednotlivci, tak na př. C. Cilnius Maecenas, (Veli. 2. 88, 2). Volby 
úředníků komitiemi pak zanikly za Tiberia, a úřady obsazovány 
byly nadále jen členy nobility a senátu, volenými senátem, kteréžto 
dvě kategorie privilegovaného občanstva se takto stotožnily. Augu
stus zrušil volné ucházení o úřady a stanovil, že úřadu státního 
může dojiti jen ten, kdo je senátor buď rodem, nebo přijetím (ad- 
lectio). Adlekci prováděli censorové a po zániku censury r. 74 po Kr. 
císaři (CIL V 3117 a mn. j.). Právo jmenovati do senátu někoho, kdo 
ještě nezastával magistratury, osvojil si už Caesar za své diktatury 
(Cic. de div. 2. 9. 23) a zařazoval tyto nové senátory zcela libovolně 
(Suet. Caes. 76; Cass. D. 43. 4). Podobně si počínali i triumvirové 
a císaři jen napodobili jejich příklad. Za císařství byla pravidelně 
nouze o kandidáty státních úřadů, proto nuceni byli senátoři a jejich 
potomci ucházeti se o ně (Cass. D. 54. 26), jen někdy přibíráni byli 
také jezdci s censem senátorským (Suet. Aug. 40). Synové senátorů 
začínali svou kariéru sice jako jezdci, to jest jezdečtí důstojnici, 
ale další jejich dráha šla jiným směrem, než u jezdců nesenátor- 
ského původu.1) Avšak na zvláštní žádost povyšoval někdy císař 
mladíky jezdeckého stavu (přirozeně s patřičným censem) do stavu 
senátorského, a ti pak musili projiti kariérou senátorskou.

Senátorští synové, pokud nevstoupili sami do senátu, patřili 
tedy mezi jezdce, ale tvořili mezi nimi zvláštní třídu „equites sena
toria dignitate“,1 2)'také nosili latum clavum.

Homines novi, v starém smyslu toho slova, za císařství vy
mizeli, poněvadž k úřadům pouštěna jen nobilita. Tacitus (Ann.4. 15) 
užil starého označení pro nový pojem, nazval homo novus toho, 
kdo byl do senátu adlegován. Rodiny republikánské nobility zne
náhla za císařství vymíraly; po dynastii Claudijské pak byla stará 
nobilita nahrazena téměř úplně novou šlechtou senátorskou. — 
Když tak za císařství stalo se senátorství novým, privilegovaným 
stavem, jakousi novou šlechtou, přestalo býti důstojností jen osobní 
a rozšířilo se na ženy osob stavu senátorského i jejich potomky až 
do třetího kolena, do pravnuků. V to zahrnuty byly i děti zrozené 
před nabytím senátorství, i adoptované (Dig. 1.9. 6). Poněvadž pak 
stav ženy vždy se řídil dle stavu manželova (Dig. 1. 9.8), tu při
rozeně dcera senátorova provdaná za nesenátora pozbývala přísluš
nosti k senátorskému stavu, jako naopak zas jí nabývala žena 
neurozená, provdaná za senátora. Ztráta senátorství týkala se jen 
dětí po ztrátě zrozených, avšak nikoliv před tím (Dig. 1.9. 7).

1 Isid. Orig. 9. 4. 12; Suet. Claud. 6; Gai. 15; Cass. D. 59. 6.
2) Tac. Ann. 16. 17; v. Cass. D. 59. 9 a srv. Soltau, Reiter,

Ritter atd. 491 a 582.
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Práva a závazky senátorů.
1. Nositi tunicam laticlaviam a červené střevíce. Tuniku s širokým 

pruhem dostávali synové senátorští, jakmile vstoupili mezi muže, 
calcei jim patřily už od dětství (Stát. Silv. 5. 2. 27; Suet. Aug. 38).

2. Od dob M. Aurelia a L. Vera, kdy se ustálily v Římě úřed
nické titulatury, měl senátor titul vir clarissimus, άνηρ λαμπρότατος, 
a označení toto patřilo i všem členům jeho rodiny. Připomíná se 
přečasto na nápisech, pro ženy ve formě femina cl., pro děti iuvenis 
cl., puer cl., pudla cl. Po různu se vyskytuje už i před dobou 
M. Aurelia (CIL X 7852; VI. 1492; Vlil. 2532 a j.). Zkratka: V-C.

3. Mužští členové senátorské rodiny, jakmile oblekli togam 
virilem, měli právo účastniti se sedění senátu, byf i ještě nebyli 
jeho členy (Plin. ep. 8. 14. 5; Suet. Aug. 38; Zonaras 10. 35).

4. Děti ze smíšených manželstev senátorsko-libertinských platily 
za nemanželské, ač libertini byli občany (Dig. 23. 1. 16 a j.).

5. Účast na censorských nájmech nebyla senátorovi dovolena, 
pravděpodobně ani jeho dětem. Za republiky byli i senátoři účastni 
darů vládou lidu poskytovaných (Cic. Tusc. 3. 20. 48), za císařství 
však už nikoliv.

6. Senátor nesměl býti přidržován, aby zastával munera a ho
nores té obce, k niž patřili (Dig. 50. 1. 22. 5).

Kdo z občanů nepatřil ani k senátorům, ani k jezdcům, byl 
plebej.

§ 12. Kurie a tribus
(řecký φράτραι a φνλαί).

Každý stát musí miti občanstvo rozděleno v určité třídy, jež 
jsou podkladem rozdělení občanských práv a povinností. Nejstarším 
dělením římským byly curiae a tribus. Slovo curia pochází pravdě- 
nejpodobněji z coviria, t.j. shromáždění mužů. Je zajímavo, že curiae 
nebyly jen čistě římským zřízením, nýbrž vyskytovaly se i jinde 
v území latinském (doklady sebrány u Mommsena R. Staatsr. III. 
90., p. 1). Jak výslovně svědčí Dionysios H. (4, 20), bylo v kuriích 
občanstvo všechno, zámožné i nezámožné, a toto veškero občan
stvo římské — jak hojnými zprávami je dosvědčeno — dělilo se 
na tři tribue, zvané Ramnes, Tities, Luceres, a každá tribus dále 
na 10 kurií. Celkem tedy bylo 30 kurií. Vypráví-li římská tradice, 
že tři tribue a třicet kurií bylo zařízeno Romulem, je tím řečeno 
tolik, že je toto rozdělení velmi staré. Římané dokonce hledali 
i původ názvů tribuí ve svých nejstarších dějinách. Na př. Cic. 
(rep. 2. 8. 14) vykládá, že po uzavření míru s Titem Tatiem, králem 
sabinským, Řomulus rozdělil občanstvo římské do tří tribuí, z nichž

76



prý jednu nazval dle sebe (Ramnes), druhou dle T. Tatia, vzatého 
za spoluvládce (Tities) a třetí (Luceres) dle jakéhosi Lukumona, 
jenž mu pomáhal ve válce se Sabiny a padl. Podobnou zprávu 
mají i Liv. 1. 31. a Dion. H. 21., 7.

Počet tří tribuí a třiceti kurií zůstal vždy stejný.1)
Jmen původních kurií známe 7: Foriensis, Rapta, Veliensis 

(neb Veliensis), Velitia, Titia, Faucia. Kromě toho uvádějí se i jména 
Acculeia, Pinaria, Tifata, avšak o těch není ani jisto, jsou-li to jména 
kurií.* 2)

Některá z těch jmen kurií zdají se topografická (Forienais, 
Veliensis, Faucia), jiná zas upomínají na jména rodová (Titia, Pi
naria). — Každá z těchto 30 kurií měla své shromaždiště zvané 
curia (Dion. H. 2.23), a v něm zvláštní svatyní, sacellum. Dle 
zprávy Tacitovy (Ann. 12., 24) byly všechny curiae původně 
v jediném domě na svahu vrchu palatinského. Později kdysi vy
stavěn dům na tak zv. Compitum Fabricium, poněvadž staré míst
nosti nestačily, ale při stěhování sacell nedovolila auspicia přestě- 
hovati kurie Foriensem, Raptam, Veliensem a Velitiam; ty tedy 
zůstaly v starém domě a zvány odtud curiae veteres, ostatních pak 
26 se jmenovalo curiae novae (Fest. 180, Varro L. I. 5. 155).

Jednotliví členové kurií zvali se curiales (Paul. D. 43) a ko
nali v těch svých kurijních svatyních společné oběti (Dion. H. 2. 23 
a j.) na tak zv. m e n s a e curiales (Paul. D. 56). Obětovalo se 
Junoně zvané Curitis (Dion. H. 2. 50; Paul. D. 56; 43; Serv. Ae. 1. 17). 
Tyto oběti sluly sacra curionia (Paul. D. 54) a byla to sacra 
publica (Fe 248; Dion. H. 2. 23). Vedle Junony byla ctěna i Vesta 
(Varro L. 1. 6. 15). Sacra jednotlivých kurií se asi v lecčem lišila. 
Na starosti je měl starosta kurijní, neznámo, jak zřizovaný. V době 
královské byl snad králem vybrán z kuriálů, později asi kooptací 
přibrán od ostatních starostů. Nazýval se tento náčelník curio neb 
curionus (Paul. D. 42), na nápisech „sacerdos curio sacris faciendis“ 
(CIL Vlil. 1174) a dostával na úhradu nákladů spojených s konáním 
obětí tak zv. aes curionium (Dion. H. 2. 23; Paul. D. 42). Tito kurio- 
nové měli na starosti nejen oběti, nýbrž i věci světské, správní, 
a z tohoto důvodu asi jim dán na pomoc k obětem flamen 
curiali s.3)

‘) Jest sice odchylná zpráva u Paula Diákona (42), že později byl 
počet, kurií zvýšen o pět, ale to je tvrzení nesprávné a mylné, vzniklé
asi tím. že si auktor spletl pozdější (Serviovy) tribue se starými 
kuriemi; o tom svědčí i jiné místo Paulovo (47), kde zřejmě praví: 
......tribus, quae et curiae sunt dictae ...“

3) Srov. Mommsen, R. Staatsr. III, 94, p. 2; srv. Fe 182, 264, Paul. D. 503 
Varro, L. 1. 2. 23.

3) Dien. H. 2. 21; Paul. D. 56. Madvig I. 99 se však domníval, 
že curio i flamen byli totožni; to se nezdá býti pravděpodobno.

77



Oba, curio i flamen, byli bráni z občanů aspoň padesátiletých, 
zastávali svůj úřad doživotně a byli prosti jakékoli služby vojenské 
(Dion. H. 2. 21). Za císařství, kdy ovšem už kurie vůbec neměly 
významu, bývali kurionové bráni z mužů zcela mladých, právě 
vystouplých z let chlapeckých.

Nad všemi kuriemi stál tak zv. curio maximus (Liv. 3. 7; 
27. 8; Paul. D. 113), volený snad ze všech kurionů; původně asi 
to byl sám král. Každá kurie měla svého liktora (Gell. 15, 27. 1), 
jenž svolával kurii do komilií, a později ji dokonce zastupoval.

Význam kurií.
1. Po kuriích konala se nejstarší občanská hromada = comitia 

curiata, jež však byla časem vytlačena hromadami jinými a zůstala 
co čistě formální zřízení. O právech jejích bude pojednáno jinde.

2. Z kurií také vybíráno bylo původně vojsko. Vojínem byl 
každý dospělý muž, pokud mu nebránila nezpůsobilost, stáří a jiné 
platné příčiny, na př. nějaký úřad kněžský. Už za nejstarších dob 
bylo vojsko dílem pěší, dílem jízdní, a stavěla do pole každá tribus 
tisíc pěšáků (milites). Varro (L. 1. 5. 89) vykládá o jméně miles takto: 
milites, quod trium milium primo legio fiebat ac singulae tribus 
Tities Ramnes Luceres milia singula militum mittebant, a jeho ety
mologie jest v nové době schvalována (v. Walde s. v.). Tvar miles, 
-itis upomíná na jiné podobné: comes, pedes, eques a j. a znamenal 
by tedy toho, jenž jde v tisíci. Jiný moderní výklad (Walde) uvádí 
zas souvislost s řeckým δ-μιλ-ία, ô'-μιλ-ος, sti. miläti, mêlas (schůze). 
Znamenalo by tedy miles člena nějakého sboru.

Sebrané vojsko se nazývalo legio, „quod leguntus milites in 
dilectu“ (Varro L. 1. 5. 87) a mělo tedy pravidelně tři tisíce mužů; 
tak tomu bylo ještě i za Polybia (6. 20). Údaje o jiném počtu jsou 
zřejmě chybné (Plut. Rom. 13; Dion. H. 2. 16). Ale ovšem mohlo se 
vybrati i vojska do legie více, na př. dvakrát tolik, a odtud po
cházejí omyly starých spisovatelů, mluvících o několika legiích 
v době královské (Liv. 1. 30. 3). Později stáli v čele legie tři 
tribuni militum, řecký χιλίαρχοι (u Polybia), aneb φύλαρχοι 
(Dion. Η. 2.7); patrně každý z nich vedl tisíc pěších své tribue 
a odtud také jejich název tribuni. I tu máme výklad Varronův 
(L. 1. 5. 81): tribuni militum quod terni tribus tribubus Ramnium. 
Lucerum Titium olim ad exercitum mittebantur. Ve velitelství legie 
se pak tribuni střídali.

Poněvadž každá tribus měla deset kurií, stavěly jednotlivé 
kurie po stu mužích, po setnině. Setnina se nazývala centuria, neb 
později manipulus. Název centuria odvozovati od centumviria není 
správné, poněvadž v slově centuria je -ů- krátké, kdežto při sta
žení z centumviria by musilo býti dlouhé. Nověji Schulze (Eigen-
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namen 545) a po něm Walde (s. v.) rozkládají centuria a decuria 
na centum-, decem- -j- ria a vykládají to jako skupinu sta, případně 
deseti.— Slovo „manipulus“ vykládají už staří gramatikové od toho, 
že prý znakem jednotlivých centurií byl svazeček sena na tyči. 
Slovo manipulus je zcela určitě odvozeno od manus a *pul. *Pul je 
pak oslabený stupeň base *plě, a manipulus tedy znamená hrstku. 
Že každá kurie stavěla sto pěších, není sice nikde řečeno zřejmě, 
ale plyne to aspoň nepřímo z Dion. H. 2. 7, jenž slovo curia pře
kládá dílem φράτρα, dílem λόχος. V čele centurie stál centurio, 
dříve prý zvaný centurionus (Paul. D. 43). Dion. H. 2. 7 a Lydus 
(de mag. 1.9) směšujíce vůbec centurii a kurii, směšují i centuriony 
a kuriony; jistě není to právem. Centurie pak rozkládala se dále 
na 10 dekurií (Dion. H. 2.7. δεκάς).

Jízda nazývala se equites neb celeres. Čítala tři sta mužů.1) 
Název celeres sám byl v starověku různě vykládán (Dion. H. 2. 13; 
Serv. Aen. 11. 603; Paul. D. 48), zvláště jako památka na domnělého 
prvního vůdce jízdy Celera, Ale Servius sám podává i jiný výklad, 
jistě správný: celeres quod quae usus exigeret, velocius facerent.* 2 3) 
Jinde se tvrdí, že Romulus vedle jezdců zřídil i tělesnou stráž ce
leres, ale to je jistě chybné. Jiný název pro jízdu je dosvědčen 
u Plinia (N.H. 33.35): flexuntes a trossuli. Varro (u Serv.Aen. 
9. 603) uvádí toto flexuntes v souvislost s úslovím flectere equos. 
Stejný název — přirozeně bylo to jen označení neúřední — uvádí 
i Ciranius Licinianus (26, 5). Jízda také se dělila na menší oddíly, 
zvané dekurie. Tyto dekurie stavěny byly jednotlivými kuriemi 
(Paul. D. 48), a v čele jejich stáli decuriones, decures či decurioni 
(Paul. D. 43, 63, 66). Z tří dekurií skládala se turma (Varro, L. 1. 5. 
91). Deset dekurií činilo jednu centurii, čili kontingent jedné tribue. 
Celkem tedy byly tři centurie jízdy, a proto se mluví o centuriích 
Ramnů, Titiů a Lucerů (Liv. 1. 13. 8). Pro uvedený počet jízdy 
římské je dokladů hojnost (Dion.H. 2. 2, 13. a 16; Plut. Rom. 13 a j.). 
Při opravě ústavy, tradicí přičítané Serviu Tulliovi, existovaly tři 
dvojité centurie jízdy, t. j. 600 mužů, a tyto sex centuriae nebo sex 
suffragia přešly do nového centurijního zřízení.

O tom zdvojení starých centurií máme sice zprávy starověké, 
ale jsou nejasné a sporné.8) Souhlasná tradice vypráví, že ještě za 
doby královské, k jezdcům starším (priores, primi), přistoupili poste
riores čili secundi (Cic. rep. 2. 20. 36; Fe 468; Liv. 1, 36. 7).

V čele jízdy stáli tribuni celerům, nejspíš tři. Servius 
(Aen. 11.603) mluví sic jen o jednom náčelníku jízdy, uvedeném 
už eponymovi Celeroví, stejně jako Dion. H. (2. 13) vykládá, že

’) Je však nesprávné míněni Herzogovo I 100, že bylo jen tři sta rodů, 
z nichž každý stavěl jednoho jezdce.

2) Liv. 1. 13. 8; Plut. Rom. 26, Num. 7.
3) Soupis jich viz u Mommsena III. 107, p. 3.
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jízdě velel jeden ήγεμών a tři εκατοντάρχαι, ale obě tyto zprávy 
o jednom společném veliteli jízdy je nutno pokládati za mylné, 
protože nikde jinde vůbec se o něm zmínka neděje a musíme jistě 
i u jízdy uznávati tři velitele, hodností stejné, kteří se ve vrchním 
velení střídali, podobně jako byli tři tribuni militum u pěších.1) 
Úřad tribunů celerům přežil všechny reformy vojenské a udržel se 
až do doby velmi pozdní, ovšem — podobně jako král — potom 
jen ve významu sakrálním. Mnoho o nich po této stránce ne
víme, jen v praenestském kalendáři k 19. březnu je poznamenáno 
o jakési slavnosti na komitiu, že se děje „adstantibus pontificibus 
et tribunis celerům“ (srov. Dion. H. 2. 64).

Jízdní centurie dělily se dále na deset dekurií, a tři dekurie, 
jak už uvedeno, tvořily turmu. Bylo tedy celkem deset turm a třicet 
dekurií. O slově turma vykládá Varro (L. 1. 5. 91): „turma terima 
(e in u abiit), quod ter deni equites ex tribus tribubus, Titiensium, 
Ramnium, Lucerum fiebant“ (totéž Fe 484). Avšak „turma“ ne
souvisí se slovem „tres“ (srv. Walde s. v.). Nejsprávnější zdá se býti 
výklad, že turma (a také turba) znamená shluk, nějaké oddělení, 
jsouc odvozeno od tuer Walde srovnává anglosaské thrym = množství. 
V jiných jazycích slova příbuzného není.

Že byly zřízeny v římském jezdectvu i turmy, jež neshodovaly 
se s jednotlivými centuriemi, stalo se asi pro malý rozsah a po
četnost dekurií.

V nejstarších dobách, kdy ještě byli původní klienti, sloužili 
i oni ve vojsku, avšak není známo, zda snad jako družina svých 
pánů, či zda mezi jiným občanstvem. Mommsen pronesl mínění, 
že snad z klientů tvořeny byly zálohy o 1200 mužích, jež se pro 
legii připomínají (R. Staatsr. III. 103).

Tribus.

Výklad tohoto slova byl podán už záhy, na př. Pott, Corssen 
(srv. Walde s. v.) rozložili je na tri-*bhu-, hledali v druhé složce 
kmen příbuzný řeckému φν a slovanskému by, a vyložili to jako 
„trojnost, írojkmen (dreiwesen, dreistamm), avšak to slovo znamená 
třetinu. Je i v jiných italských jazycích, na př. v umberštině 
na deskách iguvinských (lbl6): tuta Tannate trifu Tannate, a jinde 
(3. 25): tutape Ijuvina, trefiper Ijuvina.

V obou uvedených příkladech je trifu ( = tribus) souběžně po
loženo s tuta ( = civitas), avšak z toho se nesmí vysuzovati, že by 
snad to znamenalo totéž, a že by tedy už v samém rozdělení občan
stva římského na tři tribue bylo možno shledávati důkaz, že Řím

*) Viz však W. Helbig: Zur Geschichte der röm. Equitatus, Abh. Bayr 
Ak. Wiss. 1. Kl., 23. 2. r. 1905, str. 265n.
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vznikl z tří samostatných obcí. Řečtí spisovatelé překládali tribus 
slovem φυλή a tím asi nejlépe vystihli podstatu toho slova tribus. 
Jistě už v době pradávné bylo občanstvo římské rozděleno na tři 
části, na třetiny, na okresy, nikoliv kmeny.1)

Tribue obsahovaly celý ager Romanus. (Varro L. 1. 5. 55). 
Odkud jsou názvy těch starých tribut, je těžko říci; že to nebylo 
známo už ani starým, je patrno z četných starověkých dokladů 
a výkladů. O nějaké organisaci tribuí jako celků není vůbec žád
ných zpráv; ony nemají žádného náčelníka, nemají ani zvláštních 
sacer. Připomínají se sice zvláštní sodales Titii, ale jejich sacra jsou 
společná všemu národu, nad to nutno připomenouti, že souvislost 
bratrstva Titiů s tribuemi je nejasná.

Stopy tribuí starých se však dochovaly i pro pozdější dobu 
v některých zřízeních, na př. kollegia pontifiků, augurů, vestálek· 
měla původně tři členy (Cic. rep. 2. 9. 16; Dion. Hal. 2. 22; 
Liv. 10. 6. 7.* 2)

Také byla velmi projednávána otázka o plebejích v tribuích. 
Zas velká řada badatelů tvrdí, že tribue byly jen patricijské, a ple
bejové že se teprv později domohli do nich přístupu.3 4)

Proti tomu tvrdí nemenší řada badatelů, že v kuriích byli 
i plebejové.1)

Je jisto, že tam byli. Je dosvědčeno, že se plebejové účastnili 
slavnosti Fornacalia, při níž byl lid rozřazen dle kurií (Ov. F. 2. 
527). Dále je známo, že od r. 209 i úřad nejvyššího kuriona mohl 
býti zastáván plebejem. (Liv. 27. 8). Že plebejové byli v kuriích 
hned od počátku, tomu nasvědčuje i povinnost vojenská, jíž ple
bejové nebyli zbaveni. Že by plebejové — početně silnější — 
patricie snad v komitiích přehlasovali, té možnosti téměř ani ne
bylo při rázu a omezené působnosti hromady kurijní, a pronikavém 
zasahování senátu. Stará kurijní hromada římská vypadala asi (ak,

>) O tom dobře L. Holzapfel, Die drei ältesten römischen Tribus, 
Klio I., 1902, str. 328 n. Srv. Pais, St. er. I. 654 η.

2) Ο existenci tribuí bvlo dokonce i pochybováno. Na př. Niese 
tvrdí, že u Livia 1. 13. 6 se mluví jen o centuriích, Bormann: D. ält. 
Gliederung Roms (Eranos Vindob. 1893 str. 345) zase soudí, že všechna 
tradice o tribuích spočívá na Varronovi a proto je nespolehlivá. Ett. 
Pais však tribue uznává. L. HoTfeapfel (mv. 'či.) pak dokázal, 
že tradice o triouich je jisté starší Varrona, uvedl řádu důvodů pro 
tlři trioue. ukázal, že tribue byty děleni umělé.

’) Niehuhr I. 370; Becker II. 1373; Schwegler I. 621; Lange 
I. 279; Herzog I. 98 m ; Serafini I. 20; Hoffmann; Patrig u. piet. 
curiien Vídeň 1879, 40, mínil, že třicet starých kurií vůbec vždy 
zůstalo patricijskými.

4) Rubino, Unters. 370) Mommsen, R. F. I., 140; Madvig I. 99; Sol
tau Voiksvers. 88; Börnhöff, Staat u. Recht d. röm. Königszeit, Stutt
gart 1882, 148; Ed. Meyer, Q. d. A. III. 513; Holzapfel uv. sp^ 
253 n.

Josef Král; Státní zřízeni římské. 81 6



jako řecké hromady za dob královských. Lid jen poslouchal a hla
soval na projev souhlasu neb nesouhlasu s tím či oním velmožem, 
„auctoritas patrům“, nutná pro každé usnesení, jistě dobře se 
o jefío ráz a obsah postarala.

§ 13. Tribus urbanae et rusticae.
Staré tribue brzo zanikly, ale koncem královské doby vyskytují 

se v Římě tribue nové, o jejichž zřízení jsou různé výklady. Oby
čejně se soudí, že Servius Tullius zřídil čtyři tribue městské (Liv. 
1. 43; Dion. H. 4. 14.; Varro L. 5. 45 a 56 a j), a ostatní ager 
Romanus, že také byl jím rozdělen na regiones čili pagi. Počet 
těchto venkovských tribuí byl prý v nejstarších dobách 26 (Fabius 
Riktor u Dion. H. 4. 15, Varro u Nonia s. v. viritim), dle jiných 
zpráv (Vennonius u Dion. H. 4. 15.) dokonce 31, avšak tento údaj 
je rozhodně chybný, poněvadž k tomuto počtu tribuí se došlo až 
daleko později. Avšak nelze ani přijmouti pro nejstarší dobu čísla 
30 tribuí (4 městských a 26 venkovských), poněvadž se začátkem 
pátého století připomíná teprv 21 tribuí. Lange (1. 504.) proto 
soudil, že Servius zřídil jen 4 tribue městské a že k nim připojil 
jen kraje venkovské (regiones), jež uvedenými spisovateli pouze 
omylem byly nazvány tribuemi.

V nové době pak učiněny byly pokusy rozřešiti tuto otázku 
na zcela jiném základě.

K. J. Neumann1) posuzuje rozdělení římského občanstva v tribue 
jako zjev národohospodářský; on totiž míní, že veškera půda 
patřila původně nečetným rodům sídlícím v městě, a že ji obdělávali 
klienti a nevolníci. Teprv kdysi později nastalo rozdělení půdy, 
jímž se jí dostalo i klientům. Tím nastal konec nevolnictví 
a nově vzniklé občanstvo venkovské rozděleno v nově zřízené 
tribus rusticae, jichž bylo 16. R. 471 prý město rozděleno na čtyři 
okresy, z nichž každý volil svého představeného ( = tribunus). Zá
kony XII desk z r. 451 spočívají už na základě soukromého ma
jetku, vznikly tedy venkovské tribue mezi tímto rokem a r. 471. 
Se vznikem těchto tribuí souvisí prý i rozmnožení počtu tribunů.

Proti Neumannovi se ozval Jul. Binder, (Die Plebs), a to 
zejména námitkou úplně správnou, že totiž celá Neumannova 
konstrukce se zakládá na smíšeni klientely a plebejstva (str. 221 n).

Avšak této identity — jak ukázáno — nebylo, a bylo-li účelem 
nového zřízení rozděl ti občanstvo na určité skupiny, musilo býti 
roztříděno jak usedlé obyvatelstvo městské, tak i venkovské sou
časně, a nezáleží na tom, jmenovaly-li se venkovské okresy tribus 
či regiones.

*) D. Qrundherrschaft d. römischen Republik, d. Bauernbefreiung 
u. d. Entstehung d. Servianischen Verfassung.
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Co se týče otázky, kolik bylo při novém uspořádání zřízeno 
tribuí, ukázal velmi dobře zejména Bouché-Leclercq (27. p. 7), že 
prvních 16 tribuí venkovských má jména dle gentes, a teprv, 
až následující (od 17. venkovské a celkem tedy 21.), mají jména 
topografická. Tribus starší, venkovské, měly tedy jména asi dle 
těch rodů, které v jejich obvodech měly své statky. Tribus 21. 
(připomínaná číslem u Liv. 2. 21 k r. 494) měla už název topo
grafický — Clustumina. Není jisto, zda ony starší venkovské tribue 
byly zřízeny najednou, či postupně. Zdá se býti pravděnejpodob- 
nějším, že pocházejí už s konce doby královské a nechybuje tradice, 
když je spojuje s reformami přičítanými Serviovi Tulliovi. Že by 
byly zřízeny najednou a to až v republice,1) nezdá se správno.

Jména tribuí známe všechna jednak z literatury, jednak z ná
pisů, poněvadž se úředně připojovalo k jménu občanovu ozna
čení tribue.* 2) Tribue městské se zvaly: Sucusana (později Subu
rana), Palatina, Esquilina, Collina (Varro L 1. 5. 56; Paul. D. 506)

ribue 5,—20. měly jména dle rodů:
Aemilia Fabia Menenia Romulia
Camilia Galeria Papiria Sergia
Claudia Horatia Pollia Voltinia
Cornelia Lemonia Pupinia Voturia (též Ve—)

Kdy zřízena tribus 21., již začínají jména topografická, Crustu
mina (neb Clustumina), není přesně známo. Livius na uvedeném 
místě 2. 21 (textově však nedosti zaručeném) připomíná ji k r. 494. 
Mommsen (111. 167) a Herzog (1. 142) soudí, že zřízena až r. 471 
a to v souvislosti s návrhem Publilia Volerona (Liv. 2. 56. 2) na 
volbu plebejských úředníků v komitiích tributních. Tehdáž prý 
zřízena tribus 21., aby nebyla rovnost hlasů.3)

R. 387 patřilo Římanům už tolik země v jižní Etrurii, že bylo 
nutno zříditi 4 nové tribue Byly to: Stellatina, Tromentina, Saba
tina, Arniensis (Liv. 6. 5. 8.). Jména těchto tribuí sama ukazují na 
území etruské a nové tribue jsou ještě ve spojení s dobytím Vej 
r. 396 př. Kr. Též Fe 464 odvádí jména Stellatina a Sabatina od 
místních jmen etruských. R. 358 získáno bylo území Volsků a zří
zeny tribue 26. a 27. Pomptina a Poplilia (také Publilia; Liv. 7. 15. 
12; Fe 262, 263). — R. 332 po přemožení Latinů zřízeny další dvě: 
Maecia a Scaptia (Liv. 8.17. 11, Paul D. 121,465). — R. 318 z území 
privernského a falernského rozmnožen počet tribui znova o dvě 
(30. a 3i.), Oufentina a Falerna (Liv. 9. 20. 6; Fe 212). — R. 299 
rozděleno území Aequů a Volsků na nové dvě tribue: Aniensis 
a Teretina (Liv. 10. 9. 14; Fe. 498). — R. 241 z nových přírůstků

’) Jak soudí Mommsen, R.-Staatsrecht ÍII. 167; a (podobně Her
zog I. 141. Srv, Rais St. er. I. 486 n.; II. 506 n.

’) Doklady sebral už Becker II. 169 (částečně o tom jedná též 
Binder. Plebs 276 n).

3) V. Pais uv. m.
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(zejména ze Sabinska) utvořeny konečně tribue Velina a Quirina 
(Liv. ep. 19; Fe 304). Ze všech názvů těchto nových tribuí, o je
jichž zřizování máme zprávy, nejsou topografické pouze dva, Poplilia 
a Quirina. Dle Paul. D. 265 má prý Poplilia jméno od matky zři
zujícího censora. Quirina pak zdá se býti názvem úmyslně voleným, 
poněvadž je to poslední tribus, která byla zřízena. Číslo 35 nebylo 
nikdy zvětšeno.

Rozlišení na tribus urbanae a tr. rusticae je jistě hodně dávné, 
a nepochází nikterak až od censora Fabia Maxima z r. 304, jak 
vypráví Livius (9. 46. 14). Tribue měly určitý pořad, ordo tribuum. 
Rusticae, v nichž byli většinou statkáři, byly přednější než městské, 
v nichž byl proletariát; Dion, H. 19. 18. Městské šly původně v po
řadí: Suburana, Palatina, Esquilina, Collina (Cic. 1. agr. 2. 29. 79 
p. Mil. 9. 25; Varro L. 1. 5. 56; Fe 506). Za císařství měly městské 
tribue jiné pořadí, na prvním místě byla totiž uváděna Palatina, 
snad to mělo nějaký důvod praktický, poněvadž uvedený doklad 
týká se frumentací. U většiny tribuí lze zjistiti i jejich místo. Sta
rých 16 venkovských tribuí leželo v nejbližším okolí Říma, byly 
všechny zřízeny v době, kdy ager Romanus nebyl rozsáhlý. Avšak 
o původním sídle rodů, od nichž tyto tribue měly jméno, nevěděli 
nic už ani staří. Tribue nové, od 21. počínajíc, objímaly velikou 
část Latia (nikoliv však celé, poněvadž Latinové byli dlouho samo
statní), Etrurie, Campanie a celé Sabinsko. Původně byly tribue 
okresy čistě místními, avšak po r. 241, v němž dovršen počet 
tribuí, byli noví občané dáváni do tribuí starých, čímž byla ovšem 
porušena jejich místní souvislost. Tak víme, že na př. Formijští 
a Fundánští přiděleni k tribui Aemilia, Arpinští k tribui Cornelia 
(Liv. 38. 36. 9), jiní později přibyli občané dáni k tribui Claudia 
(Liv. 2. 16.5), jiní zas k Oufentina (Fe212). Tím staly se tribue 
znenáhla z místních okresů třídami občanskými. Rovněž i assigna- 
cemi obecního polstva občanům se tribue zvětšovaly, ale zároveň 
trhaly, poněvadž pozemky dávány i občanům jiných tribuí, než 
ve kterých samy ležely. Po ukončení války marsické r. 89 a udělení 
občanského práva všem Italikům byla sice velmi vhodná příležitost 
rozmnožiti tribue, ale nedošlo k tomu, ač dle Appiana (1. 49) se 
tenkrát vskutku vyskytl návrh, aby noví občané byli rozřazeni do 
10 okresů, které by se připojily k starým tribuím. Krátce po r. 89 
byli pak tito noví občané rozděleni do 31 venkovských tribuí (lze 
to dokázati dle nápisného materiálu; srv. Mornmsen, d. röm. Tribus- 
einteilung nach d. mars. Kriege, Hermes XXII, 1887 str. 100). Tím 
byla místní souvislost tribuí zničena nadobro, takže na př. Graviscae, 
Beneventum, Spoletium a Venusia patřily k jedné tribui.

V tribuích byli jistě patriciové i plebejové už od počátku. 
Niebuhr (RG 1. 439) soudil sice, že původně byli v tribuích jen 
plebejové, a patriciové že se tam dostali až zákony decemvirskými, 
avšak toto mínění, ničím neprokázatelné, bylo zcela správně opu
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štěno. Že patriciové byli hned od počátku v tribuích, pro to svědčí: 
předně jména tribuí od patricijských rodů odvozená, a za druhé 
všeobecný účel tributního zřízení: vybírání daní a povinnost vo
jenská. Obojí tato povinnost týkala se samozřejmě patriciů i plebejů. 
Niebuhr byl veden k svému mínění tím, že plebejské hromady 
scházely se po tribuích. To však není nijak překážkou, poněvadž 
scházeti se po tribuích bylo pro plebeje jediným způsobem, aby 
hromady patřily jim, což v příliš timokratickém zřízení centurijním 
nebylo tak dobře možno.

Jiná však je otázka, zda v tribuích byli jen assidui, držitelé 
pozemků, či také proletarii, lidé bez nemovitého majetku. Že tam 
byli jen assidui, usoudili četní badatelé (Niebuhr I. 477 n; Mornmsen, 
uv. čí. 151 n; R. staatsr. III. 184. míní, že pro venkovské tribue 
byla assiduita nezbytnou; Herzog I 1016), rovněž jako zas řada 
jiných zaujala stanovisko opačné (na př. Becker 1. 183 nn; Lange
1. 512), dovolávajíc se zejména Dion H. 4. 22, kde se tvrdí, že už 
Servius Tullius zařadil do tribuí libertiny, a uvádějíc, že pro
puštěnci byli vesměs proletáři. Stoupenci názoru prvnějšího, že totiž 
jen assidui patřili do tribuí, poukazují zejména na všeobecný účel 
tribuí: vybírání daní, jež platili jen assidui, a vojenská povinnost, 
jejíž míra bývala taktéž stanovena dle majetku pozemkového. Jako 
další doklad uvádějí také tu okolnost, že teprv censor Appius Clau
dius r. 312 začal libertiny a proletáře zapisovati do tribuí a vůbec 
dovolil občanům dát se zapsat do_ kterékoli tribue (Liv. 9.46. 11; 
Plut. Val. Popi. 7; Diod. 20. 36). Účel této Appiovy novoty není 
příliš zřejmý, stejně jako ani starověké zprávy o tom nejsou právě 
zřetelný.1) Na př. Livius na uv. m. praví o Appiu Claudiovi: „hu
milibus per omnes tribus divisis forum campumque corrupit“. Ne
zřetelný je výraz „humiles“, poněvadž může znamenati i assiduos. 
Teprv až Plutarchos (uv. m.) mluví zřetelně o άπε2εν&εροι; lze ovšem 
se domnívati, že snad Plutarchos si vyložil nesprávně nějaký latinský 
pramen, anebo (jak učinil Lange I 517), že snad Appius zařadil 
vskutku poprvé do tribuí propuštěnce, a proletáře že dal do všech 
tribuí, nejen městských.

Censoři r. 304 Q. Fabius Maximus a P. Decius totiž dle vý
slovné poznámky Liviovy (9. 46. 14) počínali si jinak, jeden z nich 
„omnem forensem turbam excretam in quattuor tribus coniecit 
urbanasque eas appellavit“. Co by byla ta „forensis turba“, není 
dost jasno, zda se tím mají mysliti proletáři vůbec či libertini. Zdá 
se pravděnejpodobnější, že Appius Claudius zařadil do všech tribuí 
proletáře i libertiny, a že pak r. 304 byli proletáři z venkovských tribuí 
vyloučeni a dáni pouze do tribuí městských. Jak tomu hylo před 
Appiem, nelze říci. Snad r. 304 byly restituovány staré poměry, poně
vadž pro ten případ, že by občané bez určité míry majetku pozemko
vého nebyli v tribuích, musili bychom uznávati proně zvláštní seznamy.

*) Viz Pais, St. er. IV. 177 nn, 390 n.
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Měl-li občan pozemky v několika tribuích, patřil jen do jedné. 
Synové pravidelně patřili do tribue otcovy, ač není vyloučeno, že 
v určitém případě patřili tribuím rozličným; snad měli dospělí synové 
právo býti v jiné tribui (srv. Gell. 5. 19. 16). Změnil-li občan bydliště, 
neplynula z toho změna tribue. To také přispívalo k tříštění místní 
souvislosti tribuí. Všichni občané, od dob Appiových i libertini, 
avšak nikoliv cives sine suffragio, jsouce členy tribuí, zvali se 
v této vlastnosti tribules; proto výraz tribulis stal se souznačným 
výrazu cřv/s. Vnějším znakem občanství bylo proto také přidávání 
jména tribue k vlastnímu jménu občana, tak: C. Ovios Oufentina 
fecit (CIL I2. 2. 545) nebo: C. Pomponi Quirina opos (tarnt. 546). 
Později stalo se obyčejem vkládati jméno tribue mezi jméno otcovo 
a cognomen, na př. Serv. Sulpicius Q. f. Lemonia Rufus, neb: 
L. Domitius Cn. f. Fabia Ahenobarbus; M. Tullius M. f. Cornelia 
Cicero.

Poněvadž občanství a příslušnost k tribuí jsou věci shodné, 
tedy vyloučili li censoři někoho z tribue (tribu movere) bylo to 
totéž jako zbaviti ho vykonávání občanského práva. Také rozdílu 
mezi tribuemi užívali censoři k tomu, aby vtiskli někomu ignominiam, 
na př. přesazením z tribue venkovské do městské. I toto přesazení 
slulo tribu movere (Liv. 45. 15. Cic. p. Cluent. 43. 122); naopak zas 
za odměnu mohli censoři někoho přesadit z městské tribue do 
venkovské (Cic. p. Balb. 25).

Mimo tribue byli z občanů jedině orbi orbaeque, pupilli pu
pillaeque (protože nebyli ještě sui iuris) a — jak už připomenuto — 
cives sine suffragio. V tribuích městských bylo vždy více občanů, 
než v tribuích venkovských, proto také měl ve venkovských tribuích 
jednotlivec větší význam. Původní přímý vzájemný styk tribulů 
projevoval se i později podporou při volbách (Cic. in Vat. 15. 36).

Organisace tribuí.
Sakrálních úkolů tribue neměly, a také nejsou nikde připo

mínány. Praví-li Liv. 7. 28. tribui supplicatum ire placuit, míní se 
tím jistě celé občanstvo. Také nebyly tribue ani politickým sborem, 
nemohly se samy jednotlivě shromažďovat! a usnášeti. Po tribuích 
shromažďovalo se občanstvo jen na rozkaz magistráta buď populi, 
neb plebis. Připomínají se jacísi administrativní úředníci tribuí, 
avšak jsme o nich velmi nedokonale zpraveni. Byli to curatores 
tribuum a pak tribuni aerarii. Curatores byli činní při censu 
(Varro L. 1. 6. 86.) a zdá se, že nějak podporovali censory při vý
konu censu. Zřizováni byli na rok, ale mohli tento úřad zastávati 
několikrát (CIL Ví 199); řecký slují φύλαρχοι.

Na nápisech doby císařské jsou však nazýváni poněkud jinak, 
na př. CIL VI 199 mluví se o osmi curatores tribus Sucusanae 
iuniorum (srv. CIL VI 200). To zcela zřejmě souvisí s reformou cen-
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turijního zřízení, kdy sloučení organisace tribuí a centurií přivodilo 
změnu názvu těchto curatores (srv. o této věci Mommsena, R. Staatsr. 
III. I. a Kornemanna v R. E s. v. curatores, si. 1796).

Kolik kurátoru v tribuí bylo, není přesně známo. Nejvyšší při
pomínané číslo je osm; jisto je, že tedy jich bylo v čele tribue 
několik. Od nich nutno rozlišovati t. zv. tribuni aerarii,1) jež při
pomíná Gellius (6. 10), Varro (L. 1. 5. 181) a Paul D. 2, všichni 
tvrdíce, že měli své jméno od vyplácení mzdy vojsku. Mommsen 
(srv. m.) pokládal je za totožné s kurátory, pojmenování prý po
chází jen od hlavní jejich funkce; curatores na nápisech uváděni 
jsou prý nástupci těch tribunů aer. od dob reformy centurijního 
zřízení.

Avšak z rázu jejich úkonů (bylf činní při vyplácení mzdy 
vojsku), a z toho, že jejich název — tribuni —. velmi široký se ome
zuje určením aerarii, lze bezpečně souditi, že tribuni aerarii byli 
čistě finančními úředníky tribuí, zřízenými teprv tehdy, když stát 
začal vojsku vypláceíi mzdu a k úhradě toho vybíral od občanů 
po tribuích daň = tributum. Byli snad podřízeni quaestorům. Později 
však vypláceli mzdu a vybírali tributum quaestoři sami, pokud 
vůbec vybíráno bylo, tribuni aerarii pozbyli tak vlastní své funkce, 
avšak nezanikli, nýbrž objevují se ke konci republiky jako zvláštní 
stav vedle senátorského a jezdeckého a bráni z nich byli od jisté 
doby iudices (Cic. p. Rab. 9, 27). Patřili sice k plebejům, ale 
mívali census jezdecký (Cic. Phil. 1.8.20) a proto také byli vedle 
jezdců stavěni (Cic. Cat. 4. 7. 15). V čele tribuí jich bylo patrně 
několik, úhrný počet jich byl tedy dosti značný. —

Celkem lze o úřednících tribuí říci toto: za nejstarší doby stáli 
v čele tribuí curatores tribuum, jimž patřilo udržovati seznamy 
tribulů a napomáhati censorům při censu. Po reformě centurijního 
zřízení nazývali se curatores centurie buď seniorum či iuniorum té 
a té tribue. — Tribuni aerarii byli pak úředníci čistě finanční, kteří 
vybírali tributum a opatřovali výplatu mzdy vojsku. — Jak byli 
zřizováni, nevíme naprosto; volbou jistě ne, poněvadž se tribus 
sama jednotlivě sejiti nemohla.

Význam tribuí.
Dle zápisu do tribue a přiznání jmění byl občan přidělen určité 

třídě a centurii, byly tedy tribus nepřímo základem vojenského zřízení.
1. Dle tribuí bylo v starší době povoláváno vojsko (Dion. H. 

4. 14) buď veškero, neb částečně (Liv. 4. 46. 1); v tomto případě 
pak tribulové vybraní dáváni do centurií. Hledívalo se pravidelně 
k poměrně stejnému zatížení tribuí.

*) Ό inich v. Niebuhr, I. 464; Mommsen uv. m.; Madvig de tri
bunis aerariis, Hauniae 1842.
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2. Po tribuích se vybíralo tributum, jež uvalováno na občany 
od té doby, co na místo vojenské služby na vlastní útraty na
stoupilo vyplácení mzdy vojsku (aes). Proto je nesprávná zpráva 
Dion. H. 4. 14, že už v dobách Servia Tullia bylo tributum vybíráno.

Tributum bylo ukládáno dle jmění, ve výši 1—2%0; dle toho 
jeho jméno: tributum simplex a duplex (Varro L. 1. 5. 181).

Tributa neplatili vdovy a nedospělí sirotci, poněvadž ti platili 
t. zv. aes equestre a aes hordearium (Liv. 1. 43. 9; Gai. 4. 27; v. 
o tom při výkladu o jezdcích).

3. Už počátkem republiky začalo se tribuí užívati k hlasování; 
dle nich totiž se občanstvo (napřed plebejové sami, potom občanstvo 
veškero) scházelo do hromad (comitia tributa) a tam hlasováním 
se usnášelo za předsedničtví příslušného úředníka o přijetí neb 
odmítnutí navrhovaného zákona.

4. Všelijaké dary peněžní neb obilní, kterých se někdy občanům 
dostávalo buď od obce neb od soukromníků, rozdělovaly se tributim, 
a pečovali o to ti curatores. Za císařství vždycky však obilí rozdíleli 
úředníci císařští. Časem pozbyly tribue jak významu vojenského, 
tak i komitiálního, a zůstaly z nich jen instituce k rozdílení 
darů lidu.

§ 14. Classes a centuriae.
Staré politické rozdělení římského občanstva na tři tribue 

a třicet kurií se záhy přežilo a musilo býti nahrazeno novým. 
Tradice kladla zavedení tohoto nového zřízení do téže doby, kdy 
provedeno nové místní rozdělení na tribue, tedy Serviu Tulliovi. 
Občanstvo bylo nově rozděleno na classes (třídy) a centuriae 
(setniny). Starověkých zpráv v tomto zřízení není nedostatek, avšak 
jejich vzájemné neshody a kusost působí hodně obtíží.1) Pramenem 
římských annalistů byly asi (podvržené) commentarii Servii Tullii, 
v nichž patrně byly zprávy o původní podobě Serviovských usta
novení. Základem tohoto dělení byly určité stupně majetkové; po
něvadž pak ve zprávách nám dochovaných je census uváděn 
v lehkých assech, je patrno, že tyto zprávy nemohou se týkati 
poměrů dob nejstarších, nýbrž až změněných.

Zřízení tříd a centurií nemělo jen význam pro vybírání a se
stavování vojska, nýbrž i pro sestavování hromad (t. zv. comitia 
centuriata), jež svým významem brzy tak vzrostla, že zcela zatlačila 
stará komitia kurijní. Zásada nového dělení byla ta, že práva 
občanská jsou úměrná břemenům vojenským; kdo nesl větší břímě 
vojenské, měl i lepší hlasovací právo.

9 srv.T. Giorigi, Origini dell’ ordinamento centuriato e dei tribuni, Studi 
Storici V. 1912, str. 249 η.

88



Branná povinnost v Římě nemusila býti konána jen ve zbrani. 
Vedle armati připomínají se též inermes, kteří sloužili jako trubači 
či řemeslníci. Pro službu ve zbrani se od občanů žádalo:

a) bezúhonnost. T ěžké censorské tresty (vyloučení z tribue) 
měly asi za následek i nemožnost sloužiti ve zbrani, (v. Mornmsen 
111. 1. 251). Pouhé přesazení z tribue vyšší do nižší takovýchto 
následků nemělo (Liv. 24. 18).

b) Jistá míra jmění. O Serviově zřízení centurijním máme 
tři zprávy: Liviovu 1. 43, Dionysia H. 4. 16. a 7.59, jež se vzá
jemně shodují ve všech důležitějších bodech, avšak Ciceronova 
zpráva starší (rep. 2, 22, 39) se v podstatných bodech odchyluje.1)

Hlavní odchylka Ciceronova je v tom. že on dává první třídě 
70 centurií, kdežto Livius a Dionysios shodně mluv! o 80 centuriích. 
U Ciceronova údaje je nápadno, že jeho číslo se shoduje s číslem 
centurií jedné třídy, jaké bylo po reformě centurijního zřízení.2)

Dle zpráv u Livia a Dionysia H., jež jsou patrně z nějakých 
vzájemně velmi blízkých annalistických pramenů, rozdělil Servius 
Tullius občanstvo na equites a pedites, dále na iuniores a seniores. 
Pedites dělili se v třídy, pedites i equites v centurie.

/. třída měla dle Livia census 100.000 assů a dělila se na 
40 centurií iuniorum a 40 seniorum, celkem tedy 80. Dle Dion. H. 
byl census 100 min, počet centurií týž jako uvádí Livius Stejně 
i Polyb. 6. 23. 15. praví, že k první třídě patří oí ύπερ τάζ μνρίαζ 
τιμώμενοι όραχμάς. Deset tisíc drachem je sto min. Plin. NH 33. 
43 uvádí census prvé třídy 120.000 assů, podobně i Paul. D. 100. 
Ještě vyšší census, a to 125.000 assů uvádí Gell. 6. 13. — Livius 
pak přiřazuje k první třídě dvě centurie fabrum.

II. třída měla census dle Livia 75.000 assů, dle Dion. H. 
75 min, a čítala dle shodného jejich svědectví 20 centurií, z nich 
10 iuniorum, 10 seniorum. Dle Dion. H. patřily k této třídě dvě 
setniny fabrum, a to jedna k iuniores, druhá k seniores.

III. třída. Census 50.000 assů čili 50 min. Počet centurií byl 
10 iuniorum a 10 seniorum, dohromady dvacet.

IV. třída. Census 25.000 assů čili 25 min. Centurií také celkem 
20: 10 iuniorum a 10 seniorum. Dle Dion H. patřily k této třídě 
také dvě setniny hudebníků : σαλπισταί καί βυκανισταί.

V. třída. Census dle Livia 11.000 assů, dle Dion H. 121/a miny. 
Dle obou byl počet setnin celkem 30, 15 iuniorum a 15 seniorum. 
Dle Polybia 6. 19. 2. měla však tato třída census jen 4000 assů

l) Při tom váem text Ciceronův je uchbván s variantami; pří
pisky druhé ruky totiž opravují a doplňuji chyby, učiněné první ru
kou, al!e ani to nečiní zcela správně.

’) O této věd bylo velmi mnoho psáno. Starsi literaturu má Be
cker (li. 203). Langte (I. 485) a Kübler v R.-E. s. v. „Centuria“; 
sl. 195 g.
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Kromě uvedených SOsetnin přidává Livius této třídě ještě čtyři 
jiné setniny a to: jednu accensorum, dvě cornicinum et tubicinum, 
jednu capite censorum. Dion. H. zato mluví o šesté třídě, k níž 
prý patřili capite censi.

K setninám pěším zařazeným do tříd, pojilo se — dle sou
hlasného tvrzení obou spisovatelů — ještě 18 setnin jezdců, stojících 
mimo třídy. Celkový počet setnin tedy byl dle Livia 194, dle Dion. 
H. 193.

Prameny se neshodují předně v údaji o výši censu. Pro 
V. třídu uvádí Dion. H. 121/., miny, čili polovici censu IV. třídy, 
kdežto Livius jen 11 000 assů. Zdá se, že číslo Díonysiovo není 
správné, a že vzniklo schematickým dělením; census 11.000 assů 
se totiž ukáže zcela pochopitelným, převedeme-li lehké assy na 
iugera (v. o tom níže).

Co pak se týče zprávy Polybiovy o 4000 assech censu pro
5. třídu, tu vzhledem k tomu, že Polybios znal velmi dobře římskou 
ústavu, nutno mu uvěřiti a souditi, že byl census 5. třídy kdysi 
v neznámé době snížen; zajisté za tím účelem, aby mohlo býti 
do tříd zařazeno víc občanů a tím stoupl i počet vojska. — Jak 
tomu bylo s censem první třídy, tu nelze přesně určití, pokud 
které číslo (100, 120 neb 125 tisíc assů) je správné. Byl-li snad 
někdy census první třídy zvýšen, stalo se to asi proto, aby si 
nemusilo tolik občanů kupovati drahou výzbroj první třídy (srov. 
Mommsen, R. St.-r. 111. 251).

Závažnější neshoda, která je mezi Liviem a Dionysiem, týká 
se počtu centurií a tříd. Dionysios totiž uvádí ještě VI. třídu 
capite censorum, kdežto Livius zná jen centurii capite censorum 
u 5. třídy. Tu však je nepochybně omyl u Dionysia; capite censi 
netvořili zvláštní třídy, poněvadž vždy se připomíná jen pět tříd 
římského občanstva. Těžší však je najiti uspokojivý výklad o počtu 
centurií páté třídy. Livius mluvě o setninách k páté třídě přiřaze
ných praví: „in his accensi cornicines tubicinesque in tres centurias 
distributi“. O tomto místě proneseny byly jednotlivými badateli 
úsudky rozmanité. Tak Becker prostě prohlásil, že této zprávě 
Liviově nevěří, poněvadž centurie byly určeny k hlasování a při 
celkovém počtu 194 by mohla nastati rovnost hlasů. Dal tedy 
přednost počtu Dionysiovu (193), jemuž také je podporou zpráva 
Çiceronova (de rep., uv. m.), že většiny bylo dosaženo 97 hlasy; 
to vede také k celkovému počtu 193 hlasů. Jest tedy počet Liviův 
chybný a nastává otázka, jak k té chybě u něho došlo.

1. Humanista Perizonius pokládal místo Liviovo za porušené 
a chtěl je čisti: „his accensi cornicines tubicinesque in 11 centurias 
distribuii“. Tak zmizí celá ta setnina accensoriím, avšak právě tato 
okolnost působí určité potíže, poněvadž centuria accensorum je do
svědčena Ciceronem (de rep. 2. 40) i Paulem D. (17, srv. i 13 s. v. 
adscripticii a 506 s. v. velati). Varro (de 1. 1. 7. 56) mluví o nich
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vykládaje o rozdílu mezi accensi a adscriptivi. Adscriptivi prý šli 
za vojskem v obyčejném oděvu a neozbrojeni a nastupovali jen 
na místa padlých, kdežto accensi byla prý ta jejich část, která 
byla přidělena decurionum a centurionům.

Dle těchto a i jiných (na př. Veget 2. 19) starověkých zpráv 
je patrno, že celkem za jedno a totéž byli pokládáni accensi, ad
scriptivi, velati (jen Varro činí z accensů díl adscriptivů), totiž za 
pomocné, nevyzbrojené mužstvo, které mělo vyplňovati mezery 
vzniklé bitvou. Není tedy možno souhlasiti s konjekturou Perizo- 
niovou, která je uklízí vůbec.

2. Lange (1. 471) pronesl myšlenku, ne zrovna šťastnou, že 
accensi prý značí vůbec pátou třídu. Občané první třídy byli 
κατ’ έξοχήν zváni classici, ostatní pak infra classem (Gell. 6. 13; 
Paul. D. 100). Navrhoval pak u Livia čisti: in his accensi corn. tub. 
in 11 centurias distributi. — Tento nápad Langův není ani nutno 
vyvraceti, protože z označení „infra classem“ pro druhou až pátou 
třídu nijak neplyne nutnost uznávati pátou třídu za „accensi“.

3. Huschke (Verf. des Serv. Tulí. 170), Mornmsen (d. röm 
tribus 135, avšak později, v R. st.-r. III, 282 p. 4., mínění toto zavrhl), 
Gen z (D. Servianische Zenturienverf., pr. Sorau 1874), Herzog 
(1. 104) soudili, že accensi patřili k třiceti centuriím páté třídy; dle 
Herzoga tvořili tam dvě centurie. To však není možno, poněvadž 
accensi nebyli censi a nemohli tedy patřiti do páté třídy.

4. Karlowa (72n) mínil, že accensi vůbec do tříd 
nepatřili, nýbrž že byli jen přídavkem páté třídy, 
a ani netvořili setniny. S tím projevil souhlas 
i Mornmsen (Degli accensi velati, Ann. dell’ Ist. di corr. arch. XXL 
209) dle Festa 308. Bylo by však velmi podivno, že 
by náhradníci byli jen u jedné třídy, a že by netvo
řili ani setniny.

5. Peter (Eine Bemerkung zu der Centurienverfass. d. Servius, 
Zeitschr. f. Alterth.-wissensch. 1840,133) konečně pronesl názor, že 
ti accensi jsou totéž, co capite censi. A to je také mínění nejobyčej
nější a nejpřesvědčivější.

Capite censi byli občané bez movitého majetku, čítaní jen dle 
hlav (ač-li to „caput“ tu neznamená právní osobu). Tedy totéž, 
co proletarii (Cic.de rep. 2. 39, Gell. 16.10; Paul. D. 253), kteří 
totiž při censu mohou ukázati jen svou prolem. Zvali se také prole- 
tanei (Paul. D. 1.1 ).

Accensi jsou tedy ti, kteří jsou k těm „censi“ přiřazeni, při
počteni (srv. Cichoria a Kubitschka s. v. accensi v RE). V nejširším 
slova smyslu jsou to všichni, kdož jsou k vojenským třídám přiřa
zeni, tedy i fabri, cornicines a tubicines, avšak poněvadž čtyři 
setniny těchto „přiřazenců“ měly svá zvláštní jména, zůstal v užším 
smyslu název accensi = adscriptivi jen pro náhradníky. To plyne 
z uvedených zpráv. Vzhledem k tomu, že neměli vojenského vy
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strojení, sluli i velati (protivou k sagati, srv. Paul. D. 506). Dle 
Varrona byli tedy tito accensi velati přiděleni decurionum a centu
rionům, patrně aby byli ihned k použití.

Slovo accensus znamená též sluhu magistrátova, to asi proto, 
že tito sluhové bývali bráni z těchto nemajetných accensů. I za doby 
císařské, až do třetího stol. po Kr. jsou připomínáni accensi velati, 
kteří však tvoří sbor, v němž vedle libertinů jsou i jezdci. Avšak 
význam těchto accensů je asi jiný.1)

Avšak mimo třídy byli nejen proletarii, nýbrž i část assiduorum, 
locupletum. Dle Cicerona (de rep. 2. 39) a Gellia (16. 10) pokládáni 
byli za assidui ještě i ti, kdo měli 1500 assů jmění a platili ještě daň. 
Poněvadž však census páté třídy byl 11.000, později 4000 assů, 
nebyli občané s jměním nižším do tříd zařazeni a patřili též k accen- 
sům. Pak ovšem nutno uvedený už výklad Petrův obměniti v ten 
smysl, že mezi accensi patřili i ti drobní assidui, kteří neměli ani 
nejmenšího censu, i proletarii, kteří byli capite censi a tvořili vět
šinu, takže celá setnina dle nich a potiori se zvala. Mommsen 
(R. St. r. III. 285 p. 6) soudil, že „capite censi“ není ani tak výraz 
vojenský, jako spíše výraz berní správy; avšak není nutno utíkati 
se k tomuto pojetí. Accensi tedy v užším významu znamená setninu 
náhradníků, skládající se převážnou většinou z proletářů, a ostatek 
z drobných assiduů, a není tedy pochyby, že nutno opraviti čtení 
Liviovo tak, jak navrhl Perizonius: his accensi cornicines tubici
nesque in duas centurias distributi.

Dle Cicerona byla jedna setnina fabrum tignariorum a jedna 
fabrum aerariorum, avšak k první třídě prý patřili jen fabri tignarii; 
o přidělení druhé setniny fabrum se vůbec nezmiňuje. Snad je tu 
nějaký omyl, poněvadž dle Livia i dle Dionysia H. patřily obě tyto 
technické setniny k jedné třídě. Také je těžko rozhodnouti na jisto, 
kdo má spíše pravdu, zda Livius, jenž je přiděluje třídě první, či 
Dionysios, jenž je přidělil třídě druhé. Celkem je podobnější pravdě, 
že byli u třídy druhé.

Konečně nutno ještě u jedné věci se zastaviti. Ciceronovy 
zprávy o Serviově ústavě (de rep. 2, 22, 39) jsou sice jistě velmi 
důležité, avšak přece nejsou zamýšleny jako soustavný výklad o ní, 
nýbrž je tu ústava Serviova jeu uvedena za typický příklad zřízení 
spravedlivého svým timokratismem, jenž ponechává majetným vládu 
nad nemajetnými. Této souvislosti je nutno dbáti a dle ní zprávu 
posuzovati po stránce věcné spolehlivosti, tak zejména v otázce 
počtu centurií první třídy. Cicero totiž připisuje první třídě pouze 
70 centurií, kdežto Livius a Dionysios j80. Poněvadž pak jako 
celkový počet centurií zná Cicero též číslo 193, je jen dvojí možnost: 
bud měla první třída vskutku jen 70 setnin a některá následující

’) Srv. A. Rosenberg, Untersuchungen zur röm. Zenturienverfas- 
sung Diss. Berlin 1911, a Mommsen, R. st. r. III. 289.
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o 10 víc, anebo (a to je spíše pravděpodobno), mají pravdu Livius 
a Dionysios, kdežto Cicero se v čísle zmýlil, snad sveden poměry 
současnými, kdy (již od doby reformy centurijního zřízení) skutečně 
první třída měla jen 70 setnin.1)

Census jednotlivých tříd (jenž znamená kapitál, ne příjem) 
uvádějí naše zprávy v assech, avšak v době vzniku této ústavy 
na assy vůbec nebylo počítáno. V té době byl obchod směnný 
a výše censu byla vyjádřena jinak. Teprve později, zavedením 
peněz jako platidel, vyjádřeny obnosy jednotlivých censů novým 
způsobem — assy. Jde o to, jakými assy určují census naše zprávy, 
poněvadž římská měna v době historické prošla několikerou změnou.

Je nepochybno, že obnosy uvedené našimi zprávami nejen 
nejsou počítány v původním aes rude, ani signatum, nýbrž ani ne 
v aes grave, jímž počítáno až do první války punské. V této těžké 
měně jeden as = libra mědi = 10 uncií, (z neznámých příčin vážil 
jen 273 g, ač přesná váha měla býti 12 uncií = 327-43). Byly to 
tak zv. assy librální. Že na ně obnosy censů dnes nám známé 
počítány nejsou, svědčí ta okolnost, že jmění 10.000 librálnich assů, 
bylo r. 410 př. Kr. (dle Liv. 4. 45) ohromným majetkem, ale původní 
census nejnižší třídy byl 11.000 assů, tedy číselně více.

R. 268 z různých důvodů praktických byla měna římská vy
rovnána s měnou sicilskou a athénskou, stavši se bimetallickou, 
raženy byly totiž nadále peníze stříbrné a měděné. As redukován 
na 4 unce, takže z libry mědi byly raženy tři assy. Byly to tedy 
assy třetinové, trientální. Deset takových assů tvořilo denarius, 
rovný 40 unciím mědi, a cenou stříbrné řecké drachně. Dva a půl 
trientálního assu (IIS = HS = duo semis) byl sestercius, jenž vážil 
10 uncií a rovnal se tedy vahou starému assu librálnímu, ale platil 
o polovinu méně, protože tou dobou klesla cena mědi v poměru 
k ceně stříbra na polovic.

Za první války punské byla měna opět zlehčena, takže z libry 
mědi raženo bylo už šest assů (po 2 unciích), zvaných proto assy 
sextantární. Ačkoliv tyto sextantární assy byly o polovici lehčí, než 
assy trientální, přec měly stejný kurs a platily také jen dva a půlkráte 
méně než starý as librální. Z doby, kdy byla měna sextantární běžná, 
pocházejí annalistické záznamy o zřízení Serviově, jež byly prame
nem Liviovi a Dionysiovi; není tedy pochyby, že číselné údaje censů 
u nich zaznamenané jsou vyjádřeny lehkými assy sextantárními, 
na něž převedli určení starší měny. Nelze nám ovšem dnes stanovití, 
zda při převodu obnosů na assy šestinové se dbalo poměru váhy, 
čí poměru ceny. V prvním případě byla stará čísla censu znásobena 
pětkrát, v druhém jen dva a půlkrát, takže by census byl

’) V. soustavný výklad u Em. Vebra: Je-li Ciceronova zpráva o centu- 
riátníni zřízení Servia Tullia zcela spolehlivá? Pr. g. Přerov 1903.
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u třídy .... 1 11 III IV V
převedeno dle kursu 40.000 30.000 20.000 10.000 4.400
převedeno dle váhy 20.000 15.000 10.000 5.000 2.200

assů librálních. Pro starší dobu nutno asi uznati čísla menší, jež 
snad poklesem ceny peněz na polovinu byla zdvojnásobena. — 
Avšak ani toto určení na assy librální nestačí, poněvadž v době 
vzniku ústavy centurijní byl obvyklým směnný obchod, a chceme-li 
tedy věděti, jak byl census původně určen, musíme hodnoty peněžní 
vyjádřiti měrou pozemkovou. Tyto výpočty podnikl zejména Aug. 
Böckh (Metrol. Untersuchungen, 424—46) a jeho výsledky uznávají 
se doposud.1)

Nevíme vlastně ani, kdy byl zaveden census v assech na místo 
censu pozemkového; že tak učinili censoři r. 312 a 304 (jak myslil 
Mommsen, R. St.-r. III. 249), není ničím prokázáno. Census Serviovský 
byl určen zcela jistě jitry (iugerum). Nejmenší heredium u Římanů 
byla 2 iugera, tolik také dle tradice se dostalo od Romula občanům 
z dobytého polstva (Varro, r. r. 1. 10.2). Je pravděpodobno, že tato 
výměra nejmenšího heredia je shodnou s censem nejnižší třídy. S tím 
se také shoduje ta okolnost, že asi do I. stol. po Kr. byla cena 
jednoho jitra pole určována na 2200 HS čili librálních assů.

Columella tvrdí (3. 3. 8), že jitro nevzdělané orné půdy stojí 
1000 HS, dle Varrona (r. r. 3. 2) je výtěžek z jitra vzdělané půdy 
150 HS, což odpovídá kapitálu 2500 HS (počítáme-li dle Colum. 
3. 3. 9 výtěžek 6%).

Vezmeme-li tedy v úvahu okrouhlou cenu 1000 HS za jitro, 
byl původní census

třídy ... I II 111 IV V
jiter · . . 20 15 10 5 2

Atta Clausus (Plut. Popi. 21) přestěhovav se do Říma dostal 25 jiter
půdy, jeho klienti po dvou.* 2)

V třídách byli tedy původně občané, jejichž nemovitý majetek 
odpovídal předepsanému censu. Sluli assidui3) nebo locupletes, 
nebo pecuniosi (ti, kdož chovali dobytek, Cic. de rep. 2.9. 16).

*) J. Belot, Histoire des chevaliers Romains, I., Paříž 1866, str. 
231 n. a De la révolution économique et monétarire, qui eut lieu à 
Rome au milieu du III.ème siècle, Paříž 1885, soudí sice, že čísla Li- 
ciova značí assy librální, poněvadž 'prý by jinak census Serviovský 
byl přffiS demokratický; avšak názoru tohoto nelze schvalovat; z dů
vodů již výše uvedených.

z) Tak tento převod na jitra vyložili: Huschke, Verfassung d. Königs 
Servius 115 a s ním souhlasí převážná většina badatelů: Lange 1.492; Mommsen 
R. St.-r. ili. 248 a j., Rosenberg uv. m. a jiní.

3) Kterýž název staří odvozovali „ab asse dando“, jak svědčí Cic Top. 
2. 10; de rep. 2.22. 40; Paul. D. 8; avšak tvar adsiduus na nápisech i v textech 
ukazuje správnou jeho etymologii, jíž dává přednost i Festus s. v. u Paula D.
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Assidui v širším významu byli však — jak už pověděno — i ti, 
kdož měli majetek nemovitý v ceně menší než census páté třídy, 
ale vyšší než 1500 assů a platili daně. Těch bylo asi hodně a proto 
snad byl census páté třídy snížen z původních 11000 na 4000. 
Herzog1) dosti pravděpodobně usoudil, že se to stalo koncem 11. punské 
války, za které Římané spotřebovali veliké množství branců; tomu 
nasvědčují i výsledky censu: r. 208 napočetlo se 137.000 občanů 
(Liv. 27. 36.7), kdežto r. 204 už 214.000 (Liv. 29. 37.5). Ze stejných 
důvodů vojenské nutnosti bývali bráni do vojska i proletarii, ba do
konce i otroci (Gell. 16. 10. 12). Stalo se zvykem, že ti občané, kteří 
byli svým majetkem mezi censem nejnižší třídy a 1500 assy, byli 
bráni k loďstvu (Polyb. 6.19.3). Kdo měl méně než 1500 assů, byl 
(dle Gell. 16,10,10) brán k vojsku jen v případě velké potřeby, a kdo 
měl vůbec méně než 375 assů, byl služby vojenské zcela prost, 
jsa „capite census“ v nejvlastnějším slova významu.

V classes a centuriae bylo občanstvo roztříděno vojensky, byl 
to exercitus, i když se scházel po centuriích do hromad (Varro
1.1. 6. 88; Liv. 39. 15. 11). V hromadách byl ovšem tento exercitus 
neozbrojen, byl to exercitus urbanus (Varro 1.1. 6.93), ale musil se 
scházeti extra pomerium (Gell. 15. 27. 4). Z veškerého tohoto exer
citus vybírána pro vojsko v poli k boji tak zv. legio. Poněvadž 
v každém pětiletí při censu se obyvatelstvo znova rozvrhuje do tříd 
a centurií, mluví se též o exercitus quinquennalis (Varro 1.1.6. 93).

Pěší centurie byly seskupeny v classes, třídy. Co znamená 
classis? Řečtí spisovatelé užívají názvu κλησις, avšak slova ta 
nejsou v nijaké jazykové souvislosti. Obyčejný výklad je „výzva, 
vyzvané mužstvo“. Staří spisovatelé (na př. Quintii. 1.6.33; Dion. 
Η. 4. 18) uvádějí souvislost s latinským calare. Etymologií nových 
je mnoho (v. Walde s. v.), a zdá se, že skutečně classis a calare jsou 
si hláskově příbuzné tvary. Walde klade za základ dvojslabičnou 
basi *quelě, v tvaru oslabeném a rozšířeném kořenným determina
tivem: *qulad-. S tím by pak souviselo i řecké κέλαδος, Význam 
slova „classis“ by byl: výzva, vyzvané vojsko, loďstvo.

Podstatně jiný výklad podává Binder (Plebs, 21); myslí, že 
classis je odvozeno od etruského clan (syn, původ, potomstvo, lid) 
a vidí v tom i svědectví etruského původu Serviovy ústavy. Hlásko- 
slovně a významně je však Binderův výklad zcela nemožný.

Užíváno bylo slova classis ve významu mužstvo pěší i lodní 
(Paul. D. 48, 49). Classes Serviovy znamenají jeduotlivé třídy bran
ného mužstva; jak už bylo dříve připomenuto (dle Gell. 6. 13), dával 
se název „classici“ také někdy jen první třídě, kdežto ostatní byly 
„infra classem“ (z tohoto užívání jest i dnešní náš výraz „klassický“), 
avšak to bylo jen označování neúřední, jak ukázal nápisnými do
klady zvláště Rosenberg (Unters. 17). * i

• ,1) Comment, in honorem Th. Alommseni 136 n., Berlin 1877; srv.
i I.'363.
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Do classes byli zařazeni nejen patres familias, nýbrž i filii f. 
a to dle censu otcova (Liv. 24. 11). Všichni tedy musili nésti 
břemena spojená s třídou, do níž patřil otec. Když pak bylo ro
dinné jmění rozděleno, řadili se synové do třídy odpovídající no
vému stavu jmění. Do tříd ještě nepatřili nedospělí, pak vdovy 
a sirotci. Je přirozeno, že classes nebyly stejně silné, a zejména 
později, když nastalo celkové ochuzení nižších vrstev, byly nižší 
třídy velmi početné.1) Poněvadž tedy první třída stala se časem 
početně slabou, ale měla nejvíc centurií, plyne z toho, že občané 
první třídy byli sice nejvíce obtíženi službou vojenskou, ale měli 
také nejlepší hlasovací právo. V první třídě byli původně jistě 
všichni patriciové, kteří v starších dobách byli i vrstvou jedině 
zámožnou; když však mnohé jejich rody časem schudly a naopak 
zas rody plebejské se majetkově vzmohly, soustředilo se bohaté 
občanstvo vesměs v první třídě. Počet občanstva jedné centurie, 
zejména v třídách nižších, byl určitě vyšší než sto, poněvadž bylo 
do nich zařazeno všechno občanstvo příslušného censu. Vojenské 
setniny byly utvořeny až při dilektu, a je nutno odlišovati je od 
centurií občanských.1 2)

Počet 80 setnin první třídy je zcela zřejmě úmyslný, aby udržel 
timokratickou nadvládu. To jest úplně ve shodě s celým rázem 
Serviovské ústavy, jejíž ferma sice byla vojenská, ale duch a účel 
politický; censem se totiž neodměřovala jen míra povinnosti vo
jenské, nýbrž zejména i rozsah práva hlasovacího. To bylo v no
vější době mnohými badateli až nadbytek obšírně dokazováno.3)

Z Livia (24. 18) víme, že byl zvláštní seznam (tabulae) seni
orum a iuniorum, 85 setnin mladších mělo společný název classis 
iuniorum (Fe 290). Hranicí služby mezi mladšími a staršími byl 
45. rok (Cic. CM 17. 70; Dion. H. 4. 16; Censor 14), iuniores byli 
určeni k výpravám do pole, seniores (až do 60 let) k obraně města. 
Po dovršení 60 let byli občané immunes militiae. Ježto přestup 
mezi seniores musil býti zřejmě proveden při censu a ten se konal 
nejméně vždy až po pěti letech, stávalo se, že mezi iuniory bojoval 
i ten, jemuž bylo vskutku víc než 45 let (Polyb 6. 19; Liv. 43. 14;

1) V. Cic. die rep. 2. 22, 39; A. Rosenberg, D. Stärke der einzeliijen 
Classen 23, snažil se dle rozličných starověkých svědectví přibližně 
určiti počet mužstva v jednotlivých třídách.

2) Někteří badatelé soudiíi, že počet centurií v Serviově zřízeni 
stanoven byl dle počtu skutečných setnin, jaký byl v době vzniku tohoto 
zřízení. Poněvadž však není pravděpodobno, aby byl kdy býval stejný 
počet setnin iuniorum a seniorum, usoudil Lange 1.476, že dle skutečného 
počtu 85 pěších setnin seniorum zřízen byl týž počet setnin iuniorum, 
kdežto Herzog I. 103 mínil právě naopak, že totiž základem ,'byl sku
tečný počet centurií iuniorum, s nímž pak centurie seniorum .vyrov
nány. Tato a podobná mínění jsou ovšem pochybena, jak není ani po
třebí dokazovati.

’) Na př. H. Dellbrück, Geschichte d. Kriegskunst, Berlin 1900, I. 222; 
A. Rosenberg, Unters, v úvodě.

96



dokonce i o 50letém je zpráva. Liv. 42.31. a j.). Kdo byli už immu
nes militiae, přece ještě patřili do centurií a hlasovací právo vy
konávali. Služba vojenská počínala dokončením 17. roku (Gell. 10. 
28; Liv. 25. 5; 27. 11) a měla trvati až do vytčené hranice věkové. 
To se časem změnilo. Od dob Camillových stačilo k „vacatio 
militiae“ 16 polních výprav pro pěší, 10 pro jezdce (Polyb. 6. 19), 
a tento poměr vlastně trval až do začátku doby císařské, kdy pak 
určena pro legionáře zprvu služba 16 let (Cass. D. 54. 25), jež roz
šířena později na 20 let (Cass. D. 55.23), kdežto 161etá služba zů
stala výsadou praetoriánů.

Jednotlivé třídy lišily se zprvu vzájemně i vyzbrojením (Liv. 1. 
43. 2; Dion. H. 4. 16.).

I. třída měla: přilbu, krunýř, okrouhlý štít (clipeus), holeně, meč
a kopí, vše kovové;

II. „ „ přilbu, dřevěný štít (scutum), holeně, meč a kopí;
III. „ „ přilbu, meč a kopí;

IV. „ „ kopí;
V. „ „ prak.

První až třetí třída byli těžkooděnci (milites gravis armaturae), 
kteří bojovali v šiku, čtvrtá a pátá lehkooděnci (milites levis arma
turae), kteří bojovali mimo řadu bitevní.

Toto původní rozvrstvení se však neudrželo, nýbrž když stará 
legio se rozpadla v několik legií a zavedena byla taktika manipu- 
lární, byla zbroj pěchoty vyrovnána. V době Polybiově mají všichni 
legionáři krunýř, všichni lehkooděnci (velites) kopí. Jen tím se lišila 
první třída, že měla krunýř drahocennější (Polyb. 6. 23.14). Včele 
každé centurie stál centurio (Fest. 184). Každá centurie měla své 
znamení (σημεϊον Dion. Η. 7. 59). Člen centurie slul centurialis 
(Fest. 184),

Jízda tvořila 18 centurií, z nichž prvých šest mělo zvláštní 
jména, ostatní byly bez nich. Prvých šest nazývalo se také sex 
suffragia (Cic. de rep. 2. 22.39; Fest. 452; u Liv. 1. 36.8. a 1.43. 9. 
šlovou sex centuriae), a jejich označení zvláštní byla: Tities, Ramnes, 
Luceres, vždy priores a posteriores; jsou to zdvojené ony staré 
centurie jízdní, o nichž bylo mluveno při výkladu o zřízení kurijním.

Je pravděpodobno, že i v těchto jízdních setninách byli bohatí 
plebejové; soudilo se však — ač bez přímých dokladů — že byli 
do nich připuštěni až při reformě centurijního zřízení (Mommsen III. 
254 p. 4). Ostatních dvanáct jízdních setnin sluje obyčejně duodecim 
centuriae equitum (Liv. 43. 16. 14; Cic. 2. 22. 39). Ve výrazu „cen
turiae equitum“ jsou ovšem shrnuty všechny dohromady (Cic. Mur. 
26.54; 35.73 a j.). Počet jejich zůstal až do doby císařské nezměněn.1)

1) 'Domněnka Karlowova 75, žfe v sex suffragia jsou patriciové, kteří 
neměli censu předepsaného pro jezdce, je svrchovaně pravděnepodobná, 
poněvadž jednak o vyšším censu pro jezdce ve starší době nic nevíme, 
jednak z výrazu u Cic. de rep. 2. 22. 39 equitum centuriae cum sex 
suffragiis nic takového neplyne. Srv.: Mommsen, R. St.-r. III. 255.
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Jako jiný občan, tak i jezdec musil si opatřiti zbroj i výživu, kromě 
toho však ještě i dva koně (Fe 247, Gran. Licin. 26, 4), avšak na 
tento výdaj dostával od státu podporu, tak zv. aes equestre čili 
pararium a aes hordearium; na obojí platili orbi a viduae (Cic.de 
rep. 2. 20. 36; Plut. Cam. 2). Aes equestre bylo 10.000 assů sextan- 
tárních = 2000 librálních, aes hordearium pak pětina tohoto obnosu 
(Liv. 1.43. 9; Fe 71. a 91 ; Gai. 4 27). Koně ztraceného hradil asi 
jezdec sám. Podpora, jíž se jezdcům dostávalo, měla jim asi uhrazo- 
vati příslušné větší výdaje; tato okolnost sama svědčí proti tomu, 
že by se byl původně žádal od jezdce nějaký zvláštní vyšší census. 
K službě na koni brali se občané I. třídy, tělesně k tomu způsobilí 
a ochotní. Ve skutečnosti se pak stalo, že se k této službě hlásili 
a ji konali jen nejzámožnější a vznešení (jak praví Cic. de rep. 2. 
22. 39; Dion.H. 4. 18). Teprv až se vyvinul zvláštní ordo equester, 
ustálil se zvyk vyššího censu pro jeho příslušníky.

Centurie jezdců obsahovala skutečně jen 100 jezdců, a velel 
jí centurio (Dion. H. 4 18). Počet 1800 jezdců zůstal až do konce 
republiky (Cic. de rep. 2. 20. 36). Centurie dělily se dále na dekurie, 
v čele každé z nich stál decurio, a na turmy, jež vznikly spojením 
vždy tří dekurií (Polyb. 6. 25. 1). Bylo tedy celkem 60 turm. 
U jezdců nebylo seniorů, poněvadž k obraně města nebyla jízda 
způsobilá. Který jezdec dovršil 45. rok, přestoupil mezi pěší. O tom. 
bylo více vyloženo v odstavci o „ordo equester“, str. 61 nn.

U Fe 184 se připomíná jakási setnina zvaná: „ni quis scivit", 
v níž prý dle Serviova ustanovení hlasovali ti, kteří tak ne
učinili ve své vlastní centurii. To je jistě omyl. takové setniny ne
bylo. Mornmsen (ili. 286) se domníval, že to vzniklo z vyzvání při 
hromadách dávaného: ni quis scivit sciscito.

Při vybírání občanů k vojenské službě dle tribuí a z centurií 
a tříd udrželo se až do prvního stol. př. Kr. Teprve Marius upustil 
od této zásady a začal při dilektu vybírati vojsko bez ohledu na 
třídy a centurie, brzy po Mariovi pak vůbec přestala občanská po
vinnost vojenská a k vojsku bráni dobrovolníci, zejména lidé 
nižších vrstev. Tyto změny však patří do výkladu o římském vo
jenství. —

Řada nejnovějších badatelů pronesla o celém zřízení Serviově, 
jeho podstatě a době vzniku mínění zcela odchylná od dosavadních 
výkladů. Tak K. J. Neumann1) vycházel z předpokladu, že až do 
poloviny pátého stol. př. Kr. byla veškera půda soustředěna v ma
jetku několika rodů, a že lid tuto půdu vzdělávající byl k jejím 
majitelům v poměru klientském. Osvobození sedláků zřízením ven
kovských tribuí a převedením půdy jimi obdělávané v úplný jejich 
majetek stalo prý se r. 457 a teprv tehdy mohlo prý vzniknouti 
zřízení centurijní, jež předpokládá už brance plnoprávné. Ústava

') Die Grundherrschaft (passim).
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centurijní vlastně prý založila patricijsko-plebejský stát, jenž zaujal 
místo starého státu rodového. Teprv až pozdější tradice připsala 
vše, co souviselo s vytvořením tohoto státu patricijsko-plebejského, 
Serviti Tulliovi. Také počet 193 centurií prý je už pozdního pů
vodu, až ze IV. stol. Bezzemkové přijati prý teprve Appiem Clau
diem do centurií.

Že annalistická tradice římská o starších dobách není v jednot
livostech jista, je pravda, avšak Neumannova konstrukce vzniku 
a ustálení politických a sociálních poměrů římských by potřebovala 
lepšího zdůvodnění; ve formě uvedené je příliš subjektivní, zejména 
nelze dokázati základní Neumannovy these o pozemkovém panství 
rodů a klientském poměru všech sedláků. I nutno uznati, že vedle 
klientů ať už jakéhokoliv původu — bylo nějaké občanstvo 
svobodné, ale nepatricijské, na patricijškých velkostatkářích přímo 
nezávisící. Nicméně stanovisko Neumannovo našlo zastance, tak 
zejména Q. d e Sanctis,1) jenž soudil zejména, že zřízení centurijní 
nepovstalo najednou, nýbrž že je výsledkem delšího vývoje. Také 
Pais (St. er. II. 500 nn) dokazuje, že vznik a vývoj centurijního 
zřízení byl jen důsledkem současných politických a sociálních změn. 
A. Rosenberg (v Untersuchungen) přiklání se značně k Neu
mannovi a zvláště zdůrazňuje nevojenský ráz centurijní ústavy; 
vznik její uvádí v souvislost s reformami Camillovými a klade jej 
až za vpád gallský. Do doby decemvirátu klade jeho začátek 
a v censuře App. Claudia vidí jeho konec T.Giorgi.* 2) Právě na
opak usoudil W. Soltau,3) že původní zřízení bylo čistě vojenské; 
rozdělení dle censu nemůže prý býti starší r. 338, kdy se začly 
raziti peníze a kdy prý až mohl býti census náležitě spořádán. 
Původní vojenské zřízení Serviovské (etruského původu, poněvadž 
Soltau uznává s Neumannem etruský původ Říma a Tarquiniovců) 
vyhasl ) zavedením taktiky manipulní (v době po decemvirátu) 
a sorganisováním plebejů v tributních komitiích, pak teprv prý 
vzniklo rozdělení po centuriích a třídách.

Názory tyto jsou hlasy kritiků, kteří zamítají více či méně 
důrazně veškeru římskou tradici, a nemajíce pak opor dokumen
tárních, vyplňují nejstarší dobu a zřízení její konstrukcí Teprve 
další práce a bádání asi osvětlí lépe tyto sporné věci, ač řešení 
některých problémů by bylo možno jen nálezem nových pramenů, 
které by je buď osvětlily přímo, anebo aspoň ukázaly správný 
postup další kritiky pramenů dosavadních. Zatím nutno si počínati 
veskrz opatrně a zejména vystřici se výstředního uplatňování theorii, 
jejichž platnost neb aspoň pravděpodobnost není prokázána. Konečně 
nutno vždy raději napřed hledati přirozené výklady, a teprv tenkrát,

■) Storia dei Romani i Turin 1907, 355 nn.
’) Origini dell' ordinamento centuriato a dei tribuni. Studi stör. V, 

r. 1912, str. 29 n.
3) Classis und Classes.
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není-li možno se jich dopátrati, uchylovati se ke konstrukci umělé. 
Tak Soltauovo mínění, že centurijní zřízení je až z doby ražených 
peněz, neobstojí už proto, že prostý výklad pramenů ukázal, že 
jde tu o přepočtení starších hodnot jinak vyjádřených.

Reforma centurijního zřízení.
Centurijní zřízení trvalo v původní podobě dlouho, až konečně 

bylo změněno, pravděpodobně nařízením censorským. Kdy k této 
změně došlo, přesně nevíme. Livius se o ni zmiňuje prolepticky 
už při výkladu o Serviově ústavě (1.43, 12) a jistě o ní vyložil 
později obšírněji právě v druhé dekádě, jíž nemáme. Poněvadž 
první dekada končí r. 292, ale při výkladu v roce 215 (24.7. 12) 
už Livius reformu předpokládá, je patrno, že musila nastati mezi 
r. 292 a 218, jímž počíná třetí dekada. Protože pak reforma také 
předpokládá už dovršení počtu tribuí na 35, je ji možno posunouti 
do let 241—218. Přesnější určení není možné (srv. Lange II. 495). 
Obyčejně se soudí, že je tato reforma ve spojení s dovršením počtu 
tribuí na 35, jež se stalo r. 241, a že tedy pochází buď z tohoto 
roku neb z doby o něco málo pozdější.1) Byla ovšem pronesena 
i mínění odchylná, na př. Soltauem (Entst. u. Zusammensetz. 281 n), 
jenž ji přičítal původně době decemvirâ'ni. což však není možno 
pro úplné mlčení Liviovo; nelze předpokláJati, že by Livius, zmíniv 
se už jednou zběžně o reformě, nebyl o ní podal obšírnějšího vý
kladu při decemvirátu. Později (v článku už uvedeném: Classis u. 
classes in Rom), Soltau sám prvotní své mínění opravil a položil 
reformu do III. století př. Kr.; tím přiblížil se značně obecnému 
mínění.

Kteří to byli censoři, jejichž nařízením reforma se stala, není 
známo, ač censur v době mezi r. 241—215 bylo jen pět. O cen
sorech právě r. 241. C. Aemiliu Cottovi a M Fabiu Buteonovi se 
ví, že přes svůj patricijský původ byli smýšlením velmi přízniví 
plebejům, takže by reforma, v níž se vidí zdemokratisování starší 
ústavy, mohla býti jim přičtena. Mornmsen (St.-r. 111. 270 p. 3) 
pronesl zas názor — odvolávaje se na zlomek Sali. Hist. 1. 9, jenž 
mluví o ukončení patricijsko-plebejského sporu ještě před začátkem 
druhé punské války — že tedy reforma je z r. 220, kdy byli 
censory C. Flaminius a L Aemilius Papus,2) kteří asi připustili 
plebeje do „sex suffragia“, což prý bylo součástí reformy. Avšak 
ani to nelze uznati za správné; není totiž důvodů, proč by reforma 
centurijního zřízení měla býti ukončením sporu patricijsko-plebej
ského, když při ní nešlo o vyrovnání rozdílů rodových, nýbrž jen

4) Tak Becker II., 3. 30; Lange 2. 494; Herzog I. 320; Mommsen, 
d. röm. Trito. 105.

5) Proti tomu se vyslovil Kübler s. v. centuria v R-E.
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o to, aby vrstvám méně zámožným bylo dáno lepší právo hlaso
vací. Že pak by „sex suffragia“ byla bývala ještě tenkrát čistě pa
tricijská, není nikterak pravděpodobno, jak svrchu se ukázalo. 
Konečně máme i místo Liviovo 21. 63, kde se zmiňuje o činnosti 
Flaminiově; dalo by se očekávati, že by v této souvislosti byl učinil 
aspoň zmínku o jeho účasti na díle reformy, ale nedočitáme se 
o tom nic.

Nelze tedy bližšího data reformy určití. Závažnější jest však 
otázka, v čem ta reforma spočívala. Zprávy o ní jsou totiž kusé 
a nepřesné. Celkem ještě nejlépe se o ní zmiňuje Liv. 1. 43. 12 po 
výkladu o zřízení Serviově; praví: nec mirari opportet post expletas 
quinque et triginta tribus duplicato earum numero centuriis iuni
orum seniorumque ad institutam ab Servio Tullio summam non 
convenire.

Dion. H. 4. 21. poznamenává εν δε τοίς καί}’ ^μάς κεκίνηται 
χρόνοις και μεταβέβληκεν είς τδ δημοτικώτερον . . . ον των λόχων 
καταλν&έντων, αλλά της κλήσεως αύτών ονκέτι τήν άρχαίαν ακρί
βειαν φνλλαττονσης . ... .

App. b. c. 1.59. píše, νομίσαντες. .. ούτε τάς χειροτονίας, έν 
τοίς πένησι καί ΰρασντάτοις άντί των έν περιουσία καί ενβονλία 
■γιγνομένας δώσειν ετι στάσεων άφορμάς. Jak má se tomuto místu 
správně rozumět), ukázal E. Meyer, D. angebliche Centurienreform 
Sullas, Hermes 33. r. 1898 str. 652 n; Appianos na uved. místě 
zmiňuje se o dvou zákonech Sullových: 1) žádný návrh nesmí 
před lid bez probuleumatu senátu a 2) hlasování nemá se diti po 
tribuích, nýbrž po centuriích, jak nařídil král Servius. Tím zrušil 
Sulla legem Hortensiam z r. 287 a zákonodárnou moc dal jen 
centuriím, reformy centurijního zřízení se však nedotkl. Obecný 
výklad tohoto Appianova místa, že totiž Sulla obnovil Serviovskou 
centurijní ústavu, není správný.

Centurií šatných se tedy reforma nedotkla, ty trvaly dále, 
rovněž i jejich rozdělení na seniores — iuniores (Cic. in Verr. 5. 
15.38; Hor. AP 341). Také i classes zůstaly (Sali. Iug. 86; Cic. 
Phil. 2. 33. 83.). Příslušnost k určité třídě řídila se censem i nadále. 
První třídě census však byl zvýšen (na 120.000 assů), třídě páté 
snížen (na 4000); zdali se to stalo ve spojení s reformou čili nic, 
není známo, a konečně je věcí vedlejší. Stejně zůstaly centurie 
spojeny s třídami, avšak nově nastalo vzájemné spojení centurií 
s tribuemi způsobem organickým. Centuria praerogativa (která totiž 
hlasovala napřed) nazývá se od té doby jménem tribue, na př. 
Aniensis iuniorum (Liv. 247. 12) a v komitiích centurijních mluví 
se o volání tribuí (Plut. Cato min. 42; Cic. de 1. agr. 2. 2. 4; Suet. 
Caes. 80 a j.).

Dle Livia byl při reformě počet tribuí zdvojnásoben centuriemi 
iuniorum a seniorum. Poněvadž však ani po reformě nebylo tribuí 
70, nýbrž stále jen 35, nutno jistě výrazu Liviovu rozuměti tak,
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že každá tribue se skládala ze dvou polotribuí, jedné seniorum, 
druhé iuniorum. S tím se pak shoduje ta okolnost, že na nápisech 
z doby císařské (kdy ovšem celé toto zřízení už nebylo než jen 
formou) čteme na př.: tribus Suburana iuniorum a p. (CIL VI 199, 
200 a j.)

Konečně plyne z Livia, že celkový počet centurií byl po re
formě jiný, než před ní ; on ovšem nepraví, byl-li větší či menší. 
U první třídy lze se počtu jakž takž dopátrati. Máme totiž dosti 
často připomenutu centurii praerogativní, jež byla vždy z 1. třídy; 
vždycky jest označena jménem tribue a určením, zda seniorum 
či iunorium; poněvadž dalšího bližšího označení není, nutno souditi, 
že v první třídě byla z každé tribue jedna setnina iuniorum a jedna 
seniorum, celkem tedy 70 setnin J)

(J tříd ostatních však není podobného poukazu, z něhož by 
bylo lze dojiti k výsledku, proto už od dob humanistických se 
vedou spory o formě opravy centurijního zřízení Řešení celkem 
prosté a při tom vyhovující, jež také bývá nyní přijímáno, podal 
už římský mnich Octavius Pantagathus.1 2 * * * * *)

Vykládá reformu takto: zdvojení týká se všech tříd, takže 
každá třída obsahovala z každé tribue dvě setniny (jednu seniorum, 
druhou iuniorum), dohromady tedy jedna třída 70 setnin, všech 
pět tříd 350 setnin pěších. Čili naopak : každá tribue měla pět 
setnin seniorum a pět setnin iuniorum (každou z jiné třídy.8)

Tímto řešením vyhoví se úplně zprávě Liviově. K 350 pěším 
setninám přistoupilo pak 18 setnin jízdy a také asi oněch pět setnin 
„přiřazených“: dvě fabrum, dvě tubicinum cornicinumque a jedna 
accensorum; dle toho by úhrnem bylo 373 setniny; většina při 
hlasování 187 setnin, takže vrchu mohli dosáhnouti občané nej
zámožnější teprv tenkrát, když se k jízdě přidaly první dvě třídy 
a ještě značná část třetí třídy. To byl pokrok proti dřívějšku, kdy 
stačili sami jezdci s první třídou, aby přehlasovali veškero ostatní 
občanstvo.

Nutno přiznati, že sice z doby po reformě nemáme výslovných 
zmínek o centuriích „přiřazených“, avšak jejich existence je svrcho
vaně pravděpodobná jak pro ráz a určení těchto setnin, tak i pro 
zmínky o „collegium fabrum tignariorum“ (Dessau 11. 1.6588) a „col
legium tibicinum a liticinum (Dessau IL 1. 6170) v době císařské. 
Je pravděpodobno, že tato collegia se vyvinula z oněch setnin.

1) Tento počet má i Cic. de rep. 2. 22. 39, jenž — jak vyloženo, 
asi omylem — jej uvádí pro starší dobu před reformou.

2) 1494—1561; jeho výklad, obsažený v listu žákovi Antoniu Augu
stinovi, otiskl Drachenborch ve svém kritickém vydání Livia.

s) Pantagathus pak ještě počítal 35 neb 70 setnin jezdců a jednu
setninu VI. třídy capite censorum,, takže měl úhrnný počet setnin 386
neb 421 ; to však není správné, poněvadž počet jízdních setnin se
nezměnil.
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Základní výklad Pantagathův došel souhlasu u četných histo
riků a starožitníků nejen starších,1) nýbrž i novějších, byť ovšem 
v některých jednotlivostech se moderní badatelé lišili. Z novějších 
Genz (D. Centuriatcomitia nach d. Reform, pr. Freienwalde 1892) 
a Klebs (Zsch. d. Savignystiftung XII 1892, 181) popírají existenci 
setnin řemeslníků a hudebníků po reformě, ale rekonstrukci Panta 
gathovu přijímají, rovněž i Kübler (R — E s. v. centuria), jenž ji 
považuje za nejprostší řešení, ač netají, že konečné rozhodnutí není 
při nedostatku zpráv jisto, a de Sanctis.2)

Jiní badatelé však pronesli o reformě mínění jiná, odchylná, 
tak Niebuhr (111. 382) položil reformu už do r. 304, kdy bylo 31 
tribuí a soudil, že se při ní vůbec nedbalo tříd, každá tribus prý 
měla centurii seniorum a iuniorum, a to činilo s 18 jízdními set- 
ninami celkem 80 setnin. Doplněním počtu tribuí na 35 stoupl prý 
počet setnin o osm. Ačkoliv Niebuhra následovali i jiní, zejména 
Huschke (Verf. d. Serv. Tulí. 1838, kap. 12), jenž pokusil se i o rozvrh 
setnin na jednotlivé třídy, přec nutno je odmítnouti jako nesprávné, 
protože úplně pouští se zřetele spojení s třídami, o němž přec jsou 
výslovná svědectví.

Madvig (119) spojil podivuhodným způsobem výklad Panta
gathův a počet Niebuhrův, bylo prý sice 350 oddělení, ale ta 
tvořila dohromady jen 70 setnin, poněvadž vždy při hlasování se 
pět oddílů spojilo. Pro takové tvrzení není ovšem vůbec opory. 
Lange (II. 491 nn) vykládal, že prý bylo celkem 70 polotribuí se 
70 hlasy, a v každé polotribuí pět centurií jako pododdělení. Z 18 
jízdních setnin hlasovaly vždy tři dohromady. Paul Guiraud3) soudí 
z některých míst, že i po reformě měla první třída sjezdu majoritu,
čili že nezměnil se celkový počet 193 centurií, nýbrž jen jejich
rozvržení. Bylo prý v

I. třídě 70 setnin pěších + 1 fabr. tign.,
II. » 35 „ w + 1 „ aer.,

III. n 20 „ n
IV. » 20 „ » + 1 liticinum
v. r 25 „ n 1 corn. + cap. cens.

K tomu 18 setnin equitum. Tuto Guiraudovu konstrukci vy-
vrátil dobře B1 o c h,1) zejména výslovným svědectvím Liviovým
o změně počtu centurií.

Mornmsen, jenž dříve (Röm. Tr. 72 n) uznával výklad Panta
gathův, později (R. St.-r. III. 275) přichýlil se k Madvigovi. Bylo

‘) V. lit. u Beckera II. 3. str. 9. p. 30 a Langa II. 506.
-) V článku La reforma del ordinamento centuriato, Studi Romani li.

r. 1914, str. 1 n. 73 n.
') De la réforme de comices centuriates au Même siècle, Rev. Historique 

1881, 1—24.
') La réforme démocratique à Rome au Même siècle av.J. C., Rev. Hist. 

1886, str. 1 n.
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zas jen 193 hlasů, poněvadž jen 70 setnin I. třídy mělo po hlase
samostatném, kdežto setniny IL—V. třídy prý měly dohromady jen
100 hlasů To vysoudil Mommsen z (textově porušeného) místa 
Cic. de rep. 2. 22, jež vztahuje na dobu po reformě. Cicero totiž
vytknuv, že 18 setnin jezdců se 70 setninami první třídy (o tomto
čísle viz výše) a setninou fabrum tignariorum tvoří 89 setnin „quibus 
ex Cílil centuriis — tot enim reliquae sunt — octo solae si 
accesserunt, confecta est vis populi universa“. Poněvadž v počtu 
104 setnin jest jedna fabrum aerariorum, dvě hudebníků a jedna 
capite censorum, zbývá pro druhou až pátou třídu dohromady sto 
setnin. Blíže prý jich rozvrhnouti nelze, ale z Cic. Phil. 2. 33. 82. 
prý plyne, že hlasování rozhodla už druhá třída. Své mínění o ome
zeném hlasovacím právu 11.—V. třídy odůvodňuje Mommsen ještě 
tím, že prý „dáti méně majetným lepší hlasovací právo než ma
jetným, by nebylo demokratické, nýbrž hloupé...“ (111 278). Momm- 
senova konstrukce zakládá se na omylu. Je jisto, že Ciceronova 
zpráva týká se ústavy Serviovy (to dokazuje celkový počet setnin), 
a mylné je jen číslo z první třídy. Stejně ani uváděné místo Cic. 
Phil 2. 82 o volbě Dolabellově není možno vykládati tak, jak činí 
Mommsen. Dobře se proti němu obrátil Klebs1) a ukázal na 
všechny slabé stránky jeho výkladu, zejména na nemožnost, či 
aspoň nepraktičnost a těžkou provednost hlasovacího způsobu, při 
němž by 280 setnin mělo jen 100 hlasů. Klebs také znova zdů
raznil, že Cicero v 2. knize de rep. mluví o Serviově zřízení, ni
koliv o reformě jeho.

B. Gera the wohl2) v exkursu dovozoval, že centurie a polo- 
tribue jsou totožné. Bylo prý 70 setnin pěších a 6 setnin jízdy. 
Jednotlivé třídy hlasovaly v každé setnině pohromadě a tím staly se 
z nich jakési pododdíly setnin. —

Nic takového nelze dokázati, zvláště pak není správné, že bylo 
jen šest jízdních setnin.

J. Kappeyne van de Coppello3) uznává 18 jízdních setnin, 
klade reformu do r. 241 a uznává Ciceronovu zprávu za správnou 
proti Liviovi a Dionysiovi; pokud se týká počtu hlasů, tu soudí, že 
každá polotribue měla jeden hlas, který ale byl určován hlasováním 
každé třídy do té polotribue patřící zvlášť. Tak prý bylo celkem 
70 tributních centurií a 350 třídních centurií. — To je zas smíšení 
názoru Pantagathova a Niebuhrova, ale nesprávné.

W. Soltau (Jahrb. f. Philologie 151. 1895 str. 410) soudí, že 
na uv. m. se Cicero dotýká reformy. Bylo prý celkem 371 setnin,

’) Die Stímmungszahl und die Abetimtnungsordnung d. reformierten 
servianischen Verfassung, Zsch. dl. Savignystift. XII., 1892, str. 181 
až 244.

*) Die Reiter und die Ritterzenturien zur Zelt djer römischen Re
publik, Mnichov 1888.

’) Abhandlungen zum röm. Staats- und Privatrecht I. Betrach
tungen über die Komitien, ßtuttgart 1885.
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ale pro hlasování jen 231 (70 + 35 + 35 + 35 + 35+18 jezdců + 
2 fabrum+ 1 proletar.). 1 tato konstrukce trpí stejnou vadou, jako 
dřívější, a kromě toho ani nehoví počtu Ciceronovu, jak se ho 
Soltau dovolává, poněvadž dle Cicerona stačilo osm setnin druhé 
třídy, aby zajistilo většinu jezdcům spojeným s první třídou, kdežto 
u Soltaua je jich potřebí 27. V článku Classis und Clases obměnil 
svůj názor jen nepatrně.1)

Přehlédneme-li všechna mínění v reformě, jež nesouhlasí s Panta- 
gathem, je zřejmo, že vycházejí vesměs se stanoviska, že Ciceronova 
zpráva de rep. 2. 22 je úplně správná a týká se jeho doby. To 
obojí však je pochybné. Stejně pak nelze schvalovati redukce 
hlasů, jíž se někteří badatelé dopouštějí, nechtíce uznati počet Panta- 
gathův pro hlasování.

Zbývá ještě otázka, jaký měla ta reforma účel. Řada badatelů 
(Niebuhr uv. m, Herzog 1 320 a j.) ji považuje za velmi polovičatou, 
jíž prý nebyl starý konservatívní ráz ústavy nijak změněn. Ale proti 
tomu stojí zřejmá svědectví starověká, jež výslovně přičítají reformě 
demokratický ráz (Dion. H. 4. 21 : μεταβέβληκεν είς το δημοτικώ
τερον a j.), a konečně souvisí to i s celkovým vývojem římské 
ústavy. Staré zřízení Serviovo zakládalo se na falanze — odtud 
i taková různost vystrojení. ' Nehybná falanx byla vystřídána po
hyblivějším zřízením manipulním, v němž nastalo větší vyrovnání 
výzbroje, větší vzájemná rovnost ve službě branné, a to se pro
jevilo i nutností nové úpravy hlasovacího práva. Reforma ovšem 
nebyla naskrze demokratická, jak to ostatně dobře vystihl Dion. 
H. už svým výrazem είς το δημοτικώτερον, poněvadž vliv majet
ných sice omezovala, ale převahy jejich neuklidila docela.2)

Dalším změnám už římská centurijní ústava podrobena nebyla. 
(Sali.) de republ. ord. 2. 8. sice podává zprávu, že mladší Gracchus 
r. 122 podal návrh, jímž byla rušena jednak centuria praerogativa, 
jednak se mělo hlasovati bez ohledu na třídy. Návrh však nebyl 
přijat.

1 za císařství potrvala organisace centurijní, avšak poněvadž 
za Tiberia pozbyla komitia praktického významu, zůstala z něho 
jediné forma. Připomínají se nápisně setniny iuniorum a seniorum, 
tvořící dohromady corpora (CIL VI. 10.215, 10 218 a j.) V tribui 
Suburana vyskytovalo se i jakési corpus Iulianum (CIL VI. 198), 
a také corpora foederata, vzniklá patrně spojením jednotlivých korpor 
seniorum, iuniorum a Julianského. V tribui Esquilinské bylo corpus 
Augustale (CIL VI. 10. 216 a 10. 217). Jak svědčí název, může corpus

') Reformy se též týkají pojednání: F. Schmidt, De mutatis centuriis 
Servianis, diss. Giessen 1890, J. Sanojca, De comitiorum centuriatorum mutata 
ratione, pr. Lvov 1893.

3) Pais (St. er. II. 505) uvádí dobré důvody historické pro to, že reforem 
centurijního zřízení bylo vlastně několik, postupně dle vnitřního státního vývoje.
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Iulianum Augustale pocházeti až z doby císařské, patrně tedy k do
savadním 10 setninám každé tribue přistupovaly ještě další; corpus 
Iulianum mělo na př. 6 setnin (CIL VI 198).

Význam měly potom za císařství centurie jen jako díly tribuí 
při podělování obilím a penězi. V téže funkci připomínají se až do 
IV. stol. po Kr. (srv. Mommsen III. 276).

§ 15. Neobčané.
Kdo nebyl občanem (civis), byl cizincem (peregrinus). Mezi 

občany a cizinci všeobecně právního poměřu nebylo, ale mohl 
býti případ od případu upraven s určitými cizinci, obcemi i jed
notlivci, s nimiž Římané přicházeli ve styk. Podkladem jeho byla 
smlouva uzavřená „na věčné časy“, ta způsobila vžájemný poměr.1)

Smlouva se uzavírala vždy mezi zástupci obce cizí a zástupci 
Říma, jimiž byli vrchní magistráti, později vždy se uplatňoval při 
tom senát a komitia. Taková smlouva slula foedus; seznam jed
notlivců a obcí, s nimiž foedus bylo uzavřeno, nazývalo se formula 
a mie o ru m.2)

Trvání smlouvy bylo určeno na věčné časy; při jednotlivcích 
tedy přecházela její platnost na potomky (Liv. 33. 38. 2). Výjimku 
činily smlouvy, jež republika římská uzavřela s králi a samovládci, 
poněvadž po nich nenastupovali vždy jejich potomci. S nimi byla 
uzavírána jen smlouva na doživotí’·) a proto bylo ji potřebí s ná
stupcem obnoviti. Po zavedení principátu se na stanovisku římském 
nezměnilo nic, a smrt jednotlivých císařů nijak se nedotýkala 
platnosti smluv uzavřených Římany, poněvadž monarchie nebyla 
právně zavedena na místo republiky, nýbrž udržovala se formami 
staré ústavy. Bylo ovšem možno smlouvu zrušiti, byť i byla uza
vřena na věčné časy.

Poslové cizích obcí s Římem smlouvou spojených, kdykoliv 
přišli do Říma, dostali od státu římského byt i zaopatření pro dobu 
svého pobytu, jakož i čestná místa při všech slavnostech (Varro, 
L. 1.5. 155).

Takový svobodný cizinec, jenž měl s Římany smlouvu přátelskou, 
slul původně hostis/) kterýž výraz však označoval také tyto spo
jence i tenkrát, když smlouva byla s nimi zrušena a zahájeno ne-

’) Na př. hospitium publicum, amicitia: srv. Liv. 5. 28. 5; Diod. 14. 93. 
CJL Γ-, 2. 588.

0 Liv. 26. 24. 6; 32. 33. 7; 38. 9. 10.
■<) Proto také niakedonský král Perseus prohlásil: foedus cum patre ic

tum nihil ad se pertinere, Liv. 38. 38. 2.
9 Varro. L. 1. 5. 3. tum ex verbo dicebant peregrinum, qui suis legibus 

uteretur.
106



přátelství; odtud pak jméno toto přešlo na nepřítele vůbec a ztratilo 
svůj původní význam. Cizincům, s nimiž byly uzavřeny smlouvy, 
se pak říkalo peregrinus, exter, externus, extraneus. Posléze uve
dených názvů se užívalo zejména pro cizince mimoitalské. Latinové 
byli původně sice také peregrini (Gai. 1.79), ale obyčejně byli 
zváni svým jménem vlasním; působila tu jistě příbuznost kmenová 
s Římany, jež Latinům poskytla mnoho výhod před ostatními 
cizinci.1)

Nutno proto zvláště pojednati o postavení, jež zaujímali

Latinové.
Byla doba, kdy kmenově a jazykově příbuzné obyvatelstvo 

střední Italie, Latinové, bylo vzájemně rovnoprávno a bylo často 
i označováno společným jménem: nomen Latinum.* 2) Nomen Latinum 
se však časem rozpadlo na několik drobných státečků (populi) 
samostatných, jichž jádrem bylo nějaké významnější město, Řím, 
Praeneste, Alba a jiná města nominis Latini. Původně byly si tyto 
státečky rovny a teprv když se Řím tak vzmohl nad jiné, vylíčila 
tradice i jeho počátky ve světle odpovídajícím více jeho pozdějšímu 
mocenskému postavení.

Už od nejstarších dob připomíná se spolek těchto latinských 
městských států, v jehož čele stála zprvu Alba Longa, avšak už 
za doby královské uchvátil toto prvenství Řím.3) Ostatní Latinové 
se sice hleděli zbaviti nadvlády Říma a tradice zaznamenává ně
kolik pokusů toho ke konci doby královské i na začátku republiky,4) 
ale marných; spolek ostatních měst s Římem byl stále obnovován 
a s ním i prvenství Říma ve spolku.5 6) Smlouva tato byla vystavena 
na fóru, kde ji viděl ještě Cicero.0)

Spolek latinských měst nazýval se pak také nomen Latinum 
(Fe 27ö) a jobsahova! vedle Říma a Alby všechny samostatné 
obce latinské, které dle pověsti byly založeny z Alby. To byly 
obce starolatinské, populi priscorum Latinorum (Liv. 1. 32), na 
rozdíl od obcí až později Římany založených. Spolek celý se na
zýval i commune Latium, τό κοινόν των Λατίνων.1) Populi Latini 
(Liv. 1.45. 2) značí jednotlivé samostatné obce, z nichž se spolek 
skládal.

*) Mornmsen,III. 590 nn. Baron, Peregrinenrecht u.ius gentium. Lipsko 1892.
-) Nomen značí kmen vůbec, kdežto „populus“ je národ se státní samo

statností; proto často proti sobě nomen Latinum a populus Romanus, CIL 
X. 797 a j.

:!) Cincius u Fe 276, lze srovnati i líčení Liviovo a Dionysiovo.
4) Liv, 2. 14. 5; Dion H. 5. 39; 7. 5.
>) Tak i v smlouvě, jíž uzavřel konsul Sp. Cassius, dle tradice r. 493 

Liv. 2. 33. 4; Dion. H. 6. 95.
6) Pro Balbo 23. 53: Liv. 2. 33. 9; Dion. H. 6. 95 uvádí z ni leccos, avšak 

sotva přímo. Srv. Pais, St. crit. Π. 233 nn.
·) Dion. H. 4. 45; 5. 61 ; 8. 15. Fe 276.
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Právní postavení Latinů k Římu slulo ius Latii, nebo Latinitas 
(Cic. ad. Att. 14. 12. 1. Suet. Aug. 47. a j.), v době císařské pak 
velmi často Latium. Latin sám obyčejně nazýván homo nominis 
Latini, zřídka Latinus („civis ex Latio“ u Sali. lug. 69 je nepřesný). 
Obce latinské zvali Římané municipia neb coloniae. Jména colonia 
se užívalo u těch, které byly založeny až později usnesením spol
kovým neb římským.

Spolek latinský pořádal každoročně slavnost k poctě Jova 
Latiaris, zvanou Latiar neb feriae Latinae. Slavnost byla 
prastará, jak možno souditi už z pověsti, která přičítala její zřízení 
Faunovi a Aeneovi (schol. Bob. in Cic. p. Piare. § 23 ed.Stangl). 
Jistě tedy slavena byla v dobách, kdy v čele spolku byla Alba, 
avšak to nebránilo římským annalistům, aby její zavedení nepřičtli 
jednomu z obou Tarquiniů.1) Za doby historické ovšem „üvovot 
νπερ πάντων καί τήν ηγεμονίαν των Ιερών £χονοι 'Ρωμαίοι“ Dion. 
Η. 4. 49) a římští magistrát! rozdělovali maso obětních zvířat spo
jencům.

Přijití na slavnost bylo znakem příslušnosti k spolku. Slavnost 
však potrvala, i když spolek byl zrušen.

Svrchovanost Říma v latinském spolku se projevila zřejmě 
i tím, že za Servia Tullia byl na římském Aventinu vystavěn 
chrám Dianin společným nákladem Latinů (Varro L. 1. 5. 43).

Samostatnost spolkových obcí nebyla celkem omezena; zúžena 
byla jen po té stránce, pokud toho vyžadoval spolkový účel, na 
př. společná obrana proti společnému nepříteli, k níž byly obce 
povinny určitým kontingentem. Ovšem vzájemné válečné zápletky 
nebyly vyloučeny, ale po dobu Latiaru se musilo zachovati příměří.* 2) 
Také přirozeně i smlouvy mezi sebou mohly jednotlivé obce uza
vírat, na př. Římané měli zvláštní úmluvu s Laviniem, s Gabii.3> 
Na takových jednotlivých smlouvách spočívalo commercium a co
nubium jednotlivých latinských obcí s Římany. Prameny annalistické 
tvrdí, že latinské obce nesměly válčiti samy o sobě se státy ne- 
iatinskými;4) poněvadž Římané smlouvu s Karthagern uzavřeli za 
sebe i za své spojence (Polyb. 3. 22)., zdá se tím býti prokázáno, 
že v pozdějším vývoji nesměly spolkové obce ani samostatných 
smluv s cizími státy uzavírali.

Základem spolkové organisace byla hromada spolková, con
cilium,5) jež se scházela na úpatí hory Albské u pramene Feren- 
tiny. Snad se tato hromada scházela při slavnosti latinské. O další 
organisaci spolkové není nic známo, ani kdo byli zástupci jednot
livých obcí. V čele spolku byli snad původně králové albští, potom

*) Dion. H. 6. 95; 4. 40. de vir. ili. 8. 2; schol. Bob. 1. 1.
2) Macr. Sat. 1. 16. 16; Dion. H. 4. 49.
3) Liv. 1. 14. Dion. H. 4. 58; Hor. ep. 2. 1. 25.
4) Liv. 2. 30. 8; Dion. H. 8. 15; 9. 60 a j.
5) Fe 276; Dion. H. 5. 50.
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římští; později připomínají se dva latinští praetores (Liv. 8. 3. 9; 
Dion. H. 3. 34; 5. 61); lze však pochybovati, že Římané nechali 
vrchní správu nějakým neřímským úředníkům, když sami měli 
spolek v moci. Jest možno se domnívati, že připomenutí praetores 
spolku jsou z doby odboje protiřímského.

Byla snad i nějaká spolková rada, aspoň připomíná se deset 
„principes Latinorum“, kteří asi byli jejími zástupci (Liv. 8. 3. 8). 
jaký byl její okruh působnosti, nelze určiti ; připomenutá jednou 
(Liv. 1.51.9) pjavomoc soudní není nijak zajištěna.

Poměr k Římu pokládá se za rovné spojenectví (Liv. 8. 4. 2), 
avšak ve skutečnosti tu bylo jen zastřené poddanství, jak i otevřeně 
tu i tam Římané přiznali (Liv. 1. 52, 4; Polyb. 3. 22; Dion. H. 3. 54;. 
Magistráti římští ukládali Latinům na základě smlouvy přiváděti 
vojsko, jemuž veleli Římané.1) >

Kořist válečná dělila se na rovné dva díly ; v době, kdy Římané 
i Latinové měli ještě spolek s Herniky, děleno bylo na tři díly.* 2)

Nelze dnes sledovati v přesném postupu, jak se původní foedus 
aequum změnilo v nadvládu římskou, jistě však došlo k tomuto 
stavu věcí velmi záhy.

Spolek byl rozpuštěn r. 338 po válce latinské. Zrušeno bylo 
právo latinských obcí uzavírat! vzájemně mezi sebou smlouvy 
a každá obec byla od té doby v individuálním poměru k Římu. 
Na místo organisace spolkové nastoupila organisace římská. Ně
kterým obcím dána byla civitas sine suffragio. Na skutečném po
stavení Latinů se tím nezměnilo skorém nic, jen forma byla jiná : 
místo fiktivního foedus aequum nastoupila i právní forma odpo
vídající skutečným poměrům. 1 v tomto novém postavení měli 
Latinové značné výhody proti jiným obyvatelům pokořeným. Kruh 
jejich se stále šířil zakládáním latinských kolonii, které ovšem po 
zrušení spolku zavpděl Řím sám, a latinisováním obcí jiného jazyka.3) 
Ztatinisovaným obcím dáváno bylo právo latinské, za císařství 
stávalo se to i obcím v provinciích.4)

Jak už připomenuto, byly celkem dvě kategorie latinských 
měst: a) prisci Latini a starolatinské kolonie, které měly právo 
Iepšj, b) města, jimž se dostalo latinity později, a kolonie latinské 
až Římany založené. Tato druhá skupina měla horší právo, t. zv. 
ariminské, čili právo 12 kolonií, t. j. Ariminřa, založeného r. 268 
a 11 kolonií téhož práva, vzniklých od r. 263 až do války spo
jenecké (Cic. p. Caec. 35. 102), jež uděleno také městům v pro
vinciích.

Skupina priscorum Latinorum zmizela po válce spojenecké, 
poněvadž všem se dostalo římského práva občanského, byf i růz

’) Liv. 1. 26. 1; 52. 5; 6, 10. 6; 7. 12. 7 a j. pak 3. 4 10; 8. 6. 14; Dion. 9. 5.
-) Liv. 2 41. 1 ; Dion H. 6. 95; Plin. NH 34. 20.
3) Ferentinum Liv. 34. 42. 5.
4) Plin. NH; 3. 135.
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ného stupně. Latinské právo konce republiky a principátu bylo 
tedy vesměs horší kategorie a udržovalo se zejména v provinciích, 
jsouc i nadále udíleno (Suet. Aug. 47). Odtud zmínky právníků 
doby císařské o Latini coloniarii.1)

Právo latinské mohl miti jen obyvatel určitého města neb ko
lonie latinské, bez vztahu k němu bylo vlastně nemožno. V tom 
změnu učinila až lex Iunia Norbana z r. 19 po Kr. (lust. Inst. 1. 
5.3), jež dala latinitu osobně propuštěncům, jejichž manumisse 
nevyhovovaly zákonné formě.

To byli t. zv. Latini Iuniani.* 2 *)

Postavení Latinů a jejich výhody.
A) Římané nevyvodili všech důsledků ze své suverenity nad 

Latiem a nerozšířili nad ním své moci zákonodárné úplně, nýbrž 
ponechali — zejména v oboru soukromého práva — stará zřízení 
domácí. Nesmí se ovšem zapomínati, že nebylo asi valných od
chylek ve zvycích soukromoprávných mezi Latiny vůbec, a tedy 
domácí jejich zřízení se nelišila tak příliš (srv. Paulus Sent. 4. 9. 3). 
Tato shoda způsobila, že Římané a Latinové měli commerciu m?)

Proto:
1. Mezi Římanem a Latinem byla možná adopce i arrogace. 

(Liv. 41. 8.)
2. Latin mohl nabýti nemovitostí na území římském, Říman 

na území latinském, a státi se tam municeps.
3. Pro zadlužení (nexum) a splacení dluhu platí vzájemnost 

ustanovení občanského práva (Cic. p. Caec. 35. 10T)
4. Latinové mohli si právoplatně s Římany odkazy činiti a je 

přijímati (Cic. ib.)
5. I po ustanovení praetora, qui inter cives et peregrinos ius 

dicit, patřily spory Latinů a Římanů neb Latinů mezi sebou před 
městského praetora.

Vzájemné commercium mezi Latiny bylo r. 338 sice zrušeno 
(Liv. 8. 13. a 14), ale později pravděpodobně obnoveno.

Některá ustanovení a zákony soukromého práva, vydaná 
občanům římským, se však nevztahovala na Latiny, tak zákon 
proti lichvě a přepychu (Liv. 35. 7. 2; Macr. Sat. 3. 17.6).

B) Conubium všeobecně asi Latinům dáno nebylo. Připo
mínají se sice sňatky římsko-latinské začátkem republiky,4) a pak

») Gai. 1. 22. a 28 79; 3. 5 ; Ulp. 19. 4.
2) Gai. 1. 22. 29; Tac, Ann. 13. 27 a j.
8) Dokladu všeobecného není; poněvadž však dle Ulp. 19. 4. je měli La

tini coloniarii a Iuniani, je zřejmo, že nemohlo chyběti ani Latinům lepšího práva.
4) Liv, 1. 26. 2; Strab. 5. 3. 4; Dion. H. 6. 1.
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máme výslovnou zmínku Liviovu (8. 14. 10) o odnětí conubia 
po zrušeni spolku. To by sice neodporovalo domněnce o všeobec
nosti conubia u Latinů, ale hledí-li se k tomu, že i vlastním ob
čanům římským — plebejům bylo conubium dlouho upíráno, bude 
asi správnější mínění, že i u Latinů bylo conubium s Římany vá
záno na individuální smlouvu. V nejstarších dobách se nad to 
týkalo asi jen patriciů.

C) lus provocationis Latinové neměli a tím lišili se hlavně 
od občanů římských; magistrát římský mohl kteréhokoliv Latina 
k smrti odsouzeného beze všeho dáti popraviti (Salt. Iug. 69). 
L. Drusus navrhoval, aby se Latinům udělilo právo provokace 
(Plut. C. Gracchus 9), avšak brzo potom stali se Latinové občany 
římskými.

£)) Za jistých okolností mohl Latin dosici římského práva 
občanského neomezeného, aniž mu bylo zvláště uděleno, jak 
tomu musilo býti u peregrinò.

1. Latin, jenž se usadil v Římě, stal se eo ipso římským 
občanem, a za takového byl při censu počítán (Liv. 42. 10. 3). 
Nebylo k tomu potřebí nijakého dalšího jednání, než jen přihlášky 
u censu (Liv. 39. 3. 5; 41. 8. 6; 41. 9. 9). Ovšem, výhoda tato platila 
jen pro prisci Latini. Poněvadž však zařízení toto vedlo k vylid- 
ňování měst latinských a přeplňování Říma (Liv. 41. 8. 6.), bylo 
časem stanoveno omezení, že Latin může přestěhováním nabýti 
římského občanství jen tehdy, zanechal-li doma syna občana (Liv. 
41. 8. 9). Poněvadž Latinové tento předpis všelijak obcházeli, byli 
r. 177 z Říma vypovězeni všichni Latinové po r. 189 přistěhovalí 
(Liv. 41.9.9). Opatření toto bylo považováno za násilné, proto’ 
C. Gracchus pojal plán uděliti všem Latinům civitu (App. 1. 23), 
avšak návrh ten neprošel.

Získání civity přestěhováním bylo zrušeno zákonem Licinia 
Crassa a Mucia Scaeyoly r. 95.*)

2. Římského občanství přesídlením do Říma nabyli Latinové, 
kteří v domácí své obci zastávali některý z nejvyšších úřadů nebo 
byli v ní členy místního senátu. Tato výhrada platila asi pro Latiny 
horšího práva;* 2) připomíná, se sice poprvé až v lex Acilia de re
petundis z r. 123, ale je jistě mnohem starší a potrvala tak dlouho 
jako latinita sama. Později — jak se zdá — se ani nevymáhalo 
přesídlení do Říma.3)

3. Za posledního století republiky a v době císařské bylo La
tinovi možno i jinak nabýti občanství. Uvedená už lex Acilia de 
repetundis z r. 123 určovala také, že civity nabývá ten neobčan,

') Asc. in Cic. Corn. ed. Stangl p. 54; schol. ed. Stangl p. 12. Cic. de off. 
3. 11. 47. Dle Asconia přivodilo zrušeni toto válku spojeneckou.

2) Asc. in Pis. ed. Stangl p. 12.
3) Srv. Mommsen III. 641.
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jenž vystoupil v při jako žalobce a vyhrál. Latin, jenž takto získané 
římské občanství odmítl, dostal z něho aspoň ius provocationis. Zákon 
Serviliův z r. 111 př. Kr. omezil ustanovení zákona Aciliova jen na 
Latiny (Cic. p. Balbo 24. 54).

E) Latinové mohli se účastniti hromad lidu římského kdekoliv 
konaných; v Římě byla pro to pro ně losem určena jedna tribus 
(Liv. 25. 3. 16; App. 1. 23) a tedy patrně byli omezeni jen na ko
mitia tributní. Výsada tato platila všem Latinům veskrze, jak lze 
souditi z toho, že C. Gracchus zamýšlel uděliti toto právo všem 
Italikům, jakmilé by se Latinové stali římskými občany (App. 1. 
23). Praktické ceny ani významu to nemělo. Je možno, že byla 
tato výsada dána, až když počet kolonií latinského práva stoupl; 
bylo jím umožněno většímu množství římských osadníků činně se 
kolonie účastniti.1)

Ostatní cizinci.
Postavení ostatních peregrinů k říši římské bylo různé. Celkem 

lze rozeznávati dvě hlavní skupiny: A) autonomní a B) neautonomní 
cizince.

AJ Cizojazyčným obcím, jež se dostaly v odvislé vojenské 
spojenectví s Římem, bývala ponechána do jisté míry autonomie. 
Nejsíarší, s nimiž bylo takto naloženo, byli Hernikové, kteří ostatně 
byli brzo polatinisováni, potom řecká Neapolis r. .326, pak Samnité 
r. 290. Koncem třetího století pak se dostala do takovéhoto po
stavení celá Italie střední a jižní; města přímořská přispívala 
loďstvem, ostatní vojskem pozemním Časem i jednotlivé obce mimo- 
italské dostávaly se do téhož postavení.

Jejich spojenectví s Římem spočívalo ovšem na jejich poddanství, 
proto nejsou obce tyto seznamenávány ve formula amicorum, nýbrž 
ve formula sociorum (Liv. 43. 6. 10). Poněvadž tito „socii“ přišli 
do svého postavení deditione, tím že se* vzdali, byla jim 
smlouva diktována. Jméno socii vztahovalo se hlavně k jejich po
stavení vojenskému, jinak označováni bývali i jinými jmény, blíže 
vymezujícími jejich postavení. Názvosloví starověké není sice přesné, 
ale je přece možno rozeznati celkem zas dvě skupiny „peregrinů 
autonomních“:

1. foederati, civitates foederatae, k nim nepatřili všichni, kdož 
vůbec s Římany uzavřeli foedus, nýbrž jen ti, kteří je uzavřeli na 
základě deditionis a měli tak svou samostatnost smluvně vytčenu 
(vždy ovšem omezenu) a zaručenu. Latinské obce sice k nim patřily, 
avšak z důvodů vytčených se stavěly mimo ně a nad ně.

Obce a panovníci, kteří uzavřeli s Římany smlouvu dobro
volně, nebyli tedy zváni foederati, nýbrž jen amici et socii, řecký

*) Herzog 1. 1008.
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ενσπονόοι. Všeobecný název pro obce, které se spravovaly samo
statně, byl „c i v i t a t e s 1 i b e r a e“, a poněvadž k nim ovšem patřily 
všechny „civitates foederatae“, vyškytal se často výraz „civitates 
liberae et foederatae“.

2. Jiné obce neměly s Římany foedus, nýbrž jejich postavení 
bylo upraveno senatus consultem neb zákonem, a tedy v důsled
cích toho, že vzájemné postavení s Římem nespočívalo na s m 1 o u v ě 
(byf i diktované), nýbrž na nařízení i formálně jednostranném, 
mohla býti jejich privilegia kdykoliv odvolána. To byly civi
tates liberae, aneb liberae sine foedere, neb immunes ac liberae?) 
Častěji, téměř obyčejně však výrazu liberae bylo užíváno jen pro 
skupinu první, civitates liberae a foederatae; nutno tak souditi 
z toho, že řecké obce, o nichž víme určitě, že měly s Římany 
foedus po dedici, byly označovány jen názvem liberae, řecký 
αντονύμοι (Plin. N. H. 4. 24. CIL X 1601).

Ještě častěji než foederati a liberi sluli tito peregrinové se 
samosprávou socii populi Romani, (σύμμαχοι). Ačkoliv — jak už 
častěji připomenuto — Latinové také vlastně k nim patřili, přec bývali 
stavěni a uváděni zvlášf: socii ac nomen Latinum, kteréžto spojení 
vyskytovalo se přirozeně i v rozmanitých obměnách: homines 
nominis Latini et socii Italici, socii nominis Latini.2)

Postavení těchto „spojenců“ národa římského bylo vždy vy
tčeno a práva jejich vymezena ve smlouvě neb zákoně. Proto tolik 
individuálních úchylek.

Přirozeně jim byla zapovězena veškera politika zahraniční 
a jakékoliv smlouvání s jinými státy.3) Jejich samostatnost se jevila 
zejména právem raziti mince a tím, že do jejich vnitřních věcí se 
nesměl vměšovati římský magistrát. Správu a soudnictví si tedy 
opatřovali sami.4)

Jak také naznačuje někdy užívané pojmenování jich immunes, 
neplatili daní národu římskému, nýbrž ponechávali si sami výtěžek 
jejich i cel. Ovšem byli povinni (kromě povinnosti vojenské) pro- 
dávati Římu naturalie a starati se o ubytování úředníků i vojska.5)

B) Skupinu peregrinů nesamosprávných tvořily ty obce neb 
ta území Římany podrobená, jež nepatřila ani do kategorie sociorum, 
ani nedostala civity neb latinity. Přechodně, kratší či delší dobu, 
byly v postavení nesamosprávných peregrinů obce, jež se Římu 
vzdaly, ale jichž postavení nebylo ještě upraveno tak či onak. 
Trvale se takový poměr vyskytl poprvé při podmanění Sicílie 
r. 241 a pak vůbec při provinciích, v nichž pak časem některým 
městům určována postavení jiná.

>) Cic. Verr. 3. 6. 13; Liv. 39. 37. 13; App. 1. 102.
9 Liv. 29. 24. 14; 35. 7. 5; 41. 8., Cic. rep. 3. 29. 41; Sali. Iug. 40. 2.
s) Liv. 38. 8. 10., Dig. 49. >5. 7. 1. 
h Poi. 6. 14. 8; Strab. 4. 15; CIG. 2222. 2737.
5) Cic. Verr. 4. 9. 21. a 67. 150; CIL I2 204. a j. Výjimkou však byly 

poplatný i některé z těchto obci. Srv. Mommsen lil. 682 nn,
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Smlouva o dedici, jíž veškerá práva poraženého přešla na 
vítěze, nebyla a nemohla tedy býti ustanovením, upravujícím po
stavení poražených, nýbrž poměry byly urovnány až nějakým 
aktem se strany římské (SC, zákonem, smlouvou). Když však i po 
této úpravě poměrů zůstane ten přechodní stav trvalým, pak těm, 
kdo se vzdali, zůstane stále jméno dediti a jejich potomkům de
diticii (Gai. 1. 14.). Jejich stav poddanský se označoval výrazem: 
in dicione esse (Liv. 1. 38. 2; 26. 33. 12 a j.) také dicio ac potestas 
neb jen potestas.1) Řecky υπήκοοι, ač tento výraz má i význam širší.

Dediticii hýli poplatní, proto sluli stipendiarii populi Romani 
(υποτελείς, Cic. p. Balbo 9. 2. 4; App. 1. 102.) Jen velmi výjimečně 
byly některé obce poddanské nepoplatny (App. Hisp. 44).

Poněvadž však starověk neměl tu přesného a určitě vymeze
ného názvosloví, bylo časté kolísání ve výrazech, takže i pro 
dediticio vyškytá se v našich pramenech označení socii.* 2 3)

Ale i obce nesamosprávné a Římanům poddané přec měly své 
magistráty a dokonce i své soudnictví; proto bylo možno mluviti 
o libertas Sicilanů (Liv. 25. 28. 3). Tím výrazem ovšem míněna 
byla δημοκρατία, nikoliv ελευθερία, ráz městské správy a nikoliv 
státní postavení.

Poměr obcí, jež se vzdaly, býval upravován pravidelně římským 
místodržícím, pověřeným úkolem zříditi provincii; jeho ustanovení 
pak schvalováno bývalo senatusconsultem.

Peregrinové všech uvedených kategorií byli v právním poměru 
s Římem. Mohli na půdě římského státu kupovati a prodávati 
a měli také právo žaloby. Poněvadž ovšem ani soukromé římské 
právo, ani římský civilní process pro ně neplatil, bylo pro ně roz
hodováno dle zásad iuris gentium (Dig. 1. 1.-9), a jen ve zcela 
zvláštních případech, kde asi všeobecné zásady tohoto práva při
rozeného nestačily, užito ustanovení práva římského (Gai. 4. 37 ; 
Cic. de off. 1. 12. 37).

Žaloba byla podána u magistráta římského, jenž její rozsouzení 
svěřil rekuperatorům, zřízeným za souhlasu stran. Později ujal se 
této jurisdikce praetor, qui inter cives et peregrinos ius dicit.

Jestliže dleli peregrinové v Římě, jistě podléhali bez omezení 
jurisdikci policejní i trestní. Conubium jim bylo udělováno jen 
zřídka (Liv. 31. 31. 1 1 ; 38. 36. 5). Někdy dáno jim i hospitium 
publicum, jímž oni i potomci jejich se stali amici národa římského.3) 
Právně se tím ovšem jejich postavení nezměnilo.

I poplatnické postavení těch civitates stipendiariae bylo velmi 
různé. Až na nepatrné výjimky platily všechny daň pozemkovou.

') Cic. 1. agr. 2. 27. 74. Liv. 08. uv. mista.
2) Liv. 24. 37. 6; 25. 40.4; Cic. 410. Suet. Aug. 44.
3) CIL I. 22. 589; Liv. 30. 13. 8. a j.
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Celkem vláda římská pro některé znamenala úlevu, zejména 
vymanily-li se jí z panství samovládců, poněvadž pravidelně — 
zvláště v provinciích — se do vnitřních jejich věcí římští magis- 
tráti nepletli (Jos. Fl. Άρχ. Ίονό. 16. 2. 4). Dokonce i rozmanité 
výsady (beneficia) jim byly z Říma udělovány ještě nad obor 
vnitřní, jim samým ponechávané správy (Liv. 37. 32. 14). Formálně 
ovšem podléhaly ve všem místodržiteli, jenž mohl do jejich správy 
kdykoliv a kamkoliv zasáhnouti, jenž schvaloval řádné i mimořádné 
jejich rozpočty, dozíral na finanční hospodářství, shromažďování 
lidu, volby úřednické i do rady.1) Ale jak už podotčeno, vykonávali 
místodržící tyto své povinnosti nepříliš důrazně a proto skutečné 
postavení obcí nebylo zlé.

K službě vojenské byli tito peregrinové nesamosprávní bráni 
až od dob Augustových.

1. Zákon Aeliův Sentiův z r. 4 po Kr. určoval, že otrok, jenž se nedo
pustil zločinu, než byl propuštěn na svobodu, nedostane se po propuštění 
mezi občany, nýbrž je dediticiorum numero (Gai. 1. 13 a j.).

2. Často děje se zmínka o oppida attributa (Plin. NH 3. 37 ; 3. 
134), nebo opp. contributa, neb c o n t ri b u t i (Caes. b. c. 1.10; lex col 
Genet. 103; Plin. ib. 3. 18. a j.) To byly asi malé obce nesamostatné a při
dělené k větším obcím latinského práva (Plin. 3. 20. 138), neb vůbec k obcím 
autonomním (CIL I* 2 2, 584).

Území peregrinů, kteří nebyli v žádném z uvedených poměrů k Římanům, 
bylo ager hosticus.2)

Milhaud, De l’application de la loi péregrine à Rome, Paris 1893.
Montier, Condition de péregrins, Paris 1892.
Boeresco, Etude sur la condition des étrangers &, Paris 1899.

III. Magistratura
§ 16. Království.

Nejstarší římské zřízení bylo království. O tom svědčí dosta
tečně nejen historická tradice, nýbrž i některé přežitky, jež z něho 
zachovala i doba republikánská (na př. interrex, rex sacrorum).

Jméno rex samo značí správce, vládce, a jak svědčí ony 
názvy dochované až do republikánské doby, bylo technickým ter
minem pro římské krále. Zdá se, že i nápisně je zachováno, aspoň 
pravidelně bývá RECEI na t. zv. lapis niger římského fora vyklá
dáno za dativ sg. slova rex.

Historická tradice římská dokazuie, že v Římě nebylo království 
dědičného, nýbrž volební a proto poslední tři králové, kteří ne
dosedli na trůn volbou, byli považováni za usurpátory.

<) Plin. ep. 10. 23. 70 a j.; Cic. Att. 6. 2. 5; Verr. 2. 53. 131, Dio Chrysost. 
or. 48 Dind. p. 138.

2) Henze, De civitatibus liberis, quae fuerunt in provinciis Romanis. 
Berlin 1892.

Ruggiero, L’ Arbitrato pubblico... presso i Romani. Rim 1893.
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Ovšem, řada králů od Numy do Anca Marcia, kteří byli 
dosazeni volbou, je příliš krátká, a mimo to zabíhá do dob histo
ricky velmi nejasných, takže není vyloučeno, že i v Římě bylo 
před královstvím volebním království dědičné, a že tedy vývoj 
vnějšího zřízení římského prošel podobnými stupni, jako jinde.

Proti volebnímu království se vyslovil též Mommsen (II3. 7), 
jenž v této tradici viděl ohlasy pozdějšího republikánského zřízení; 
v ustanovování diktátora a krále-obětníka v době republiky spatřoval 
obdobu prvotních zvyků, kdy král sám určoval svého nástupce.

Nejnovější bádání historické o královské době římské pak 
popírá více méně veškeru tradici annalistiçkou o těchto dobách. 
Ačkoliv není sporu o tom, že na utváření této tradice působily 
mnohé vlivy vnější, a že umělým zasažením byla mnohde původní 
pravda porušena, přece nelze dobře jí tak apriorně odmítati. Římský 
duch byl, zejména pokud se forem týče, značně konservativní,. 
a dosti mnoho zřízení ústavy královské přešlo i do zřízení repu
blikánského. Jen nutno z tradice opatrně vybírati.

Proto bude tu podán přehled ústavy královské, jak se zdá, 
že asi vypadala.

Volba krále.
Po smrti králově nastalo interregnum, mezivládí, kdy vrchní 

správa přešla na senát, patres, který ustanovil vládu zatímní a vy
konal přípravy k nové volbě.4) I auspicia královská přešla po tu 
dobu na senát (Cic. de leg. 3. 9). Senát určil ze sebe losem 
zatímní vladaře (interreges), z nichž každý spravoval obec po pět 
dní a pak ustoupil jinému. To dálo se tak dlouho, dokud nezvolen 
nový král. První interrex volby provésti nesměl, prameny neuvádějí 
důvodu, ale zdá se býti správná domněnka Herzogova (I 54 p), že 
se tím mělo předejiti ukvapenosti při volbě. Interregové měli právo 
vykonávati všechny funkce královy, pokud ovšem byly slučitelný 
s pětidenní lhůtou. Poslední interrex tedy řídil volbu nového krále. 
Vhodnou osobu k tomu vyhledal senát, hledě zajisté k vlastnostem 
uchazečovým a jeho způsobilosti k úřadu kněžskému a vojenskému. 
Patricijství bylo samozřejmou podmínkou (Plut. Numa 3). Když 
byl kandidát nalezen, svolal interrex kurie do sněmu, aby odhlaso
valy, zda ho přijímají či nic. Tato působnost, celkem svrchovaně 
omezená, nemusí býti kurijním komitiím upírána, poněvadž je zcela 
jen formální. Jistě se nikdy nestalo, aby kurie zamítly návrh senátu.

Po volbě následovalo slavnostní prohlášení jejího výsledku 
a nástup vlády, jak to líčí Livius (1. 18) a Plutarch (Numa 7) 
u Numy. Nově zvolený panovník vykonav auspicia, vyžádal si 
schválení bohů a pak celý obřad dovršily ještě dva úkony: aucto
ritas patrum a schválení kurijního zákona de imperio. Auctoritas.

‘) Cic. ep. 2. 12. 23; Liv. 1, 17; 4. 7. 7; Dion. H. 2. 57.
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patrum spočívala v tom, že senát prozkoumal a schválil volební 
výrok kurií (zejména po té stránce, není-li v něm formálních chyb). 
Potom král, definitivně zvolený a potvrzený svolal k první schůzi 
kurie a navrhl si zákon o vrchní moci vojenské a soudní (lex 
curiata de imperio). Až byi tento zákon odhlasován, odstoupil 
interrex a král ujal se nezkráceně své úřední moci.

Moc královská.
Král byl vladařem absolutním, ovšem v mezích svého imperia. 

Jeho moc byla jednotná, nedělená, on nerozhodoval v jednom 
případě jako vrchní vojevůdce, v jiném jako nejvyšší soudce nebo 
kněz, nýbrž vždy ze své moci královské. Co vše spadalo do 
jeho moci, možno usouditi porovnáním s prvotní mocí konsulskou, 
odmyslínie-li si od ní všechna omezení kollegialitou, annuitou a j. 
Král nesměl býti volán k zodpovědnosti (stopy toho jeví se ještě 
za republiky v tom, že rex sacrorum nesměl býti popraven) a jeho 
výroky byly závazné. V důležitějších věcech vcházel ovšem v radu 
se senátem, jenž tu však vystupoval jako poradní sbor, consilium 
královo, bez moci a práva zasažení initiativního.

Moc královská týkala se
a) správy. Král byl vrchním vojenským velitelem, svolával 

mužstvo, jmenoval podřízené velitele, uzavíral mír. Válku vyhlašoval 
za souhlasu senátu. Za míru a doma zasahoval král všude tam, 
kde toho vyžadoval zájem státu, jehož on byl představitelem. Všude 
měl initiativu. Jemu patřila i správa státního pokladu (Zon. 7. 13) 
a obecních pozemků (ager publicus), on rozděloval dobytá území, 
nařizoval veřejné stavby a pečoval o jejich provádění. Že přispěti 
činnou účastí na obecních stavbách bylo původně povinností občanů, 
bylo už výše podotčeno (Cic. de rep. 2. § 26 a 33 ; Liv. 1. 38. 5 a 56). 
V ohledu soukromoprávném byl zcela roven ostatním.

Po stránce náboženské byl král pro obec totéž, co pater f. 
pro rodinu. Král byl prostředníkem mezi bohy a lidmi, měl právo 
za obec konati auspicia (ius spectionis, Cic. de div. 1. 40. 89). Byl 
povinen pečovati o kult buď sám, buď skrze kněží; ovšem na sta
rých zvycích a předpisech kultovních nesměl sám v jádře nic 
měniti, poněvadž každá taková změna, jako odstranění starého, či 
zavedení nového kultu se smělo stát jen se souhlasem bohů sa
mých (Cic. de leg. 2. 19). Od krále mohl k něčemu takovému jen 
vyjiti popud. Podobně jako jinde, na př. v Athénách, měla při ur
čitých bohoslužebných úkonech jakousi účast i regina, manželka 
králova; to udrželo se i v republice u krále-obětníka (Macrob. Sat. 
1. 15. 19).

Rozkazy udílel král hlavně bud přímo jednotlivcům, jichž se 
týkaly, nebo v contio, shromáždění, platily-li všeobecně.
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b) soudnictví. Král soudil buď sám, neb aspoň řídil roz
hodování v trestních i civilních processech, ovšem nikoliv libovolně, 
nýbrž dle práva zvykového. Ve věcech trestních směl král vy- 
řknouti a provésti i trest smrti, musil však před rozsudkem žalo
vaného vyslechnouti a posaditi se s consiliem (Liv. 1 ; 49. 4; Dion. 
H. 2. 56). Jistě není správné, když Livius (l. 26) připomíná pro
vokaci v při hrdelní; to rozhodně za království nebylo, poněvadž 
provokace je značné zúžení rozhodčí moci. Ve sporech soukromých 
rozhodoval král jen věci důležitější, kdežto pře méně významné 
dával rozsouditi jednotlivým senátorům, kteří pronášeli výrok jménem 
královým (Dion. H. 4. 25)).

O zákonodárné moci královské vlastně nelze mluviti, poněvadž 
všechno to, co íze do ní zahrnouti, se dálo za spoluúčasti i jiných 
činitelů (senátu a komitii), byf i účast obce při tom byla jen formální.

Za starověku sice kolovaly zvláštní sbírky, leges regiae, jež 
pak sebral v jedno jakýsi Sex. (neb C.) Papirius = ius Papi
rianum (Pomp. v Dig. 1. 2. 2. 2. Dion. H. 3. 36), avšak to byly 
záznamy a předpisy sakrální, kodifikující staré zvyklosti. Napsány 
byly za různých dob a libovolně přidělovány jednotlivým králům, 
s nimiž však měly tak málo společného, jako t. zv. commentarii 
regum.1)

Výsady královské.
Úřad králů nebyl jen čestný, nýbrž přinášel rozmanité výhody 

i hmotné, tak díl obecního polstva k výživě (Cic. rep. 5. 3; Liv. 2. 
5.1; Serv. Aen. 9. 272). Vystupování králů bylo vůbec skvělé, 
nosili trabeu, nachový vojenský plášť, nebo nachem vroubenou 
tógu, měli křeslo ze slonoviny (Mommsen, I3 397), žezlo s orlem, 
měli dvanáct liktorů, kteří nosili fasces cum securibus a dopro
vázeli krále všude, kráčejíce (jako i později za republiky) vždy jeden 
za druhým. Vozu směl v městě užívati jen král sám.2) Mnoho 
z tohoto vnějšího lesku bylo ovšem přejato od Etrusků.

Úředníci.
Úplné soustředění veškeré moci v rukou králových mělo ten 

následek, že nemohl sám provésti každou jednotlivou věc z cel
kového oboru své působnosti, proto užíval pomoci rozmanitých 
úředníků, kteří ovšem nebyli samostatní, nýbrž vykonávali jen moc 
sobě svěřenou (imperium mandatum). Jmenoval si je král sám, ať 
už to byli úředníci trvalí neb jen dočasní (srv. Liv. 1. 26. 5).

■) Cic. p. Rab. p. r. 5. 15; Liv. 1. 31. 8; Dion. fl. 3. 36.
2) Liv. 1. 8. 3; Dion. H. 3. 61.
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a) Praefectus urbi(s) zastupoval krále za jeho nepří
tomnosti v městě. Pravomoc jeho byla jistě rázu velmi všeobec
ného; nejlépe to vystihl Tacitus (Ann. 6. 11): qui ius redderet ac 
subitis mederetur. Ustanpviti městského praefekta zvalo se: relinquere 
praefectum (Liv. 1.59). Úřad ten udržel se hluboko do doby císařské.

b) quaestores (parricidii), počtem dva, byli úředníci stálí, 
původu velmi dávného (Dig. 1. 13. 1), jmenovaní králem (Tac. 
Ann. 11. 22). Jejich působnost byla dvojí, jak o tom Varro (L. 1. 
5. 81) podává zprávu: „quaestores a quaerendo, qui conquirerent 
publicas pecunias et maleficia, quae triumviri capitales nunc con
quirunt,“ tedy finanční a vyšetřující. Ovšem nutno přiznati, že z hi
storické doby královské nemáme zmínky o činnosti těchto quaestorů. 
To — přirozeně — nemusí ještě nijak svědčiti proti jejich existenci, 
stejně jako z jejich počtu není nutno souditi, že vznikli až s kon- 
sulátem na počátku republiky, jak míní mnozí badatelé po příkladu 
Mommsenově (II. 523). Je konečně možno, že až při zřízení re
publiky byl počet quaestorů stanoven na dva, ale jinak úřad tento 
hodí se zcela dobře do celé admimistrativy královské. Dvojitou 
působnost jejich lze vysvětliti tím, že vznikla za různých dob. — 
Jinak v. o quaestuře v přehledu magistrátů v § 34.

c) Tradice dává určitý politický význam za království i tribu
nům celerům, velitelům jízdy, kteří prý směli krále v některých 
případech, na p. při svolávání hromady, i zastupovati. Srv., co bylo 
o nich vyloženo v odstavci o starých tribuích a kuriích na str. 79η.1)

Bez skutečného základu je asi tradice o původu a působení v době 
královské u t. zv. duumviri perduellionis, poněvadž jejich existence by nutila 
předpokládati už za království možnost provokace. Ilviri perduellionis prý 
soudili místo krále v první instanci při processech velezrádných a z jejich 
výroku bylo odvolání k hromadě lidu. (Liv. 1. 59. 5; Fe 380). Blíže v. o nich 
při výkladu o magistrátní moci soudcovské § 21.

Vedle úřadů světských byly za doby královské i některé 
úřady kněžské mající ráz úřadů státních.

a) Flamines vyskytovali se u Latinů vůbec. Byli činni při 
státních obětích a každý z nich určen byl jinému božstvu. Tři 
z nich, kteří konali oběti Jovovi, Mariovi a Quirinovi, byli zvláště 
váženi a ctěni; zváni byli společným jménem flamines maiores. 
Důstojenství jejich neslo sebou rozmanitá ustanovení a předpisy 
zvláštní, zejména flamen Dialis byl jimi značně omezen ve svém 
způsobu života (Gell. 10. 15). Jinak flaminům nebylo dovoleno za
stávati jiného úřadu, ale za to také neměli takových povinností, 
jako ostatní občané; zvláště vojenské povinnosti byli prosti (Liv.
1. 20. 1; 37. 51).

b) Augures byli odborní znalci věštných znamení. Každá 
z tří starých tribuí měla jednoho (Cic. de rep. 2. 9. 16) a proto 
i při shromáždění kurií v comitiích byli vždy přítomni tři auguri.

>) Liv. 1.59.7; Dion/H. 2. 64; Fasti Praen. k XIV Kal. Apr. CIL. I2, p. 234. 
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Význam augurů za království byl značně menší, než v dobách 
pozdějších, a zejména neměli ještě důležitosti politické.

c) pontifices se připomínají také už pro dobu královskou, 
ale tehdá význam jejich kněžský a politický byl celkem nepatrný; 
vzmohl se až za republiky. Nevíme ani přesně, kolik pontifiků 
původně bylo, poněvadž Cicero (de rep. 2.14. 26) mluví o pěti, kdežto 
Livius na jednom místě (1. 20. 6) zná pouze jediného pontifika, 
a ostatní zmínky o nich čísla neuvádějí (Liv. 4. 4. 2; Dion. 
H. 2. 73).

d) fetiales tvořili sbor dvacetičlenný, jemuž příslušelo vy- 
konati jisté zevní obřadnosti při mezinárodních ujednáních vypo
vězení války a uzavření míru. V čele sboru stál pater patratus. 
Bylo-li jich potřebí mimo Řím, neodcházeli tam všichni, nýbrž jen 
někteří (Liv. 1. 32. 6; Dion. H. 2. 72. Cic. de leg. 2. 9. 21).

e) duoviri sacri sfaciundis byli zřízeni až ke konci 
doby královské, když do Říma byly doneseny věštby sibyllské; 
měli je uchovávati a opatrovati (Dion. H. 4. 62).

Koncem VI. století př. Kr. byla v Římě odklizena vláda krá
lovská. Obvyklá tradice klade změnu tu k r. 510 a vypráví mnoho 
podrobností jak o převratu samém, tak i o pokusech předcházejících.1)

Dle názoru římského nenastala zavedením republiky jiná změna, 
než ta, že vrchní moc magistrátní nespočívala od té doby v rukou 
jediného doživotního krále, nýbrž dvou ročně volených úředníků. 
Ve skutečnosti ovšem stal se tu převrat podobný jako v mnohých 
obcích řeckých, kde monarchická vládní soustava byla neustálým 
omezováním šlechtou a boháči zatlačena av nahrazena zřízením vol
nějším. Silně vyvinutý právní cit však u Římanů způsobil, že pře
vrat republikánský byl vyložen jako nepřetržité právní pokračování 
starého království. V pravdě však nastalo rozdělení moci.

Státní činitelé byli pak v Římě za republiky tři: národ neb lid 
v sněmu (comitia), ú řed n í c i (magistratus) a senát (senatus, 
patres). Moc byla mezi ně rozdělena tím způsobem, že zákono
dárství bylo vyhrazeno sněmům, moc výkonná však magistrátům. 
Magistrát! byli sněmem voleni, dostali od něho svou moc, ale na
opak zas sněm nemohl se sejiti ani usnésti bez rozkazu magistrá
tova. Senát pak zaujímal místo zvláštní: jednak stal se nositelem 
veškeré moci státní, když se stalo, že nebylo magistrátů a tedy 
nemohly býti právně ani provedeny akty moci výkonné, ani způ
sobeno usnesení sněmu (interregnum), jednak byl sborem poradním 
pro veškeru státní správu magistráty prováděnou. Stavěl se do 
jedné řady s občanstvem, jako představitel národa, ale zároveň 
vytýkal při tom své zvláštní místo. Dobře se to zračí ve formulce 
Senatus populusque Romanus. Poněvadž v poměrech pravidelných, 
kdy k interregnu nedocházelo, vystupoval senát jen jako sbor poradní,

2) Cic. rep. 2. 12. 23; Liv. 1. 48; Dion. H. IV. 85 nn.
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neměla ovšem jeho usnesení imperativní platnosti, tu měly jen akty 
magistrátní v okruhu vykázané působnosti a usnesení sněmů, ale 
poměry a praxe ukázaly, že skutečné těžisko moci státní spočívalo 
v senátu, ovšem jen tak dlouho, dokud měl na zřeteli zájem celo
státní, nikoliv jen strannický.

§17. Pojem magistratury republikánské.
Slovo magistratus souvisí se slovem magister, jež vlastně 

je tvar významu komparativního, znamenající „vyšší, mocnější“, 
pak „představený, náčelník“, jak o tom svědčí výrazy: magister 
equitum, fratrum Arvalium, societatis, ludi, honorum, navis a mn. j. 
Abstraktum, z tohoto slova utvořené a značící „úřadování“, znělo 
„magistratus“. Významový vývoj pak se ubíral tou cestou, že magi
stratus nabylo významu kollektivního „úřednictvo“ a z něho konečně 
ustálil se výraz konkrétní „úředník“.1)

Hlavním příznakem republikánského magistráta je volba lidem, 
jak to už výslovně vytkl Cicero (1. agr. 2.7. 17); jméno — magi
stratus je s tím tedy v úplné shodě, stejně i označení „honor“, 
jichž se nikdy neužilo o vládcích absolutních. Na zásadě, že ma- 
gistrátovi se doslalo moci jen volbou lidu, nemění nic ani okolnost, 
že někdy místo volby přímé zavedena byla k o o p t a c e, t. j. část 
magistrátů lidem zvolených chybějící počet doplnila tím, že vhodné 
osoby přibrala jsouc k tomu zmocněna usnesením lidu.* 2)

Označení magistratus hodilo se tedy svým významem hlavně 
pro vyšší úředníky volené; také ho bylo tak užíváno a nižší úřed
níci, na př. quaestoři původně nebyli ani k magistrátům počítáni, 
poněvadž byli pokládáni jen za pomocníky konsulů a jimi s po
čátku také jmenováni (Dig. 50. 4. 18. 2). Avšak časem se osamo
statnili, také vznikly nové úřady a rozsah pojmu „magistratus“ 
se rozšířil tak, že se stal opakem pojmu „privatus“.

Magistrát právoplatně zvolený, proti jehož volbě nebylo ani 
námitek formálních, slul magistratus iustus. Králové a inter
regové vlastně magistráty nebyli v republikánském smyslu toho 
slova, ale přece římští právníci, hledíce k jejich úředním výkonům, 
je tak nazývali (Dig. 1.2.2. 14.) K magistrátům byl čítán také 
diktátor i magister equitum, ačkoliv nevzcházeli z voleb lidu. Způsob 
ustanovení diktátora lze ovšem jaksi zahrnouti do kooptací, již pro
váděli konsulové, přibírajíce k sobě třetího, ale magister equitum 
byl přímo jmenován diktátorem.

■) Srv. Herzog I. 580; Mommsen I3 8 nn.
2) Kooptuce byla vlastně nepřímou volbou. Pravidlem byla u kněžských 

úřadů, jimž se tim za republiky dostalo zvláštního rázu, nešetřeného ani
způsobem voleb částí národa, jak byl později zaveden. —
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Celkem je možno pojem magistráta vystihnouti asi takto: byl 
to úředník, jenž věci obecné opatřoval buď na základě volby či 
kooptace, neb byv k tomu zmocněn jiným starobylým řádem, kte
rého republika nezrušila.

Vedle magistrátů byli v Římě i promagistráti. Výraz pro ma
gistratu má však několik významů:1)

a) „dle moci úřední, z moci úřední“, na př. Liv. 9. 7. 12: 
consules in privato abditi nihil pro magistratu agere. Podobně 
úsloví: pro imperio (Liv. 1.51.2), pro consilio (Sali. Iug. 29), pro 
collegio (Gell. XV. 27. 1);

b) „jako úředník“ o osobách, které vlastně toho úřadu ne
mají, ale počínají si, jako by jej měly. Tak pro censore o porot
cích, kteří při soudech soudí o mravech občanů jako censoři;

c) „za úředníka“ o osobách určitého úřadu nemajících, ale 
oprávněných vykonávati jeho funkce. To mohlo býti v dvou pří
padech:

1. vykonával-li magistrát službu mimo Řím, skončilo se sice 
jeho úřadování také uplynutím úředního roku, ale přece byl po
vinen vyčkati na svém místě příchodu nástupcova. Po dobu od 
skončení vlastního úředního roku až do odevzdání úřadu nástupci 
neměl tedy už vlastní úřední moci a působil pro magistratu.

2. Magistrát vázaný službou mimo Řím musil pokaždé pro 
dobu své nepřítomnosti v úředním svém sídle ustanoviti zástupce; 
ten se nazývá také pro magistratu.

Promagistratura tedy vznikla 1. prorogaci (prodloužením),
2. mandaci (svěřením) úřední mocí.

Spojení magistratury a promagistratury mandatární nebylo vy
loučeno, tak na př. quaestor mohl zastoupiti konsula neb praetora; 
zajímavo je, že tu v obojím případě se jeho činnost označovala 
jako „pro praetore“ (srv. i Sali. Iug. 36. 4).

§ 18. Rozdíly mezi magistráty.
a) Magistratus populi a plebis.

Magistratus populi byli ti úředníci, kteří byli voleni celou obcí; 
to byli magistráti κατ’ εξοχήν, a označení „populi“ se přidávalo 
hlavně na vytčení rozdílu od magistrátů cizích neb pro zdůraznění 
(Cic. Verr. 5. 31. 81).

Opakem jich byli magistratus plebei, t. j. magistráti 
voleni jen jednou částí občanstva, totiž plebejskou. Z existence 
výrazu magistratus plebei lze bezpečně souditi, že označení ma
gistratus populi bylo kdysi jeho protějškem; oběma názvy vyzna

’) O významu částice pro vykládá soustavně Gell. XI. 3.
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čeny byly ony dvě skupiny magistrátů, jež lišily se okruhem svých 
voličů. Dokladů starších a přímých pro to nemáme, poněvadž jednak 
znenáhla za opak magistrátů plebejských začali býti pokládáni 
magistráti patricijští, jednak i magistráti jen plebeji volení se stali 
de facto magistráty celého národa, takže původní vnitřní obsah 
názvu „magistratus populi“ vymizel a název sám vyšel i z užívání. 
Vyskytuje-li se ještě u právníků za doby císařské, pak patrně 
znamená římské úředníky státní proti úředníkům municipálním 
neb cizím.1)

b) Magistratus patricii a plebei.
Rozdíl jejich spočívá v tom, že magistratury patricijské 

byly původně přístupny jen patriciům, jsouce však magistraturami 
celého národa, kdežto magistratury plebejské vzcházely jen volbou 
plebejské části obce a prvotně měly jen nad ní kompetenci. Po 
vyrovnání patricijsko-plebejském nastala změna do té míry, že 
„patricijské“ úřady otevřeny i plebejům, a „plebejské“ staly se 
úřady celé obce, avšak přístup k nim i nadále ponechán pouze 
plebejům. Název „patricijské“ úřady pozbyl tak vlastně smyslu. 
Rozdíl tento činěn byl dosti často (Liv. 2. 33. 1 ; 3.39.9; 4.8.5 
a j.), ale časem ovšem i jeho přesný pojem vyprchal, takže Liv. 
7. 1.5 a Tac. Ann. 11. 24. míní slovy těmito jen úřady, jež právě 
zastával patricij neb plebej.

c) Magistratus curules a non curules.
Rozdíl odvozen byl od různosti vnějších odznaků moci úřední. 

Kurulským magistrátům patřila t. zv. sella curulis, znak iurisdikce 
(Dion. H.'4. 74). Počítali se k nim: všichni magistráti s impériem, 
pak kurulští aedilové a snad i censoři.

d) Magistratus maiores a minores
dělili se tím, že měli auspicia maiora neb minora. To rozlišení je 
připomenuto Messallou u Gellia (13. 15) a spočívá hlavně v tom, 
že magistratus maiores byli voleni komitiemi centurijními (konsulové, 
praetoři, censoři), magistratus minores pak tributními. K úředníkům 
mimořádným se to však asi nevztahuje, poněvadž ti byli sice 
velmi často voleni tributní hromadou, ale mnohdy s mocí jako 
u nejvyšších úředníků.

Celkem vzato, nebyl rozdíl mezi magistratus maiores a mi
nores úřední a — hledě k theorii o rozdílu auspicii — ani ne 
původní; v praxi pak užíváno bylo těchto protiv dosti relativně 
a v různém vztahu. Na př. u Liv. 36. 3. 3. je minores protivou ke 
curules, u Cic. de leg. 3. 3. 6 počítají se k menším úřadům quaestoři, 
XXVI viri a volení tribuni vojenští, kdežto u Suet. Caes. 41. patří 
quaestoři už k větším úředníkům. Jak patrno, byli zejména quaestoři

*) Gai. 1. 6; 2. 24; Dig. 4. 2. 3. 1; 50. 16. 16 a mn. j.
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na rozhraní obou skupin; že asi poměrně až pozdě počali býti 
pokládáni za úřad vyšší, dosvědčují i výsledky bádání Sp. Vasise. 
jenž četnými místy prokázal, že ještě i aedilové byli považováni 
za magistráty menší.1)

e.) Úředníci řádní a mimořádní.
Mezi nimi formálního rozdílu se stanoviska římského práva 

nebylo, nýbrž jen různý způsob zadání úřadu. Extra ordinem, 
mimořádný byl každý takový úředník, jenž byl dosazen zvláštním 
ustanovením odchylně od dosavadních předpisů (Cass. D. 36. 39), 
třeba s pominutím pravidelného postupu v certus ordo magistratuum 
(Cic. Br. 63. 226; Tac. Ann. 2.32; 13.29). Sem patřila také vo
jenská velitelství udílená zvláštním zákonem* 2) osobám, jež ani 
úředníky nebyly (privati cum imperio). Rozhodujícím rozdílem řád
ných a mimořádných úřadů byl tedy jedině způsob obsazení.

f) Dle stálostí, občasnosti neb výjimečnosli úřadů možno 
je roztříditi ve dvě hlavní skupiny:

1. úřady pravidelné, jako konsulát, praetura, aedility, quaestura, 
XXVIvirát, tribunát pi. a jedna část vojenských tribunů,

2. úřady v případě potřeby zvláštním aktem (zákonem neb SC) 
v život uváděné: diktatura, třib. mil. cons.potestate (sem patří i cens.).

3. úřady zvláštním zákonem zřízené na čas a pro zcela určitou 
věc: decemviri legibus scribundis a četné komise, jako coloniae 
deducundae, agris dandis assignandis a p. Tato skupina bývá za
hrnována nejčastěji také jménem úřadů mimořádných.

g) Magistatus cum imperio a cum potestate.
U Římanů se označovala úřední moc dvěma výrazy: imperium 

a potestas. Imperium značilo nejvyšší stupeň samostatné moci spo
jené s vojenským velením a iurisdikcí, kdežto potestas byla každá 
úřední moc vůbec. Imperium měli za republiky jen konsulové a jejich 
kollegové neb úředníci opatření mocí jim rovnou: praetor, diktátor, 
magister equitum, ovšem i Xviri leg. scrib. a tribunové s konsulskou 
mocí. Jen ti mohli užívati odznaku imperia: liktorů a fasces. Cen
soři imperia neměli, a proto jim sloužili apparitores místo liktorů.

Pojem potestas je vlastně širší než pojem imperium, kdo měl 
imperium, měl i potestas, ale nikoliv naopak. Proto mohlo se říkati: 
consulare imperium i consularis potestas, ale jen na př. aedilicia 
potestas. Časem však potestas nabylo významu užšího a kladeno 
jako protiva k imperium.3)

Poslední dva rozdíly byly úřední.

») 2π. Βάσης, Ζητήματα 'Ρωμαϊκά XXV Mag. minores, Ά&ηνά 
X. str. 482.

2) Cic. Phil. 11. 8. 20; Suet. Caes. 11; Liv. 26. 8. 7 nn. o Scipionovi Afr.
3) Dig. 4. 6. 26. 2. a j.
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Vzájemný poměr úředníků vzhledem k úřední moci.
Jistý stupeň podřízenosti a povinnost poslouchati úředníka 

vyššího udržely se i za republiky, ale vzájemný poměr byl přec 
hodně jiný, než za doby královské, kdy úředníci byli králem 
jmenováni a proto mu povinni naprostou poslušností.

Zejména samostatnost nižších úředníků značně vzrostla za 
republiky ; to a ještě i jiné příčiny, jako kollegialita, pak rozšíření 
moci plebejských úřadů na celou obec, přivodilo vznik jistých pra
videl o vzájemném poměru úředníků, dle nichž se jednalo v případu 
kollise.

a) Maior potestas měli všichni úředníci s impériem proti úřed
níkům bez imperia; na př. konsul neb praetor proti aedilovi 
a quaestorovi. Diktátor měl vyšší moc než konsul, konsul vyšší 
než praetor, všeobecně pak magistrát stál výše než promagistrát.1) 
To platilo pro celou dobu republikánskou, stejně jako zásada, že 
nositelé téhož úřadu byli si vzájemně zcela rovni (konsulové, 
quaestoři atd.). Teprv ke konci republiky nastala i tu změna v ten 
smysl, že maius imperium dáváno i jednomu ze stejně oprávněných 
nad ostatními. První přiklad toho je Brutův a Cassiův z r. 43 (App. 
b. c. 4. 58; Velí. 2. 62), za císařství bylo to častější.

1 tribunové lidu měli maiorem potestatem vůči všem magistrátům 
bez rozdílu, vyjma diktátora. Není to sice tak nikde výslovně do
svědčeno, ale plyne to z celého rázu a oprávnění tribunátu; zej
ména i z té okolnosti, že ani konsul nemohl tribunovi intercedovati. 
Z toho nutno souditi, že tedy moc tribunova přec byla i konsulovi 
nadřazena.* 2)

b) Pari potestate jsou vzájemně všichni kollegové, pokud 
ovšem některému výslovně není moc zvýšena.

c) Mnozí úředníci vlastně ani nebyli v určitém vzájemném po
měru; poměr jejich potestas nenaznačoval se ani slovem maior, 
ani minor, ani par. Tak na př. censoři vůči magistrátům s impériem, 
magistráti bez imperia (pokud nebyli kollegy mezi sebou), tak 
aedilové vůči quaestorům a pod.3)

§ 19. Kollegialita.
Kollegialita je jedna z nejdůležitějších zásad, jimiž se uchýlila 

republikánská správa římské obce od správy monarchické tím, že 
vrchní moc státní nespočívala už v rukou jediného správce, nýbrž 
dvou neb několika úředníků úplně stejně oprávněných.

') Gell. 2.2, 13; Liv. 29. 20; srv. i Liv. 26. 9. 10, kde se udílí prokon- 
sulovi par cum consulibus imperium. Též Gell. 13. 15.

0 Diod. 12. 25; Cic. de leg. 3. 7. 15.
3) Guillot, Droit public romain, de la par et maior potestas et ses con

séquences civiles sous la république, Mayenne 1896.
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V praxi došlo tu a tam k jejímu porušení, zprvu jen tím, 
když na př. z dvou kollegů jeden smrtí neb jiným způsobem od
padl, tu zbývající beze všeho vedl úřad sám až do konce stanovené 
doby. Pokládalo se ovšem v takovém případě za slušno, aby zbý
vající magistrát postaral se o doplňovací volbu (Liv. 9. 29. 8), ale 
záviselo zcela na něm, zda a kdy to udělá (Plut. Popi. 12). Zvlášt 
zbývala-li už jen krátká doba do konce úřadování, nebývalo ná- 
hradných voleb (Dion. H. 5. 57; Suet. Nero 15 a j). Že r. 45 zvolen 
C. Caninius Rebillus za konsula na půl dne, bylo vlastně výsměchem 
(Cic. ad fam. 7. 30. 1; Plut. Caes. 58).

Někdy také upuštěno od doplňovacích voleb pro náboženské 
neb politické příčiny. Tak r. 184 když o jedno místo praetorské 
bylo velmi mnoho uchazečů a ti provozovali přílišný ambitus, za
pověděl senát volbu docela.1) Konsul r. 68 L. Metellus umřel hned 
počátkem roku, nově zvolený jeho nástupce pak ještě dřív, než 
nastoupil úřad; druhá doplňovací volba toho roku už provedena 
nebyla a Q. Marcius úřadoval celý rok sám (Cass. D. 6. 36). Je
diný prostředek, jímž mohl býti konsul donucen povoliti naléhání, 
aby provedl doplňovací volbu, byla hrozba sesazením (App. 1. 78); 
ale ani to nebylo zcela účinné a dovedli se tomu vyhnouti.* 2) Že 
r. 52 Pompeius a 45 Caesar byli zvoleni za konsuly sine collega, 
bylo zcela proti republikánskému duchu

Zásad kollegiality dbala všecka magistratura městská, řádná 
i mimořádná. Proto také pro každý úkon v městě byl úplně a samo
statně kompetentní kterýkoliv z členů kollegia, v jehož obor pů
sobnosti úkon ten spadal.

Že z důvodů účelnosti si někdy kollegové kompetenci dělili, 
bylo věcí soukromé dohody a nemělo právní závaznosti pro nikoho, 
zejména neomezovalo rozsahu kompetence. Jako výjimečné nutno 
také označiti případy, že jeden konsul trvale zůstal v městě, a druhý 
dostal velení v poli.3)

Byli-li oba konsulové v poli, a jeden z nich odešel na čas do 
Říma na př. vykonati volby, nebylo to nijak porušením principu 
kollegiality.

Chtěl-li tedy magistrát vydati rozkaz v oboru své působnosti, 
mohl to učiniti zcela samostatně a právoplatně, aniž se kollegy neb 
kollegů tázal nebo se s nimi dohadoval. Avšak jeden kollega mohl 
proti druhému zakročiti, nesouhlasil-li s jeho rozkazem neb činem; 
učinil tak iure intercessionis a svým zakročením akt ten zmařil.4)

’) Lív. 39. 39. 13. „satis praetorum esse“.
'-) Liv. ep. 83; Velí. 2. 24; Fasti cap. k r. 84; App. uv. m.
3) Liv. 2. 24. 8, 33, 4; 3. 42; 9. 42. 4; Dion. H 6. 24); není však vylou

čeno, že doklady těchto výjimek nutno přičísti na vrub nespolehlivosti anna- 
listických pramenů.

4) De Sanctis St. dei Rom. I 417 se domnívá, že zásada kollegiality 
vznikla teprv časem za republiky, avšak její podstata a vývoj ukazuje, že je 
to zřízení základní.
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Počet kol leg ů. Kollegialita vyžaduje počtu aspoň dvou 
stejně oprávněných ; to číslo je také původní, byli dva konsulové, 
dva quaestoři, dva tribunové lidu, dva aedilové, dva censoři atd., 
avšak počet nezměněných udržel se jen u konsulů, censorů, aedilů 
kurulských; u jiných vzrůstal postupně. Oblíbeno bylo také číslo 
deset; bylo (později) 10 tribunů lidu, byli Xviri stlitibus iudicandis, 
Xvirí legibus scribundis. často Xviri agris dandis assignandis a j. 
Také se vyskytovalo číslo tři, triumviri capitales, tresviri colo
niae deducundae, tresviri aeri argento auro flando feriundo, a j. 
Z praktických důvodů znenáhla se rozšířilo číslo tři u pracovních 
komissí všeobecně.

Čísla 2—3—10 byla pravidelná, ovšem přicházela i jiná, ne
hledíme-li ani k pozdějšímu počtu quaestorů nebpraetorů; tak byli 
lVviri Capuam Cumas, lVviri viis in urbe purgandis, 6 tribunů ve
lících legii.

Collegae byli všichni magistráti stejné kompetence, avšak col
legium se zval sbor nejméně tříčlenný (Dig. 50. 16.85). Toto slovo 
značilo i „kollegiální poměr“ (Liv. 10.22.3). Jakmile vzrostl počet 
praetorů a quaestorů, mohli ovšem tvořiti také collegia; poněvadž 
však z důvodů praktických byli přikazováni určitým oborům pů
sobnosti, často na zcela různých místech říše, vlastní princip kol- 
legiality ustupoval praktickému dělení celé kompetence na jednotlivé 
„referáty“ ; užívalo se pak o praetorech a quaestorech slova colle
gium jen tenkrát, mluvilo-li se o nich bez zřetele na jejich speciální 
užití.1) Pravidelný za to býval tento výraz o tribunech,2) poněvadž 
u nich každý vykonával neustále všechny 'úkony své kompetence.

Byla zvláštní pravidla, jak si počínati v případech, kdy mohlo 
neb chtělo týž úkon provésti několik kollegů, ač k tomu stačil 
jediný. Platilo tu:

a) střídání po určitých lhůtách. To bylo dodržováno ze
jména při iurisdikci a připomíná se už pro dobu decemvirů.3) Z jiných 
věcí byly střídavě vyřizovány zejména ty, které se vracely pravi
delně: svolávání a řízení senátu a pod. (Liv. 9. 8. 1; Dion. H. 10. 57).

Úřadující magistrát užíval odznaků své moci úřední, kdežto 
neúřadující nikoliv; na př. konsul liktorů a fasces (Cic.de rep. 2. 
.31.55; Liv. 2.1.8; Dion.H. 5.2).

Střídání dle určitého turnu neb přikazování jednotlivých pří
padů bylo i u nižších úředníků, jako u quaestorů v processech 
kriminálních (Varro L. 1. 6. 90; Cic. rep. 2.35.60).

Lhůty střídání byly rozličné. U konsulů (a snad i tribunů s kon-

*) Cic. de off. 3. 2ΰ. 80; Suet. Claud. 24.
-) Liv. 4. 26. 9; Cic. Verr. 2. 41. 100; Suet. Caes. 23. a 78 a j.
’) Liv. 3. 33. 8, 36. 3; Dion. H. 10. 57.
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sulskou mocí) po měsíci. (Cic.de rep. 2. 31.65; Dion. H. 5. 2). De- 
cemviři prý se střídali po čtyřech dnech.1)

Kollega úřadující slul maior, neúřadující minor (Fe 154), ovšem 
neúředně. Ale ovšem i collega minor měl právo intercesse (Liv. 3. 
34. 8, 35. 6) a mohl vystoupiti hned činně, zemřel-li či odstoupil 
collega maior.

Později byl při vyšších úřednících turnus značně omezen. Na př. 
když r. 367 zřízena byla praetura, jíž rozšířen sbor konsulský, byla 
jurisdikce vyňata z konsulské moci a vykonávána praetorem bez 
střídání. Stejně když r. 242 přibyl druhý praetor, byla iurisdikce 
inter cives et peregrinos svěřena jen jemu samému.

Později také pominul obyčej, že collega minor neužíval od
znaků úředních; tak se zdá dle Suet. Caes. 20; za Augusta se střídali 
liktoři a fasces měsíčně (Gell. 2. 15. 4).

Kdo má turnus začíti, rozhodovalo se asi původně losem, po
zději ujala se zásada, že mladší dával přednost staršímu,2) avšak 
nebylo to nutno. V době Augustově uplatňovaly se tu výsady dá
vané ženatým a otcům.3)

b) Los neb dbhoda. Při úkonech mimořádných neb jedineč
ných, neb spojených dokonce s nějakým vyznamenáním či ob
zvláštní ctí, buď se úředníci (týkalo se to jen vyšších) dobrovolně 
shodli, anebo mezi nimi rozhodl los.

Dobrovolná dohoda nazývala se: inter se parare neb compa
rare, a uzavírána bývala pravidelně pro volby úřednické, kdo totiž 
je má říditi?) 1 pro volby řízené tribuny byla uzavírána (Liv. 3.6. 4; 
App. 1. 14). Výsledek losování mohl býti platný i pro více úkonů, 
vzájemně souvislých, na př. se určilo, že konsula, jemuž losováním 
nepřipadne řídili volby, bude užito v případě potřeby mimo město 
(Liv. 35. 20).

Dohodou neb losem se také stanovilo, kdo z konsulů má 
jmenovati diktátora (Liv. 4. 21. 9, 26. 5), stejně při náboženských 
úkonech, na př. koncem censu, kdo z censorů má provésti lustrum 
(Varro L. 1. 6. 88), nebo při dedikaci (Liv. 2. 8. 6).

c) Společné jednání. Při něm se jevila kollegialita nejlépe. 
Užívalo se ho, pokud vůbec bylo možno. Nutné ovšem nebylo, 
a proto je v starších dobách řídké; rozmohlo se teprv později. 
Pravidlem bývalo při rogacích, vyjma rogace volební. Zejména proto

9 Dle Varrona u N. nia s. v. nundinae; s tím ovšem nesouhlasí zpráva 
Liviova 3. 33. 8, že každý z nich soudil jeden den. Livius se asi zmýlil, po
něvadž střídání po dni je nemožné při iurisdikcí už z toho důvodu, že mnohé 
dny se akty soudní ani konati nemohly.

9 Cic. de rep. 2. 31. 55; Val. Max. 4. 1.1; Plut. Popi. 12; Pomp. 22; 
Geil. 2. 15. 4 a j.

9 Geli. 2. 15. 4.
9 Cass. Hemina u; Diom. 1. 384; Cic. fam. 1.9.25, Fe 264.31; Liv. 3. 

35- 7; 35. 20. 2; 30. 6. 1.
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vcházelo společné jednání v oblibu, že kollegové měli právo vzá
jemné intercesse; poradili-li se předem a provedli určitý úkon spo- 
společně, pak ovšem k intercessi nedošlo. Dále při dilektu a refe
rátech senátu jednali magistráti společně, tedy ve věcech vnitřní 
správy, pokud nebylo obvyklo přidělovati je losem neb dohodou 
jen jednomu.

Zásadě kollegiality se vymykal:
1. pontifex maximus, jako hlavní dědic sakrální moci 

někdejších králů ;
2. interrex, jenž i za republiky samojediný vedl vrchní 

správu, nebylo-li pravidelných úřadů;
3. imperium mandatum. Opustili-li oba konsulové město, 

zanechali jediného zástupce: praefekta urbi. Zřízením praetury po
zbyli vlastně tito praefekti významu, poněvadž praetores byli vlastně 
menšími druhy konsulů a mohli je zastupovati. Praefekt byl pak 
zřizován, když všichni vrchní magistráti odešli z města, na příklad 
k slavnosti latinské;

4. diktátor, ač vlastně i on byl kollegou konsulů, jenže jeho 
imperium bylo maius, a jemu nikdo nebyl svou mocí úřední roven;

5. iudex unus v civilní iurisdikci. Vůbec pak zřízení praetur 
bylo poruchou zásady kollegiality při vrchní správě, jakýmsi ná
vratem k soustavě vlády jednoho, jenž byl jen částečně formálně 
kryt tím, že impériem a odznaky byli praetoři postaveni po bok 
konsulů, a že platilo tu právo intercesse.

Celkem možno říci tolik, že kde v ústavě římské se vyskytlo 
porušení zásady kollegiality, byl to buď zbytek starého zřízení doby 
královské, anebo opatření vynucené novými poměry.

1 při úřadování militiae, tedy mimo město, se dbalo kollegiality. 
Tak byly dle této zásady uspořádány úřady mimořádné (pro dělení 
pozemků a kolonisaci). Ale i při vlastních úkonech vojenských se 
tak postupovalo: v čele legie stálo šest tribunů vojenských, kteří 
se střídali vždy po dvou každé dva měsíce (Polyb. 6. 34).

O podrobnostech, jak upraven byl poměr úřadujících a ne
úřadujících, nejsme zpraveni.

Nejinak tomu bylo i při vrchním velitelství, i tam dbalo se 
kollegiality (Dion. H.5. 14 a j.) ; zpravidla — až do dob Sullových — 
veleli oba konsulové společně. Nevýhody tím vznikající uklízeny 
(pokud se nesáhlo po diktatuře v případech zvlášf těžkých) tím, 
že zaváděn:

1. turn us denní;1) tento zvyk pocházel jistě ze starších dob, 
kdy trvání válek bylo krátké. Pro jednotné vedení války to ovšem 
nebylo příliš účelné; proto buď dobrovolně jeden konsul druhému 
ponechal nejvyšší velení, anebo rozhodl

») Polyb. 3. 110. 4; Liv. 22. 41. 3; 28. 9. 10 a j.
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2. 1 o s, ač k tomuto řešení se ve věcech čistě vojenských 
nesahalo rádo, stejně jako z důvodů praktických se nevyskytovalo 
společné působení, nýbrž samo se jaksi vnukalo.

3. dělení úkolů i co do velitelství, i co do místa operač
ního. S počátku bylo ovšem vojsko jednotné, ale když časem 
vznikala nutnost vésd válku na několika místech, ujala se soustava 
v době historické u Římanů všeobecně platná, že každý z konsulů 
jmenoval polovici potřebného důstojnictva, a při dilektu rozdělilo 
se vojsko na dva sbory (exercitus), obyčejně po dvou legiích, jež 
přiděleny losem. Tak každý konsul se stal velitelem samostatným. 
Ovšem v případě, kdy nastala nutnost operovati na témž místě, 
byla zas obě vojska spojena a vrchní velení opatřováno jako 
za stara.1)

Takové jednotlivé samostatné velení slulo provincia, kterýžto 
výraz byl přenesen později na území, na kterém se takové veli
telství provozovalo.* 2)

Rozdělení působnosti, provincie, stalo se u úředníků zas do
hodou neb losem.3 4) Toto rozdělení ovšem v praxi porušilo zásadu 
kollegiality, ačkoliv — jak Cicero Att. 8. 15. 3 výslovně podotýká — 
nijak neubralo jí právní platnosti. Také máme dosvědčeno, že jeden 
magistrát zakročil úředně v oboru působnosti druhého; mnohdy 
ovšem to bylo v dobrém smyslu, na př. pomocí v bitvě (Liv. 2.48. 5).

Dohoda byla sice věcí magistrátů samých, ale přece se stávalo, 
že do ní zasáhl senát a to buď sám, neb dožádán magistráty (ze
jména ovšem nejvyššími), jimž často záležívalo na tom, aby jejich 
ujednání schválil. Teprv r. 123 zákon Semproniův přikázal, aby 
konsulům přiděloval provincie senát?)

Počínaje r. 227 posíláni byli do provincií mimoitalských prae- 
toři, jejichž počet byl zřízením provincie Sicilie a Sardinie s Korsikou 
rozmnožen; konsulové tam od té doby chodili jen při nebezpečí 
válečném. To patrně určováno bylo v senátě, jenž vůbec rozhodoval 
o tom, kdo má vésti válku mimo Itálii.5 6)

Vedl-li v mimoitalské provincii válku konsul, byl v ní přes to 
ještě praetor jako správce.

V provincii Itálii (s Istrií a Illyrikem) měli vojenské velení i bez 
senátního usnesení konsulové; často byla provincia Italia přiřčena 
oběma konsulům společně.0)

') Liv. 22. 27. 10; 42. 32. 5.
2) Fe 253: provinciae appellantur, quod populus Romanus eas provicit, 

id est ante vicit, srv. Paul. D. 520. Skutečný význam a původ slova provincia 
není jasný přes to, že byl předmětem četných úvah a výkladů, srv.u Walda s.v.

3) Comparare sortirive provincias, Liv. 30. 1. 2; 32. 8. i; 37. 1. 7; 42. 31. 
laj. v.).

4) Cic. de domo 9. 24; p. Balbo 27. 61.
’) Liv. 21. 17. 6.
6) Liv. 27. 22. 2; 32. 28. 9; 35. 20. 2; 38. 42. 13; 39. 32. 1 a j.
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Někdy senát požádal konsuly, aby upustili jak od dohody, tak 
od losování, a řídili se jen dobrým zdáním senátu.1) I sami konsu
lové se občas nabídli zaříditi rozdělení provincií dle úsudku senátu 
(Liv. 28. 45. 2; 37. 1. 7). Nemohli k tomu sice býti nuceni, ani se 
nemusili přesně držeti toho, co jim senát přikázal; ale váha jeho 
byla taková, že magistráti se obyčejně neodvážili zřejmě mu od- 
porovati.

Komitia neměla vlivu na to, jak si magistráti dělili provincie.

Celkem tedy možno říci, že aspoň formálně se zásada kollegia
lity udržovala po celou dobu republiky, ač praxe vynutila úchylky 
v uplatňování. To platí zejména pro úředníky zvolené pro činnost 
mimo město, jimž tím byl obor působnosti fakticky omezen. Na př. 
praetor měl vždy právo svolati senát, ale úřadoval-li v provincii, 
nemohl tohoto práva vykonávati.

§ 20. Úřadování domi a militiae.
Úředník římský úřadoval buď domi nebo militiae.* 2) Imperium 

militiae označovalo se jako imperium κατ’ εξοχήν.
Rozdíl obou druhů moci nebyl v obsahu úkonů, nýbrž v tom, 

kde byly konány. Úřadování domi totiž zahrnovalo všechny akty 
občanské i vojenské správy, pokud se dály v městě (z vojen
ských úkonů to byl na př. dilectus, cvičení, triumfální průvod 
atd.), úřadování militiae pak mimo město. Název militiae po
chází odtud, že původně skoro každé úřední zakročení mimo město 
bylo válečné. Označení toto se pak už nezměnilo, ač se novým 
poměrům dosti nehodilo, na př. praetor spravující provincii a ko
nající tam iurisdikci, úřadoval dle obvyklého názvosloví také militiae.

Hranicí úkonů domi a militiae bylo pomerium, římské městské 
hranice. Uvnitř pomeria nebyl přípustný žádný akt militiae.

Pojem pomeria jest velmi důležitý. Jím ohrazené město slulo 
urbs; protivou k tomu bylo Roma neb urbs et urbi continentia 
aedificia, znamenající Řím celý.3)

O tom pak, co pomerium samo vlastně bylo, byl veden spor. 
Ze starých spisovatelů zmiňují se o něm Varro (L. 1. 5. 143, Livius
1. 44. 4n, Tac. Ann. 12. 24; Gell. 13. 14, Fe 294; Paul. D. 295), s roz
manitých stanovisek.4)

’) Tomu se říkalo: provincia datur extra sortem, extra ordinem, sine 
comparatione (Liv. 3. 2. 2; 6. 30. 3; 8. 16. 5 a j.).

2) Také belli; srv. Cic. de rep. 1. 40. 63; de leg. 3. 3. 6 a 8; Brut. 73. 256.
3) Dig. 50. 16. 2. a j.
4) Z novější literatury třeba uvésti Nissena (Beitr. 1 n), jenž otázku tuto 

uspokojivě rozřešil, pak Mommsena, RF II 23 n, R. Staatsr. I3 63, kromě od
borných spisů o topografii římské.
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Nejznámější ze starověkých výkladů je Liviův : pomerium verbi 
vim solam intuentes postmoerium interpretantur esse; est autem 
magis circamoerium, locus quem in condendis urbibus quondam 
Etrusci, qua murum ducturi erant, certis circa terminis inaugurato 
consecrabant, ut neque interiore parte aedificia moenibus continua
rentur, quae nunc vulgo etiam coniungunt, et extrinsecus puri 
aliquid ab humano cultu pateret soli, hoc spatium, quod neque 
habitari neque arari fas erat, non magis quod post murum esset, 
quam quod murus post id, pomerium Romani appellarunt; et in 
urbis incremento semper, quantum moenia processura erant, tantum 
termini hi consecrati proferebantur.

Podobně mluví Varro. Gellius uvádí definici augurskou: po
merium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum 
pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani 
imperii.

Nápisně i rukopisné doklady naše mají psáno pomerium, ač 
není pochyby, že v druhé části tohoto slova je kmen mur- pů
vodní *moir-. Že tvar pomerium je hláskoslovně správným vý
sledkem z post moiriom, tvrdí nově Stolz,1) jenž změnu oi > oe >e 
vyvozuje z nepřízvučnosti této slabiky.

Co pak se týče věci samé, vyložil ji Nissen takto:
Řím založen byl obřadem náboženským, dle Livia etruským.* 2) 

Kus půdy zasvěcené bohům (templum) bylo určeno k vystavění 
města, to byl ager effatus, kolem něhož byla vyorána brázda do 
čtverce.3) Třikrát — a to vždy uprostřed strany — se pluh zdvihl, 
aby templum nebylo zcela odděleno od vnějšího světa; tak vznikly 
na třech stranách brány (portae, Serv. Aen. 1. 422). Tím byla urbs 
hotova. Byla kolem ní fossa = brázda pluhem tažená, murus 
= země dovnitř vyhozená.4) To všechno mělo účel sakrální, 
avšak pro ochranu města bylo nutno vybudovati hradbu i příkop 
skutečný. Proto v ager effatus u vnitřního kraje té rituální zdi se 
oddělil široký pruh, do něhož vestavěna byla skutečná hradba, při
způsobená poměrům půdy a volná po obou stranách, nespojená 
s domy.

Ten pruh, do něhož byla hradba vstavována, pak bylo to 
vlastní pomerium.

Gellius řekl „pone muros“, poněvadž měl na mysli tři díly 
té sakrální hradby.

’) Stolz-Schmalz, Lat. Gramm. 470.
z) v. o něm Serv. Aen. 15. 755; Varro L. 1. 5. 143; Isid. 15. 2. 3.
3) Varro L. 1 5. 143; Cass. D. zl 5. 2.
4) Varro uv. m. terram unde exsculpserant, fossam vocabant, et introrsum 

laetam murum.
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Původně ovšem bylo město jen uvnitř pomeria, ale brzo roz
rostlo a šířilo se i za pomerium. Pomerium samo označovaly ka
meny, cippi, zasazené na zevní jeho straně v brázdě, sulcus. Po
něvadž, jak už řečeno, skutečná hradba se přizpůsobila terrainu, 
leželo pomerium opravdu před ní i za ní, jak to vystihl Livius, 
vždycky ovšem za sakrální hradbou; odtud název.

Nejstarší pomerium zaujímalo Palatin (Tac. Ann. 12. 24); název 
Roma quadrata pochází právě od tvaru toho ager effatus.

V pomeriu, jakožto místě bohům zasvěceném, nemohly se ko
nati žádné úkony vojenské a nesměly se nositi zbraně.1) Proto Cicero 
(de div. 2. 35. 75) mluví o ius pomerii, jež bylo sloupem občanské 
svobody. Co všechno obsahovalo, nelze ovšem přesně stanovití. 
Jisto je, že z pomeria vykázány byly chrámy a kulty božstev cizích, 
vyjma starých, dávno zdomácnělých božstev latinských a řeckých, 
nesmělo se v něm pochovávat!, auspicia uvnitř konaná* 2) byla roz
dílná od auspicii mimo pomerium. Do pomeria nesměli vstoupiti 
poslové obcí, které vedly s Římany právě válku, a také census 
byl konán mimo pomerium.3)

Z výkladu Liviova je zřejmo, že za jeho doby bylo pomerium 
zastavěno domy. Bylo to ovšem porušení prvotních ustanovení, 
ale vzrůst města to sám sebou přivodil. Právní platnost pomeria 
tím nebyla dotčena ani v nejmenším. Čtyři staré městské tribue 
byly původně také uvnitř pomeria; poněvadž pak Capitolium leželo 
mimo staré pomerium, vytýká se to výrazem „urbs et Capitolium“.

Pomerium nezůstalo na původní malé rozloze, nýbrž bylo roz
šiřováno. Učinil tak prý už Servius Tullius, za republiky po něm

') Proto také comitia centuriata, jež byla vlastně vojenskou výzvou 
občanů, konala se mimo pomerium na pláni Martově.

2; Auspicia urbana, Varro L. 1. 5. 143; Gell. 13. 14.
') Srv. Karlowa, Intra pomerium et extra pomerium, Festgabe.. ·

v. Baden, Heidelberg 1896, str. 51 nn.
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až Sulla, učinil to i Caesar (Cass. D. 43. 50; 44. 49; Gell. 13. 14). 
Z císařů zvětšili pomerium Augustus,1) Claudius (uv. m.), Titus, 
Vespasianus, Hadrianus.

Z dochovaných některých cippů doby císařské lze vystopo- 
vati, jak se pomerium táhlo.* 2)

Poněvadž tedy imperium militiae začínalo až za pomeriem, 
magistrát do boje táhnoucí překračoval tuto hranici slavnostně 
(Liv. 42. 49). Když byla vykonána oběť na Kapitolu a vzývání Jova 
optima maxima, dáno bylo troubami znamení k odchodu,3 4 *) magi
strát i jeho liktoři vzali na sebe vojenský plášť, paludamentum. 
Odtud výrazy: paludatum exire nebo paludamento mutare prae
textam.1)

Porušením iuris pomerii bylo, když Antonius mluvil k lidu 
v městě, oděn jsa paludamentem (Cass. D. 48. 13).

Sekery v liktorských fasces nebyly znakem imperia, nýbrž 
iuris vitae necisque, proto bylo dovoleno užívati jich v městech 
(Liv. 3. 36. 4), až zákony provokačními to odstraněno. Jen diktátor 
jich užíval i nadále, poněvadž za něho nebylo provokace (Liv. 2 
18. 8).

imperium militiae začínalo se pomeriem jistě už v době krá
lovské, a rozdíl domi-militiae není výtvorem až zřízení republi
kánského?)

Byly li úkony militiae naprosto vyloučeny z území uvnitř po
meria, neplatila tato hranice pro úkony domi. To jest, úkony domi 
mohly se úplně právoplatně konati i mimo pomerium, a to pra
videlně až k prvnímu milníku na silnicích vedoucích z Říma. 
V tomto obvodu musil bydleti praetor a v něm také konal 
iurisdikcí.6)

Poněvadž tedy pomeriem začínala moc militiae, ale nekončila 
moc domi, vzniklo tím území, kde vlastně obě tyto moci kollidovaly. 
Bylo tedy nutno stanovití nějaký způsob, jímž by jejich poměr by! 
urovnán. Zejména byla důležitá otázka provokace a intercesse, 
kam až totiž obě tato práva měla býti uplatňována.

Že platila i mimo pomerium, je jisto; vždyť mimo pomerium 
konala se komitia centurijní (někdy i jiná), census, úřadoval iuris- 
dikčně praetor, scházíval se senát atd., tedy dály se akty, při nichž 
vesměs docházelo uplatnění právo provokačni i intercessní (srv. 
i Liv. 3 20. 7) Jde však o to, kam až sahala tato práva, a po této

9 Tac. Ann 12.24, Cass. D. 55.6; SHA Aur. 21; naproti tomu však 
srv. Sen. de brev. vítae 13, 8, a lex de imp. Vesp. 14, CIL VI, 930.

-’) V. LF. XLI, 1914 str. 159. Fr. Teplý, Pomerium. Pr. g. Vyškov 1900.
9 Liv. 21. 63. 9; 45, 39. 11; Cic Verr. 5. 13. 31: Varro L. I. 7. 37.
4) Liv. 31. 14. 1; 36. 3. 14; Cic. fam. 8. 10. 2. a j. Tac. Hist. 2. 89.
9 Jak se mylně domníval Mommsen I3 63.
9 Liv. 43. 11 ; Gai. 4. 104.
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stránce starověká svědectví nejsou dosti souhlasná. Liv. 3. 20. 7. 
výslovně uvádí za hranici tribunských práv okruh jedné míle, avšak 
jinde1) se dokonce za ní pokládají τά τείχη = pomerium; Liv. 24. 
9. 2. připomíná zas případ, kde v obvodu jedné míle konsul použil 
svého imperia, aniž zdvižena proti němu provokace neb intercesse.

U Cassia Diona (51. 19.) je dochován jakýsi výklad: tribunská 
moc za republiky prý platila jen v pomeriu, za císařství pak až 
do prvního milníku, ale to nemůže býti správné právě z oněch 
věcných, svrchu uvedených důvodů, že totiž za republiky tribunové 
zakročovali mimo pomerium při komitiích a pod. úkonech. Ani 
Mommsenův výklad nepostačuje; dle něho (I3 68) prý podléhalo 
provokaci a intercessi za pomeriem jen imperium převzaté bez 
auspikace. Avšak uvedené doklady týkají se vesměs magistrátů, 
kteří své moci se ujali zcela bezvadně.

Lepší výklad podal Nissen (Beitr. 168 n): intercesse tribunská 
byla přípustná proti každému aktu, podstatou nevojenskému (Liv.
2. 58. 4), ať už se stal kdekoliv. Zpravidla ovšem tyto akty domi 
nekonány za prvním milníkem, jen výjimečně se tak stávalo.2)

Co pak se týče vlastního práva provokačního, to jistě platilo 
jen až po první milník. Dokladů opačných ani není.

Lze tedy miti za jisté, že a) provokace omezena byla prvním 
milníkem, b) intercesse proti všem-úkonům konaným pravidelně 
domi byla možná, ať už konány kdekoliv a kýmkoliv, c) proti 
úkonům militiae byla intercesse vůbec vyloučena, a tedy i proti 
magistrátům činným jen militiae (na př. praetoři v provincii.3)

Je tedy možno magistráty římské roztříditi i dle toho, pro jaké 
úkony platila jejich moc:

1. magistráti s právem d o m i i militiae: konsulové, diktátoři, 
původní quaestoři, praetoři. Za principátu této kategorie vůbec 
nebylo.

2. magistráti jen s právem domi: všichni magistráti plebejští 
aedilové kurulští, později quaestoři určení pro Řím.

3. magistráti jen s právem militiae: quaestoři zřízení po 
podrobení Italie r. 267 (v. níže), mimořádné úřady kolonisační a 
pozemkové, úředníci v provinciích, promagistráti, privati cum imperio.

§ 21. Kompetence magistrátů.
Působnost úřední u magistrátů zahrnovala v sobě:
A) Ius auspiciorum. Úředník byl zástupcem obce jak vůči

občanům, tak i vůči bohům; odtud název auspicium imperiumque
') App. 2. 31.
-) Na př. pokus svolati komitia u jezera regillského, Liv, 3. 20 7.
'■') Srv. však o iurisdikci ve výkladu o konsulátě § 32.
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(Liv. 40. 52. 5; 41. 28. 8). Každý úředník, ať už měl imperium, či 
neměl, byl oprávněn jak k res divinae, tak k res humanae. Dle 
římského náboženského názoru člověk budoucnosti ari sám nezná, 
ani mu ji bůh nezjevuje (proto u Římanů nebylo věštíren), ale 
soudilo se, že bohové projevují souhlas ueb nesouhlas se zamýšleným 
činem nějakým svými znameními. Ta znamení zvala se auguria 
či auspicia, též sign a.1)

Auguria byla různá, a dělila se na dvě skupiny dle toho, 
byla-li vyprošená od bohů a tedy vlastně odpovědí v určitém 
případě, a, impetrativa, nebo vyskytla-li se náhodně, a. ob
lá t i v a.2)

V takovém případě, když objevila se auguria oblativní po 
impetrativních a nesouhlasila s nimi, považováno znamení oblativní 
za účinnější a věrnější projev vůle boží. Co pak se týče formy 
auspicii, byla paterá:3)

1. ex avibus, nejobyčejnější to podoba auspicii impetrativ
ních, pokud vůbec augurace byla brána vážně. Z nich utvořeny 
i oba názvy augurium i auspicium. Jimi jakožto nejsložitějšimi 
a nejtěžšími se také zvláště obírala augurská věda. Za doby Ci
ceronovy však už byla nahrazena pohodlnějšími signy ex caelo 
a ex tripudiis (Cic. de div. 2. 33. 71);

2. ex quadrupedibus nebo pedestria při pozorování 
běhu a hlasů čtvernožců jdoucích jistou drahou, též hadi byli po
zorováni (Paul. D. 287). Ani těchto auspicii za Cicerona už nebylo.

3. caelestia, zvláště z hromu a blesku (Paul. D. 56). Blesk 
Jovův byl považován za nejvyšší a nejrozhodnější znamení.4) Pří
znivým znamením byl blesk, který šlehl z leva na pravo z jasného 
nebe.5) Hrom, který se ozval, když nastupován byl úřad, byl po
kládán za znamení nepříznivé (Liv. 23. 31. 13). Zahřmí-li, nutno 
přerušiti komitia; blesk jakýkoliv vůbec ruší veškero jednání s lidem 
po celý den.6) U těchto znamení nebeských uplatnila se později 
zásada, že musí býti věřeno tomu, kdo auspikaci oprávněně za 
obec koná. Prohlásil-li auspikující magistrát, že znamení viděl, tedy 
platilo skutečně za spatřené (Cic. Phil. 3. 4. 9) ; tvrdil-li však, že ho 
neviděl, tedy neplatilo (Plin. NH 28. 2. 17). Dle své povahy byla 
přirozeně signa caelestia s počátku jen oblativní, ale časem se stala 
impetrativními; úředníci žádali za seslání hromu neb blesku, a zpra-

9 Valeton, De modis auspicandi Romanorum, Mnemos. XVII. 275 n, XVIII. 
203 n, 406 n, XIX 75 n.

Wissowa s. v. auspicium v RE.
9 Serv. Aen. 6. 190; 2. 702; 3. 89; 12. 259.
9 Dle starého deleni zachovaného u Fe 316 a Paul. D. 317.
9 Cic. de div. 2. 35. 74. fulmen sinistrum, auspicium optimum quod ha

bemus; Cass. D. 38. 13; Serv. Aen. 2. 693.
9 Dion. H. 2. 5; Verg. Aen. 2. 693; 7. 141 ; 9. 628 a k tomu výklad Serviův.
9 Cic. de div. 2. 18. 42; Cass. D. 38. 13; a j.
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vidla se jim ho dostalo (Dion. H. 2. 5). Proto stačilo později pro
hlášení magistrátovo, že „de caelo servavit“, nebo dokonce i „se 
de caelo servaturum esse“, aby byl uznáván výsledek auspicii, 
jaký on potřeboval.1) Tak na př. tribun Milo prohlásil r. 57., aby 
zamezil jednáni v komitiích, že „se per omnes dies comitiales de 
caelo servaturum“ (Cic. ad Att. 4. 3. 3). Musil ovšem magistrát svou 
auspikaci uplatňující zavčas její výsledek ohlásiti magistrátovi řídí
címu komitia (Cic. Phil. 2. 33 81). Poněvadž touto prací byla dána 
téměř neomezená možnost politickému zneužívání spekce, bylo 
nutno v posledních dobách republiky sáhnouti k jistému omezení 
(v. níže). Magistrát vyšší mohl magistrátovi nižšímu zakázati na 
určité dny auspikaci nebo také vydal takový zákaz senát.* 2)

4. ex tripudiis byla velmi pohodlná. Ptákům, zvláště ku
řatům3 * *) předloženo bylo žrádlo, zrní neb kaše (puls); žrali-li dy
chtivě, až jim padalo ze zobáků, bylo to znamení příznivé.1) Aby 
se došlo bezpečného výsledku, nechána byla kuřata před aus
pikaci o hladu, a pak jim předloženo žrádlo velmi sypké (Cic. 
de div. 2. 35. 73). Tohoto druhu auspicii používáno bylo pro 
pohodlnost jeho v táboře (Fe 498), avšak rozhodně ne v dobách 
starších. Kuřata choval zvláštní pullarius v kleci.

5. e X diris byly mimořádné zjevy věštící neštěstí. Byla jen 
oblativní, ale nesmírně důležitá. Vyskytovala se buď při jiné aus
pikaci, majíce ovšem význam vyšší, anebo i mimo auspikaci vůbec.

Při každé auspikaci musí býti úplné ticho, silentium.6) Je-li 
toto silentium nějak porušeno tím, že něco upadlo, ozval se nějaký 
šramot, hluk, zaskřípalo-li něco, bylo to špatné znamení,6) stejně 
klopýtnutí nebo přeřeknutí, záchvat padoucnice u někoho z pří
tomných;7) také krkavci letící proti úředníkovi, jenž vycházel aus- 
pikovati, byli zlé znamení (Val. Max. 1. 4. 2. a 5.)

Mohla ovšem některá signa (zejména ex diris) býti sporná, 
proto je bylo nutno vyložiti. V starší době obraceli se magistráti 
pro takovéto výklady k pontifikům, později k etruským haruspikům 
a ke knikám sibyllským, pokud ovšem to nespadalo do nauky au- 
gurské. Signum ex diris mohl sice viděti a slyšeti každý, a každý 
také mohl je magistrátovi ohlásiti, jenže aby uznána byla jeho 
platnost, musil je viděti a slyšeti také magistrát, jinak neplatila! 
Aby jich magistrát neviděl a neslyšel, chráníval se před nimi, jako

*) Cic. de domo 15. 39; ad Att. 2. 16. 2 a j.; Cass. D. 33. 13.
2) Cic. p. Sest. 61. 129; Geli. 13. 15. 1.
3) ale mohli to býti i jiní, Cic. de div. 2. 35. 73.
*) tripudium solistimum; Cic. de div. 1. 15. 27; 2. 34. 72; Fe 284. 386; Paul 

D. 285.
’) To byl odborný výraz augurské discipliny, Fe 474, 476; Cic. de div

2. 34. 72.
6) auspicia caduca, Paul. D. 56. 268; Plin. NH 8. 223.
’) Morbus comitialis, zvaná tak, že rušila komitia.
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na př. M. Marcellus chtěje se dáti do bitvy, dal se nésti v krytých 
nosítkách „ne auspiciis impediretur“ (Cic. de div. 2. 35. 77). Při 
oběti hrálo se na flétnu „ne quid aliud exaudiatur“ (Plin. NH 
28. 2. 11).

Vedle těchto znamení zkoumala se vůle boží z věšteb Sibylli- 
ných, jež opatroval a vykládal zvláštní sbor zprvu llviri, na konec 
XVviri „sacris faciundis“; později pak ujalo se velmi zkoumání 
vnitřností obětních zvířat (Cic. de div. 1. 16. 28) za odborné pomoci 
haruspiků. Za zlé znamení považováno, uteklo-li zvíře od obětního 
oltáře, či jevilo-li na vnitřnostech nějakou abnormitu. Zkoumání 
vnitřností obětních zvířat byl zvyk původu etruského, jenž dlouho 
u Římanů nepatřil k pravidelným auspiciím; teprve za císařství stali 
se haruspikové státními kněžími.

Auspicia konaná v zájmu veřejném, státním, slula auspicia 
publica populi Romani. Právo konati auspicia pro stát (ius spectionis) 
měl jen magistrát.1) Spectio byla právem všech úředníků, ale v ne
stejné míře. Za království ji měl výhradně král, za interregna patres, 
senát. Za republiky patřila auspicia maxima úředníkům s impériem: 
konsulům, praetorům (Gell. 13. 15), diktátorům a vůbec všem ma
gistrátům s mocí konsulskou neb praetorskou, též promagistrátům.* 2) 
Censoři měli také auspicia maxima, ale od konsulů rozdílná. Úředníci 
ostatní měli auspicia minora (Gell. 1. 1.), také asi pontifex maximus, 
pokud vystupoval v určitých věcech úředních, jako na př. při svo
lávání komitii kalátních a tributních. Rituálního ani kvalitativního 
rozdílu mezi obojími auspiciemi, většími a menšími, nebylo, lišila 
se jen jich platnost dle toho, kdo je vykonal. Přenesl-li magistrát 
své imperium na jiného, jenž vlastního imperia neměl (když na 
př. quaestor řídil odvolací komitia v při hrdelní, nebo když fun
goval pro praetore), přenesl na něho i svou spekci; mandatár měl 
pak aliena auspicia, nejednal suis auspiciis. To mělo velké právní 
následky.

Auspicia jednotlivých úředníků, pokud se jejich působnost nějak 
stýkala, mohla se dostati do kollise. Platila vždy auspicia úředníka 
vyššího, a šlo-li o kollegy, tedy auspicia toho, jenž byl maior.

Auspicia silnější vitiant, obtinent, turbant, retinent auspicia 
slabší (Gell. 13. 15. 1). Auspicia vyšší byla magis rata.

Auspicia vykonati bylo žádoucno při všech důležitějších věcech;3) 
také se tak konala, leda jen tenkrát se od nich upouštělo, když bylo 
potřebí neprodlévati a rychle něco vykonati. Připomínají se auspicia 
před zasedáním senátu (Gell. 14. 7. 9), při svolávání vojska (Liv. 45.

■) Cic. Phil. 2. 32. 81: „nos augures nuntiationem solum habemus, con
sules et reliqui magistratus etiam spectionem; Cic. de domo 14.38.

2) O těchto sice není výslovných zpráv, ale jistě auspicia maxima měli, 
poněvadž jich potřebovali na př. k vedení války.

3) Cic. de. div. 1. 2. 3: nihil publice sine auspiciis nec domi nec militiae 
gerebatur; Liv. 6.41.4.
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12. 10), před zakládáním kolonie (Varro L. 1. 5. 143), před bitvou 
(Liv. 34. 14. 1 a j.), před přechodem řeky ve válce = auspicia pe
remnia (Fe 284, 296).1) Nelze ani vypočísti všech možností, kdy 
auspicia se konala. Nutná byla při:

1. jmenování neb volbě úředníků. Volba neb jmeno
vání je jen tenkrát bezvadně plátno, když úředník volbu neb jme
nování řídící přikročil k tomuto aktu jen po řádné auspikaci.* 2) Při 
volbách uznávala se za platná pro volbu samu auspicia vykonaná 
jen pro volební komitia;

2. komitiích, a to pro každá komitia různě, vždy ráno toho 
dne, kdy komitia měla se sejiti.3) Jaký byl rozdíl v auspiciich pro 
jednotlivé druhy komitií, není nám známo, snad v modlitbě úvodní. 
Auspicia pro určitá komitia vykonaná neplatila pro jiný druh ko
mitií (Cic. ad fant. 7. 30. 1);

3. válečné vý pravě. Ráno toho dne, kdy měl vojevůdce 
město opustiti, vykonal na Kapitoliu auspicia (Fe 276; Liv. 21, 63. 
9), maje ovšem už legem curiatam schválenu. Bylo nezbytno, aby 
tato auspikace stala se na Kapitoliu (Liv. 22. 1. 7), proto když 
vznikly námitky proti jejich bezvadnosti a^ byla nutná repetitio au
spiciorum, musil se vojevůdce vrátiti do Říma (Liv. 8 30. 1). Když 
později války se vedly příliš daleko od Říma, takže návrat by byl 
nesnadný, umožnila se repetitio auspiciorum i mimo město tím, že 
nějaké místo bylo prohlášeno za Řím, takže aspoň fiktivně bylo 
možno závazku dostáti (Serv. Aen. 2. 178),

Čas, místo a způsob auspicii.
Auspicia musila býti provedena téhož dne, kdy čin, kterému 

platila, obyčejně po půlnoci před svítáním. Vojenská a peremnia 
musila býti aspoň téhož dne.1) Zpravidla pak se auspikovalo tam. 
kde měl býti i proveden čin, pro který auspicia byla konána (Liv.
3. 20. a j.), tedy pro kurijní komitia v pomeriu, pro centurijní 
mimo pomerium, pro senát v jeho shromaždištích, pro bitvu v poli 
atd. Pravidlem bylo, že se auspikovalo vždy na místě zasvěceném 
bohům (templum), proto také senát scházíval se přímo v chrámech. 
V poli ovšem jen výjimečně se magistrátům naskytovalo vhodné 
templum, proto musil si magistrát často dáti místo k auspikaci

’) Magistrát musil tato auspicia peremnia vykonati už když táhl z města 
na pole Martovo, poněvadž musil při tom překročiti potok tekoucí do Tiberu, t. zv. 
amnis Petronia, Fe 236; původ těchto augurii je čistě vojenský. Cic. nat. d. 2. 
3.9; de div. 2. 36. 77.

Liv. 6. 41. 6; Cic. leg. 3. 3. 9; atd.
3) Liv. 3. 20. 6; 5. 14. 4. Varro L. 1. 6. 91 a j.
J) Gell. 3. 2. 10; Cens. 23. 4; jmenování diktátorovo Liv. iO. 40. 2; Cic. 

nat. d. 2. 4. 11.
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určené teprve inaugurovati (Liv. 3. 20); to bylo úkolem augurů. 
V Římě bylo na Kapitoliu určeno zvláštní místo jen k auspikaci, 
zvalo se auguraculum (Paul D. 17). Při auspikaci ex avibus nebo 
nebeských na místě, kde magistrát hodlal auspicia vykonati, vztyčil 
nejprve svůj Stánek, jenž v řeči augurské se zval templum minus1) 
a byl buď z prken neb z plátna, s jedním jenom otvorem, z něhož 
bylo lze přehlédnouti celý nutný okrsek. Tam musil magistrát spáti. 
Po půl noci se tiše zvedl, pomodlil a sedě provedl auspikaci.* 2) 
Magistrát neb augur provázející magistráta jako odborný znalec 
svou holí (lituus) udělal nejprve t. zv. descriptio regionis, t. j. hledě 
k jihu táhl vzduchem čáru od severu k jihu (cardo), druhou pak 
od západu k východu (decumanus). Tím rozdělil oblohu na čtyři 
díly, na konec pak táhl ke cardo i decumanus rovnoběžky.

Čtverec na obloze naznačený bylo 
také templum (patrně maius), ta
bernaculum bylo jeho středem. Při 
těchto úkonech musilo býti jasno 
a zvláště ticho. Proto magistrát se 

y tázával augura: Dicito, silentium 
esse videtur. Augur odpovídal: 
Silentium esse videtur. Potom zas 
magistrát: Dicito, si addicunt aves? 
Augur: Addicunt.

Křeslo, na němž magistrát při 
auspikaci seděl, musilo býti pevné,

O
■g<3

decumanus

J
solida sella (Pe 470), aby praskáním neb zaskřípěním nerušilo po
svátného úkonu. Poněvadž magistrát při auspikaci pozoroval svými 
smysly, mluví se o spectio. Původně ji konali magistráti sami, 
později vešlo však v obyčej, že pozorování nebe svěřovali bud 
sluhovi neb některému z přítomných, u městských auspicii augurům.3)

Při vojenských auspiciích augurů nebylo. „In auspicio esse“ se 
říkalo o každém, kdo byl u auspicia, nejen o augurech (Cic. leg. 
3 19. 43). Auguři byli přítomni jen jako odborní znalci. Zamítnutí 
neb přijetí auspicia záviselo zcela od magistráta. Tak se postupovalo 
při auspiciích impetrativních. Mohlo se však vyskytnout) i auspicium 
oblativní, a to — jak bylo svrchu připomenuto — buď samostatně, 
bud ihned po znamení impetrativním, které tím ovšem bylo rušeno. 
Nutno však bylo znamení oblativní uvidět a správně vyložit. Buď 
je spatřil magistrát sám a zařídil se dle něho (Plut. Cato min. 42), 
nebo je spatřil někdo jiný a magistráta o tom zpravil = nuntiatio: 
ovšem konečné rozhodnutí, zda to znamení opravdu se ukázalo 
čili nic, patřilo vždy jen magistrátovi. Výklad oblativních znamení

9 tabernaculum capere, Liv. 4. 7. 3; Serv. k Aen. 2. 178, Fe 146.
') Fe 474, Serv. Aen. 9. 4; Liv. 1. 18.
3) Cic. de div 2. 35. 74; Liv. 4. 18. 6.
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byl méně snadný, než znamení impetrativních, proto bývalo tím 
spíše potřebí odborné rady. Bylo také více příležitosti působiti 
magistrátovi nesnáze tím, že mu bylo hlášeno auspicium mařící 
akt jím zamýšlený.1) Byla tedy auspicia oblativní, zejména blesk, 
vydatným činitelem politickým, a doklady nám dochované dosvědčují, 
že se ho také hojnou měrou užívalo.

Nuntiaci platnou, jíž totiž magistrát musil dbáti, měli zvláště 
auguri přítomní komitiím.* 2) Augur, jenž spozoroval oblativní zna
mení, neb jemuž bylo takové znamení ohlášeno, oznámil to magi
strátovi slovy: alio die (Phil. 2.32.83 a j.). Ovšem záviselo ještě 
na magistrátovi, uznal-li nuntiaci za podstatnou. Jinak ovšem tomu 
bylo, když oblativní znamení hlásil jiný magistrát = obnuntiatio; 
tu nemohlo býti neuznáno. Proto vyšší magistráti zakazovali nižším 
auspikovati ve dnech, o kterých sami chystali se k nějakým úředním 
aktům (Gell. 13. 15. 1), Obnuntiatio byla platná, stala-li se osobně 
a to buď před začátkem úředního výkonu, nebo aspoň před jeho 
ukončením. Poněvadž přirozeně vážné důsledky tohoto ius obnun
tiationis při zneužití mohly vésti k těžkým poruchám veřejného 
života, bylo jejich užívání normováno kol r. 160 př. Kr. dvěma 
zákony, blíže nám neznámými: lex Aelia a lex Fufia.3) Clodius 
r. 58 obnuntiaci vůbec zakázal (Cic. p. Sest. 15.33), avšak jeho 
zákonu upírána platnost, aspoň v prvých letech po vydáni. Ob- 
nuntiace mohl užiti konsul proti konsulovi, pontifikovi maximovi 
(Cic. de domo 15. 39; de harusp. resp. 23. 48), tribun proti všem. 
1 při plebejských tributních hromadách byla obnuntiace přípustná 
(Cic. in Vat. 7. 17. a 18). Není známo, kdo směl obnuntiare tri
bunům, zda každý magistrát či jen tribun.

Nepříznivé znamení diem vitiat, nesměl se téhož dne už za
mýšlený čin vykonati (Cic. ad Att. 4. 9. 1; Phil. 3. 4. 9), ale bylo 
možno repetere auspicia již hned následujícího dne. (Liv. 9. 39. 1.) 
Jednalo-li se úmyslně neb neúmyslně proti auguriu, nastalo vitium 
(Liv. 23. 3. 13; a j.). V případech sporných rozhodovalo o tom, zda 
vitium nastalo čili nic, kollegium augurské (Liv. 4. 7. 3; 45. 12. 10 
a j.) ; senát i magistráti měli právo žádati od augurů dobré zdání,4) 
ovšem také kollegium mohlo samo senátu podání učiniti (Cic. nat. 
d. 2. 4. 11 a j.). Konstatováním vitia nebyl úřední čin ještě sám 
sebou neplatný, jak výslovně praví Varro (L. 1. 6. 30): magistratus 
vitio creatus nihilo secius magistratus. Úředník zvolený vitiosně, 
nemohl býti odstraněn násilím, ale ovšem byla vždy snaha vitium 
nějak zrušiti, nejlépe tim, že magistráti tak zvolení se vzdali. Ma
gistratus vitio creati ani nemohli řídit voleb svých nástupců, aby

’) Cic. c. sen. grat. egit. 5. 11; Cass. D. 38. 13.
Varro L. 1. 6. 95; de r. r. 3.2.2; Messalla u Gell. 13.15.

3) Cic.de harusp. resp. 27. 58; p. Sest. 15. 33; in Pis. 5.10 a j.
4) Referre neb deferre rem ad collegium Cic. Phil. 2. 33. 83; Liv. 45. 12. 10.
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se vitium nešířilo (Liv. 8. 17. 4), ani nebyli volitelní (Cass. D. 54. 
24). Resignace pro vitium při volbě připomíná se sice i u magi
strátů plebejských (Liv. 10. 47. 1; 30. 39. 8), ale tu je jakási potíž: 
nevíme totiž, kdo v tom případě by řídil volby nových plebejských 
magistrátů, když konstatování vitia a resignace se staly až po na
stoupení úřadu. Zdráhal-li se magistrát odstoupiti, nemohl k tomu 
býti nijak donucen (Liv. 21. 63. 7), ale ovšem po uplynutí úředního 
roku byl žalován (Cic. de div. 2. 33. 71). Týkalo-li se vitium usnesení 
komitii, bylo zrušeno senatusconsultem na základě dobrého zdání 
augurů.

Všechno, co souviselo s formou a výkladem auspicii, bylo 
obsahem augurských nauk udržovaných a zdokonalovaných sborem 
augurů. Koncem republiky z nich už nebylo nic než čirý forma
lismus, ovšem bedlivě zachovávaný. Bylo to jakési obřadnictví, 
z něhož časem veškeren vnitřní obsah vyprchal, ale přes to zů
stalo nedotknutelnou součástí veřejných úkonů. Jeho složitost způ
sobovala, že skutečné provádění mnohých úkonů koncem republiky 
spočívalo na augurech místo na magistrátech, ač ovšem právně 
i sakrálně byl osobou jednající magistrát sám, augur jen jaksi jeho 
nástrojem.

B) Vojenské velitelství.
O obsahu pojmu „impérium“ bylo promluveno už svrchu, byla 

to nejvyšší moc vojenská a soudní. Vedle tohoto vlastního významu 
se však užívalo slova imperium i v užším smyslu, a to jen o vrchním 
velitelství vojenském (Cic. Phil. 5. 16. 45 a j.).

Vojenské imperium měli všichni řádní úředníci vyšší (konsu
lové, praetoři, diktátor, magister equitum) a ti z mimořádných, kteří 
byli označováni jako „cum imperio“. Ovšem mnozí z držitelů im
peria ho fakticky ani plně nevykonávali, poněvadž neměli k tomu 
příležitosti. Imperium vojenské, skutečně prováděné, neslo sebou 
tatopráva: 1. sestavovati vojsko z občanů, později i ze spojenců, 
zavázati je přísahou (Polyb. 6. 21; Liv. 22. 38. 1 a mn. j.) na čas, 
po výpravě pak je propustiti domů. K těmto úkonům nepotřeboval 
magistrát s impériem žádného dalšího zmocnění lidem neb senátem. 
Ovšem v dobách, kdy moc a význam senátu vzrostly, bývalo oby
čejem vyžádati si jeho zmocnění pro dilectus (Liv. 28. 45. 13; 42. 
10. 12 a j.), nutno to ovšem nebylo, zvláště když počet vojska 
nepřesahoval pravidelných čtyř legií (Polyb. 6. 19). Zvykem bylo, 
že praetor dilektu nekonal, ani když převzal skutečné imperium. 
To ovšem týká se dilektu řádného, nikoliv mimořádných poměrů 
a tak zv. tumultu.

2.Jmenovati důstojníky. Konsulové původně také jmenovali 
všechny tribuny legie, avšak od r. 362 byla vždy část volena lidem, 
zbytek jmenován, a někdy mezi r. 291—219 bylo ustanoveno, aby
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voleni byli všichni tribunové čtyř pravidelných legii, a jmenováni 
jen ti, kteří byli u legií nadpočetných. Mimo to jmenoval majitel 
imperia centuriony a dekuriony. Toto právo někdy ponechával 
tribunům.1) Rovněž jmenoval majitel imperia praefekty sociorum, 
fabrum, zkrátka všechny důstojníky a šarže, pokud nebyla jejich 
volba vyhrazena lidu. V době císařské však práva toho už neměl.

3. Vésti válku. Vyhlášení její se ovšem dálo usnesením hro
mady po předcházejícím senatusconsultu.

4. Uzavírati příměří a smlouvy. Jednal-li však magistrát 
bez zmocnění senátem neb hromadou, nesl veškeru odpovědnost. 
Toto právo pak znenáhla přešlo úplně na senát a lid.* 2)

5. Administrativa. Původně i přímá správa peněz na válku 
potřebných. Od r. 421 však byl k tomu volen zvláštní quaestor, 
od té doby neomezené nakládání penězi válečnými měl jen diktátor. 
S kořistí válečnou však mohl každý vojevůdce nakládati neomezeně, 
a tak vlastně od zřízení té quaestury r. 421 byla při válečných vý
pravách, jichž nevedl diktátor, dvojí pokladna: státní, spravovaná 
quaestorem, a vojevůdcova.

6. Iurisdikce v poli, kterou prováděl skrze tribuny legie vůči 
vojákům občanským, a skrze praef. sociorum vůči vojákům spoje
neckým (Polyb. 6. 37. 8; Liv. 28. 24. 10). V poli byly trestány jako 
vojenské přečiny i přestupky krádeže, zrušení daného slova (Front. 
Strat. 4. 1. 16; Polyb. 6. 37. 9) a pod. I při tomto řízení vojenském 
v poli byly dodržovány zevnější formy řízení civilního. Celkem však 
o té iurisdikci vojenské mnoho známo není.

7. Původně snad majitel imperia mohl se beze všeho nazý- 
vati imperator(αύτοκράτως). Ale ještě velmi záhy nastal už stav 
zobrazený našimi zprávami, že název imperator byl nejen omezen 
na ty, kdož vojenské imperium skutečně vykonávali, nýbrž že také 
se udílel aspoň až po prvém významnějším vítězství.

Snad s počátku si magistráti po vítězstvích dávali to jméno 
sami (Caes. b. c. 3.31, 1), avšak slušnost žádala, aby popud k tomu 
vyšel od vojáků na bojišti neb od senátu; někdy akklamoval tak 
vojevůdce i lid.3) Už od druhého století předkřesfanského ujal se 
zvyk, že vojevůdce, jenž nabyl titulu imperator, přestal užívati svého 
názvu úředního (konsul, prokonsul atd.), ne vžak vždy.4) Když 
roku 45. bylo právo triumfu přiřknuto i velitelům nesamostatným, 
mohli titulu imperátorského dosici i legáti. Tak P. Ventidius, legát 
Antoniův, když r. 39 a 38 porazil Parthy (Liv. ep. 127, 128), užíval

’) Liv. 42. 33; Cic. in Pis. 36. 88; Tac. Ann. 1. 44. Polyb. 6. 24. 2, 25. 1; 
Varro L. 1. 5. 91.

2) Gell. 1.25. 1; Liv. 9. 5. 1; Sali. Iug. 39. 3 a j.
3) Tac. Ann. 3. 74; Cas. D. 43. 44; 52. 41 a j. Cic. Phil. 14.4. 11, 5. 12; ad 

Att. 5. 20. 3. App. b. c. 5. 31.
4) CIL I. 541; Cic. Phil. 14. 14, 37.
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na mincích, které dal raziti, názvu imperator, podobně i jeho ná
stupce C. Sosius.1) Kdo udílel legátům imperátorský titul, není známo. 
Až do začátku principátu vyskytoval se název imperátorský velmi 
hojně, a to i u vojevůdců, kteří netriumfovali.

V době císařské pak imperátorský titul nosili jen císaři. Několik 
jen výjimek, prameny nám doložených, je z nejprvnější doby 
principátu. Tak M. Licinius Crassus, konsul r. 30 př. Kr., triumfoval 
jako prokonsul r. 27, a na řeckém jednom nápise (Eph.epigr. I. 106) 
je nazýván imperator; ale Cass. D. 51.26 tvrdí, že Crassus za vítězství 
nad Thráky dosáhl sice triumfu, ale nikoliv titulu imperatorského. 
Na nápis se tedy asi dostal tento titul jen z adulace, jako patrně 
i u Agrippy.* 2)

8. Triumf. Magistrát s impériem, který dobyl nad nepřítelem 
významného vítězství, směl slaviti triumf. Předpokladem bylo, že 
musil miti skutečné imperium, získané lege curiata, poněvadž jen 
tak vytáhl „diis auctoribus“,3) těšil se ochraně bohů a mohl jim 
tedy po ukončení války vzdáti díky. Mohl tedy triumf slaviti za 
republiky jen diktátor, konsul, praetor a pod. Nemohl nijak triumfovati
a) magistrát, jenž faktického imperia pozbyl, na př. vkročením do 
pomeria. Proto vítězný vojevůdce, jenž hodlal slaviti triumf, vyjed
nával se senátem stoje mimo pomerium (Liv. 3. 63. 8). Bylo sice 
možno auspicia ztracená překročením pomeria „repetere“, ale doklady 
triumfu (neb ovace, v. n.) na základě auspicii opakovaných jsou až 
z doby císařské a týkají se členů císařského domu. Ze starších dob 
takových dokladů není. Nutno však vysvětliti jednu věc. Magistráti 
se někdy vraceli z pole do Říma, aby provedli nějaký úřední výkon. 
Při tom ovšem překročili pomerium, ale nemáme zpráv ani o tom, 
že by znova auspikovali pro svou výpravu, ale ani nikdo nebral 
platnosti jejich imperia v pochybnost (Liv. 23. 23. 9; 27. 5. 18). 
Patrně tedy každé překročení pomeria nemělo stejné platnosti. 
Zdá se, že auspicii pro válku zjednaných pozbyl překročením po
meria magistrát jen tenkrát, když po ukončení výpravy vracel se 
do města. S tím souvisí, že při pomeriu propustil vojsko, a liktoři 
oděli se tógami.4) S vojskem směl pomerium vojevůdce překročiti 
jen při triumfu, kdy táhl s ním až na Kapitol.

b) Triumfovati také nemohl magistrát, který v čas vítězství 
neměl vrchního velení. Když vítěznému vojsku veleli dva magistráti 
k triumfu oprávnění, slavil jej ten, jehož imperium bylo maius 
(Liv. 28. 9. 10: Val. Max. 2. 8. 2 a j.). Proto také nemáme zpráv 
o tom, že by byl někdy triumfoval magister equitum, a také bývalo 
upíráno právo triumfovati magistrátům za vítězství, jehož dobyli 
mimo svou provincii (Liv. 1. 1; 34. 15). Tyto přísné požadavky však

’) Srv. Mommsen I3, 125 p. 2.
s) CIL IX. 262; 2200 a j. — Pais, Fasti triumph. 314.
’) Liv. 9. 14. 4.
4) Fe 368; Cic. in Pis. 23. 55.
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byly kladeny jen s počátku, brzo nastala praxe mírnější a triumf 
povolován častěji; nebylo-li pak možno povoliti triumf, dávána 
aspoň ovatio. Tak Livius (28. 9. 10) vypráví, že senát chtěje oba 
konsuly r. 207 př. Kr. vyznamenat! pro jejich činy, povolil jednomu 
triumf, druhému ovaci, a sice triumfoval M. Livius, poněvadž v den 
rozhodné bitvy platila jeho auspicia.

c) Práva triumfu neměli magistráti, třebas i s nejvyšší mocí, 
kteří byli zřízeni odchylně od pravidelných ustanovení ústavních, 
na př. tribuni militares consulari postate. O jejich triumfech není ani 
zmínky ve fastech triumfálních. Stejné pravidlo platilo i pro decem- 
viry, avšak triumviri rei publicae constituendae se tímto pravidlem 
neřídili.

Jiná jest otázka triumfu promagistrátů. Mommsen (I3 128) soudil, 
že promagistrát vlastně nemohl triumfovati, poněvadž jeho impé
rium bylo prorogatum, překročením pomeria bylo neodvolatelně 
ztraceno, a nemohlo už býti dále prodlouženo opakováním auspicii. 
Doklady však výslovně uvádějí triumf promagistrátů, jimž prý asi 
zvláštním zákonem povolováno prodloužení imperia až do dne 
triumfu. Nejstarší příklad je z r. 326 (Pais, F.triumph 54; Liv. 8. 26.7) 
a týkal se Q. Publilia prokonsula. Bylo to tenkrát něco nového, 
a Livius to výslovně zdůrazňuje poznámkou : duo singularia haec 
ei viro primum contigere: prorogatio imperii non ante in ullo facta 
et acto honore triumphus.

Není dokladu pro to, že by někomu byl býval odepřen triumf 
i po uplynutí úředního roku, ovšem bylo zvykem ještě i v 11. stol. 
př. Kr. triumfovati obyčejně in magistratu (Liv. 45, 39, 9). Nissen 
(Beiträge 132) soudil proti Mommsenovi, že promagistráti vůbec 
nepotřebovali privilegia, a že netriumfovali in magistratu, nýbrž 
ex magistratu, jak se vyjádřil Livius (40. 59. 3).

Názor Mommsenův o nutnosti zvláštního privilegia pro magi
stráty opírá se zejména o dvě místa Liviova: 26. 21, 5 a 40.35. 
Na prvém z nich mluví se o M. Marcellovi, jemuž senát povolil 
ovaci, ale na návrh senátu provedli tribunové lidu zákon „ut M. 
Marcello, quo die ovans urbem iniret, imperium esset“. Zcela týž 
případ je na tom druhém místě Liviově, jež se týká L. Aemilia Paula. 
Bylo by tedy možno souditi z těchto míst, že děkovná slavnost 
(triumf neb ovace) nežádala si nutně faktického imperia, nýbrž 
že ji bylo možno konati i bez něho. Nissen (152) vykládá to tak, 
že ten, komu privilegiem nebylo dovoleno podržeti faktické impe
rium i v pomeriu, imperium sice měl, ale nesměl ho vykonávati. 
Proti Nissenovi pojednal o otázce se stanoviska Mommsenova 
Karlowa (90 n), jenž zdůrazňuje, že imperium je neodlučitelno od 
řádné magistratury. Řádný magistrát pak má imperium udělené 
lege curiata, jíž také se mu dostalo auspicii. Kdo už měl imperium 
prorogatum, vykonával je bez auspicii (Cic. de div. 2. 36. 76n; 
nat. d. 2. 3. 9). Proto u promagistrátů návratem do pomeria končí 
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imperium vůbec, ne jen jeho vykonávání, jako u magistrátů (Cic. 
ad fam. 1.9.25). Když tedy promagistrátům později triumf byl přece 
povolován, bylo jim imperium zvláštním ustanovením prorogováno. 
Ot. Jiráni1) soudí, že prorogace imperia pro den triumfu nezbytně 
měl potřebí nejen promagistrát, nýbrž i magistrát. Odůvodňuje to tím, 
že případy Liviem uvedené jsou výjimečné: u Marcella přenesl 
senát své právo na lid, hledě k Marcellově oblíbenosti, u Aemilia 
Paula pak dal prorogaci jeho imperia usnésti lidem, aby tak za
bránil intercessi tribunské proti Aemilíovu triumfu. V obyčejných 
případech prý asi bylo nutné prodloužení imperia zahrnuto už 
v povolení k triumfu. K tomu lze podotknouti, že snad přece ta 
zákonná neb senátní prorogace se týkala jen promagistrátů, po
něvadž magistrát mohl repetitis auspiciis svého, imperia znova 
nabýti sám. Laqueur* 2) dobře upozornil na to, že triumf je původně 
děkovná slavnost bohům, z níž se časem stala instituce politická. 
Proto považuje za její předpoklad jen auspicium a soudí, že této 
povinnosti vzdáti po výpravě bohům diky, musil se podříditi magi
strát stejně jako promagistrát. G. Beseler3) schválil názor Laqueurův, 
že triumf je voti solutio, avšak dobře upozornil, že podmínkou 
triumfu je auspicium a imperium, tedy že promagistrátovi trium
fujícímu musí býti imperium pro vkročení do pomeria prorogováno.

Shrneme-li tedy, co o triumfu a jeho podmínkách bylo řečena, 
ukáže se pravděnejpodobnějším mínění, že magistrát vkročiv do 
pomeria pozbyl imperia, ale novou lege curiata a novými auspiciemi 
je zas získal. Současně s povolením triumfu postalo se mu i do
volení imperium po den triumfu i v pomeriu vykonávati. Pro
magistrát však potřeboval k triumfu prorogace imperia.

U promagistrátů, kteří vedli válku, nutno asi rozeznávati dvě 
skupiny: ti, kteří pokračovali ve válce, již začali už za své magi
stratury, jistě podrželi svá auspicia magistrátní i po uplynutí úřed
ního roku. Jestli však vytáhli do pole až za své promagistratury, 
pak týkají se jich uv. slova Ciceronova (de div. 2. 36. 76 n), že 
prokonsulové a propraetoři auspicii nemají.

Také nemohl triumfovati magistrát neb promagistrát, Jenž 
velení odevzdal někomu jinému, takže se s ním nevrátilo do Říma. 
Triumf totiž neudílel se za ojedinělé vítězství, nýbrž za ukončení 
války, po níž musilo býti vojsko dovedeno do Říma.4) Uzavření míru 
podmínkou nebylo. Tak na př. za II. punské války slaven triumf 
za dobytí Tarenta a porážku Hasdrubalovu. Později ovšem, když 
války vedeny byly příliš daleko a bylo nutno nechati v území 
dobytém posádku a vojsko se nemohlo vrátiti, hledělo se aspoň, 
k tomu, bylo-li debellatum (Liv. 39. 29. 4; 31. 49. 2).

’) O triumfu promagistrátů římských. L. F. 31. 1904, str. 171.
2) Über d. Wesen des röm. Triumphus, Herm. 44. 1909, 215. η.
3) Triumph u. Votum, Η. 44.1909, 352 η.
4) Liv. 26. 21.3; 28. 9.10 ; 31.49. 10 a j.
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Triumfovati nemohl původně ani zástupce velícího magistráta, 
poněvadž neměl vlastních auspicii. Toto pravidlo se udržovalo až 
do dob Caesarových, kdy se vyskylly první případy triumfu legátů 
(Cass. D. 43. 42 n). Snad legátům bylo pro den triumfu uděleno 
fiktivní samostatné imperium, aspoň dle fastů triumfálních všichni 
legáti, kteří triumfovali, činili tak jako prokonsulové, ač jimi nebyli; 
hodnost legatus pro consule se vůbec nevyskytá. Za císařství pak 
se právo triumfu vrátilo zas jen skutečným majitelům imperia, avšak 
omezováno i dále, až zůstalo jen císařům.

Také nebýval dovolován triumf těm, kteří byli privati cum im
perio, a to proto, že jejich imperium nebylo iustum, totiž uděleno 
lege curiata. (Liv. 28. 38. 4; 31. 20. 3;'33. 27.) Ale i od této zásady 
nastaly úchylky, takže Pompeius triumfoval dokonce dvakrát jako 
privatus cum imperio. Bylo to považováno za velkou zvláštnost, 
jak svědčí výrok Ciceronův (de imp. Cn. Pomp. 21.62).

Co do své podstaty byl s počátku triumf úkon sakrální, jenž 
časem nabyl rázu vojenské oslavy. Byl to jediný případ, kdy voje
vůdce měl v městě skutečné imperium. Kromě uvedených pod
mínek kladěny byly pro triumf ještě tyto dvě:

Předně musila válka býti řádná, t. j. bellum iustum; nestačilo 
tedy jen překonání občanského odboje neb potlačení otrocké 
vzpoury.1)

Zas vývojem poměrů se stalo, že i v těchto, případech při
pouštěna byla ovace jako za válku s otroky na Sicílii r. 99.2) R. 40 
povolena byla ovace dokonce i za šťastné zamezení hrozící války 
občanské (Pais, F. triumph. 292).

Za druhé, poněvadž triumf konal se po šťastném skončení 
války, žádalo se zprvu, aby vojevůdce se vykázal vítězstvím 
v těžkém a krvavém boji. Později stanoveno, že musilo v té bitvě 
padnouti aspoň 5C00 nepřátel. R. 62 byly stanoveny plebiscitem 
tresty pro vojevůdce, kteří by v té věci podávali senátu špatné 
zprávy (Val. Max. 2. 8. 1).

Důležitá je otázka, kdo rozhodoval o povolení triumfu; otázka 
tato je poněkud sporná. Lze nyní celkem přijmouti mínění Momm
senovo, potvrzené novějšími studiemi Laqueurovými a Beselerovými, 
že totiž původně spočívalo rozhodnutí o tom, bude-li triumf konán 
čili nic, na vůli vojevůdcově, poněvadž byl triumf jen děkovnou 
slavností a tedy jaksi povinností vojevůdcovou vůči bohům. A i po
zději, spokojil-li se vojevůdce triumfem mimo město, na př. na hoře 
albské, nejen že mu v tom nikdo nepřekážel, nýbrž byla i triumfu 
takovému přičítána právní platnost, jak zřejmě svědčí fasty trium
fální. Dály se ovšem tyto triumfy „sine publica auctoritate“ (Liv. 
42. 21. 7; srv. 33. 23. .3). Poněvadž až do r. 231 se nepřipomínají

>) Val.Max. 2. 8.7; Cass. D. 42. 18; 43.42 a j.
-) Cic. de or. 2. 47. 195, a r. 71 v Itálii, Gell. 5. 6. 21 η.
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žádné triumfy in Monte Albano, je možno se domnívati, že do té 
doby mohli vojevůdci beze všeho triumfovati přímo v Římě. Avšak 
vzrůstem moci a významu senátu se stalo, že magistráti chtící 
triumfovati v městě, se ho dotazovali na souhlas. Svolení neb 
zákaz senátu ovšem dosti dlouho nebyl považován za závazný, 
nelfbil-li se magistrátům,1) avšak v dobách pozdějších, kdy senát 
byl duší státní správy, bylo jeho přání vždy a bezvýjimečně dbáno 
(Polyb. 6. 15.8). Do povolování triumfů se pletli často i tribunové 
a plebejské hromady. Buď vyzývali vojevůdce, aby triumfoval anebo 
mu to zakazovali.* 2)

Triumf stal se časem věcí velmi nákladnou, a tato finanční 
stránka také značně přispěla k závislosti magistrátů na senátu. 
Triumf „sine publica auctoritate“ totiž musil býti konán na vlastní 
útraty. Proti triumfu městskému mohli tribunové intercedovati, a ne
dbání jejich intercesse mělo pro magistráty po uplynutí úředního 
roku těžké následky. Triumf mimo Řím intercessi nepodléhal.

Za císařství byl zprvu možný triumf buď. císařův, neb majitele 
prokonsulského imperia. Když však Agrippa dvakrát odmítl takovýto 
prokonsulský triumf (Cass. D. 54. 11), připouštěny potom už jen 
výjimkou, naposled r. 71 po Kr. Triumfy všechny slavil pak císař 
jakožto inajetník nejvyššího imperia, a vojevůdcům skutečným 
udílena ornamenta triumphalia, t. j. právo vžiti si o slavnostních 
příležitostech togam pictam a tunicam palmatam.8 9)

9. Právem vojevůdcovým bylo udíleti důstojníkům a vojínům 
rozmanitá vyznamenání: phalerae, torquis, hasta, corona civica, 
muralis atd.4 * * *)

C) Ius coercitionis.
Magistrát měl povinnost i právo zakročiti proti občanu rušícímu 

pořádek. Mohl to učinit dvojím způsobem, buďto i u d i k a c í, při 
níž v zastoupení státu použil moci soudní proti občanu, jenž pře
stoupil zákon, aneb koercicí, jíž stíhal jen disciplinárně. Leckdy 
ovšem přečin mohl býti vyložen obojím způsobem, buď jako čin

9 Liv. 10. 87. 8n; Cass. Dio 18.5; Zon. 8. 20.
2) Výzva jejich byla buď ve shodě s přáním senátu, Liv. 4.20. 1; 6.42.

8; Zon. 7.21, neb bez ohledu na ně, Liv. 3. 63. 8; 7.17.9; 10.37.6; Cic. pro
Cael. 14.34; Suet. Tib. 2. Nissen Beitr. l!8nn zastává i tu stanovisko opačné,
magistrát prý sám triumfovati nesměl nikdy, nýbrž vždy jen se svolením
senátu, jen v případech pochybných necháváno rozhodnuti lidu. Triumfy in
M. Albano jsou prý inhonoratiores a slaveny jen magistráty, kteří byli s žá
dosti o řádný triumf odmítnuti. Jejich zapsání ve fastech triumfálních prý svědčí 
jen o nedbalém sestavování těchto fastů. — Je však zřejmo, že výklad 
Nissenüv není zcela případný. Mnohem pravděpodobnější je názor Momm- 
senův, jenž také se lépe hodí k jednotlivým, nám známým aktům z dějin 
triumfů. — O tom, jak a kdy a kteří činitelé na povoleni triumfu působili, 
viz nyní výborný výklad u Paise, F. Triumph, str. LXXXV nn.

») Seznam triumfů necísařských v době císařské má Mommsen I.3 136 p.l.
9 Cic. Verr. 3. 80. 185; Tac. Ann. 3. 21 ; a j.
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proti zákonu, nebo jako porušení discipliny. Při iudikaci je účelem 
trestu smytí spáchané viny, kdežto při koercici je trest jen pro
středkem, aby odbojník byl přinucen k poslušnosti. Činnost ma· 
gistráíova při koercici zvala se coercere nebo cogere (Front, de 
aquad. 129; Tac. Ann. 3. 26). Ius coercitionis nebo coercendi bylo 
oprávněnou svépomocí magistrátovou proti všem, kteří se mu 
v oboru jeho pravomoci zprotivili nebo mu odepřeli poslušnost.1) 
Koercici byl stíhán, kdo magistrátovi překážel ve výkonu jeho úřední 
povinnosti, nebo mu ubližoval slovem či skutkem.* 2) Koercici měl 
i magistrát vyšší proti nižšímu, předseda senátu proti senátorům. 
Podlehl jí, kdo nepřišel do senátu, nebo nižší magistrát, jenž před 
vyšším zůstal sedět, kdo se zdráhal hlasovat neb nezachoval sluš
nosti při debatě.3) Vyšetřování (cognitio) tu nebylo, magistrát jen 
zjistil, že disciplina byla porušena, a zakročil.

Koercici měli za republiky předně magistráti s impériem,4 5) pak 
mocí svého úřadu tribunové lidu, kteří jí užívali k uplatněni svého 
ius auxilii. Proto jejich koercice vztahovala se i na konsuly, kdežto 
konsul svého koercičního práva vůči tribunům užiti nemohl. — Ale 
i nižší úředníci, bez imperia, potřebovali koercice ; že ji měli, plyne 
i ze starověkých dokladů. (Dion. H. 10. 50), třebas že není připo
menuta výslovně u všech těchto magistrátů.6) Aedilové ji užívali, 
rovněž i censorové (Paul. D. 47), a pontifex maximus. Při mandování 
úřadu byla v tom zahrnuta přirozeně i koercice, tak ve válce ji 
za magistráta vykonávali tribunové legií, a měli ji také legáti,6) 
arci s možnosti appellace k magistrátovi. Aedilové, censoři a pontifex 
maximus (proti kněžím sobě podřízeným) měli asi menší míru 
coercice, t. zv. multa a pignoris capio, o quaestorech nejsme zpra
veni. Plná koercice zůstala vyhrazena jen magistrátům s impériem, 
zejména ve věcech hrdelních v oboru militiae, a tribunům. Ve 
výkonu koercice byl mezi magistráty patricijskými a plebejskými 
ten formální rozdíl, že magistráti patricijští měli právo t. zv. vocatio, 
t. j. mohli si občana kdykoliv předvolat nebo mu svůj příkaz 
vzkázat úředním sluhou.7) Zprotivil-li se kdo magistrátovu sluhovi, 
provinil se tím proti magistrátovi. Naproti tomu koercice tribunská 
měla jen tak platnost, když příkaz svůj dali buď sami, buď jejich 
pomocníci aedilové osobně a — bylo-li třeba — vložili na nepo
slušného občana sami ruku. Brzy však považováno za postačující,

9 Cic. leg. 3. 3. 6; Pomp. v. Dig. 1. 2. 2. 16.
J) Liv. 6. 38. 12; 25. 3. 19; 43. 16. 10 a j.
3) De vir. ili. 72. 6. Gell. 14. 7. 10; Cic. Pbil. 1. 5. 12; de or. 3. 1.4; Liv. 3. 

38. 12; 28. 45. 5;
4) Velí. 2. 92; Val. Meax. 9. 7. 1; App. 1. 28; 3. 31, Dion. H. 9. 39; Cass. 

D. 44. 50.
5) quaestorům ji upřel Mommsen I3 143.
«) Polyb. 6. 37. 8; Dig 49. 3. 2.
’) Obyčejně viatorem. Varro u Gell. 13. 12. dělí proto magistráty římské 

na dvě skupiny: ty, kteří měli vocatio a prensio, a ty, kteří jich neměli.
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když rozkaz vykonal viator tribunův za jeho přítomnosti.1) Později, 
když ústavním vývojem se tribunové stali magistráty celého ná
roda, osobovali si i právo vokace, ačkoliv dle výslovného svědectví 
Varronova jim nenáležela. Poměry starší doby jsou velmi dobře 
zobrazeny v okolnostech, za jakých tribunové prováděli trest smrti; 
musili totiž exekuci vykonati sami (nebo jejich pomocníci aedilové, 
Dion. H. 7. 35), a proto také obyčejně odsuzovali k svržení se skály 
tarpejské, poněvadž to bylo pro ně nejvhodnější.* 2) Trest ten měl 
ráz sakrální.

Prostředky koercice byly různé, napřed magistrát mohl po- 
hroziti a pak teprv sáhnouti k prostředkům ostřejším, jejichž výběr 
však záležel jen na něm (Ulp. v Dig. 50. 16. 131. 1). Proti neobčanu 
a ve válce jistě nebylo vůbec žádného omezení, za to ale při úřa
dování domi, při němž platila provokace, bylo vyloučeno koercični 
užití prostředků, jež jako soudní trest připouštěly odvolání k lidu, 
tedy tresty tělesné a trest smrti. Těch smělo se použiti jen cestou 
řádné iudikace. Dále pak stanovena byla výše disciplinárních trestů, 
jež směli jednotliví magistráti v oboru své působnosti ukládati.

Trest smrti byl disciplinárním prostředkem v době královské 
a za republiky až do doby, kdy byly vydány zákony provokačni. 
Svědčí o tom tradice o potrestání protirevolučních pokusů.3 4) Zá
kony provokačními byl trest smrti z koercice vyňat. Diktátor pů
vodně nebyl ani po této stránce provokací omezen, avšak od doby 
blíže nám neznámé postaven v tom na roveň jiným úředníkům. Pouze 
decemviri legibus scribundis, tresviri rei publicae constituendae, 
Sulla a Caesar za svých diktatur trestali smrtí i disciplinárně. 
Koncem republiky někdy i konsulové (App. 3. 3; Cass. D. 44. 50). 
Není dosti jasno, jak nutno vysvětliti případy posléze uvedené, 
bylo-li to poměry způsobené nadužití moci úřední, či byly-li v zá
koně přec vyhrazeny určité případy, kdy mohl magistrát k tomuto 
prostředku sáhnouti?)

O hrdelní koercicí tribunů si zprávy na pohled odporují. Tri
bunové totiž zpravidla volili formu soudní, ale vedle toho jsou 
příklady, kde exekuci provedli bez soudního řízení?) V těch přípa
dech byla jedinou pomocí kollegiální intercesse, ale lze ze zacho
vaných příkladů souditi, že tribunové sahali k hrdelní koercicí jen 
tenkrát, kdy se jim osobně dostalo nějaké těžké urážky.

Ztráta svobody prodáním do ciziny byla koercičním trestem 
pro neposlušnost ve věcech vojenských doma. Stejně stíhán i ten,

>) Varro u Gell. 13. 12; Dion. H. 7. 26 a 35; Liv. 25. 4. 8; 29. 20. 11.
2) Dion. H. 1. 1.; Varro u Gell. 17.21. 24. Liv. 6. 20. 12; Vell.2.24; Cass. 

D. 58. 15; 60. 18 a j.
3) Liv. 2.5. 5 a j.
4) Srv. Mommsen P 150.
s) Cass. D. 53. 17; Dion. H. 10.31; Liv. 25. 48; 43.16.10 n;ep. 59; Plín. NH. 
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kdo se zmrzačil, aby se vyhnul vojenské službě.1) V jiných pří
padech tohoto trestu nebylo užíváno. Časem vyšel z užívání, až 
zas Augustus jej obnovil. Vždy byl vyhrazen jen nejvyšším magi
strátům.

Magistráti s impériem směli občana z a t k n o u t i (prensio) 
a uvězni ti (abductio in carcerem, in vincula). Všeobecně bylo 
plátno pravidlo, že prensio přísluší každému, kdo měl vocatio (Varro 
u Gell. 13. 12. 6). Tohoto prostředku — k němuž se sahalo celkem 
zřídka — bylo užíváno vyššími magistráty proti nižším, neza
chovali- li se s náležitou vážností, proti senátorům zdržujícím jednání 
senátu* 2) a pod. Zdá se, že důvod užití tohoto prostředku býval 
někdy dosti libovolný, tak Caesar dal zatknouti jezdce L. Vettia, 
který ho nařkl z účasti na spiknutí Katilinově (Suet. 1.1.). Tribuni 
lidu měli prensio také, a to i proti nejvyšším úředníkům. Práva 
tohoto užívali čím dál tím častěji, takže ke konci republiky dály se 
stížnosti na zneužívání.3) Aedilové prensio neměli (Varro u Gell. 13. 
13). Doba věznění nebyla omezena, jistě však přestala koncem 
magistrátova úřadování. Nepomáhala tu ani tribunská intercesse 
(Plut. Cato min. 33). Sáhl-li magistrát k vazbě, aby zajistil účast 
žalovaného při soudním roku, bylo dovoleno nabídnouti za sebe 
rukojemství (vadimonium); na magistrátovi pak záleželo, zda nabídku 
rukojemství vůbec přijal a jaké požadoval (Liv. 3. 13. 6; Dion. 
H. 10. 8).

Proti neobčanům se vždy a ve velkém rozsahu užívalo rele
ga ce, t. j. zakázal se jim pobyt na území římském celém neb 
jeho části na určitý čas neb na trvalo. Proti občanům vyřčena 
relegace obyčejně jen jako soudní trest, ale zdá se, že nebyla 
vyloučena ani jako prostředek koerciční, zvláště při úkonech militiae; 
ovšem velmi zřídka.4)

Tresty tělesné mohly býti disciplinárně ukládány (dokud 
ovšem nevydány zákony provokační) na př. váhavým mobiliso- 
vaným (Liv. 2. 55. 5 ; 7. 4). Zdá se, že zamezily je až pozdější zá
kony provokační, zejména M. Valeria Corva z r. 300 (Liv. 10. 9.
5) a lex Porcia, snad staršího Katona (Liv. 1. 1.) Pokud víme, byla 
jediná výjimka, kdy se domi sahalo k tělesným trestům koercičně: 
u histrionů (Suet. Aug. 45). Oprávněni byli k tomuto prostředku 
i aedilové, avšak nikdy tribunové (Plaut. Trin. 990).

Consecratio bonorum, zabavení majetku, dálo se tím 
způsobem, že tribun vinníkovo jmění nějakému božstvu zasvětil.5)

') Varro u Non. s v. Nebulones. Val. Max. 6. 3. 3n; Suet. Aug. 24; Cass. 
D.B6.23 a j.

0 Gell. 4. 10. 8; Val. Max. 2.10.7; Suet. Caes. 17; 20.
3) Liv. ep. 48 a 55 ; Cic. leg. 3. 9.20; ad Att. 2. 1.8 a j.
4) Cic. p. Sest. 12.29; Liv. 40. 41. 10; Fe348.
·) Cic. de domo 47. 123; Liv. 43. '6. 10; Plin. N. H. 7. 44. 144 a j.
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Provokace tu nebyla připouštěna. Není dobře známo, kdy zabaveni 
bylo možno.

Pokuty. Uložiti pokutu se říkalo: multam dicere, irrogare,, 
bylo-li to na prospěch pokladny státní, avšak in sacrum iudicare, 
připadla-li k dobru některému chrámu. Výše její určována v jed
notlivých případech magistráty, ale hranice její byla stanovena už· 
před dobou decemvirů (multa suprema, maxima). Tak na př. žádný 
magistrát nesměl v jednom dni uložiti víc multy než dvě ovce 
a 30 volů, čili 3020 assů.1) Ukládati pokutu směli magistráti s im
périem, censoři, obojí aedilové, tribunové, pontifex maximus;* 2) ze
jména často tak činili aedilové. Kdy určeny jednotlivým úřadům· 
výše, do jakých až směli pokuty ukládati, není známo. U aedilit 
se to připomíná v prvním století po Kr., jinak známe pravidla 
o tom až ve IV. stol. po Kr.3)

Pignoris capio, věcný zájem. Neposlušnému mohl magistrát 
vžiti některou jeho věc a zničiti ji.4) Sem patří roztrženi tógy, 
rozbití kurulské židle (de vir. ili. 72. 6; 73. 2; Cass. D. 42. 23). Až 
za doby císařské se věci přestaly ničit, a prodávaly se ve pro
spěch aeraria (Dig. 9. 2. 29. 7 a j.). Obyčejně se to týkalo věcí 
movitých, ale někdy také rozbořen dům neb zpustošen pozemek 
(Cic. Phil. 1. 5. 12). Pignoris capio patřila magistrátům, kteří měli 
právo ukládati multu.

D) Iurisdikce.
Trest, který se ukládá soudním řízením dle zákona vinnikovi, 

byl buď náhradou a zadostiučiněním poškozenému, nebo obci. 
V prvém případě jde o úkon práva soukromého (ius privatum), 
avšak i při něm mohl býti vinník sližen trestem hrdelním, na př. 
při furtum manifestum, dle zákona Xll desk. Žádal-li od vinníka 
náhradu stát, padalo to do práva trestního, jež bylo částí práva 
veřejného (ius publicum). Právem trestním byly stíhány zločiny 
proti obci celé (velezráda, přečiny vojenské atd.), ale i mnohé 
delikty proti jednotlivcům (vražda, žhářství). Kde zakročila obec 
proti vinnikovi, tam nebylo soukromého žalobce, nýbrž nastupovala 
magistrátní cognitio, při níž magistrát sám v zastoupení obce konal 
i vyšetřování, i pronášel rozsudek. Od vydáni zákonů provokačnich 
měl magistrát neomezené právo iudikace jen vůči ženám a cizincům 
v oboru domi, a proti všem v oboru militiae; proto militiae užíval 
magistrát fasces čum securibus na znamení iuris vitae necisque. 
Proti občanům byl domi omezen provokací, jež přesně dělila iu- 
dikaci od koercice.

>) Gell. 11.1; Dion. H. 10. 50; Fe 232. 268; Paul. D. 129.
2) Tac. Ann. 13. 28; Suet. Claud. 3 8.
3) Tac. 1.1.; Paulus Dig. 2. 5. 2. 1; Cod. lust. 1. 54 a j.
*.) Proto i výraz pignora caedere: Cic. de or. 3. 1. 4; Suet. Caes. 17. 
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a) Iurisdikce trestní.
Poněvadž odsouzení jistě odvolávali se po vydání zákonů 

provokačních vždy od výroku magistrátova k lidu, vešlo velmi 
brzy za republiky v obyčej, že magistrát v první instanci rozsudku 
nepronesl, nýbrž dal hned o vině jednati v instanci druhé — v ko
mitiích, jichž však neřídil sám, nýbrž jeho mandatàri quaestor neb 
duumviri perduellionis, kteří tam hájili návrhu trestu. Tímto zvy
kovým postupem se stalo, že konsulové (a po svém zřízení praetoři) 
vlastně trestní iurisdikce domi nevykonávali. Faktickými vykona
vateli kriminální iurisdikce byli oni uvedení už úředníci nižší, kteří 
však k jednání tomu potřebovali magistrátova mandátu. Quaestoři 
zasahovali při obyčejných sprostých zločinech, duoviri při perduellio. 
Omezení v iurisdikci, jímž byli stiženi konsulové a praetoři, ne
týkalo se tribunů. Pokud byli jen magistratus plebis, měli a konali 
kriminální iurisdikci nad těmi, kdo porušovali práva a výsady ple
bejské; když se později stali magistráty populi Romani, vystupovali 
jako ochránci obce zvláště proti nesvědomitým úředníkům. Z úřed
níků nižších, bez imperia, měli iurisdikci jen aedilové v jistých 
processech (v. níže).

Tyto celkové poměry se změnily, když zavedeny byly stálé 
soudní dvory, tak zv. quaestiones perpetuae. První zřízen byl 
r. 149 př. Kr. pro pře o vyděračství,1) a později ještě sedm jiných. 
Při nich napodobena byla forma soudů civilních, t. j. magistrát líčení 
instruoval a řídil, výrok o vině neb nevině pak pronášela porota. 
Za císařství iurisdikce byla vykonávána jednak soudními dvory, 
jednak nově zřízenými soudy konsulskosenátorskými.

b) 1 u ri sdi k ce civilní.
Při iurisdikci civilní nerozhodoval o vině neb nevině magistrát, 

nýbrž iudex neb iudices k tomu povolaní. Celý postup jednání se 
tu dělil na,dvě části: in iure, kde magistrát spor instruoval, a in 
i u d i c i o, kde nemagistrátní soudce rozhodl. Civilní iurisdikce 
patřila zprvu za republiky konsulům (Dion. H. 10. 1.), ovšem též 
decemvirům legibus scribundis a tribunům s konsulskou mocí, od 
zřízení praetury pak praetorům. Úředníci plebejští této iurisdikce 
neměli. K civilní iurisdikci patřily i úkony zcela formálního rázu 
(adopce, manumisse, emancipace), které (až na malé výjimky) konal 
praetor, případně i jeho mandatáři, praefecti iuri dicundo. Po zří
zení aedility kurulské (r. 367 př. Kr.) dána jejím nositelům iurisdikce 
ve věcech tržních, jiní úředníci nižší jí neměli. V provinciích arci 
i iurisdikci civilní konali magistráti.

E) lus cum populo agendi a ius edicendi.
Občané mohli se právoplatně sejít na rozkaz magistrátův.* 2) 

Schůze občanstva magistrátem svolaného byly dvojího druhu: contio,
') repetundarum, Cic. Brut. 106: de fin. 2. 16. 54.
2) Paul. D. 34; Dion. H. 7. 37; 5. 57 a j.
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v niž magistrát činil občanům různá sdělení, a comitia, v níž občan
stvo v určité skupiny rozdělené o návrhu magistrátově rozhodlo. 
.Magistrát právně „cum populo agit“ vlastně jen v komitiích, jak 
zřejmě vytkl právník Messalla (Gell. 13. 16 2n): aliud esse cum 
populo agere, aliud contionem habere; nam cum populo agere est 
rogare quid populum, quod suffragiis iubeat aut vetet, contionem 
autem habere est verba facere ad populum sine ulla rogatione. 
V běžných zmínkách ovšem se nedbalo vždy právnicky správného 
označení (Cic. in Verr. 1. 13. 36.).

Ius c. populo agendi měli při volbách a zákonodárství jen nej
vyšší magistráti s impériem, řádní i mimořádní, pokud úřadovali 
dòmi. Někteří ovšem práva toho asi vůbec neužili, na př. magister 
equitum, a měli je tedy jen theoreticky. Promagistráti „agere cum 
populo“ vůbec nesměli, stejně jako magistráti cum imperio, činní 
pouze militiae. Censoři také nesměli svolávati komitii, ani jiní nižší 
úředníci; zmínka u Gell. 7. 9 o aedilovi řídícím volbu zakládá se 
na porušeném textě. Pontifex maximus směl povolávati kurie do 
hromady kalátní, jež měla zcela formálně sakrální ráz. Tribunové 
lidu měli jen právo agendi cum plebe, jehož patricijští magistráti 
neměli.

Magistrát mající právo svolati komitia mohl ovšem toto své 
právo mandovati; pravidelný příklad toho jsou odvolací hromady 
v přích kriminálních, jež svolávali a řídili quaestoři (neb duoviri 
perduellionis) z rozkazu oprávněného magistráta, s jehož dovolením 
také sami auspikovali.1) Kruh úředníků, kteří výjimečně směli také 
svolati komitia, se rozšířil později tím, když obojí aedilové a pon
tifex maximus uložili větší pokutu, než zákon dovoloval, že se mohl 
postižený odvolati k tribujní hromadě, kterou oni řídili.* 2)

Právo povolati občany v contio (ius contionandi) nebylo ni
kterak vázáno na ius cum populo agendi: měl je na při i censor, 
když svolával národ k lustru (Varro L. 1. 6. 93). Magistráti, mající 
právo svolávati komitia, často s nimi spojovali kontiony, ale ne
méně často byly kontiony svolávány samy v sobě, na př. v táboře, 
v městě a v celé řadě jiných a jiných případů.3) Ke kontionu ne
bylo potřebí auspicii, a také se jich mohlo konati několik současně; 
komitia však vždy jen jedna (Gell. 13. 16. 1). Dokonce i současně 
s komitiemi mohla se contio konati, ovšem jen tenkrát, když magi
strát komitia konající to nezakázal nebo (při stejné hodnosti) ne- 
intercedoval. Chtěl-li vyšší i nižší magistrát současně konati contio, 
mohl to vyšší magistrát nižšímu zakázat. Aedilové a quaestoři ne
měli práva samostatně povolávati contio; pokud se o tom děje 
zmínka (Cic. Br. 89. 305), jde zřejmě o kontiony se vztahem ke

‘) Varro L. 1. 6.91; Liv. 3.21. 7.
2) Liv. 8. 22. 2; 10. 23.11 n; 25.2.9; 33.42. 10; 40. 42.10; Val. Max. 6. 1. 7; 

8. 1. 7; Gell. 10. 6. 3; Plin. NH 18. 6. 42.
3) Liv. 7. 36. 9; 8. 7.14 a mn. j, Cic, pro Rab. perd. 4. 11 ; 5. 15.
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komitiím provokačním. Mluviti směli v kontionech jen magistráti 
a občané, kteří magistrátem schůzi řídícím byli k tomu vyzváni, 
zejména tehdy, šlo-li o svědectví neb obranu. Dovolení, aby občan 
se v contio ujal slova, slulo: contionem dare, producere in con
tionem.1) Občan takový musil miti passivní volební právo a býti 
při všech občanských právech. Proto tam nesměl mluviti ani rex 
sacrorum, jenž nemohl býti volen na žádný úřad (Plut. Q. Rom. 63). 
Soukromníci ovšem v contio nemluvili s místa vyhrazeného magis
trátovi, a poslední slovo měl vždy magistrát.2) I t. zv. laudationes 
funebres konány byly v contio.

S ius c. populo agendi souviselo těsně ius edicendi. Edikt byl 
magistrátův rozkaz, avšak udělený nikoliv jen jednotlivci, nýbrž 
buď všemu občanstvu, nebo aspoň jednotlivé jeho části, na př. 
senátorům atd. (Liv. 36. 3. 3; Gell. 3. 18. 7). Pouhé sdělení neb 
oznámení nějaké zprávy občanstvu ediktem nebylo. Právně závazné 
edikty směli vydávati jen magistráti, kteří mohli svolávati občanstvo, 
tedy magistráti mající ius agendi cum populo a cum plebe, a vedle 
nich i censoři, pontifex maximus, aedilové a quaestoři. Svolávání 
hromad samo se totiž dálo také ediktem, a proto všichni, kdo 
hromady jakkoliv svolávati mohli, musili to ius edicendi miti. Zjevem 
výjimečným, jenž vsak byl připouštěn z příčin praktických, byly 
vyhlášky designovaných magistrátů ještě před nastoupením úřadu, 
právní platnosti však nabyly takovéto edikty až nastoupením úřadu.3)

Ohlašování kalendáře, svátků a pod. nepatřilo do ediktů. Edikty 
vyhlašovány byly těmito způsoby: 1. Ústně skrz hlasatele; to byl 
původní způsob edikování, jenž se zachoval i ve výraze „dicit“ 
v psaných ediktech (CIL V 5050) Týkal-li se edikt všeho občanstva, 
svolal obyčejně magistrát hlasatelem contio.4) Magistrát nepřítomný 
mohl se dáti zastupovati magistrátem stejně oprávněným (Liv. 22. 
33. 9). Ústní edikování bylo obvyklo i v době pozdější, na konci 
republiky (Cic. de fin. 2. 22. 74). 2. Pise m n ě. O písemných ediktech 
užívalo se výrazů proponere, proscribere, a vydávány byly zejména 
tehdy, když měly piatiti delší dobu, případně po celý magistrátův 
úřední rok. Vyvěšován byl písemný edikt v místě magistrátova 
působení, po případě i v mnoha exemplářích, jež byly jednotlivým 
městům a osadám rozeslány.5) I spojencům dávány písemné edikty. 
(Liv. 39. 14. 7; 40. 19. 5). Edikt, jehož platnost trvala celý úřední 
rok, zval se edictum annuum nebo ed. perpetuum ; byl černí (atra
mentum) napsán na bílé desce (album). Od zákona lišilo se ed. 
perp. svou časově omezenou platností. —

’) Cic. ad Att. 4. 1.6 a j. ; srv. Cass. D. 39. 34; Plut. Cato min, 43.
9 Cic. Att. 2. 24. 3 ; in Vat 10. 24.
’) Cass. D. 40. 65; 55. 6; Liv. 21. 63. 1. Cic. in Verr. 1. 42. 109.
9 Cic. de fin. 2.20. 74; de off. 3. 20. 80; Liv. 39. 15.
9 CILV. 5050; SCde Bacch.,CILI. 136; App. 1. 29; Liv. 25,22.4.
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Případy, kdy byl edikt vydáván, byly velmi různé: komitia, 
sedění senátu, dilectus, slavnosti, veřejné prodeje a j. Obzvlášť dů
ležité byly edikty, jež magistrát vydal při nastoupeuí úřadu, aby 
oznámil občanstvu zásady, kterými se hodlal riditi; zejména se to 
dálo u censorů (lex censui censendo, formula census), a při civilní 
jurisdikci. Pro ni vydávali programové edikty v Římě praetorové 
(a kurulští aedilové), v provinciích místodržící. Tyto edikty byly 
závazný oboustranně; když praetor „aliter atque ut edixerat decernit“, 
intercedoval kollega (Cic. Verr. 1. 46. 119). Plebiscit Corneliův z r. 67 
výslovně předpisoval „ut praetores ex edictis suis perpetuis ius di
cerent (Asc. in Cornei, ed Stangl, p. 48). Edicta perpetua byla často 
přijímána i nástupci (Cic. Verr. 1. 44. 114; ad Att. 5. 21. 11a j.), 
a slula v tomto případě edictum tra(ns)laticium. —Na těchto 
magistrátních a zejména praetorských ediktech spočívá z valné části 
vývoj soukroméko práva římského, poněvadž ke konci republiky 
čím dále tím více, a zvláště za doby císařské byla edicta perpetua 
přijímána nástupci v úřadě a stala se platnými, protože respekto
vanými normami právními. Za císařství praetoři nesměli už měnití 
edictum tralaticium, jen směli vydávati t. zv. breve edictum (Plin. 
ep. 5. 9. 3).

Název edictum tralaticium se vedle užívání právě uvedeného 
vyškytal i tenkrát, když šlo o edikty opakující se za týchž příle
žitostí, na př. svolání senátu, komitii atd., jež se dálo t. zv. vetus 
forma perpetua (Gell. 13. 15. 1; 3. 18.7).

F) Ius cum patribus agendi a ius referendi.
Právo svolati senát (ius cum patribus agendi) a navrhnouti mu 

něco k usnesení (ius referendi) měli ti magistráti, kteří směli sami 
svolati lid do komitii (cum populo agere).1) Magistráti bez imperia 
(včetně censorů) a promagistráti tohoto práva neměli. Zvlášť to bylo 
patrno při jednání o triumf: konsul a praetor, žádající o povolení 
triumfu, povolali si k tomu senát do chrámu mimo pomerium (Liv. 
31. 47. 6 ; 33. 22. 1 ; 36. 39.5), kdežto prokonsulovi neb propraeto- 
rovi musil býti svolán magistrátem k tomu oprávněným.2)

Magistráti plebejští původně senátu svolati nesměli, ani v něm 
podati zprávu neb návrh. Když však ius agendi cum plebe nabylo 
později téže platnosti, jako ius agendi cum populo a plebiscita vy
rovnala se zákonům, nebylo plebejským tribunům odpíráno právo 
svolávati senát a referovati v něm. Na plebejské aedily se to do
volení nevztahovalo.

Mluviti (referre) v senátě směli i nižší úředníci, i promagi
stráti, avšak toto právo neobsahovalo v sobě ještě práva hlasovacího 
(ius sententiae dicendae) příslušejícího jen senátorům. Proto také

Cicero proto u magistrátů patricijškých připomíná jednotné ius cum 
populo patribusque agendi, leg. 3. 4.10.

Liv. 26. 21.1 ; 28. 38. 2 ; 38. 44. 9 a j.
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magistrátní sdělení bylo lze učiniti kdykoliv za rozpravy v senátě, 
kdežto hlasovati bylo možno jen v určitém pořádku a na výzvu 
předsedajícího magistráta. Dle zpráv zachovaných nejnižší úředník, 
jenž směl ad senatum referre, byl quaestor. Proto také od doby 
Sullovy byl senát doplňován quaestorii.

G) Právo zřizování nástupců a pomocníků.
a) Zřizování nástupců vrchních magistrátů za republiky 

mohlo býti (a také někdy bývalo) prováděno interregem po vzoru 
staré ústavy královské, ale pravidelně opatřili si nejvyšší úředníci 
nástupce sami tím, že podali volebním komitiím návrh a usnesení 
jejich právoplatně vyhlásili. Magistráti plebejští byli také voleni 
za předsednictví tribunů lidu, a i pontifex maximus jednu dobu byl 
volen poloviční tributní hromadou za předsedání jednoho pontifika. 
Nižší magistráti práva toho neměli a volby jejich provedli magi
stráti nejvyšší.

b) Zřizování kollegů. Od doby, kdy zavedena byla kolle- 
gialita, mohli magistráti potřebovat! někdy doplnění svého počtu, 
buď že ústava při jistých případech doplnění předpisovala neb při
pouštěla, buď že volbou se všechna místa neobsadila, anebo že 
v roce některé místo se uprázdnilo úmrtím neb resignací. O do
plnění se postarali ti magistráti, kteří měli právo opatřiti nástupce. 
Jen při censuře byly zvláštní zvyklosti, pokud se týkalo doplňo
vacích voleb; censoři musili vždy oba býti zvoleni současně; když 
tedy vyšel z volby jen jeden, nebyl renuncován (Liv. 9. 34. 25), 
pozbyl-li za úřadování nějakým způsobem kollegy, vzdával se úřadu 
a prováděna nová volba.1) Za důvod toho uvádí Livius religio.

Konsulové musili v určitých případech přibrati si kollegů vět
šího práva = diktátora.* 2)

Diktátora jmenoval vždy jeden z konsulů, zvalo se to dictatorem 
dicere. Totéž právo měli i tribuni militum consulari potestae (Liv. 
4. 31. 4; Zon. 7. 19). Vyšel li z té či oné příčiny z voleb jen jeden 
konsul, neb zbyl-li v úřadě sám, měl právo říditi doplňovací volbu.3) 
V odstavci o kollegialitě bylo už vytčeno, že provedení doplňovací 
volby bylo sice mravní povinností, ale že k tomu nemohl nijak býti 
donucen. — U tribunů lidu se chybějící členové kollegia doplňovali 
kooptací, nikoliv volbou. Přibraní členové měli úplně stejná práva 
jako zvolení. U Liv. 3. 64, 10 je zachována rogační formule toho se 
týkající: tribunos plebei X rogabo, si qui vos minus hodie X tribunos 
feceritis, tum ut ii, quos hi sibi collegas cooptassint, legitimi eadem 
lege tribuni plebei sint, ut illi, quos hodie tribunos plebei feceritis. 
Poněvadž prý kooptace umožňovala přístup k tribunátu živlům příliš

*) Liv. 5. 31. 6; 6. 27. 4; a j. Plut. Quaest. R. 50.
2) Dosazení diktátora jiným způsobem je velmi pozdní a zcela výjimečné.
3) Consulem sufficere; Liv. 22. 25. 3; 22. 24. 3; 37. 47. 6.
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patricijský smýšlejícím, byla plebiscitem Treboniovým asi z polovice 
V. stol. odstraněna, avšak ne na dobro (Liv. 3. 65. 4; 5. 10. 11). 
Plebiscit Treboniův vlastně nařizoval pokračovat! ve volbě tribunské 
až do zvolení všech desíti tribunů.

Tribunové byli povinni před skončením svého roku úředního 
opatřiti si nástupce, poněvadž kontinuita právního trvání jejich 
úřadu toho vyžadovala. U tribunů nebylo možno takové opatření, 
jako u konsulů, že totiž v případě potřeby mezi koncem úřadování 
jedněch a nástupem druhých mohl býti zatímně úřad zastáván 
interregy. Byly tedy ustanoveny přísné tresty pro ty tribuny, kteří 
by opomenuli postarati se včas o zřízení nástupců. Aby kontinuita 
tribunská nemohla býti tak snadno přerušena, k tomu směřoval 
i vyšší počet jejich i právo kooptační. Kooptace tribunská, jíž se 
po plebiscitu Treboniově užívalo jen k doplnění kollegia během 
roku, byla znovu zavedena pro jeho sestavení Augustem, když 
přijal tribunskou moc Kollegy své pro tribunát si vybíral dle ná
vrhu senátu.1)

c) Zřizování pomocníků. Pomocníky, kteří z mandátu 
magistrátova jednali a vůbec ho při výkonu služby podporovali, 
byli původně nejen quaestoři, vojenští tribunové a podobní nižší 
úředníci, nýbrž i liktoři, viatoři, písaři a jiní sluhové. Původně si je 
všechny magistrát jmenoval sám, při čemž mu bylo dbáti urči
tých zásad:

a) pro obor domi musil zříditi určitý počet quaestorů a vojen
ských tribunů; diktátor magistra equitum. Ve lil. stol. předkřesťan- 
ském pak byly zřízeny v Itálii i místní soudní dvory na základě 
praetorových mandátů (Fe 262), a v nich opatřovali iurisdikcí prae
fecti iuri dicundo. Jmenovati je náleželo praefektovi.

ß) Vrchní magistrát byl povinen určité věci své kompetence 
dáti konati svým zástupcem, na př. při kriminální jurisdikci a při 
správě aeraria úřadovali z jeho mandátu, ale jinak úplně samo
statně, quaestorové neb llviri perduellionis.

γ) Vrchní magistrát musil zříditi zástupce, vzdálil-li se z Říma 
a nezůstal-li tam jiný magistrát s impériem. Proto, když konsulové 
odešli z Říma oba, zanechali správu města praefektu urbi, opatře
nému impériem. Po zřízení praetury stala se vlastně instituce měst
ského praefekta zbytečnou, poněvadž nepřítomné konsuly právo
platně zastupoval jejich collega minor: praetor.

Byl pak praefekt zřizován od té doby jen „feriarum Latinarum 
causa“, když totiž při slavnosti latinské výjimečně všichni magi
stráti opustili město.

Zřizování quaestorů vůbec, tribunů vojenských částečně a dů
ležitějších praefektů soudních přešlo časem na komitia, takže tyto 
pomocníky si už neurčoval magistrát sám, nýbrž byli mu dáni

') Suet. Aug. 37.
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volbou lidu. Censoři, kurulští aedilové a podobní úředníci, kteří 
nebyli zřízeni hned počátkem republiky, nýbrž až později, a jejichž 
působnost byla vlastně vyňata z původní úhrnné kompetence ma
gistrátní, byli dosazováni volbou hned od svého zřízení. Stopy toho, 
že tito „nižší“ úředníci theoreticky považováni byli i později za 
pomocníky vrchních magistrátů, jsou v tom, že nemohli sami říditi 
volby svých nástupců, nýbrž že tak musil činiti vrchní magistrát.

Jmenovati úřední sluhy všeho druhu příslušelo zprvu jen nej
vyšším magistrátům, ti jmenovali liktory, apparitory, viatory pro 
sebe i pro nižší úředníky. Tito však časem osamostatnivše se 
vztáhli jmenovací právo na sebe. Tak stalo se zvykem, že na př. 
quaestoři sami si určili své apparitory, podobně ve vojsku jmenovali 
šarže až po centuriony vojenští tribunové. V oboru militiae pak 
vůbec docházelo k rozmanitým úchylkám, jež původně byly rázu 
čistě soukromého, časem došly jakéhosi úředního schválení a staly 
se pravidlem. Tak osobní přátelé a průvodci vojevůdcovi, kteří ho 
provázívali na výpravách, přispívajíce mu svými radami a zkuše
nostmi, nabyli časem jakéhosi officiálni ho postavení, byli vojevůdcům 
přidělováni senátem a považováni — ač jinak „přiváti“ — za jakési 
důstojníky v příkaznosti. Zvali se pak legati a vojevůdce jich mohl 
užiti i k velitelským úkonům a postaviti je i nad skutečné důstoj
níky svého vojska.

Koncem republiky docházelo v oboru militiae ještě k jiným 
nepravidelnostem při mandaci. Tak za doby Ciceronovy vykonával 
v provincii quaestor dokonce i iurisdikci za místodržitele.1) Také 
legáti i jiné osobnosti nesenátorské z průvodu místodržitelova fungo
valy někdy podobbně (Cic. p. Flacco 21, 49; ad. Att. 5. 21. 6). Za 
císařství přestalo se užívati quaestorů pro iurisdikci, za to však 
v provinciích zřizováni byli zvláštní legáti senátorského stavu, kteří 
na základě mandátu vykonávali iurisdikci buď v celé provincii, 
neb v některém jejím okrese (dioecesis) vedle místodržitele.* 2) V císař
ských provinciích byli tito legati (zvaní iuridici) mandatáry císařo
vými, poněvadž správcové císařských provincií sami působili jen 
z mandátu císařova a nemohli tedy dále mandátů udíleti (Dig. 1. 
21.5; 2. 1. 5.6). Strabon (167) připomíná, že za jeho doby jedna 
z provincií hispánských měla tři dioecese se zvláštními legáty.

Za císařství se však výjimkou vyskytovalo i mandování iuris
dikce nemagistrátům. Tak za Tiberia měl praefectus fabrum iuris
dikci v senátorské provincii Asii.3) Byla-li iurisdikce vykonávána 
mandatárem, tu bud se strany musily spokojiti jeho výrokem (Dig. 
49. 3. 1. 1), určil-li tak magistrát mandující, anebo bylo možno 
odvolání k mandujícímu magistrátovi (Cic. in Verr. 2. 13.33). Stejně

’) Verr. 2, 18. 44; Suet. Caes. 7.
2) Dig. 1. 16. 4. 6 a j.
3) Srov. Mornmsen 1’ 232.
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i za císařství bylo odvolání od legátů k prokonsulovi v provinciích 
senátorských, nebo k císaři v provinciích císařských.1)

H) Právní zastupování obce.
Zástupci státu byli magistráti a jejich Činnost po této stránce 

byla trojí, dle toho totiž, vůči komu obec zastupovali.
a) Vzhledem k občanům. O tom bylo už celkem vyloženo 

při výčtu magistrátových kompetencí, dodati lze ještě něco o úko
nech finančních. Konsul, případně quaestor byl činný při veškerém 
přijímání a vydávání státních peněz, konsul neb censor při pro
nájmech státních pozemků. Mimořádné nakládání státními penězi 
však brzy přešlo z rukou vrchních magistrátů do moci senátu; 
do této skupiny patřilo tributum, jež bylo vlastně nezúročitelnou 
půjčkou nucenou, pak dobrovolné půjčky (pecunia mutua, Liv. 31. 
13.2). Senát časem začal zasahovati i do státních smluv, uzavíra
ných původně konsuly, pak censory, pro různé dodávky a stavby 
státní, i pro veřejné koupě na př. obilí. Mimořádné prodeje, ze
jména státních nemovitostí, prováděli censoři a quaestoři, jakož 
vůbec každé zcizení obecního majetku, případně změna jeho určení 
dála se magistrátem na základě zvláštního zákona, na př. dedikace 
chrámu, darování stavby neb pozemku soukromníkovi a pod. Kon
tribuce vymíněná mírovou smlouvou patřila aerariu, avšak kořist 
(manubiae) jen tenkrát, když mu byla vojevůdcem darována * 2) Multy 
ze soudních processů zpravidla bral quaestor do aeraria (ještě i za 
císařství, Tac. Ann. 13, 28), ale mimořádně mohl je aedil obrátiti 
na stavby, plebejští aedilové i na hry, které pořádali.3)

ft) Vzhledem k bohům směli obec zastupovati právoplatně 
jen vrchní magistráti.

Bylo to v těchto případech:
1. Dedikace. Na území národa římského, ať už patřilo obci 

či soukromníkům, dedikoval bohům magistrát nejvyšší; také někdy 
mimořádní úředníci, jako xviri aedi dedicandae opatření mocí kon
sulskou. Od polovice 111. stol. př. Kr. rozšířily se tyto úkony i na 
censory a aedily. Poněvadž dedikace mnohdy (zejména při chrá
mech) předpokládala náklad a provedení stavby, bylo k ní potřebí 
zákona; ten se také připomíná i při dedikaci movitých věcí (Liv. 
4. 20. 4).

2. votum, slib bohům činíval zvláště vojevůdce pro šfastný 
výsledek. Připomínají se vota jen u nejvyšších magistrátů s impé
riem.4) Kdo votum učinil, byl povinen spiniti je. I triumf byl

*) Riccioli, Revisione critica della teorie interno alle origini dei legati nel 
diritto Romano. Annuario dell’ Istituto di Storia di diritto. Roma. V 1897, 103 nn.

2) Cic. ad fam. 2. 17. 4; ad Att. 7. I. 6 a j.
3) Liv. 10. 23. 12; 27. 6. 19; Ovid. F. 5. 23. 27 nn.; Varro L. 1. 5. 158 a j.
Ó Liv. 5. 22. 7; 8. 10. 11; 21. 62. 10.
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původně takovým votem. Bylo-li votum takového druhu, že ne
mohlo býti vyplněno ihned po dosažení žádaného výsledku týmž 
magistrátem, který je učinil, musil se o jeho splnění postarati aspoň 
později buď on sám neb jeho nástupce neb vůbec jiný magistrát. 
Tak na př. L. Furius slíbil jako diktátor chrám, ale slib svůj 
splnil už v jiné úřední hodnosti, totiž jako II vir aedi dedicandae 
(Liv. 7. 28. 4n). Při hrách (ludi, jež byly velmi oblíbeným předmětem 
vota) připomíná se nám ve votu konsulově klausule: quisquis ma
gistratus eos ludos quando ubique faxit, hi ludi recte . . . facti sunto 
(Liv. 36. 2. 5). Tím tedy právoplatné splnění vota bylo přeneseno 
na úředníky s konsulem (theoreticky) stejně oprávněné, tedy i na 
praetory a jim rovné. Úředníků bez imperia se to asi netýkalo.

Ludi pravidelně dávané magistrátem vesměs vyšly z těchto 
mimořádných a příležitostně zaslíbených her (Liv. 26. 23. 3; 27. 23. 
7); poněvadž ty patřily jen magistrátům s impériem, tedy tito ma
gistráti předsedali i pravidelným hrám dávaným úředníky nižšími, 
jako aedily. Proto r. 322, když konsul byl v poli a praetor nemocen,1) 
byl pro pořádání her ustanoven zvláštní diktátor. Když později 
začali pořádati hry i plebejští aedilové, byly podniky jejich posta
veny na roven hrám magistrátům kurulských. Jako formální upo
mínka původního zřízení udržel se zvyk, že v hrách užívali aedilové 
plebejští liktorů a odznaků vrchních magistrátů. —- Při některých 
slibech bylo také potřebí zákona, na př. při ver sacrum, prvotinách 
jara slíbených ve zvláštním nebezpečí.* 2) Také stačívalo jen usnesení 
senátu (Liv. 7. 11.4 a j.), nutné zejména při votech vyžadujících 
nákladu. Vojevůdcové mívali při svých záslibech vždy větší volnost, 
-ale stávalo se, že senát omezoval jejich vota, nebyla-li uhrazena 
z kořisti (Liv. 39. 5. 7).

c) Vzhledem k státům jiným.
Smlouvu se státem jiným mohl učiniti každý, pro jednotlivý 

případ k tomu zmocněný občan. Důležitější úmluvy, jako spoje
nectví, příměří, mír byly závazný jen tenkrát, učinil-li je majitel 
imperia (Liv. 5. 49. 2). V nejstarších dobách uzavírala se smlouva 
ústně otázkami a odpověďmi, a mohla býti i po uzavření obměněna,3) 
ovšem jen vzájemným dohodnutím. Vojevůdce směl k sjednání 
mírové úmluvy poslati i svého mandatára.

Písemné zaznamenání smlouvy, ač nebylo právě nutné, stalo 
se obyčejem už v nejstarších dobách.4) Smlouvy mezinárodní byly 
úkonem sakrálním, stvrzovaným přísežným závazkem obou stran, 
aspoň v případech důležitějších. Takovou smlouvu (foedus, τύ 
δρ-Αΐα) na rozkaz úředníka ji uzavírajícího potvrdili nejméně dva

*) Liv. 8. 40.2; 27. 33. 6.
2) Liv. 22. 10. 1; 33. 44. 1.
0 Liv. 1. 38. 1 ; Gai. 3. 94; Dion. H. 6. 95 a j.
9 Liv. 1. 24. 3; 9. 5. 4 a ]'.; Paul. D. 100; Polyb. 3, 24. 6.
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členové kollegia fetiálů formou přesně stanovenou a po vykonání 
určitých obětí.1) Vojevůdce sám přítomen býti nemusil, ale přísaha, 
kterou jeho jménem učinil pater patratus, náčelník kollegia fetiálů, 
platila tak, jakoby ji učinil vojevůdce sám (Liv. 1. 24. 9). Auktorita, 
jíž smlouva byla uzavírána, byla ovšem imperátorova, fetiálové byli 
činní proto, aby se přesně dodržely všechny určené formality obřadu. 
Spoluúčastí imperátora a fetiálů byla smlouva nejen uzavřena, 
nýbrž i ratifikována. Z rázu působnosti fetiálů plyne, že jejich pří
padná neúčast při uzavření smlouvy nebyla sice na újmu platnosti 
smlouvy, ale platnost ta mohla býti časem zrušena bez těch ná
sledků, jaké by přivodilo zrušení smlouvy sakrálně stvrzené.* 2)

Foedus zůstalo v obyčeji po celou dobu republiky, za císařství 
se vyskytlo jen výjimkou.3)

Uzavřití právoplatnou smlouvu, bylo právem magistrátovým, 
avšak obec si osobovala právo rušiti i takové smlouvy, proti nimž 
nebylo se stanoviska formálního námitek. Byla to ovšem nedů
slednost, a obec chtěla tak snímati se sebe odpovědnost. Proto 
magistráti, aby se kryli, vyžadovali si nejen spolupůsobení fetiálů, 
nýbrž i senátu a i komitii.

Smlouvy psané byly na věčnou paměf vystaveny veřejně, 
obyčejně na měděné desce na některém veřejném neb posvátném 
místě. Nejhojněji dálo se to v chrámu Jova kapitolského (Suet 
Vesp. 8).

1. Ius intercedendi
bylo rázu negativního. Magistrát totiž měl právo zakazovati a za- 
mezovati činy jiných magistrátů. Označováno to bylo výrazy vetare 
a intercedere. Rozdíl byl ten, že slova vetare se užívalo jen o za
kročení úředníka s maior potestas, a jež podnikl z vlastní initiativy, 
kdežto intercedere bylo možno při par i maior potestas, a to i na 
podnět postiženého. Při intercessi nebylo potřebí, aby magistrát 
zakročujíci byl sám oprávněn vykonati akt, proti němuž zakročoval, 
tak bylo lze praetorovi peregrinovi zakročiti proti praetorovi měst
skému (Cic. Verr. 1. 45. 119) a pod. U tribunů lidu mluví se vždy 
o intercessi, směli ji uplatniti vůči všem úředníkům vyjma 
diktátora.

1. lus vetandi měli vyšší úředníci proti nižším, tribunové lidu 
proti všem kromě diktátora. Na soukromníky se vztahovalo potud, 
pokud co podnikali z rozkazu magistrátního, na př. zasedání porotců, 
řeč při kontionu.4) Magistrát užíval tohoto práva jednak v případech 
jednotlivých, jednak všeobecně. Tak vyšší magistrát zapovídal niž
šímu agere cum populo o určité věci, neb vůbec případně přeru
šoval začaté už jednání, buď aby zabránil nějakému konkrétnímu.

■) Liv. 1. 24.3; 9. 5. 4; 30. 43. 9.
-) Cic. p. Balb. 15. 34; Polyb. 3. 25.
3) Varro L. 1. 5. 86; Suet. Claud. 25.
4) Cic. p. Cluent. 27. 74; Plin. ep. 1.23.

162



usnesení, nebo že chtěl sám s občany jednati (Gell. 13.16.1). Chtěl-li 
tribun lidu agere cum plebe, mohl zakázati kterémukoliv magistrátovi 
agere cum populo (de vir. ili. 73. 1), a směl to také, i když sám 
nehodlal lidu svolati.1) Sem též spadá zákaz servare de caelo, o němž 
bylo už svrchu promluveno. Zejména tribunové lidu užívali tohoto 
práva ve všech možných případech, pokud ovšem raději nesáhli 
po pohodlnější a jistější obnuntiaci.

Netýkal-li se zákaz magistrátovi daný jen jednotlivých jeho 
činů, nýbrž celé činnosti vůbec, byla to jakási suspense (vetari 
quicquam agere pro magistratu). Vytknouti ji směl s bezvýhradnou 
platností jen magistrát nadřízený, senát k tomu vlastně oprávněn 
nebyl. Mohl jen žádati magistráta, aby se zdržel úřadování, a na 
auktoritě senátu záleželo, jak jeho přání bylo uposlechnuto (v. o tom 
u senátu).

Dokladů suspense magistrátem je celá řada, užíval jí diktátor 
proti konsulovi* 2 3) i magistru equitum, konsul proti praetorovi,8) 
místodržící proti úředníkům sobě podřízeným,4 *) tribun proti cen
sorovi.8) Suspense mohla ovšem býti zrušena.

Někdy docházelo k všeobecnému zastavení úřední činnosti, 
iustitium, jímž stiženy byly všechny úkony veřejné kromě těch, 
které právě tímto iustitiem měly býti umožněny a zajištěny.6) Iu
stitium mohli naříditi ediktem magistráti s impériem a tribunové 
lidu z důvodů rozmanitých a na tak dlouho, dokud neodpadnou 
příčiny, jimiž bylo způsobeno. Poněvadž však iustitium mělo těžké 
následky pro celý život veřejný, bývalo vyhlašováno zpravidla se 
svolením senálu, hlavně při nebezpečí válečném7) též pro slavnosti 
(Cass. D. 59. 7), při veřejném smutku,8) při hladu (Cass. D. 55. 26). 
Hlas senátu jako jinde tak i zde byl jen poradní, nikoliv závazný, 
jak zřejmě ukazuje příklad Tib. Grakcha (Plut. 10).

11. lus intercedendi přiznané i těm magistrátům, jejichž po
testas byla par, bylo jen důsledkem uplatnění zásady kollegiality 
a použitím další zásady, že „in re pari potior est causa prohibentis“.0) 
Kollegiální intercesse byla zvláště významná při tribunech lidu, 
poněvadž nebylo jiného prostředku dovolati se ochrany proti nim.

Kde poměr magistrátů nebylo možno označiti jako par neb 
maior potestas, tam intercesse přípustná nebyla. Zdůrazniti nutno,

‘1 Cic. ad. fam. 5. 2. 7; in Pis. 3. 6; Cass. D. 38. 12.
2) Liv. 3. 29. 2; 8. 36-1 ; Dion. H. 10.25.
3) De vir. ili. 72. 6; Cass. D. 42. 23 a j.
4) Cic. Verr. 3. £8. 134 ; div. in Cass. 11.35; Cass. D. 36. 23.
s) Liv. 9. 34. 76. Plut. Quaest. R. 50:
6) Cic. de har. resp. 26. 55; p. Plane. 14. 33. Plut. Tib. Gr. 10.
’) Liv. 7. 9. 6; Cic. Phil. 5. 12. 31; Suet. Galba 10 a j.
8) po porážce kaudijské Liv. 9. 7. 8; po smrti Sullově Gran. Lie. 36; při 

úmrtí členů cisařského domu Tac. Ann. 1. 50 a j, Suet. Tib. 52 a j.
’) Dig. 10.3. 28; srv. Plut. Cato min. 20.
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že intercedovati bylo lze jen proti aktu magistrátnímu, ne tedy na 
př. proti rozhodnutí porotců a pod.

Intercesse se vyskytovala při každém dekretu magistrátním, 
proti němuž se občan postižený dovolával ochrany magistráta jiného.

Zvykem však bylo neintercedovati proti dekretu vydanému po 
úřadě magistráta s consiliem. Intercesse na svou ochranu dovolával 
se žalobník i žalovaný v processe civilním proti všem jednotlivým 
rozhodnutím magistrátovým.1) Ke konci republiky však různé zá
kony, týkající se centumvirálních soudů (i stálých soudních dvorů), 
intercessi zakazovaly. V processe kriminálním i proti koercicí ma
gistrátní bylo intercesse stejně často a rozmanitě užíváno;* 2) a bylo 
jí tu velmi hojně užíváno. Možnost užiti provokace nevylučovala 
možnosti intercesse (Liv. 2. 55. 5; Dion H. 9. 39. a j.).

V administrativě nepodléhala intercessi nařízení finanční (census, 
daň a pod.) a mobilisace. Bylo však možno dovolali se intercesse 
proti prostředkům, jimiž magistrát občany donucovai k nastoupení 
vojenské služby (Liv. 3. 11.1; Dion. H. 8. 81 ; Sali. lug. 39. a mn. j ), 
proti ustanovením o obecním polstvu, proti zabavení majetku (Liv. 
38. 60. 4), proti zatčení insolventního dlužníka (Gell. 6. 19. 6.).

Magistrát s par neb maior potestas mohl intercedovati proti 
jinému magistrátovi jen tehdy, když ho zavolal (appellat) k pomoci 
(auxilium) občan, jemuž bylo ukřivděno af skutečně či domněle. 
Poskytování auxilia je zvlášť zdůrazněno jako základ pravomoci tri
bunské.3) K appellaci stanovena byla dvoudenní lhůta (Dig. 49. 1. 
1. 5. a j.) a vyvinula se při ní jakási obdoba řízení soudního. Pokud 
se týče tribunů, buď mohli býti voláni k pomoci jednotlivě (nomi- 
natim, Cic. in Vat. 14. 33), anebo — to se stávalo častěji — všichni 
(Liv. 43. 16. 5). V tom případě tribunové sedíce na svých subselliích 
(Liv. 42. 33. 1) vyšetřovali stížnost jako při soudu.4) Appellant někdy 
i přísežně stvrzoval svou stížnost (Asc. ib. 35). Magistrát, proti jehož 
rozhodnutí stížnost směřovala, hájil se buď sám (na př. Liv. 38. 60. 
1 ; 42. 32. 8), anebo za něho mluvila strana, v jejíž prospěch bylo 
vydáno a jež byla vyzvána dostaviti se (Gell. 13. 12. 4; Tac. Ann. 
13. 28).

Magistrát mohl však intercedovati také proti jednání senátu 
a komitii. V senátě tím způsobem, že při hlasování ohlásil svou 
intercessi magistrát mající maior neb par potestas s tím, jenž senát 
a hlasování řídil.5) Takovéto usnesení, proti němuž bylo interce- 
dováno, nazývalo se senatus autoritas. Někdy bylo na tyto okol
nosti pamatováno už v návrhu samotném.®) Intercesse v senátě

*) Cic. p. Tulí. 38; Liv. 6 27.8; Ascon. 84 a run. j.
Liv. 3. 13. 5; 3. 24. 7; 26. 38; Gell. 4.14. 4; Cic. leg. 3.3. 6.

3) Cic. leg. 3.3 9; de rep. 2 33. 58; Liv. 2, 33. laj.; Dion. H. 6-89. a j.
4) cognoscere, Ascon. in Mil. 14.37 p. 40 ed. Stangl ; Liv. 42. 32.8; Gell. 6. 

19. 4 a j.
5) Tac. Hist. 4. 9; Cic. ad fam. 10. 12. 3; Varro u Gell. 14. 7. 6.
°) Cic. ad fam. 8. 8; Cass. D. 42. 33 a j.
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časem se omezily skoro výhradně na tribuny. Intercesse proti se
natus consultu dála se tím, že magistrát napřed pohrozil zmařením 
jeho, nebude-li mu povoleno.1) Obyčejně se pak vyjednávalo po 
dobrém o upuštěni od intercesse (intercessionem remittere, Liv. 36 
40. 10), nebo býval magistrát upozorněn, že bude nad jeho intercessi 
vyslovena nelibost. (Cic. ad fam. 8.8 a mn.j.). Někdy však byla inter
cesse proti senatus consultu zákonem vyloučena (Cic. de prov cons. 
8. 17.)·

Intercessi podléhaly dále rogace všeho druhu, volební i zá
konné, bez rozdílu komitií. Pravidelně intercedováno po ukončení 
debaty v kontionu předcházejícím komitiím, nebo před začátkem 
hlasování; bylo však lze tak učiniti i za debaty neb po začátku 
hlasováni (Ascon. in Cornei. 70. ed Stangl, p. 56; Liv. 6.35.7), ze
jména při volbách, jakmile odevzdala svůj hlas centuria praero
gativa (Liv. 7. 17. 12 ; 27. 6. 3). Prohlášení výsledku hlasování činilo 
intercessi nemožnou. 1 při rogacích znenáhla se ustálil obyčej, že 
proti nim intercedovali jen tribunové.

Intercessi se stal úřední akt neplatným, ale pro zneužití její 
mohl býti magistrát pohnán k odpovídání, jakmile složil úřad (Liv. 
43. 16. 11). Pokud to bylo v dosahu magistrátovy moci, zjednával 
své intercessi v případě odporu i platnost koercici. Ovšem i proti 
koercici byla možná intercesse.2) To bylo zvláště důležité při auxiliu 
poskytovaném tribuny; intercesse jednotlivého tribuna proti magi
strátovi mohlo býti zmařeno kollegiálním zakročením ostatních 
tribunů (Liv. 2. 44. 3). Zvlášf při dilektu se stávalo, že tribunové 
podporovali magistráta proti svému intercedujicímu kollegovi.3)

S intercessi nesmí se slučovati t. zv. kassace, když totiž jeden 
kollega zruší akt druhého kollegy, na př. když jeden quaestor vy
mazal pohledávku zaznamenanou jiným kollegou (Plut. Cato min. 18) 
a pod.

Intercesse konala se zpravidla domi, poněvadž militiae měla 
fakticky neobyčejně úzké meze; militiae se totiž jednak skoro ani 
nekonaly akty, proti nimž byla přístupna, jednak — pokud vůbec 
k ní docházelo — byla tam konána magistráty činnými pouze 
militiae, ježto intercedent musil osobně zakročit (Gell, 13. 12.9; Liv. 
4. 55. 3).

Stávalo se proto, že se magistrát vyhýbal tribunovi, aby se 
vyhnul intercessi (Cic. in Vat. 9. 21). Prohibitivní ráz intercesse pů
sobil, že nesmělo jí býti užíváno proti úkonu už provedenému, 
nýbrž jen před jeho skončením.

') se non passurum quidquam agi, Liv. 26. 26. 7; Dion. H. 11.54 a j. 
-') Liv. 4. 53. 6 ; Val Max. 6,5.4 ; 6.1. 7.
8) Dion. H. 9. 2. 9. 5 ; Liv. 2. 44. 5 n, 4.53. 7.
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§ 22. Postavení magistrátů.
Úřady republikánské byly čestné (honores), jejich zastáváni 

nebylo nijak hmotně odměňováno. Ovšem přímé správní výlohy, 
které zastávání úřadu přineslo, stát magistrátovi nahradil. Stejně 
mu byli poskytnuti státní otroci a sluhové, pokud jich měl k svým 
úředním výkonům potřebí. Musil-li služebně opustiti Řím, dostal 
všechny potřebné dopravní prostředky, equi, mulae, tabernacula, 
vehicula, naves a také veškejru cestovní výpravu (supellex). Úřed
níci a legáti poslaní mimo Řím, dostávali jako úřední legitimaci 
zlatý prsten (Plin. N. H. 33. 11 a j.). Ostatní potřeby pro sebe, svůj 
průvod i vojsko museli buď zrekvirovati (Cic. ad Att. 5. 16. 3 a j.), 
nebo koupiti a pak žádati od státu zaplacení. Bohatí úředníci někdy 
ani se nedomáhali zaplacení.1)

Pro snazší vyúčtování dostávali později úředníci paušál, jehož 
velikost byla pro různé úřady různá. Úředníci, jejichž povinností 
bylo vypravovati hry, dostávali na ně od státu příspěvek, který 
však — zejména později — nikdy nestačil, poněvadž se jednotlivci 
předstihovali nádhernou výpravou. — Také se stalo zvykem, že 
úředníkům posílaným z města, poukázána přímo peněžní hotovost, 
aby si za ni pořídili sami vše potřebné (vasa). Hotovost ta zvala se 
vasarium a určoval její výši buď senát, neb přímo zákon, jímž úřad 
byl zřizován.* 2) Úředníkům jdoucím do provincie bylo už předem 
určeno množství obilí a cena, za niž je musil od provinciálů do
stati (frumentum in cellam), a vyplaceny neb poukázány peníze 
na to potřebné. Účiů z těchto peněz skládati pak už nemusil. Pří
padné přebytky tohoto paušálu úředníci zvláště svědomití vraceli 
(Cic. in Verr. 3. 84. 195). Že paušály bývaly velmi bohaté, svědčí 
i případ Ciceronův, jenž sám praví, že za svého místodržitelování 
v Kilikii „salvis legibus“ ušetřil 2200000 HS. Síly pomocné a dru
žinu si místodržitelé vydržovali sami (Liv. 44. 22. 14). Casem však 
vešlo v obyčej, že quaestoři, comites, legati, tribuni militum a jiné 
osoby místodržícího provázející dostaly od něho místo zaopatření 
denní plat.3) Mimo to bylo zvykem — aspoň v době Ciceronově — 
že magistrát dával provázejícím úředníkům a důstojníkům peněžitý 
příspěvek „na víno“ a „na sůl“.4)

Vyslancům římským příslušelo vasarium, evectio (doprava) 
a viaticum (peníze na cestu), nedostávali však jiných výhod.5) 
Rozličné mimořádné komise měly denní diety (Plut. Ti. Gr. 13). 
Nově upravil tyto požitky, úředníků Augustus r. 27 př. Kr. Všem 
úředníkům státním mimo Řím zaměstnaným byly ustanoveny pevné

*) Na př. konsul r. 95 Q. Scaevola „ne sumptui esset aerario“, Asc. in 
Pis. ed. 20 Stangl.

2) Cic. in Pis. 35. 85 a j.; de domo 9. 23; 21. 55 a j.; 1. agr. 2. 13. 32.
3) Cibarium, Cic. ad Att. 6. 3. 6; ad fam. 5. 20. 9; in Verr. 1. 14. 36.
4) C jngiarium, salarium, Cato u Frontona ad Ant. 1.2; Plin. N. H. 31.7. 89.
5) Na př. frumentum in cellam.
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platy (Suet. Aug. 36; Cass. D. 53. 15). Tak dostával prokonsul roční 
plat 1,000.000 HS, vojenský tribun 25000 HS. Platy ty zvaly se 
salarium.1)

Další změna organisace nastala až dobou Dioklecianovou a Kon
stantinovou.

Odznaky magistrátů.
Zvláštních insignií bylo jednotlivými úředníky užíváno dle 

ustálených zvyklostí a předpisů. Když zřízen nový úřad, byla sou
časně i ustanovena jeho insignia.

Fasces bylo několik prutů (virgae) a sekera (securis) svázané 
dohromady červeným řemenem (Lyd. de mag. 1. 32). Sekera byla 
znakem iuris vitae necisque, proto od zavedení zákonů provokač
ních v městě užíváno bylo fasces bez seker. Fasces nošeny byly 
na levém rameni, sekerou nahoru, při pohřbech pak sekerou dolů, 
versi fasces (Tac. Ann. 3. 2). Na znamení vítězství byly i fasces 
•ověnčovány vavřínem: fasces laureati (Cic. p. Lig. 3. 7; Caes. b. c. 
3. 71 a j.) ; takto upravené fasces byly pak později stálým insigniem 
Caesara jako doživotního nositele titulu imperátorského i císařů 
(Herodian. 7. 6; Cass. D. 44. 4).

Fasces nosili liktoři, odění v městě togou, mimo město a při 
triumfu červeným vojenským pláštěm.* 2) Při pohřbech brali liktoři 
oděv černý (Hor. epist. 1.7.5). Kráčeli před úředníkem jeden za 
druhým, poslední a tedy úředníku nejbližší slul primus, summus 
nebo proximus.3) Dlel-li magistrát doma, byli liktoři ve vestibulu 
(Ltv. 39. 12. 2), vyšel-li, provázeli ho, i když šel na př. na návštěvu, 
nebo do lázní či do divadla, poněvadž i při těchto vycházkách 
mohlo dojiti k právním aktům, na př. k manumissi.4) Liktoři vy
stupovali s magistrátem na rostra (Liv. 23. 23. 1) a stáli vedle něho 
při soudech na tribunálu (Dion. H. 3. 62). Kněží, kteří měli liktory, 
byli jimi provázeni při processích (Val. Max. 1. 1.9). Hodlal-li 
úředník vstoupiti do domu, zatloukli liktoři na dvéře, aby mu bylo 
otevřeno (Liv. 6. 34. 5). Aby na př. konsul šel do ležení vojenského 
bez liktorů, bylo proti zvyku.5) Mezi posledního liktora a magistráta 
nesměl nikdo vstoupiti, leda jeho nedospělí synové. (Val. Max. 
22. 4). Liktoři od magistráta lid zdržovali (summovere) a každého 
mimojdoucího upozorňovali (animadvertere), aby vzdal příslušnou 
poctu (Suet. Caes. 80; Liv. 24. 44. 10 a j.). Jen matronae nepodléhaly 
tomuto ustanovení, a zvláště ne Vestálky.6) Jinak kdo neposlechl, 
podlehl magistrátní koercici.

') Placeni byli ovšem i přečetní císařští procuratores, avšak to byli sou
kromí císařští úřednici, nikoli magistráti.

2) Sagulum, paludamentum, Cic. in Pis. 23. 55; Liv. 31. 14. 1; App. Pun. €6.
’) Cic.de div. 1.28. 59; Verr. 5. 54.142; ád Q. fr. 1. 1. 7.21. a j.; 24. 44. 10. 

řecký των ραβδούχων δ ^γούμενος App. b. c. 5.55,
4) Dig. 40.2. 7. v. výše str. 37.
) Liv. 25. 17. 1 aj ; 39. 32.10.

•j Fe 142. Seneca controv. 68.
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Přisvojil-li si fasces nějaký privatus, bylo to zřejmým poru
šením ústavy (Caes. b. c. 1. 6. 7). V obcích samosprávných a spo
jeneckých nesměl se liktor ukázati, úředník ho musil nechati před 
městem (Tac. Ann. 2. 53). Před komitiemi musil úředník fasces 
sklonit na znamení, že uznává suverenitu lidu.') Členům stejného 
kollegia příslušel každému jednotlivě plný počet liktorů, později však 
vešlo v obyčej, že při střídavém vykonávání moci (na př. u kon
sulů) kollega právě neúřadující liktorů neužíval ; odtud výraz: consul 
penes quem fasces erant (Liv. 9. 8. 1; Geli. 2. 15. 4; viz str. 127). 
Potkali-li se dva magistráti s liktory, musil nižší sklonili fasces 
před vyšším (fasces summittere).* 2)

Pruty a sekera, z nichž se skládaly fasces, byly nástroje, jimiž 
se vykonávaly popravy a tresty tělesné, k nimž opravňovalo ius 
vitae necisque. Po zákonech provokačnich byl oprávněn užívati 
i v městě fasces se sekerami pouze diktátor a triumfátor. Liktoři 
nejvyšších magistrátů vykonávali původně asi i rozsudky smrti 
těmito magistráty prohlášené, koncem republiky a za císařství však 
popravy vykonával zvláštní otrok, carnifex.3) Liktoři příslušeli vždy 
jen úředníkům populiRomani Úředníci municipii, původně také 
suverénních, měli též fasces, ale bez seker a jiného tvaru. Cicero 
je zve bacilli.4)

Počet liktorů.
12 liktorů měli konsulové a úředníci s konsulskou mocí, tri

buni militum consulari potestate, decemviri (Liv. 3. 33. 8, 36. 3; 
Dion.H. 10.57), pak prokonsulové mimo Řím (Plut. Aem. P. 4). 
Od doby Agustovy bylo přiznáno 12 liktorů jen těm prokonsuiům, 
kteří spravovali provincii po konsulátě (Cass. D. 53. 13). Diktátoři 
měli 24 liktorů,5) avšak tento počet asi jen extra pomerium, kdežto 
intra pomerium pravděpodobně užívali jen 12. Až Sulla vystupoval 
i v městě s 24 liktory (Liv. per. 89). Magister equitum měl 6 lik
torů.6) Praetor urbanus měl liktory dva,7) praetoři určení do pro
vincií však šest, a to i v městě před odchodem.8) Šest liktorů pří
slušelo také propraetorům a za císařství prokonsuiům, kteří šli do 
provincie na základě praetury. Quaestoři a legati pro consule ne
měli práva na ně, také ne senátorští průvodcové místodržících, 
i když jim koncem republiky byl přikládán praetorský úřední 
charakter. Legati Augusti pro praetore dostali pět liktorů,,J) říkalo 
se jim quinquefascales. Kolika liktorů směli užívati v senátorských

') Cic. de rep. 2. 31.53; Liv. 2.7.7; Plut. Popi. 10.
2) Plin. NH 7. 30.112 ; Dion. H. 8. 44.
') Cic. p. Rab. 4. 11; 5.’5; Suet. Claud. 34.

4) L. agr. 2. 34. 93.
9 Polyb. 3 87; Dion. H. 10. 24; App. b. c. 1. 100; Cass. D. 54. 1 a j.
6) Cass. D. 43. 48; Lyd. de mag. 1. 37; 2. 19.
’) Censor. 24. 3; P. Cic. 1. agr. 2. 34. 93.
8) Cic. Verr. 5. 54 142; Val. Max. 1. 1. 9. a j.

Cass. D. 53. 13; 57. 17.
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provinciích quaestoři a legáti pro praetore přidělení prokonsulům, 
není známo. Censoři liktorů neměli (Zon. 7. 19), také asi ne aedilové 
kurulští (výslovného svědectví není), a rozhodně ne quaestoři (Varro 
u Gell. 13. 12. 6).

Fasces byly koncem republiky a za císařství dávány i senátním 
vyslancům, dokonce i senátorům, kteří meškali v provinciích docela 
soukromě.1) Místodržící pak je udílel i svým quaestorům a legátům, 
ač to bylo porušením starého zvyku.

Liktoři císařští. Augustus užíval do r. 29 liktorů 24, potom 
jen 12, jichž mu dovoleno r. 19 užívati vždy a všude (Cass. D. 
53. 1; 54. 10). Císařové pozdější měli rovněž právo na tento počet 
liktorů, ale neužívali jich, aby se nemísili s úředníky.

Úředníci stavu jezdeckého liktorů neměli. Curatores viarum 
dostali 2 liktory (Cass. D. 54. 8), podobně curatores aquarum (Fron
tinus 100), pro úřadování mimo město. Pro úřady v městě se 
liktory šetřilo, tak curatores frumenti dostali liktory až kdy> se 
tento úřad stal konsulárským (Cass. D. 55. 31), praefecti aerari 
militaris však dostali hned dva liktory (ib. 55. 25). Dále je měli 
jen curatores tabularum publicarum zřízení Claudiem (Cass. D. 60. 
10). Tento úřad a curat, frumenti později zanikli, praef. aerarii mi
litaris přestali liktorů užívati (Cass. D. 60. 10). Celkem tedy až na 
malé výjimky měli v Římě císařském fasces císaři a ti úředníci, 
kteří jich i dříve užívali.

Byli však kromě magistrátních ještě i jiní liktoři. Tak lictores 
curiatii, ustanovení pro „sacra populi Romani quiritium“ (CIL VI 
1892; a j). Snad byli totožni s 30 lictores curiati, jimž náleželo 
svolávati kurijní sněm (Gell. 15. 27), a z nichž každý patřil jedné 
kurii. Proto také koncem republiky často jen oni zastupovali 
občanstvo při formálních hromadách kurijních (Cic. 1. agr. 2. 12. 31.) 
Liktora měl také flamen Dialis.* 2) Také Vestálkám bylo povoleno 
r. 42 př. Kr. miti liktora.3) Podobně i manželky zbožněných císařů.4)

Liktoři bývali dáváni i pořadatelům her, neměli-li ovšem vlast
ních, na dobu trvání her (Cic. leg. 2. 24. 61) a to i soukromníkům.

Vozy a sedadla.
Užívati v městě vozu bylo výsadou, poněvadž malá prostran- 

nost ulic byla překážkou vozby. Za doby historické kromě matrón 
(Liv 5. 25. 9.) dovolovalo se jezditi jen magistrátům a kněžím při 
jistých příležitostech:při tri u mfu, při slavnostním průvodu o hrách·5) 
Tribunům plebejským však byl při hrách r. 14 př. Kr. vůz ode

9 Cic. ad fam. 12. 21. 12. 30. 7; Cass. D. 5. 4. 10 a j.
2) Flaminius lictor, Paul D. 82; Plut. Q. R. 113.
3) Cass. D. 47. 19; Plut. Num. 10 asi omylem tvrdí, že ho měly odedávna.
4) Tac. Ann. 1. 14; Cass. D. 56. 46 ; Agrippina ml. měla dva.
5) Hor. ep. 9. 21; Liv. 10.7. IO; Dion. H. 9. 71. Iuv. 10. 36; Plin. NH 34. 5. 20.
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přen (Tac. Ann. 1. 15; Cass. D. 56. 46). Také rex sacrorum, ve- 
stálky a flaminové jezdili při jistých processích na Kapitol (Tac. 
Ann. 12. 42; Liv. 1. 21. 4. a j.).

Výjimečně dovolovalo se i jednotlivým osobám užiti vozu pro 
cestu do kurie, jako na př. L. Metellovi, jenž při požáru Vestina 
chrámu zachránil Palladium a při tom oslepl. Začátkem císařství 
•dokonce i ženám odňato bylo právo jezditi (Tac. Ann. 12. 42). ale 
brzy se užívání povozů rozmohlo i v soukromých kruzích (Cass. 
D. 67. 9 a j.). Císař Severus Alexander dovolil senátorům stříbrné 
ozdoby na jejich vozy (SHA, v. Alex. 43).

Nosítka, lectica, na nichž se leželo a jež vešla v obyčej až 
koncem republiky, nebyla zvláštní výsadou, avšak sella nosiči, jíž 
užívali císaři už od Claudia, stala se pak v 111. stol. výsadou kon- 
sulárů.

Magistráti při výkonu svého úřadu seděli na př. při jurisdikci, 
auspiciích, dilektu. Z nemagistrátů směli seděti při úředním jednání 
po«ze senátoři, ostatní občané musili státi. Sedadlo vyšších ma
gistrátů se zvalo sella curulis, bylo čtyřhranné, s nohama prohnu
týma a skřiženýma, ze slonoviny. Bylo je možno sklopití, vlastní se
dadlo bylo pletené s připevněnou poduškou.1) Prostší forma úředního 
sedadla, jíž se užívalo zejména v táboře, byla t. zv. sella castrensis 
(Suet. Galba 18). Sella curulis neb castrensis stávala pravidelně na 
místě vyvýšeném, byl to excelsus suggestus neb locus superior, 
zhotoveném — aspoň v rněstě — ze dřeva.* 2 3) Kurulského sedadla 
užívali magistráti kurulští, censorové asi také. Také úředníci muni
cipální.8) Císařům užívání jeho příslušelo ; avšak tak jako u liktorů. 
časem se císařové užívání kurulského sedadla začali zdržovati, ač 
se na př. v senátě připomíná ještě hodně pozdě.

Z kněží měl na sella curulis právo jediný fiamen Dialis, jenž 
měl i misto v senátě (Liv. 1. 20,2; 27.8. 8).

Úředníci nekurulští užívali pouze obyčejného sedadla (sella), 
také bez lenochu, s přímými nohami a neskládacího. Připomíná se 
zejména u quaestorů. Magistráti plebejští neužívali stolic, nýbrž 
lavic (subsellium) nižších než sella (Varro L. 1. 5. 28), o nichž se 
soudilo, že sloužily všem tribunům společně; řecký se totiž říkalo, 
že tribunové σνγκα&έζονται. Není to však jisto, poněvadž říkalo se 
i subsellia (pi.) a připomíná se i přenášení těchto lavic (Cass. D. 
44. 4; Val. Max. 2. 2. 7). Vývojem poměrů se ovšem stalo, že vý
znam subselia značně vzrostl, takže platilo skorém víc než sella 
curulis. Tak r. 48 bylo Caesarovi dovoleno jako zvláštní vyzna
menání seděti na tribunském subselliu4 *).

*) Řecky se s. c. nazývala též δίφρος άγκνλόπονς, Plut. Mar.5: aj.
2) Tribunal, Dion. H. 8. 45; Tac. Ann. I. 75; Liv. 31. 29. 9; Cic. Verr.

4. 40. 85.
3) Liv. 40. 45. 9; Polyb. 6. 53. 9; CIL X. 1C8I.
4) Cass. D. 42.20. 44. 4. έπι τον δημαρχικόν βά&ρον καί μετά των

άεί δημαρχονντων.
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Magistráti (i plebejští) a kněží měli při slavnostech čestné 
místo. Vyvýšené místo, na kterém seděl v divadle v cirku císař, 
slulo suggestus.’)

Oděv
Úřední oděv magistrátův lišil se dle dvojího oboru působení: 

domi a militiae.
Domi vystupoval magistrát v tóze, jež zůstala úředním oděvem 

i když vymizela z běžného užívání (Cassiod. var. 6. 4). Magistrát 
patricijský nesměl přes tógu vžiti plášť, plebejský však ano (SHA 
vita Hadr. 3). Císařové v Římě a v ItaHi při veřejném vystupování 
nosili tógu, jen Tiberius někdy při nepříznivém počasí nosil plášť.'-)

Obyčejný občan nesměl užívati purpuru, jenž zůstal vyhrazen 
magistrátům bud: 1. jako toga purpurea (později zlatém protkaná 
toga picta), k níž patřila tunica palmata,* 3) anebo 2. jako toga 
obyčejné barvy s nachovým lemem (toga praetexta), k níž se uží
valo tuniky s purpurovým pruhem (clavus). Toga praetexta byla 
původně odznakem úředním jen sama, tunika s davem přidružila 
se k ní až později, sblížením a splynutím stavu senátorsko-jezdec- 
kého s třídou úřednickou (Hor. Sat. I. 5. 36).

Tógy purpurové se užívalo poměrně málo. Hlavně jen při 
triumfu. Toga picta a tunica palmata slula vestis triumphalis,4) jenž 
původně byl jen jeden, jenž uchováván byl v pokladu Jova ka- 
pitolského a brán jen k průvodům triumfálním. Ovšem triumfátor 
mohl i později při slavnostních příležitostech užívati triumfálního 
roucha soukromého. Když triumfovati se stalo výhradním právem 
císařským, udílena byla magistrátům ornamenta triumphalia, t. j. 
právo nositi roucho triumfální při slavnostních příležitostech, vyjma 
triumfální průvod císařův.

Triumfální průvod znenáhla byl přenášen i na jiné slavnosti. 
Na př. při ludi Apollinares zavedených r. 212, pompu do cirku 
vodil praetor urbanus na bize v šatě triumfálním.5) O jiných hrách 
není. určitých dokladů, ale snad u některých tomu bylo rovněž tak. 
O plebejských aedilech tvrdí Dionysios, že jim bylo také povoleno 
nositi při hrách, jež pořádali, nachovou tógu (6. 95), stejné právo 
měli i plebejští tribunové (Tac. Ann. 1.15; Cass. D. 56. 46). Kromě 
toho byly i jiné jednotlivé příležitosti, při kterých bylo užíváno 
triumfálního roucha: při jisté oběti městského praetora u chrámu 
Castorova; Caesar vůbec směl obětovati v rouše triumfálním (App. 
b. c. 2. 106). Za císařství užívali konsulové při nastoupení úřadu

‘) Suet. Caes. 76; Plin. Paneg. 51.
-’) Ib. 22; v. Alex. 40; Cass. D. 57. 13.
3) Fe 228.; Liv. 27. 4. 8 a j.; όιάχρνσος Polyb. 6. 53. ; Fe ib; Dion. H. 3. 

61. χ/TÒjr πορφνρονς χρυσόσημος.
4) Císařové však měli i alba vestis triumphalis, CIL VI. 85 46.
) Plin. NH 31. 5. 20; Mart. 8. 33. 1; Iuv. 10. 36; 11. 195.
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triumfálního roucha, fasces laureati (od Domitiana, Mart. 10. 10. 1) 
a vozu; celkem to bylo obvyklo od druhé polovice 11. stol. po Kr. 
(Fronto ad Marc. Caes. 1.7 a j.). Tento oděv byl pak pokládán vý
hradně za konsulský. Císařové užívali triumfálního roucha jen při 
slavnostních příležitostech, k nimž patřily i dedikace chrámu (Cass. 
D. 59. 7)), přijímání cizích knížat (ib. 63. 4), supplikace (Tac. Ann. 
13. 8). Výjimečně Domitian dal si povoliti slavnostní oděv i pro 
sezeni senátu (Cass. D. 67. 4).

Praetexty užívali ti magistráti, kteří měli právo na sella curulis. 
Na znamení smutku brána místo praetexty toga obyčejná nebo- 
i smuteční, císař vsak pravidelně tógy smuteční nebral.1)

Jinak císaři sami nosili praetextu jen jako konsulové nebo kněží 
(SHA v. Alex. 40, Elag. 15), obyčejně užívali tógy obvyklé.

Praetexta příslušela i některým kněžím: flaminu Diovu (Liv. 1. 
20,2), pontifikům (Liv. 33,42, 1 ; v. SHA Alex. 40 a j.), augurům (Cic. 
p. Šest. 69. 144 dle svěd. scholií, Bob. ed. Stangl p. 143), epulonum. 
(Liv. 33. 42, 1), quindecimvirum (Liv. 27. 37. 13), ovšem jen při 
kněžských výkonech (Serv. Aen. 8. 552). Stejně i bratří Arvalští 
(acta fr. Arval. CIL VI 2065 ř. 11 a mn.}.), avšak Arval, jenž řídil 
arvalské hry, měl oděv zvaný recinium (ib. ř. 20, Fe 342) Magistri 
vicorum při svých hrách užívali též praetexty (Asc. in Pis.7, ed Stangl 
p. 14; Cass. D. 55. 8). I soukromý dominus ludorum užíval při po
hřebních hrách tmavé praetexty (praetexta pulla, Fe 272).

Magistrát triumfující držel v ruce žezle,* 2) jež však nepatřilo 
mezi ornamenta triumphalia, kterých užívati triumfátoru bylo i po
zději při slavnostních příležitostech dovoleno. Na hlavě měl při 
triumfu věnec vavřínový (při ovaci myrtový), nad hlavou mu držel 
otrok věnec zlatý.3) Tento zlatý věnec se stal i odznakem císařů, 
jenže ho bylo jimi velmi zřídka užíváno, hlavně jen v divadle 
a cirku. Věnec vavřínový směl vir triumphalis nositi o slavnostech 
už za republiky, za císařství pak znenáhla právo toto omezeno bylo 
na císaře. Věnec s paprsky (distincta radiis corona, Flor. ‘2. 13.) 
vyškytá se na senátních mincích od doby Neronovy. Bílé pásky 
kol hlavy (diadema) začal trvale užívati až Konstantin (Polemius- 
Sylvius p. 275).

Válečný oděv. Při vypovězení války účastní se otevření 
bran Janova chrámu magistrát oděn trabeou (Verg. Ae. 7.611),. 
starodávným to rouchem jezdců, barvy bílé s pruhy vodorovnými. 
Jakmile vykonal votum Jovovi na Kapitoliu a vytáhl do války, 
oblekl oděv válečný. Za císařství obyčejně císař v Římě i celé 
Itálii nosil tógu?) Teprv císaři třetího století užívali odění váleč
ného (Cass. D. 77. 4). Praetoriáni i na stráži v císařském paláci 
měli tógu (Tac. Hist. 1. 38), nevíme však, do které až doby.

') Tac. Ann. 3. 4; Cass. D. 55. &; 56. 31; srv. SHA v. Comm. 16.
-’) Scipio, sceptrum, luv. 10. 43; CIL X. 1709; často na mincích.
3) Corona triumphalis čili aurea: Veil. 2. 40. 4; Mart. 8.33; Dion. H. 3. 62 a j
Ó Výjimkou i vojsko, Tac: Hist. 2. 89; SHA v. Alex. 40.
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V historické době bylo obvyklým oděvem válečným sagum 
nebo paludamentum, krátký plášť upevněný přes zbroj na levém 
rameni. Časem nastalo rozlišení: sagum se říkalo plášti vojínů, 
kdežto paludamentum byl plášť vojevůdcův (Liv. 9.5.12; Suet. Cl. 
21 ; Tac. Ann. 12. 56 a j.).

Paludamentum bylo buď červené nebo bílé (Val. Max. 1.6.11; 
Plin. NH 22. 2. 3). Součástky vlastní výzbroje nelze pokládati za 
insignia, nanejvýš jen meč důstojnický zvaný pugio.

Doživotní čestná práva magistrátů.
Po složení úřadu nelišit se magistrát původně vůbec ničím od 

jiného občana, až Časem vyvinul se zvyk, že zastávání magistratury 
mělo jisté následky. Tak některé úřady vyšší směly býti zastávány 
až po úřadech nižších, rovněž i členství v senátu podmiňováno 
bylo magistraturou. Kromě toho však dostalo se časem bývalým 
magistrátům ještě i jiných výhod: tak bývalí magistráti kurulští 
směli při slavnostních příležitostech bráti na sebe praetextu (Liv. 
ep. 19; Cic. Phil. 2. 43. 110). Podobně triumfátor směl i později 
užívati vavřínového věnce; kdo měl jen ovaci, tedy jen myrtového.1) 
Avšak už za republiky dovolováno bráti k slavnostem triumfální oděv 
(Velí. 3. 40,4; de vir. ili. 56). Za císařství pak bylo poměrně dosti záhy 
doživotní užívání triumfátorských odznaků omezeno na císaře. Po
hřben býval magistrát v insigniích nejvyššího úřadu který zastával 
(34. 7. 2); výjimky jednotlivé ovšem také byly.* 2) Snad i laudationes 
funebres byly původně výsadou magistrátů (srv. Cic. Ieg. 2. 24. 62).

O ius imaginum promluveno bylo už při nobilitě. Co se týče 
soch na veřejném místě, byly za republiky názory o tom dosti ne
ustálené, od IL stol. před Kr. pak se vyškytají případy, že si ma
gistráti pořizovali své sochy bez dalšího dovolování. Za doby 
císařské pravidlem stavěly se za živa sochy jen císařům a členům 
císařského domu; pokud dostávalo se toho práva jiným, záleželo 
to na císaři a senátu a nemělo vztahu k magistratuře.

Zvláštní místo v divadle neb cirku dáváno magistrátům buď 
za živa (a mohlo býti ponecháno i potomkům, CIL I.2 1, p. 189), 
nebo vůbec uděleno bylo až po smrti a užíváno ho bylo potomky 
zesnulého. Tento zvyk potrval až do Severa Alexandra (Cass. D. 74.4).

Stavby provedené jednotlivými magistráty, byť i na rozkaz se
nátu, nesly jejich jméno: aqua Člaudia, via Appia, circus Flaminius 
atd. Koncem republiky se zvyk ten tak rozšířil, že na př. ulice byly 
nazývány po úřednicích velmi nízkých (viocuri, Varro L. 1. V. 1.5.8).

Ale nejen skutečná, nýbrž i fiktivní magistratura přinášela další 
výhody. Za republiky to sice bylo jen výjimkou, za to však zjevem 
velmi obyčejným za císařství.

') Polyb. 6. 39; Plin. NH 16. 4. 13; Cass. D 46. 40).
2) Na př. bývalý censor pohřben v tóze nachové, Polyb. 6. 53. 7, neb

triumfátor proti obyčeji uvnitř města, Plut. Q. R. 79.
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§ 23. Rada magistrátů.
V těžkých neb choulostivých případech, kdy měl magistrát 

učiniti rozhodnutí, přibíral si rádce na potaz. Jejich názorem ovšem 
nebyl vázán a také sám nesl za své rozhodnutí odpovědnost. 
Rada magistrátní se zvala consilium, σνμβούλιον.

Rady konsilia nebyly žádány, když na př. nějaké rozhodnutí 
vzešlo z úřady několika magistrátů. Také nepřipomíná se součin
nost konsilia při magistrátních opatřeních, podléhajících provokaci.

Takovým konsiliem trvalým byl vlastně i senát, o něm však 
pro jeho zvláštní postavení a význam bude vyloženo jinde. Při 
otázkách administrativních, pokud k nim nebylo potřebí shodnouti se 
se senátem, užívali magistráti obyčejně svého konsilia; zejména 
censoři.1) 1 ve věcech militiae mělo consilium své místo (Cic. Att.
2. 16. 4), ovšem při věcech zvláště důležitých (mír, smlouvy) bývala 
vojevůdci posílána zvláštní senátní komise (Liv. 40. 38. 8. a j.). Kon
silium bylo přibíráno i při věcech náboženských, aby poskytlo 
odbornou radu, ba i augurové přibírali si konsilium (Cic. leg. 3. 19. 
43). Nedbal-li rragistrát rady konsilia při kriminálním processe ne- 
provokačním,* 2) pokládalo se to za zneužití úřední moci. Za císařství 
byl soudním konsiliem bud přímo senát, jako při soudech kon- 
sulsko-senátních, neb císařské consilium, to při sporech před 
císařem či jeho zástupci (Plin. ep. 6. 11. 1). Podobně tomu bylo 
i při processu civilním za republiky i za císařství.3)

Co se týče složení konsilií, byl počet i výběr osob ponechán 
tomu, kdo konsilia potřeboval (Cic. p. Fl. 32. 77 ; Plin. ep. 6. 11. 1 
a j.), vyjímaje ovšem senát, pro který platila zvláštní utanovení. Za 
doby velkého vlivu senátu povolávali i mimořímští magistráti do 
svého konsilia senátory. Často — zejména ve věcech vojenských — 
rozhodoval o výběru osob účel porady, tak do válečné rady brá
váni všichni vojenští tribunové, někdy i primipilus a ostatní cen
turionové.4)

Jindy zas, přibíráni byli konsularové (Suet. Cl. 12), právníci 
(Cic. Top. 17. 65; Gell. 12. 13. 2) a pod. Při soudech i provinciích 
někdy i místní občané (Cic. Verr. 2, 11. 28 nn). V císařských pro
vinciích časem z konsilia odstraněni tito místní usedlíci, a z členů 
místodržitelova průvodu vyvinuli se znenáhla zvláštní placení ad- 
s essor es (consiliarii), kteří měli odborné právnické vzdě
lání (Dig. 1. 22. 1; Amm. Marc. 23. 6. 83 a j.).

V konsiliu nebylo hlasováno. Zařídil-li se magistrát dle jeho
mínění, bylo to vytčeno slovy: ex consili sententia, cum consilio 
conlocutus a pod. __________

*) Asc. in Cic. in toga cand. ed. Stangl f. 69; Varro L. 1. 6. 87.
2) Soudy v provincii, Cic. Verr. 2. 11. 29, 30; quaestiones extraordinariae, 

Cic. Br. 22. 86; de amie. 11. 36. Val. Max. 4, 7. 1.
3) Val. Max. 8. 2. 2; Cic. Verr. 2. 29. 71; Plin. ep. 5. 1. a j.
9 Polyb. 1. 49. 3; 6. 24. 2. a j. Caes. b. G. 1. 40; 5. 28.
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§ 24. Slttzi magistrátů.
K službě magistrátům byli určeni především servi publici, jimž 

se však říkalo i ministeria (Front, de aq. 101), ač tímto slovem 
označováni i občanští sluhové magistrátní (Tac. Ann. 13. 27 a j.). 
Přidělováni byli buď určitým magistrátům přímo, anebo dáváni po 
skupinách k disposici některému kollegiu všeobecně. Servi publici 
byli zvláště častí u kněžských kollegií (Varro u Dion. H. 4. 62; CIL 
VI. 2120 a j.), kdežto magistráti jich užívali výhradně k službám 
podružným, nikoliv k vlastním úkonům úředním a styku s občany, 
který vykonávali občanští sluhové. Servi publici byli činni jako 
katové (carnifices, tortae), podřízeni byli v této funkci triumvirům 
capitales.1) Otroci aedilům přikázáni měli asi na starosti požární 
službu; ač jich bývalo počtem hojně, přec na to nestačili a musili 
býti sesilováni sbory soukromými (Cass. D. 53. 24), dokud nebyli 
vůbec nahrazeni kohortami vigilum. 1 aerarium mèlo pro pomocné 
práce — zejména při censu — otroky, stejně i veřejné knihovny.* 2)· 
Aedilům hlavně podléhali sluhové v chrámech a veřejných budo
vách (Varro, r. r. 1.2. 1; Liv. 30. 17. 6), ale časem byli servi publici 
nahrazováni propuštěnci (zvlášť za císařství) neb vůbec svobod
nými občany. Jinak konali servi publici všechny hrubé práce, o je
jichž provedení musili magistráti pečovati.

a) Apparitores byli vlastně pomocnými silami magistrátů; 
zváni tak proto, že „adparent“, jinak se jim říkalo officiales 
neb ministeria. Byli to občané svobodní aneb aspoň libertinové 
(Tib. Gr. 12) a skrze ně prováděl magistrát úkony, kterých nemohl 
ani sám vykonat, ani skrze otroky. Apparitores dostávali z obecní 
pokladny mzdu,3) jejíž výše sice neznáme, ale jež byla celkem 
obstojná, jak lze souditi z touhy po apparitorských místech. Vy
plácen byl tento plat z aeraria dle seznamu dodaného jednotlivými 
magistráty (CIL VI. 8409; 1962), jen apparitores v provinciích pla
ceni byli magistráty, jimž byli přiděleni (Plut. Cato min. 16). Byla 
přípustná i kumulace apparitorských míst. Magistrát míval přiděleno 
i několik apparitorů, jindy zas jeden apparitor sloužil několika 
magistrátům. Byla jim i vykázána zvláštní místa v divadle a cirku 
(Tac. Ann. 16 12). O jejich vlivu svědčí i to, že za císařství mohla 
býti i na ně rozšířena žaloba repetundarum, podaná na magistráta, 
jemuž byli přiděleni (Cic. p. Rab. 6. 13; Dig. 48. 11. 1). Apparitory 
přijímal a vybíral si magistrát sám, nižší však podléhal kontrole 
vyššího.

Rozdělení mezi jednotlivé členy kollegia provádělo se losem 
(Plin. ep. 4. 12). Právně trvala služba apparitorská jen rok, vskutku 
však byli magistráty přejímáni, takže působili namnoze doživotně. 
Mohli ovšem z vážných důvodů býti propuštěni neb vzati do dis

>) Suet. Tib. 54; Claud. 15; Martial. 2. 17. 2; Cic. Phil. 11, 3. 7.
-) Liv. 43. 16. 13; CIL VI. 2333, 2334, 2335, CIL Vi 2347-9; 4433.
3) merces, Cic. Verr. 3. 78. 182; Front, de aq. 100; Plin, ep. 4. 12.
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ciplinárního šetření (Cic. p. Cluent. 45. 126; Plut. Cat. min. 16). 
Dokonce ujal se i zvyk, že apparitor z úřadu odstupující mohl 
navrhnouti svého nástupce, jenž musil býti přijat (Lex. Corn, de 
XX quaest. 2. 24, CIL VI. 1946 n). Říkalo se takovému nástupci 
vicarius. Stinnou stránkou tohoto obyčeje bylo pak prodávání míst.1) 
Jako celek tvořil apparitoři korporaci nadanou právem miti a pro- 
pouštěti otroky, přijímati dědictví.* 2) Slula tato korporace decuria 
(proto decurialis = apparitor) neb i ordo.3 4) V čele jejich stáli buď 
decem primi nebo sex primi (CIL VI. 1820, 1869; Cic. de 
nat. d. 3. 30. 74).

Apparitores byli přikázáni úředníkům patricijským i plebejským. 
Konsulové, praetorové, censoři, později i císaři měli tytéž apparitory 
(CIL VI. 1924, 1945; X. 6522), proto jedna dekurie vyhrazena byla 
zvláště císaři a konsulům.1) Apparitory měli i aedilové kurulští 
a quaestoři aeraria i provinciální. Přenesením správy aeraria na 
jiné úředníky pozbyli quaestoři svých apparitorů. Xviri stlitibus 
iudicandis, Illviri capitales, IHviri viarum curandarum měli appa
ritory společné (CIL VI 18i0, 1938). Z magistrátů plebejských při
pomínají se apparitoři u aedilů plebis Ceriales, jež zřídil Caesar 
(CIL VI. 1095, 1822).

Dle svého služebního zaměstnání dělili se apparitorové na 
několik skupin:

а) scribae byli nejváženější. Říkalo se jim scribae quaestorii 
neb jen scribae, a pokud nebyli činni konceptně, tedy jen librarii.5) 
Scribae tvořili tři dekurie a stáli jim v čele sex primi curatorum 
(Cic. de nat. d. 3.30. 74; CIL VI. 1820, 1822 a j.). Byli zaměstnáni 
hlavně u aeraria6) a podléhali dvěma městským quaestorům. Při
kazováni byli po dvou quaestorům místodržitelským k správě ae- 
rárních peněz (Liv. 38 55. 5; Cic. Verr. 3. 78. 181 ; in Pis. 25. 61.). 
Ovšem i úředníci vyšší měli písaře pro svou úřední potřebu; za- 
jímavo je, že censoři pokládali se za jejich nejvyšší představené 7) 
Poněvadž se nepřipomínají zvláštní dekurie písařů nejvyšších úřed
níků, je pravděpodobno, že užívali dekurie t. zv. quaestorské, po
něvadž vlastně quaestoři nebyli původně než jen pomocníky konsulů.

Písařům quaestorským se co do postavení celkem rovnali scribae 
aedilicii kurulských aedilů. Tvořili však jen jednu dekurii.8) Dále

*) Cic. Verr. 3. 79. 184 ; Suet. v. Hor. ř. 8; schol. Iuv. 1. 5. 3 a j.
Dig. 29. 2.25. 1; Dig. 37. 1.3.4; CIL VI. 1826.

3) Suet. Aug. 57 ; Tertull. Apoi. 37’; Cic. Verr. 3. 78.182; CIL VI. 1810 a j.
4) Decuria consularis, CIL VI 1869, 1877; 1944 ;XIV 373.
5) Výraz Fe 446 „scribae librarii“ značí nepřesné užívání, jak se asi 

časem vyvinulo.
б) Fe 1.1; Cic. Verr. 3. 79. 183; de domo 28. 74; CIL VI. 1816.
’) Cic. p. Cluent 53. 147 ; Verr. 3. 10. 26 ; Dion. H. 5. 89 ; Liv. 4. 8. 4 ; Val. 

Max. 4. 1. 10.
8) Cic. p. Cluent. 45. 126; CIL. VI. 1839; VIII. 8936.
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se připomínají písaři u decemvirů stlitibus iudicandis, u tribunů pi. 
(Lib. 38. 51. 12; CIL VI. 1808. 1810 a j.), aedilù pi. (VI 1847, 1855) 
a aed. Ceriálských (VI. 1095, 1822).

Celkem jich tedy mnoho nebylo, za to ale byl velmi značný 
jejich vliv, poněvadž měli cvik a zkušenosti v správě a Často za
učovali mladé a nezkušené quaestory (Plut. Cat. min. 16). Sami se 
jako stav přidružují k jezdcům, k nimž mnozí z nich skutečně 
patřili.1) Propuštěnci byli mezi nimi celkem řídcí, synové propuštěnců 
ovšem hojní. Společensky byli scribae dosti váženi (Cic. p. Rab. 
Post. 6. 13; de off 2. 8.29). 1 pontifex maximus měl původně scriby; 
z nich se však časem stali pontifices minores.

b) Lictores šli hodností za scriby, ale před viatores a prae
cones-) Původem byli většinou propuštěnci, jezdců mezi nimi ne
bylo. Městští liktoři tvořili sbor o třech dekuriích s decemprimi 
v čele (CIL VI 1869). Z nich bráni asi i liktoři pořadatelů her. Po 
liktorů měla každá kurie (Cic. 1. agr. 2. 12. 31), a připomínají se 
i ve službě sakrální. O tom a o jejich působnosti vůbec v. str. 168.

Augustem zřízena byla decuria lictoria popularis denuntiatorum 
pro hry vicomagistrň (CÍL VI 1869; X 5917).

c) Accensi zváni asi dle toho, že bráni byli z accensů. 
Užívali jich magistráti oprávnění miti liktory, neúřadovali-li právě 
(Suet. Caes. 20 ; Liv. 3. 33. 8). Později accensi setrvali u magistrátů 
i vedle liktorů,* * 3) také připomínají se s liktory u soukromníků po
řádajících hry (Cic. leg. 2. 24. 61). Curatores aquarum (snad i cur. 
frumenti) měli accensy vůbec, liktory jen mimo Řím (Front, de aq. 
100). Celkem lze říci, že právo na accensy měl ten, kdo směl 
užívati i liktorů (krom kněží, v. dále.) Kdežto však scribae a liktoři 
určeni byli hromadně pro skupiny magistrátů, musil býti accensus 
každý přikázán vždy určitému magistrátovi (Liv. 3. 33. 8; Cic. Verr.
3. 68. 157 a j.) a odstupoval vždy se svým magistrátem, jímž byl 
také ustanoven. Proto zpravidla vybírán z osob magistrátovi blízkých, 
jeho propuštěnců (Cic. 1. 1; též 3. 67. 157 a j.) neb jiných známých 
(Cic. Verr. 1. 28. 71, CIL VI 1963).

Rozsah služeb accensů nebyl zplna vytčen a magistrát jich 
užíval dle svého uznání, často i k věcem důvěrným.

Nomenclator censorius (CIL VI 1968) býval obyčejně 
brán z propuštěnců censorových; sloužil mu místo accensa. — 
Kněží místo accensů užívali kalatorů (Paul. D. 34). Původně to 
byli otroci soukromí, později propuštěnci jmenovaní a ze služby 
propouštění jednotlivými členy kněžského kollegia (CIL X 1726).

ď) Viatores tvořili nejspíše tři dekurie pro vyšší magistráty, 
z nichž jedna reservována konsulům (decuria consularis CIL VI

9 Cic. Verr. 3.79.184; schol. luv. 1.5. 3; často na nápisech.
-) Cic. Verr. 3. 66. 154; ad Q.fr. 1. 1. 4. 13. a j.
3) Vario. L. 1. 6.88. Non. s. v. accensi ed Lindsay p. 82; Suet. Caes, 20. 
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1877 ; XIV 373), jednu dekurii pro quaestory aeraria,1) jednu dekurii 
pro decemviri sílit, iud., jednu u tresviri capitales a quattuorviri 
viarum curandarum (CILV1 466. 1936—8), dříve snad i u kurulských 
aedilů (Liv. 30. 39. 7). Pak jedna u tribunů pl. (CIL VI 1934, 1935 
a j.) a jedna u plebejských aedilů (CIL VI 1933). Mimo Řím při
pomínají se zřídka (Cic. Verr. 3. 66. 154; 79. 183). Byli to úřední 
poslové, u plebejských magistrátů nahrazovali liktory. Užíváno jich 
také k zatýkáním (Gell. 4. 10. 8) a snad i zabavování při koercici 
(Liv. 3. 38. 12). Tak zejména tribunům lidu sloužil viator pro vokaci 
i koercici.2)

Viatoři byli většinou propuštěnci a prostí lidé (Val. Max. 9. k 
8), jen quaestorští částečně byli ze stavu jezdeckého (CIL XIV 169). 
Byli i u kněží: augurů (CIL VI 1847), epulonů (ib. 2194), Augusíálů 
(XIV. 3647).

e) P ra eco nes. Ti, kteří byli přiděleni vyšším magistrátům 
(i censorům), tvořili tři dekurie (CIL VI. 1945), z nichž první byla 
vyhrazena konsulům (ib. 1944). U kurulských aedilů dekurii s de
cemprimi (1869, 1946), rovněž u quaestorů aeraria tvořili dekurii 
(ib. 1847 a j.), také u tribunů lidu a snad i jinde. Připomínají se 
také u úředníků mimořádných (Xviri agris dandis, Cic. 1. agr. 2.13. 
32), u kurátorů frumenti a aquarum (Front, de aq. 100), u místo- 
držících (Liv. 45. 29. 2; Cic. Verr. 2.10. 27). Vyvolávali rozkazy ma
gistrátů, zejména při jednání s národem, ohlašovali rogace i vý
sledek hlasování, povolávali senát z fora do kurie, někdy i zvávali 
senátory do senátu. Vůbec byli pak činni vždy, když magistrát 
chtěl něco veřejně a ústně oznámit. Postavení jejich bylo celkem 
nízké, nemusili ani umět psát; proto na př. zápisy čti scriba sám. 
Na nápisech se připomínají mezi hlasateli hlavně propuštěnci a ne
manželští synové (výjimka jediná CIL VI. 1869). U kněží nebyli.

f) Ostatní apparitoři. Vedle kategorií uvedených při
pomínají se ještě i jjné funkce, k nimž bylo potřebí sluhů; mnohdy 
však není jasno, byli-li to sluhové úřední, či jen soukromí. Za 
státní lze pokládati tyto:

Geruli nosili v městě listiny a dopisy, tvořili dekurii (C. 
Theod. 11. 30. 29).

Pullarii opatrovali věštná kuřata. V městě tvořili dekurii.
Victimarii byli společní kněžím a magistrátům.
Haruspices tvořili později collegium 60 členné, snad od 

doby Claudiovy (Tac. Ann. 11. 15). Většinou byli z Etrusků. Dále 
interpretes, architecti (Cic. 1. agr. 2. 13. 32), curatores 
a q u a r u m (Front, de aq. 100).

‘) Varro u Gell. 13. 12. 6. míní asi quaestory mimořimské, když tvrdil 
že quaestoři viatorů nemají.

0 Cic. p Front 17. 39; in Vat. 9.22; Gell, 13. 12. 6 a j.
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Po Diokletianovi nastaly změny. Dekurie sice potrvaly jako 
zřízení obecní až do VI. stol. (C. Theod. 8. 9. 1; 14. 1 a j.), avšak 
nebyly už ve vztahu k magistrátům, ač stará jména zůstala. Sloužili 
senátu. Představený dekuriálů byl jakýmsi ředitelem senátní kan
celáře, vedl zápisy a archiv (Cass. var. 5. 22). Sluli též censuales 
(Symm. ep. 10. 67), poněvadž měli zjišťovati census senátorů, před
stavenému se říkalo magister census (C. Theod. 4. 4/4 a j.).

§ 25. Ucházení o magistratum.
Poněvadž úřad nebyl munus, nýbrž honos, nebyl nucen za

stávati jej ten, kdo byl zvolen, aniž se ucházel, non petens. Pů
vodně snad lid schvaloval neb odmítal jen osoby označené před
sedou sněmovním, ale poměrně velmi záhy ujalo se přímé hlášení 
o úřad. Zbytkem původních poměrů byla asi povinnost kandidátova 
ohlásiti se magistrátovi řídícímu volbu (nomen) profiteri (Liv. 
26. 18. 5 a 7; Velí. 2. 92. 3 a j.). Tento magistrát mohl přihlášku 
odmitnouti buď přímo nebo jí prostě nedbati.1) Rozhodnutí záviselo 
zprvu zcela na jeho vůli, časem značně omezeno, takže odmítáni 
směli býti jen uchazeči, u kterých byla nějaká překážka zákonná. 
Za Augusta dokonce (Velí. 2. 92. 3) směl předsedající magistrát 
nevhodného uchazeče jen vyzvat, aby odstoupil. Nikdy však nebylo 
dotčeno neb omezeno právo předsedajícího magistráta ne pro
hlásí ti někoho za zvoleného. Byf volba nabývala platnosti až 
renuntiací, přec nebylo prostředku, aby byl magistrát k renunciaci 
donucen proti své vůli.* 2)

Obsazení úřadu vyžadovalo aspoň tolik uchazečů, kolik bylo 
míst; bylo-li uchazečů málo, neb dokonce žádný, byla obec „inops 
consilii“, na př. při velitelství hispánském r. r. 211, Liv. 26. 18. 6. 
To se však stávalo za republiky zřídka.

Za císařství často bylo dobrovolných uchazečů sotva tolik, co 
míst (Cass. D. 59. 20). Aby se tedy odpomohlo nedostatku kandidátů 
zvláště pro neoblíbenou aedilitu a tribunát, učiněny byly tyto oba 
úřady závaznými pro plebeje, kteří chtěli později dojiti praetury 
neb konsulátu. Také sníženy byly požadavky kladené na kandidáty 
(Cass. D. 56. 27.). Místa přes to neobsazená ponechávala se prázdná 
(Cass. D. 58. 20), a dle možnosti přenášeny jejich funkce jiným 
úředníkům.3) Užíváno různých způsobů nucení (Cass. D. 54. 26); 
zejména ú členů senátu bylo povinností zastávati úřady. Proto 
mnozí buď o senátorství vůbec nestáli (Maecenas), neb census 
senátorský zapírali (Cass. D. 54. 26). Osvobození od kandidatury

’) Nomen non accipere, Liv. 39. 30. 5; rationem non habere, Liv. 3. 64. 5:, 
7. 22.8; Cic. Br. 62. 224 a j.

2) Veli. 2. 92; Liv. 3. 21.8; Val. Max. 3. 83 a j.
3) CIL VI 1455,1456 1501; Cass. D. 49. 16; 53. 2.
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bylo nutno si vyžádati.1) Chybělo-li pro tribunát uchazečů senátor
ských, jmenováni jezdci s censem senátorským, aie zůstaveno jim, 
chtěli-li po siožení úřadu zůstati v senátě neb v stavu jezdeckém 
(Suet. Aug. 40; Cass. D. 54. 26 a 30).

Kandidování samo prováděno takto: Uchazeč obcházel občany, 
zejména známé. To slulo ambire, ambitio (Varr. L. I 5. 28; Paul D. 
15) a bylo zcela bez příhany; výrazem ambitus však označováno 
ucházení prostředky nedovolenými.-) Ambiens tiskl ruku a prosil 
o hlas, tomu se říkalo prensare (Cic. ad Att. 1. 1. 1; Val. Max. 7. 52), 
řecký παςαχαλεΐν καί όεξιονσ&αι τονς πολίτας (Plut. Cor. 14). Am
bitio nebyla nikdy zapovězena, ale později zákonem omezována. 
Tak r. 357 bylo zapovězeno nundinas etv conciliabula obire (Liv. 
7. 15. 13) a přikázáno ucházeti se jen v Římě.* 2 3) Kdy s tím chtěl 
kandidát začít, záleželo jen na něm. Za doby Ciceronovy bylo 
obvyklo — aspoň u konsulátu — začíti s ucházením aspoň rok 
před volbou. Cicero sám začal 17. července 65, zvolen byl v čer
venci r. 64 a nastoupil 1. ledna 63 (ad Att. 1. 1. 1). To bylo usi
tatum at quasi legitimum tempus ad petendum (ad fam. 10. 25. 2). 
Při aktu volebním stáli kandidáti na lešení vedle magistráta volbu 
řídícího (Liv. 26. 18. 7; Polyb. 10. 5. 2; Val. Max. 4. 5. 3 a j.). Při 
ambitio nosili uchazeči togam candidam, t. j. tógu nakřidovanou. 
Ač to r. 432 bylo zapovězeno plebiscitem (Liv. 4. 25. 13), přec ne
vymizelo a v druhém století před Kr. se stalo zcela obyčejným. 
Toga tato nošena byla po starém způsobu bez tuniky (Cato u Plut. 
Q. R. 48; Coriol. 14).

Způsobilost k magistratuře.
Způsobilost, jíž se musil uchazeč prokázati, týkala se formál

ního oprávnění k volbě, zejména toho, není-li překážek volitelnosti. 
Zkoumána byla magistrátem řídícím volbu, jenž v nesnadných pří
padech se radil buď s kollegou neb consiliem, ve výjimečných 
případech pak se senátem. Do senátu se chodilo s těmito věcmi 
tenkrát, když vznikaly spory zejména zasahováním tribunů.

Absolutní překážky volitelnosti byly :
a) Nedostatek občanského práva. Byl-li zvolen ne- 

občan neb dokonce otrok, byla ovšem i renuntiace neplatná (Cass. 
D. 48. 34; Dig. 1. 14. 3), a otrok trestán i na hrdle. Ale i z občanů 
směli býti voleni jen ti, kteří měli ius honorum a to byli — jak 
svrchu vyloženo —· pro úřady celé obce zprvu jen patriciové. Ple
bejové jen znenáhla dobývali si volitelnosti na tyto úřady. Lege

*) Front ep. 8; srv. Tac. Ann. 3. 35; Agr. 42; Cass. D. 78. 22. a j.
2) V. G Chaigne, L’ambitus et les moeurs a’iëctorales des Romaines, 

Dies. Paříž 1911.
3) Že ale v koloniích a municipiích zákaz fen nebyl dodržován, patrno 

z Cic. Att. 1. 1.2; Phil. 2. 30. 76; Caes. b. G. 8. 50.
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Cornelia r. 81 zas Sulla plebejské passivní právo volební omezil 
stanovením, že zastávání tribunátu vylučuje kandidaturu na úřady 
patricijské (App. b. c. 1. 100). Omezení toto zrušeno bylo po šesti 
letech lege Aurelia.1)

Co se týče úřadů plebejských, ty vždycky směl zastávati jen 
plebej.

Ačkoliv celkem pro magistraturu stačila ingenuità, vešlo časem 
v obyčej žádati, aby uchazeči měli i děda svobodného; odtud zvyk 
jmenovati ve Fastech i děda. Synové propuštěnců, zvolení za tribuny, 
připomínají se zřejmě jako nezákonná výjimka (App. 1. 33). Teprv 
v době úpadku stávali se magistráty i propuštěnci, ale byla jim 
udělena fiktivní ingenuità (SHA v. Comm. 6; Elag. 11). Byly to však 
přece zjevy výjimečné, třeba Valentinianus a Valens ustanovili nepře- 
kážeti synům propuštěneckým v hodnostech (Cod. lust. 12. 1.9).

Cives sine suffragio a občané při censu vyloučení z tribuí také 
nesměli býti zvoleni. Přeložení do jiné tribue a nota censorská ta
kových následků neměla.

b) Úřad regis sacrorum nedovoloval současné za
stávání magistratury (Plut. Q. R, 63; Dion. H. 4. 74); příčiny toho 
byly politické: rex byl přímým dědicem starých králů v některých 
funkcích sakrálních a nebylo tedy považováno za přípustno, aby 
spojil ve svých rukou ještě i nějakou moc politickou. Od zákazu 
tohoto upuštěno až za císařství, kdy sám sebou stal se bezdůvodným 
(CIL XIV 3604, 4246). (J flaminů a pontifiků takového zákazu — 
aspoň v dobách lépe známých — nebylo, ač zpráva Plutarchova (Q. 
R. 113) tvrdí, že flamen Dialis magistratury zastávati nesměl. Snad 
tomu tak bylo původně, ale později to už neplatilo. Je možno, že 
stižen byl jen tím omezením jako flamen Martialis a Quirinalis, že 
totiž nesměl opustiti Itálii.* 2 * 4)

Ztráta volitelnosti vyřčena byla někdy v rozsudku trestních příč
na př. při quaestio ambitus zapovědělo se odsouzenému kandidovati 
nejprve na určitý čas, potom vůbec, podobně i při odsouzení pro. 
vis privata a jinde.8)

Volitelnost odňal také Sulla potomkům svých proskripčních 
obětí, a teprv Caesar jim je vrátil.1)

c) Pohlaví, tělesná a duševní nezpůsobilost. 
Žena nemohla magistratury dojiti (Dig. 50. 17. 2). Občané stižení 
tělesnou vadou, byli z kandidatury vylučováni (Cass. D. 44. 26). 
Osleplí v úřadování nemusili sice úřadu složití, ale nemohli nového 
dosici (Dig. 3. 1. 1. 5). Přirozeně byla závadou i neschopnost duševní.

') Schol. Cic. Verr. I. 60. 155. Srov. Rotondi str. 365.
-) Liv. ep. 19; 37. 51. 1 ; Tac. Ann. 3. 71 ; Val. Max. 1. 1. 2.
'*) Schol. Bob. in Cle. Suli. 5.17, ed. Stangl p. 78. Dig. 48. 7. 4.
4) Liv. ep. 89; Velí. Pat. 2. 28. 4; Plut. Sulla 31 ; Suet. Caes. 41 a j.
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d) Úhona mravní a provádění řemesla. Úřad 
zastávati nesměl, kdo byl trestán pro čin nečestný (krádež, zbabě
lost), kdo vydržoval lupanar, gladiátory neb byl hercem (1. lui. munic. 
CIL i2 2. 593, ř. 12IJ123 a j). Byl-li někdo obžalován, ale pře dosud 
nerozhodnuta, směl kandidovati.1) V některých případech však ani 
odsouzení nezbavilo volitelnosti, avšak pevných norem tu nebylo 
a mnoho záleželo na magistrátovi řídícím volby. Jistě s počátku 
byla přísnost větší. Je zajímavo že za republiky vlastně ani nebylo 
přesného výrazu pro pojem občanské úhonnosti, ten se ustálil až 
za císařství: infamis. Kdo byl infamis, byl nezpůsobilý k zastávání 
úřadu (Dig- 48. 7. l;Cod. lust. 10. 31. 8 aj.).

Dle starého zvyku byl nevolitelný, kdo provozoval řemeslo 
neb konal práci za mzdu (Liv. 9. 42). Vzdal-li se takového zaměst
nání, mohl býti zvolen ; ale i to bývalo vytýkáno (Val. Max. 6. 9.
7), ač ovšem právní překážku volitelnosti to netvořilo.

Příslušnost či nepříslušnost k některému stavu neměla původně 
nijakého právního vlivu na volitelnost, ale císař Augustus spojil za
stávání státních úřadů s podmínkou senátorství a tím i nutností 
censu 1,000.000 HS. Tím byli občané nesenátoři ze státních úřadů 
vyloučeni.

Relativní překážky volební.
«) Řízení volebních komitii bylo vlastně překážkou 

volitelnosti, poněvadž předseda volby neměl renuncovati sám sebe. 
Přes to však docházelo k tomu za starší doby a zvláště pak za 
bouří koncem republiky.2) V poměrech pravidelných řídící magistrát 
volen nebyl, poněvadž to nebylo považováno za slušno a kromě 
toho různými zákony slanoven jednak pořad úřadů, jednak nutný 
věk a časová mezera mezi nimi a bráněno kontinuaci.

W Nedostatečná professio. Původní normy zvykové 
byly časem ustáleny, takže koncem republiky ukazují se přesná 
pravidla co do času i místa professe. Kandidáti řádně ohlášení 
byli seznamenáni na listině veřejně vystavené, a ta byla uzavřena 
dnem, kdy edikt vyhlásil volbu (Cic. ad fam. 16. 12. 3). Kdo se 
opomenul do toho dne přihlásit!, byl odmítnut (Sali. Cat. 18.; Cass. 
D. 39. 27). Professe byla nutná osobně, neznáme však, od které 
doby. Senát sice mohl uděliti dispens,3) ale bylo to přec jen vý
jimečně a příliš závislé na libovůli senátu. Proto na př. Caesar, 
chtěje se ucházeti o konsulát na r. 59, raději se vzdal triumfu za 
úspěchy hispánské, aby nezmeškal zákonné doby k professi (Plut. 
Caes. 13: App. b. c. 2. 8; Suet Caes. 18.). * 1 2 3

') Na př. Catilina, Asc. ad Cic. in toga cand. ed. Stangl p. 68; Clodius, Cic. de
1 agr. 2. 9. 24, Cass. D. 39. 7.

2) Liv. 7. 24. tl; 27. 6. 8; ep. 83; Plut. Mar. 14 ; Caes. b. c. 3. 1 a j.
3) Liv. ep. 107; Caes. b. c. 1.9. 2,32.3; Suet. Caes. 28 a j.

182



R. 52 byla nutnost osobní professe Pompejem znovu zdůraz
něna (Suet. Caes. 28; Cass. D. 40, 56). R. 48 stalo se jednání o Cae- 
sarovu dispensaci kamenem úrazu, avšak r. 43 zvolen Octavianus 
za konsula, ač byl nepřítomen.1)

c) Nevyplnění vojenské povinnosti. Požadavek, 
aby kandidát prokázal se určitou dobou vojenské služby, nebyl pů
vodní, nýbrž vyvinul se až časem, když občané začali se vojenské 
povinnosti vyhýbati. Za doby Polybiovy bylo k zastávání quaestury 
potřebí deseti let vojenské služby,2) čili — uchazeči a úřady byli 
převážnou většinou jezdci a jejich celá vojenská služba trvala 
deset let — úplné skončení vojenské povinnosti. Přirozeně těch 
deset let nebylo ztráveno aktivní službou vojenskou, nýbrž stačilo, 
byli-li k ní zapsáni. Služba počítala se až od skončení 17. roku, 
a to i tenkrát, nastoupil-li kdo dříve. Tedy quaestorem se mohl 
občan státi po 27. roce. Byla však možná dispens.3)

Od průkazu splněné vojenské povinnosti osvobozeni byli se
niores a tělesně nezpůsobilí, pokud ovšem tato vada jim také ne
bránila dojiti magistratury. Od dob Mariových pak vůbec vojsko 
sestavováno jinak a od občanů služba vojenská nežádána. Pokud 
mladí občané, počítající na úřednickou dráhu, vstupovali do vojska 
i v této době, nekonali služby řadové, nýbrž byli v contuberniu 
vojevůdce neb jiného magistráta, a po čase stávali se vojenskými 
tribuny; to však nebylo závazné.

Za císařství pak i toto tirocinium bylo vysluhováno jinak.
cl) Kumulace úřadů. Zastávati současně dva úřady řádné 

a pravidelné nebylo přípustno (Liv. 7. 42. 2), jen výjimkou připo
míná se konsulát a censura současně v rukou L. Papiria Cursora 
r. 272 (Front, de aq. 6).

Diktaturaja magisterium equitum se ovšem s řádnými úřady mohly 
spojovati pro svou dočasnost. Proti současnému vedení úřadu řád
ného s mimořádným nebylo námitek, rovněž ne proti kumulaci 
dvou úřadů mimořádných, leda bylo-li výslovně jinak určeno v zá
koně zřizujícím· úřad (Cic. 1. agr. 1. 9. 24, 11. 29).

Za doby císařské však ke kumulacím často saháno a tam, 
kde nebylo možno oba úřady skutečně zastávati, udílela se dispens 
pro jeden z nich. Plebejské úřady také nedopouštěly kumulace ani 
mezi sebou, ani s patricijskými úřady řádnými, s úřady mimořád
nými však ano.

Promagistratura vzniklá zastupováním (ne prorogaci vlastní 
magistratury) neb zvláštním zákonem mohla býti kumulována s ma-

‘) Caes. b. c. 1.9.32; Suet. Caes. 26 a28 a j.; App. B. c, 3. 90; Cass. Dio 46.45.
-’) Polyb. 6. 19. 4; Plut. C. Gr. 2; Liv. 27. 11.14.
3) Tib. Gracchus stal se quaestorem asi 25tiletý, snad pro zásluhy vá

lečné, Plut. Ti. Gr. 5.
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gistraturou řádnou, byla-li tato nižší než ona. — Případ Pompeiův, 
jenž měl prokonsulát v r. 54—50 v obou Hispaniích a při tom 
byl r. 52 konsulem (App. 2. 23), byl výjimečný.

e)Kontinuace a iterace. Kontinuace, t. j. nepřetržité 
zastávání úřadu několik let po sobě, nebyla s počátku úplně vy
loučena, ale také nebyla schvalována, poněvadž se jí rušila zásada 
ročního střídání úřednictva. Proto raději sáhlo se k iteraci, t. j. 
opětnému zastávání po určité, byf i krátké mezeře časové. Oba 
způsoby však časem byly i zákonnými prostředky zamezovány 
a ztěžovány, nikoli však úplně zamezeny; vyškytala se však konti
nuace i později v dobách vnitřních zmatků (Marius, Cinna a p.). 
Za císařství — nehledíme-li k Augustovi a Agrippovi a císařským 
konsulátům — celkem konfirmací nebylo.

Iterace byla připouštěna blahovolněji, poněvadž byla méně 
nebezpečná. Teprv plebiscit z r. 342 (neb 330, Liv. 7. 42. 1. a j) 
přikázal časovou mezeru mezi dvojím zastáváním téhož úřadu, a to 
desetiletou, při čemž oba roky, kdy úřad ponejprv a podruhé byl 
zastáván, se nepočítaly. U censury vyskytla se iterace jen jednou, 
u C. Marcia Rutila ale brzy po jeho druhé censuře byla zapově
zena.1) Asi v polovici druhého století př. Kr. byl tento zákaz roz
šířen i na konsulát (Liv. ep. 56; srv. fasty konsulské). R. 81 obnovil 
Sulla desetiletou mezeru iterační a to celkem zůstalo v platnosti do 
konce republiky až na malé výjimky. Za císařství iterace byla při
pouštěna i v kratších lhůtách; týkala se zejména konsulátu, po
něvadž na nižší úřady se hledělo jen jako na stupeň ke konsulátu 
a dvakrát zastávány nebyly. Poslední občan, jenž dosáhl třetího 
konsulátu, byl r. 134 po Kr. L. Julius Ursus Servianus, příbuzný 
Hadrianův. Od té doby zastávali víc než dva konsuláty jen císaři.

U nižších úřadů se iterace vyskytovala koncem republiky skoro 
jen tehdy, když někdo, byv ze senátu vyloučen, se tam chtěl novým 
zastáváním magistratury dostati (na př. Sallustius a j ). Při magistra- 
turách plebejských připouštěna kontinuace při nedostatku ucha
zečů, zejména tedy u tribunátu, pro iteraci však není dokladů. 
R. 131 navrhl tribun Carbo „ut eundem tribunum -plebis quotiens 
vellet, creare liceret“ (Liv. ep. 59), ale zákon nebyl přijat.

f) Nedávné zastávání jiného úřadu. Časem vyvinul 
se zvyk, že i mezi zastáváním dvou různých magistratur musila 
uplynouti určitá lhůta. Ustáleno to bylo asi od druhé války punské 
pro úřady kurulské a snad i nekurulské. Výjimky dovolovány byly 
jen v odůvodněných případech (Liv. 23. 24. 3 ; 24. 9. 4 a j.).

Zdá se však, že délka tohoto intervallu nebyla určena a že 
stačila případně mezera jen roční, tomu nasvědčují i Fasti až do 
r. 181 př. Kr. Od toho roku objevuje se mezi dvěma řádnými 
patricijskými magistráty mezera aspoň dvouletá.

') Plut. Cor. 1 ; Val. Max. 4. 1. 3 ; de vir. ili. 32.
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Pro biennium mezi praeturou a konsulátem svědčí i případ 
Ciceronův, jenž nabyl těchto úřadů, jak 'jen nejdříve mohl dle zá
konných ustanovení.1) Zvyk dodržovati aspoň toto biennium lze 
pozorovati z připomínek historiků až do doby Tiberiovy (srv. 
i Suet. Tib. 9).

I biennium mezi kurulskou aedilitou a praeturou je zřejmě 
dosvědčeno, na př. Cic. ad fam. 10.25. 2; de off. 2.17. 59; p. Mil. 9. 24. 
Pro stejnou mezeru mezi quaesturou a úřadem vyšším, ať už to byla 
aedilita nebo praetura, výslovných dokladů není. Příklad Ciceronův 
by svědčil o obvyklosti mezery větší.

Intervallace větší než roční zavedena byla zákonem tribuna 
Villia (lex Villia annalis) r. 180 př. Kr.2) Ze zachovaných zmínek 
o něm lze souditi, že stanovil nejmenší přípustné stáří; avšak nelze 
říci, jak to bylo vyřčeno: zda určením pořadu jednotlivých ma
gistrato s vytčením nutné intervallace, či přímým označením věku. 
Jisto je, že dodržování dvouleté mezery bylo důsledkem tohoto zákona.

Úřad plebejský bylo možno zastávati přímo před patricijským 
neb po něm (Liv. 27. 21. 9; 28. 10. 3 a mn. j.). Od r. 198 nepřipo
míná se už praetura zastávaná ihned po plebejské aedilitě; nutno 
tedy souditi na nějaké ustanovení toho se týkající, které bylo tehdy 
vydáno, a rozšířeno později snad i na tribunát lidu. Ale ani po 
zákoně Villiově neplatila tu intervallace dvouroční, nýbrž stačila 
mezera jednoroční. Ale v případě volby doplňovací mohlo nastati 
zkrácení i tu (Liv. 39. 39). Za císařství se požadavky mírnily, proto 
snad zmenšovány intervally. Ovšem i tu platily dispense jak za re
publiky, tak zvláště za císařství, kdy uplatňována zejména lex lulia 
z r. 18 př. Kr. a lex Papia Poppaea z r. 19 po Kr., týkající se výhod 
uchazečům ženatým a otcům (Plin. ep. 7. 16). Jak prováděna volba 
vlastní, bude vyloženo u komitii a senátu.

§ 26. Ordo magistratuum.
Po rozmnožení úřadů stalo se zvykem, že vyšší úřad byl za

stáván po nižším; vždy ale — též i za císařství —· bylo možno 
po vyšším úřadě v-rátiti se k nižšímu. Časem, snad už před dobou 
zákona Villiova, staly se některé nižší úřady podmínkou vyšších 
úřadů, a sestaveno jakési závazné pořadí: magistratus, quorum 
certus ordo est (Cic. 1. agr. 2. 9. 24). Přeskočil-li se jeden stupeň, 
byla to petitio extraordinaria (Cic. Br. 63. 226) neb honor extra 
ordinem (Tac. Ann. 2. 32; 13. 29). Jednotlivé stupně sluly hono
rum gradus (Liv. 32. 7. 10). R. 81 Sulla vydal o tom nová, pří
snější nařízení (App. b. c. 1. 100). Za císařství pak tento ordo byl 
sice doplněn, ale zásady jeho nebyly změněny.

>) Cic. de off. 2. 17. 59; 1. agr. 2, 2. 3.
=) Liv. 40. 44. 1; Cic. Phil. 5. 17. 47; Ovid. F. 5. 65; Paul. D. 25.
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Konsulát. Až asi do r. 200 př. Kr. mohli dosici uchazeči 
konsulátu i když nezastávali před tím praetury1) a pokládalo se to 
za zcela zákonné (Liv. 32. 7). Po roce 200 se však v podobných 
případech vždy připomínala dispens senátu, pokud nešlo o úmyslné 
porušení pravidla za zvláštních okolností.

Aedilita kurulská nebyla závazná; také to nemohlo ani 
býti, poněvadž kurulských aedilů nebylo nikdy víc než dva, kdežto 
praetorů už před Sullou šest. Nemohli tedy uchazeči o praeturu 
býti nuceni ke kurulské aedilitě. Avšak dbali aedility proto, poněvadž 
aedilské hry byly dobrým agitačním prostředkem pro kandidaturu 
na vyšší úřady. Za císařství utvořen z oboji aedility a tribunátu lidu 
jeden stupeň a učiněno pro plebeje závazným zastávati aspoň 
jeden úřad tohoto stupně.

Quaestura byla už od počátku zastávána před nejvyšším 
úřadem, jak konečně z jejího rázu je samozřejmo. S počátku ne
byla ani nutná pro další kariéru (v. Scipio v elogiu CiL I21.8; Cic. p. 
Plane. 21.52), ale jistě brzy tato nutnost nastala. Výše připomenuté 
nařízení Sullovo (App. 1. 100): ατρατηγεΐν άπεΐπε πριν ταμιενσαι, 
καί νπατεύειν πρίν στρατηγήσαι jen obnovovalo starší nějaké usta
novení. Stala se tedy časem quaestura podmínkou praetury, nikoliv 
však kurulské aedility; mohla býti zastávána až po ní (Cic. Pis. 
36. 88), avšak jen za republiky.

Některý úřad t. zv. viginti (sex) virátu zastávati před vlastní ma
gistraturou nebylo nutno; pokud ovšem byl zastáván, pak vždy se 
to stalo před quaesturou (srv. na př. CIL VI. 3826 a j.). Teprve 
Augustus žádal od kandidátů quaestury, aby se vykázali aspoň 
jedním tímto nižším úřadem. Jen dispens mohla této povinnosti 
zprostiti (Tac. Ann. 3. 29).

Služba důstojnická stala se závaznou až za Augusta (Suet. 
Aug. 38, Tib. 9 a j ), a konána byla buď před vigintivirátem neb 
po něm. Po Neronovi obyčejně až potom. Požadavek dùstojnicxé 
služby pro uchazeče o magistraturu trval až do Gordiana III.

Celkem tedy stupnice povinných úřadů řádných byla:
za republiky: quaestura, praetura, konsulát;
za císařství; XXvírát s důst. službou, quaestura, (pro plebeje:

aed. kur. neb aed. pleb. neb tribunát), praetura, konsulát.
Při úřadech řádných, ale nikoliv stálých, jako na př. byla cen

sura, diktatura, mag. equitum, nebylo nijakého ustanovení zákon
ného, jež by se týkalo předcházející neb následující úřední činnosti 
kandidátů. Později ovšem vešlo v obyčej (ačkoliv ne bezvýjimečný), 
obsazovati diktaturu a censuru konsuláry a magistry equitum vy
bírati z praetoriů.

>) CIL I-' p. 288; Liv. 25. 4L 12; 31. 20. 3 a mn. j.
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K úřadům mimořádným byl způsobilý každý občan, pokud 
zákon úřad zřizující sám neurčil bližší podmínky. Tak lex Gabinia 
r. 67 přikazovala vybrati velitele výpravy proti pirátům z konsulárů.1)

Magistratury plebejské.
Poněvadž plebejští aedilové byli méně významní než tribunové, 

je pravděpodobno, že spočátku bylo obvyklo aedilitu zastávati před 
tribunátem. Poněvadž však počet tribunských míst v době historické 
byl deset, ale aedility zůstaly jen až do Caesara dvě, bylo toto po
řadí nemožné a obrátilo se (Liv. 24.43. 2; 27. 21.10; Plut. Mar. 5 a j.) 
Nad to hry, které plebejští aedilové pořádali, byly považovány za 
dobrý agitační prostředek pro kandidaturu praetorskou. Včlenění 
plebejských magistratur do pořadí magistratur patricijškých stalo se 
zvykem, ne zákonem.

Aedilita plebejská pokládána za rovnu kurulské aedi
litě, zastávána byla po quaestuře, později i po tribunátu, ale před 
praeturou a to bezprostředně. Výjimkou zastávány byly aedility obě; 
tu plebejská předcházela.* 2)

Tribunát plebejský zastáván byl po quaestuře a — jak 
uvedeno, od určité doby — před aedilitou a nezastával-li občan 
aedility, tedy před praeturou (Liv..43. 11 a j.). Quaestura však ne
byla nutnou podmínkou pro tribunát.

Za republiky mohl každý občan plebej po vyrovnání patricijsko- 
plebejských sporů dojiti i nejvyšších úřadů bez zastávání magistratur 
plebejských. Že Augustus z obojí aedility a plebejského tribunátu 
učinil jeden stupeň závazný pro plebeje mezi quaesturou a prae
turou, bylo už řečeno. Od té doby zastáván byl z těchto tří úřadů 
jen jediný.3) Po Diokleciánovi stupeň aedilù a tribunátu vůbec zmizel.

Dispense od pravidelného postupu při certus ordo magistra
tuum se nepřipomínají ani za republiky, ani za císařství; jen quae
stores aerarii zřízení 44 Claudiem a zrušení 56 Neronem, kteří 
úřadovali tři roky, byli proto zproštěni následujícího stupně aedilsko- 
tribunského (Tac. Ann. 13. 29; Cass. D. 60. 24).

Úchylky od stanoveného úředního pořadí, pokud se u ně
kterých osob vyskytují, jsou jen výjimkami potvrzujícími pravidlo: 
Scipio ml. nezastával praetury, Pompeius quaestury ani praetury 
(Liv. ep. 50; App. 1. 121), a týkají se poměrů i osob zvláštních. Za 
císařství pak právní pořad dodržován adlekci, jíž ovšem ve sku
tečnosti některé stupně byly přeskočeny.

J) viz Rotondi str. 371.
Liv. 22. 26. 3; Cass. D. 53. 33 a j. CIL V 862, 3339, X 608’.

3j Výjimky jen z dobv přechodné u lidi, kteří začali svou úřední dráhu 
ještě před Augustem za Caesarovy diktatury. Aedilita Agrippova padá do 
r. 33 př. Kr., tedy vlastně ještě před principát: kromě toho byla dobrovolná.
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Sestupná řada však magistratur dle jejich důstojnosti a vážnosti 
byla asi od 11. století před Kr. tato: dictator, consul, interrex 
praetor, magister equitum, censor, aedilové, trib, pl., quaestor, 
vigintisexvir, trib. mil.1) Výjimky od této stupnice jsou řídké, na př. 
Varro (L. I. 6. 93). kladl konsulát nad diktaturu. Magister equitum 
kladen byl i na nápisech za praeturou, ačkoliv ve skutečnosti byl 
něčím víc, poněvadž ustanovení někoho jiného než bývalého prae
tora za mag. eq. považováno bylo za výjimečné (Cass. D. 42. 21). 
Censura byla sice obsazována konsuláry, avšak poněvadž byla 
úřadem bez imperia, řazena někdy až za praeturu (srv. epitaf Sci- 
pionů CIL T 1. 8 a 9), jindy však před konsulát (Vrrro. L. 1. 6. 93), 
nebo mezi konsulát a praeturu (Cic. Verr. 1. 54. 142).

Úřady mimořádné kladeny byly při vypočítávání hodností až 
za úřady řádné, po nich pak uváděny kněžské.

Zákonné stáří.
V první době republiky žádalo se od uchazečů jen to, aby 

nebyli už praetextati (Cass. D. 48. 43; 49. 42). Tak M. Valerius 
Corvus zvolen byl 348 bez dispense v 23 letech quaestorem (Liv. 
7. 26. 12; Val. Max. 8. 15. 5 a j.), starší Scipio v 29 letech konsulem 
(Val. Max 8. 15. 3 a j.). Bylo už připomenuto, jak časem oprávnění 
ke kandidatuře bylo vázáno desetiletou vojenskou službou, že 
stanoveny intervally a postup úřadů, takže občan mohl se státi 
quaestorem až v 28. roce, a dalších stupňů dojiti až po vypršení 
určených mezer biennálních. To také bylo obsahem Villiova zákona. 
Účelem těchto ustanovení bylo zabrániti přístup k úřadům lidem 
příliš mladým (Cic. Phil. 5. 17. 47).

Suo anno neb legitimo anno zastávati úřad, říkalo se 
tenkrát, když kdo došel úřadu ihned, jakmile dosáhl zákonitého 
věku pro ten který úřad (Cic. Att. 13. 32. 3).

Koncem republiky, po době Grakchů, ale ještě před dobou 
Ciceronovou (snad za Sully), když vymizel požadavek desetileté 
vojenské služby, bylo nutno určiti jinak věk pro quaesturu. Po
něvadž intervally a certus ordo zůstaly bez změny, stalo se určení 
věku pro quaesturu velmi důležitým, a na jeho základě také kan
didováno dále neb povolovány případné úchylky při úřadech 
vyšších (srv. Cic. Phil. 5. 17. 47). Nemáme však přesně stanoveno, 
jaký to věk určen pro quaesturu jako nejnižší přípustný. Cicero 
(Phil. 5. 17. 48; 1. agr. 2. 2. 3 ), uvádí jako minimální stáří konsulské 
pro svou dobu 43 let, dle toho by quaestura byla přístupna až 
v 37 letech; totéž dosvědčuje i zmínka Ciceronova o Pompeiovi 
(Cic. de imp. 21. 62), že se stal konsulem ve věku, kdy dle zákona 
se nesměl ještě zastávati žádný úřad. Pompeius byl konsulem 
v 36 letech, r. 70.

*) Srv. CIL I2. 1. 582. 583. 585; Liv. 26. 10. 9; 41. 9. 11.
188



Rok 43. pro konsulát a 40. pro praeturu byl skutečně dodržován, 
ale u quaestury je hojně dokladů, že byla zastávána už po skončení 
30. roku. Bylo tomu tak u Cicerona i Antonia, kteří oba byli 
quaestory v 31. roku. Patrně tu byl nějaký další zákon, jímž upra
vena věková hranice quaestury. Aedilita byla obyčejně za Cicerona 
zastávána v 37. roce (Cic. fam. 10. 25. 2), snad časové zařazení 
těchto nepovinných stupňů (aedility a tribunát) souviselo nějak 
s posunutím hranice věku u quaestury.

Při mimořádných úřadech byl nezbytný věk někdy určen zři
zujícím zákonem (Cic. 1. agr. 2. 9. 24).1)

Pořádek republikánský byl změněn Augustem před r. 24 př. 
Kr. (Tac. Ann. 3. 29; srv. Cass. D. 53. 28\ snad při reorganisaci obce 
po bitvě aktijské. Závazný XXvirát byl zastáván už v 20. a 21. 
roce, pro quaesturu však určen rok 25.* 2j K praetuře se docházelo 
v 30. roce (Cass. D. 52. 20), ke konsulátu pak — hledíc k ob
vyklému dvouletému intervallu — v 33. roce. Že Gaius Caesar byl 
v 27. letech podruhé konsulem, je παρίζζ'ομοζ’ (Cass. D. 59. 19).

Věkové dispense udíleny za republiky zřídka, na př. mladšímu 
Catonovi se dovolilo ut praetoriis comitiis extra ordinem ratis eius 
haberetur (Val. Max. 4. 1. 14; a j.); podobně r. 44. dovoleno bylo 
quaestorovi L. Egnatuleiovi hlásiti se o tři leta dříve o vyšší úřady 
(Cic. Phil. 5. 19. 52), případ Octaviánův je známý. Za císařství byly 
povinné intervally, jakož asi i hranice věková snižovány uchazečům 
s dětmi (Ulp. Dig. 4. 4. 2). Za Claudiovců promíjeny nástupcům 
trůnu všechny nižší úřady a docházeli konsulátu asi ve 20 letech 
(Tac. Ann. 12. 41; srv. Cass. D. 53. 28). Vůbec pak za principátu 
členové a příbuzní císařovy rodiny začínali úřední kariéru o pět 
let dříve,3) časem však docházelo po této stránce k nepravidel
nostem jak u členů císařského domu, tak i u soukromníků zaslou
žilých neb císařskou přízní obdařených.4)

§ 27. Designace. )
Úředník zvolený, ale ještě neúřadující, slul designatus. 

Z povahy věci je samozřejmo, že designace nebyla možná u úřadů, 
které se nastupovaly hned po volbě neb ustanovení (diktatura 
mag. eq., censura, úřady mimořádné). Názvy jako „censor designatus“ 
u censorů nasvědčují tomu, že patrně mezi zvolením a nástupem

’) Lange P 708; Mommsen P564 n ; Willems5 248 p. 6. Herzog I 666 n.
=) CIL II. 12; Cass. D. 52. 20; Hist. 4.42; Quintii. 12. 6. 1.
·) Tac. Ann. 3. 29; Suet. Gai. 1 ; Cass. D. 54. 28,59. 22.
4) SHA. v. Marci. 5; Comm. 2; Cass. D. 51.4; Plin. Paneg. 69. a j.
s) Groebe Die Bezeichnung der gewählten Beamten vor dem Amtsantritt, 

Phil. IX. 1901, 158 n.
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úřadu byla nějaká lhůta. Když Caesarova diktatura se stala doži
votní, pak ovšem mohlo se také mluviti o designaci na diktaturu 
(Jos. Άρχ. Ίονδ. 14. 10. 7).

O designaci na principát se nemluvilo, princové určení k ná
stupnictví trůnu byli zváni „imperatores destinati“.1) Délka designace 
závisela na době voleb. Magistráti patricijští byli voleni postupně, 
od konsulů počínajíc, volby plebejské konány neodvisle od nich 
v pořadí neznámém. Poněvadž volby patricijských magistrátů 
byly řízeny jen nejvyššími úředníky, závisela doba voleb na 
jejich přítomnosti v městě. Konsulové vraceli se jistě do města 
z pole co nejpozději a termín volební nebyl tedy příliš vzdálený 
ode dne nastoupení na úřad. R. 170 — v těch dobách nastupován 
konsulát 15. března — naléhal senát, aby volební comitia vykonána 
byla v lednu; vskutku provedla se 26. ledna (Liv. 43.11.6). Volby 
konané v únoru (Liv. 38. 42. 2; 42. 28. 4) neb dokonce v březnu 
(Liv. 40. 59. 5), pokládaly se za opožděné. Když pak od r. 153 
konsulové nastupovali 1. ledna, posunuta byla doba voleb na listo
pad. Ovšem nezřídka se konsulové s volbami opozdili, poněvadž 
neradi přerušovali — byf i na krátko — svou činnost v poli.

Jmenovati diktátora comitiorum habendorum causa nebylo zvlášť 
oblíbeno. Za Sully nastala změna. Magistráti patricijští voleni byli 
už v červenci.* 2) Pokud od té doby se připomínají terminy jiné, 
pozdější, jsou to jistě výjimky způsobené rozmanitou shodou okol
ností.3) Designace tedy pravidelně trvala 5 — 6 měsíců, aby totiž 
jednak se získalo času pro případné nutné volby doplňovací, jednak 
aby vyřízeny byly žaloby pro ambitus ještě před nastoupením úřadu.

Volby tribunské konány v 1. stol. př. Kr. v červenci (Cic. Att. 11. 
1; fam. 8. 4). Je možno, že to byl už starý termín, poněvadž skon
čení tribunských voleb bylo důležito a muselo se tak státi před uply
nutím tribunského roku.

Už od nejprvnějších začátků monarchie vyskytl se zjev de
signace anticipované, t. j. designace nejen pro příští rok, nýbrž i pro 
léta další. To se stalo r. 44 vzhledem k nastávající válce parthské, 
kdy zvoleni už konsulové a tribunové na r. 42 (Cass. D. 43. 51; Cic. 
Att. 14.6.2). Také triumvirové r. 43 opatřili úředníky na r. 42—38 
(App. b. c. 4. 2; Cass. D. 47.19), a r. 39 zvoleni konsulové zas až na 
léta 34—31 (App. 5. 73; Cass. D. 48. 35). Za principátu taková de
signace na příští roky vyskytovala se u princů a výjimkou u oblí
bených soukromníků (Tac. Ann. 12. 41 a j.). Nápadně dlouhé de
signace (na př. Vitellius na 10 let, Suet. 11; Tac. Hist. 3.55) byly 
přec jen výjimkou. Od Augusta začal se konsulát zastávat kratší 
dobu než rok; tu konsulové řádní, nastupující 1. ledna, voleni ně

9 Často na mincích a nápisech.
2) Cic. fam. 8 4; ad Att. 1. 16. 13.
’) Cic. Att. 2. 20. 6; Q. fr. 2. 2. 2; 2. 16. 3; fam. 7. 30. 1.
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kolik měsíců před tím, ostatní consules suffecti zvoleni už začátkem 
toho roku; v pozdějších dobách 9. ledna.1)

Designatus byl sice ještě stále soukromníkem, ale přece v urči
tých případech měl už charakter úřední. Odstoupil-li před nástupem 
do úřadu, bylo to totéž jako složení úřadu. Nenastoupil-li úřadu 
z jakéhokoliv důvodu, přece veden byl v úředním seznamu jako 
designatus.3)

V senátě řadil se designovaný už dle nového úřadu (Cic. Phil. 5. 
13. 35; App. 2. 5), nebyl-li však senátorem, designaci se tam ještě 
nedostal. Neměl se vzdalovati z Říma (Suet. Tib. 31), a mohl pro 
svůj úřední rok, jak už uvedeno, vydávati edikty. Také rozdělení 
kompetencí mohlo nastati už za designace.

§ 28. Nástup a trvání úřadu.
Byl-li úřad, který se právě obsazoval, uprázdněn, nastupovalo 

se extemplo, statím.3) Pravidlem se takto nastupovalo na censuru, 
diktaturu a mag. eq., a při nástupu ex interregno. Při volbách do
plňovacích však bývala mezi dnem volby a nástupu mezera (Liv. 
3. 19.2; 23.31. 2 a j.).

Avšak při úřadech, které v čas volby nástupců byly obsazeny, 
tedy při řádných úřadech stálých, nastupovalo se vždy ráno určitého 
dne, u konsulů a praetorů to byly Idus neb Kalendae, u nižších 
úředníků dny jiné. Předchůdce složil úřad den před nastoupením 
nového úředníka (Liv. 5. 9. 8).

O dnech nástupu jednotlivých úředníků bude promluveno při 
přehledu jednotlivých magistratur. Trvání úřadu bylo za republiky 
vždy stanoveno, buď už ústavou aneb zvláštním zákonem (Cass. D. 
36. 6). Proto bylo protiústavní, když byl Sulla jmenován diktátorem 
na tak dlouho, až provede nové uspořádání obce (App. 1.98).

Interrex úřadoval pět dní, diktátor a mag. eq. nejvýše šest mě
síců, censor jeden a půl roku. Stálé úřady řádné byly vesměs roční, 
úřady mimořádné také, až lex Gabinia o Pompeiově velitelství proti 
pirátům se od tohoto pravidla uchýlila. Zavedení mnohaletých im
perií vedlo k vzniku monarchie, proto senát r. 43 vůbec zapověděl 
úřady delší než roční (Cass. D. 46. 39).

Úřední rok počítal se od kalendářního dne nástupu a padal 
často do dvou kalendářních let. Rovněž odstouplo-li kollegium před 
vypršením zákonné lhůty, počítalo se jeho úřadování za annus. 
Z těchto důvodů, a dále poněvadž interregna byla zaznamenávána 
nepřesně, docházelo ve fastech k zmatkům, jež přivodily potíže

*) Kal. Polemiův CIL I* 2 1, 257 k 9. lednu; Plin. Paneg. 92.
2) Fasti Cap. k r. 215; Liv. 23. 24. 6.
’) Liv. 3. 19. 2, 55. 1 ; 6. 1. 9; 23. 31. 13; Cic. fam. 7. 30 a j.
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chronologické starým i nám. Není tedy snadno říci — zejména pro 
dobu starší — kdy magistráti nastupovali. Odtud celá řada spisů 
o římské chronologii.1)

Celkem lze nastupování nejvyšších magistrátů klásti na tyto dny:
v letech 509—494 na 13. září
w 492 n L „
» M 476 a 463 tt 1. srpna
do roku 450 » 15. května
V letech 449-402 » 13. prosince
>» η 401 1. října
» » 391 a 329 » 1. července
» tt 319—295 » na podzim.

Staří vyrovnávali neshody chronologické v minulosti vsouváním 
t. zv. let diktátorských, jež ovšem byla jen fiktivní.

Později se neshody let úředních vyrovnávaly tím, že se pro 
zbytek roku volil nástupce a tak vyplněn celý úřední rok. Po
nejprv se to připomíná r. 162, kdy na místo konsulů odstouplých 
zvoleni suffecti. Takových případů bylo více, některé z nich však 
nejsou dost jisté.2) Někdy krátce před r. 217 stanoveno nastupování 
konsulů na 15. března.3) To změnilo se ještě jednou a sice r. 154, 
kdy ustanoveno, aby rokem 153 počínajíc nastupovali konsulové
1. ledna.4)

Datování úředních úkonů dálo se v starších dobách dle úřed
níků, do jejichž pravomoci ten který úkon spadal, s označením dne. 
Brzy však eponymita omezila se na konsuly, vedle nichž spočátku 
však bývali uváděni i praetoři (CIL I2. 111; CIG 2485 a j.). Ovšem 
i tento způsob přivodil mnoho zmatků chronologických.

Magistratury plebejské byly roční, a poněvadž interregnální 
zastávání tribunátu bylo nemožno, snad už od prvopočátku byl 
pro něj určen pevný den nastoupeni, který máme z II. a I. stol. 
dosvědčen na 10. prosince (Liv. 39. 52. 5; F. Praen. CIL I2 1, 230). 
O eponymitě tribunské není zpráv.

Nižší magistráti patricijští nastupovali současně s vyššími; do
klady máme až z doby po r. 153, kdy 1. ledna nastupovali kur. 
aedilové5) a volení tribunové vojenští?) Avšak výjimku — neznámo 
proč — činili quaestoři, kteří nastupovali 5. prosince. Plebejští aedi- 
lové s počátku nastupovali současně s tribuny, později s kurul
skými aedily.

OJ. Běloch a K.J. Neumann v G.-N. lil.6 str. 200 a 465n. A. Pirro, Il primo 
giorno dell’ anno consolare Romano, Salerno 1900.

0 srv. Mornmsen I3 599 p. 4.
0 Liv. 31. 5. 1 a j.
0 Liv. ep. 47; Cassiod. Chron. ad 153; F. Praen. CIL I2 1, p. 230.
0 srv. F. Praen. CIL I.3 1, 230 k 1. lednu.
°) lex Corn, de XX quaest. CIL I.3 2. 587.
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Za principátu úřady nižší zůstaly roční, avšak u konsulátu 
lhůta zkrácena, až se došlo na 2 měsíce. První úmyslné zkrácení 
konsulského roku se vyskytlo r. 39 př. Kr.1)

Nový úředník, jenž ujal se úřadu, musil si jednak opatřiti 
jistotu, je-li bohům příjemný, jednak si zavázati občany k posluš
nosti. Prvního týkala se auspicia, druhého lex curiata de imperio 
(Cic. rep. 2. 13. 25 a j.; Liv. 9. 38. 15), jež však týkala se nejen im
peria, nýbrž i potestas. Tento zákon navrhli si sami ti úředníci, 
kteří měli právo svolávati komitia, kdežto za úředníky k svolání 
komitii neoprávněné musili to učiniti jiní (Cic. 1. agr. 2. 11. 28 a j.). 
Obyčejně se navrhoval tento zákon pro všechny úředníky toho 
roku najednou (Liv. 9. 38. 15). U censorů byla výjimka, pro ně 
navrhován zákon o moci v komitiích centurijních (Cic. 1. agr. 2. 11. 
26). Akt tento prováděn zprvu ihned po nastoupeni úřadu, ale 
stával se znenáhla jen formálním, poněvadž magistrátovi vlastně 
nedával nijakého nového práva, kterého by volbou nebyl už měl.

Jediný interrex nenavrhoval si zákona kurijního de imperio; 
krátkost a ráz jeho úřadu to dostatečně vysvětlují. Při pouhé pro
rogaci jí také nebylo třeba, při kontinuaci zprvu opakována, od 
r. 214 však od opakování upuštěno (Fe351). Pro úředníky nižší 
přestala se časem tato lex curiata navrhovat! a také v jiných pří
padech stanoveno, že neprovedení tohoto zákona nemá býti nijak 
na újmu plnému a právoplatnému vykonávání úřadu (Cic. 1. agr.
2. 11.29). Žádána pak lex curiata pro konsuly, měli-li vykonávati 
vojenské imperium, a proto byla nutnou podmínkou triumfu (Cic.
1. agr. 2. 12. 30) a také žádána pro praetory, aby mohli konati 
iurisdikcí (Cass. D. 39. 19). Jaké následky v těchto případech mělo 
odmítnutí legis curiatae, není dosti jasno; zpráva Ciceronova (1. agr.
2. 12. 30), že rovnalo se zamítnutí magistráta vůbec, asi pro po
zdější dobu neplatila v tomto důrazu.2)

Krom toho bylo obvyklo při přejímání úřadu vykonati řadu 
formalit, jež však nebyly zákonem předepsány,

Konsulové v den nastoupení po ranní auspikaci oblekli 
doma úřední oděv (Liv. 21. 63. 10), vyčkali příchodu liktorů se 
zdviženými fasces (fasces attollere Verg Aen. 7. 173) a v průvodu 
přátel a známých (officium novorum consulum, Suet. Caes. 15 a j.), 
od 2. stol. po Kr. pak v oděvu triumfálním a na voze (Fronto ad 
Marc. 1.7 a j.), od Domitiana s fasces laureati (Martial 10. 10) 
ubírali se na Kapitol, kde zasedli na křesle kuruiském (Ovid. F. 1. 79; 
Suet. Aug. 26 a j.) a obětovali oba lovi Optimo Maximo bílé býky, 
slíbené předchůdcem za ochranu obce, a sami slíbili stejnou oběť 
(Liv. 21.63. 2. 41.14. 7; Ovid. 1. 1.). Slib ten slul votorum nuncupatio

') Cass. D. 48. 35 a 53. V. dále u konsulátu.
'-) Allen, Essay on the lex curiata de imperio. Transactions of the 

American philological Association XIX 1890. — Nissen, Beiträge 12. röm. 
Staatsrecht, 41 nn.
Josef Král: Státní zřízení římské. 193 13



(Ovid. ex. P.4.4.30). Potom noví konsulové hned měli senátní schůzí 
na Kapitolu, v níž jednalo se nejprv o věcech náboženských, ze
jména o určení doby pro feriae Latinae (Liv. 6. 1. 9; 22. 9. 7 a j.). 
Po schůzi doprovodil senát konsuly domů (Ovid. ex. P. 4. 4. 41). 
Opomenulo-ii se toto senátní sedění, bylo to vytýkáno (Liv. 21.63.
8). Občané do kontionu byli svoláni až některý den příští.

Censoři nastoupili svou funkci hned po volbě na pláni 
Martově, místě své činnosti, zasednuvše na kurulská křesla a pak 
šli na Kapitol obětovat (Liv. 40. 45. 8). Auspicia konali dne příštího 
a proto v den nástupu vlastně neúřadovali (Varro L. 1. 6. 86).

Praetoři přijímali hned prvý den žaloby;1) prostě vzali svá 
úřední insignia a začali úřadovati. Stejně i ostatní úředníci.

Tribunové asi označili své nastoupení zasednutím na sub- 
selliích.

K formalitám nastoupení úřadu patřila i oběť při feríích Latin
ských, jíž vykonal obyčejně jeden z konsulů, než odešel k vojsku. 
Proto určován termin slavnosti hned při nastoupení úřadu (Liv. 21. 
63. 8; 22. 1. 6; 44. 19. 4).

Slavnostní oběť Penátům v Laviniu (CIL X 797) konali nejvyšší 
magistráti také brzy po nastoupení.* 2)

Přísahu skládal zvolený kandidát ještě před renuntiací před
sedovi volby (Plin. Paneg. 64). Od II. stol. počínaje vyskytuje se 
ještě jiná přísaha: nejdéle pět dní po nastoupení úřadu (Liv. 31. 50. 
7; App. b. c. 1. 30), ačkoliv někdy žádána už při professi (Cic. 
Att. 2. 18. 2). Přísahalo se tu u chrámu Saturnova „in leges“ za 
přítomnosti městského quaestora (tab. Bant. CIL l2. 2 582. ř. 17; App.
1. 31) a zápis o přísaze uložil se v městském archivu. Opomenutí 
neb nesložení přísahy mělo za následek ztrátu úřadu (Liv. 31. 50. 
7; 1 Bantia). Od r. 45 připojován k přísaze dodatek, jímž se 
úředníci zavazovali šetřiti ustanovení diktátora Caesara (App. b. c.
2. 106); tak přísahali i triumvirové (Cass. D. 47. 18). Císaři nebyli 
přísahou povinni, ale skládali ji někdy dobrovolně buď jako kon
sulové (Cass. D. 60. 4;, nebo jako principes (ib. 57. 8). Magistráti 
pak za císařství přísahali 1. ledna na platná akta předešlých císařů 
a slibovali dbáti všech konstitucí císaře vládnoucího.3)

Pokud patřilo magistrátovi imperium, nabyl ho přirozeně ihned 
převzetím úřadu. Vůči vojsku ujal se ho tím, že si vojáky zavázal 
přísahou (sacramento adigere; srv. Polyb 6. 21). Vojsko spojenecké 
přísahalo svému domácímu vůdci. Přísaha, byť složená jen jednomu 
magistrátovi, platila všem kollegům; byla li složena diktátorovi „di-

») Ovid. F. 1. 165; Iuv. 16. 42; Serv. Aen. 2. 102.
2) Macr. Sat. 3. 4. 11 mluví o diktátorovi, konsulech i praetorech; Serv. 

Aen. 2. 296 a j.
’) Tac. Ann. 1. 72; 4. 42; 13. 11 ; Suet. Tib. 26; Cass. D. 47. 18 a mn. j.
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lectus habendi causa“, platila i po jeho odstoupení (Liv. 3. 20; 
Dion.H. 10. 18). Jen zajetí vojevůdcovo ruší platnost přísahy (Caes. 
b c. 2. 32).

Odstoupení a abrogace.
Poslední den svého úřadování vystoupil magistrát na rostra 

(Plut. Cic. 23), aby veřejně a přísežně dotvrdil, že po celou dobu 
svého úřadování svědomitě zachovával přísahu nástupní. Tomu se 
říkalo eiurare magistratum (Tac. Ann. 12. 4; Hist. 3. 37), εξομόσασ&αι 
ιήν νπατείαν (Plut. Marc. 4, Cic. 19). Často též pronášena jakási 
závěrečná řeč k lidu.

Při úřadech stálých se odstupovalo pravidelně poslední den 
úředního roku; svévolné překročení této lhůty bylo usurpaci. Někdy 
ovšem byly pochybnosti — butí skutečné, či jen domnělé — uply- 
nula-li už doba úřadování. Tak censor r. 312 Ap. Claudius nechtěl 
po 18 měsících odstoupiti předstíraje, že má právo úřadovati celé 
lustrum (Liv. 9.31. 11). Při diktatuře považovalo se za slušné od
stoupiti hned po vykonání povinnosti a nečekati na uplynutí nej
vyšší přípustné doby trvání (Liv. 3. 29. 7; 23.23.2; Dion. H. 10.25).

Kromě úmrtím přestával úřad dobrovolnou abdikací. Ta byla 
přípustná vždy, dokonce pak obvyklá, bylo-li při volbě nějaké vi
lium; u censorů pak, umřel-li jeden z kollegů. K abdikaci však 
přinucen býti nemohl nikdo, jen magister eq. musil odstoupiti vždy 
s diktátorem. U úředníků mimo Řím nebylo dovoleno úřad opustit, 
dokud nebyli vystřídáni. Vzdálili-li se z provincie, zanechavše tam 
nástupce, tedy vlastně právně z úřadu neodešli. Za císařství, kdy 
bylo zastávání úřadů pro jisté kruhy občanstva nucené, možnosti 
abdikace nebylo.

Sesaditi z úřadu vlastně možno nebylo. Odnětí úřadu mělo 
nas'ati jen při odnětí občanství, na př. byl-li úředník vydán ne
příteli (str. 26). Avšak tato celková zásada nesesaditelnosíi byla 
někdy usnesením komilií obcházena a mařena.

To je t. zv. abro.gace. Tak proti prokonsulovi M. Marcellovi 
r. 209 podána rogace „de imperio eius abrogando“ (Liv. 27. 20. 11). 
M. Aemiliu Lepidovi vzato zákonem prokonsulství hispánské (App. 
Ib. 83 a j.), ale tyto a jiné doklady (Liv. 29. 19. 6; 41.6. 2; Cic. ad 
Q. fr. 2. 3. 1) týkají se promagistratur; o magistraturách je dokladů 
starších málo. Tribun r. 217 M. Metilius se vyjádřil o diktátoru 
Q. Fabiovi (Liv. 22. 25. 10): „si antiquus animus plebi Romanae 
esset, audacter se laturum fuisse de abrogando Q. Fabio imperio“. 
Dále pak Ti Gracchus začal revoluci tím, že kollegovi odňal úřad 
(Jul. Obs. 70; Cass. D. 46. 49). Od té doby z republiky i císařství vy
skytují se doklady pro abrogaci konsulátu1) i tribunát u.2)

0 Cic. Br. 14.53; Velí. 2.20.?; App. b. c. !. 65 a 78 ; ?. 95.
=) Plut. Pomp. 54; Cass. D. 44. 10; 46. 49.
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Abrogace tedy byla přípustná a vyškytala se. Ovšem při úřadech 
řádných a stálých se připomíná až od časů Grakchovských, to 
snad souvisí s politickými poměry té doby, jež přinesly mnoho 
zvláštností. Jinak vysvítá o abrogaci jen to, že vždy bylo k ní 
potřebí zvláštního zákona, avšak o právním základu tohoto aktu 
není nic bližšího známo.

O suspensi z úřadu v. ve výkladu o intercessi na str. 163.

§ 29. Platnost úředních aktů po uplynutí 
doby úřední.

Akty úřední přirozeně zůstaly v platnosti trvalé. Osobní závazky 
vůči magistrátovi (přísaha vojenská, závazek občanů lege curiata) 
přestaly ovšem složením úřadu. Jen ve třech případech ruší od
stoupení magistrátovo i jeho akty:

1. Určil-li magistrát přesně den, kdy jeho rozkaz měl býti 
proveden, a nebyl-li už toho dne v úřadě, stal se rozkaz neplatným 
(Ulp. Dig. 2. 1. 13. 1).

2. Mandatární zastoupení padlo, odstoupil-li mandant. Výjimky 
z tohoto pravidla byly koncem republiky a za císařství v oboru 
militiae.

3. Magistrátní akt, nespočívající na zákoně, nýbrž obsahující 
jen magistrátní nařízení zákon doplňující, pozbyl platnosti odstou
pením magistráta. Nástupce sice mohl, avšak nemusel, přejmouti 
nařízeni svého předchůdce (edictum tralaticium, v. str. 156).

Pro rogace bylo zákonné prodloužení stanovené doby úřední. 
Domi se vyskytovala vlastně jen při triumfu, jinak pouze jako 
zvláštní výjimka (Front, de aq. 7). Za to byla častá militiae. Pro
rogaci vzniklá promagistratura byla funkcemi úplně rovna magi
stratuře řádné. Vyškytala se u konsulátu, praetury, quaestury a to 
tentokrát:

1. Na dobu neurčitou, když válka nebyla ukončena uply
nutím roku úředního a dokud nástupce se neujal velení. Při delším 
trvání takové prorogace usnášel se o ní senát (Liv. 32. 28. 9; 40. 
36.7; 41. 14. 11). Skončením války neb příchodem nástupce pro- 
rogované imperium skončilo. Později ponecháváno však až do pří
chodu do Říma (Cic. fam. 1. 9. 25).

2. Na dobu určitou, obyčejně rok; udílena od 11. stol. roz
hodnutím senátu (Polyb. 6. 15. 6; Liv. 24. 10. 3; 30. 1. 7 a j.). Pro
rogace mohla sice býti několikrát prodloužena, ale nesměla býti 
jedním aktem určena déle než na rok. Teprv r. 59 dáno Caesarovi 
prokonsulství na pět let.1) R. 52 dán zákon Pompeiův, že magistráti

') Suet. Caes. 22; Cass. D. 38. 41 δ μήπω πρότερον έγεγόνει
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mají choditi do provincií až pět let po složení úřadu (Caes. b. o. 
1. 85. 9, Cass. D. 40. 30), tím vztah prorogované promagistratury 
k magistratuře pominul, a ona se vlastně stala samostatnou magi- 
straturou, jak se objevuje zejména v době císařské.

§ 30. Zastupováni úředníků.
Úředníci chybějící neb nepřítomní mohli býti zastoupeni ve 

svých funkcích. Byl rozdíl mezi zastoupením domi a militiae.
Interrex.

Tato instituce byla republikou přejata z království a uváděna 
v život, když nebylo ani jednoho člena nejvyššího magistrátního 
kollegia. Poslední případ — pokud známo — je z r. 52 př. Kr. 
(Asc. in Mil. ed Stangl fr. 32) a formální její platnost nebyla po
pírána ani po smrti Caesarově (Cass. D. 46. 45), ačkoliv od onoho 
r. 52 se žádné další interregnum nepřipomíná, ani za císařství, ač 
tu — ovšem zřídká — k vakaci konsulátu docházelo (Suet. Gai. 26).

Ač praetoři byli collegae minores konsulů, přec bylo za re
publiky obvyklo, nebylo-li konsulů, že se vzdávali úřadu i praetoři 
a i ostatní kurulští úředníci (Cic. leg. 3. 3. 9 ; Dion H. 8. 9; Cass. D. 
46. 45). Nevíme ovšem, jak důsledně se toto ustanovení provádělo, 
zda skutečně za nebytí konsulů ustanovení interregna záviselo od 
abdikace na př. i všech quaestorů, kteří přec většinou v dobách 
pozdějších dleli mimo Řím. Pravděpodobně se tento závazek ab
dikace týkal hlavně praetorů, kteří sice impériem byli konsulům 
rovni, ale přec nemohli riditi konsulské volby; proto odstoupili, 
aby interregnum nesetkalo se s žádným z nejvyšších magistrátů.

Magistráti plebejští a promagistráti se ovšem za těchto okol
ností nevzdávali. Interrex byl vždy senátor a vždy patricius (Cic. 
d. dom. 14.38; Liv. 7. 17. 10); bylo to privilegium pozůstalé z dob. 
kdy senát byl obsazen výhradně patricii. První interrex měl na
stoupit! dva, tři dny po uprázdnění úřadu, ovšem stávalo se to 
i opožděně (Asc. in Mil. ed Stangl p. 38). Senát dával — aspoň 
v pozdějších dobách — sám také initiativu k zřízení interrega 
(App. 1. 98; Cass. D. 40.49), to zejména od těch časů, kdy i tribu
nové lidu měli právo senát svolati Nutné to přirozeně nebylo.

Střídání a doba úřadování interregna republikánského shodovala 
se se zvyklostmi doby královské. Jakési obtíže působí jen výrazy 
creare o prvním interregovi a prodere o dalších, poněvadž 
původně — jak už uvedeno — byl turnus senátorů pro interregnum 
stanoven losem. Nutno tedy uznati, že časem ujal se zvyk prvního 
z interregů zvoliti,1) a ten pak — stejně každý další — auspicato 
jmenoval svého nástupce. První nesměl nikdy volby provésti (Asc.

') Liv. 5. 31. 8; Dion. H. 8. 90; 11. 20; App. 1. 98.
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in Mil. 43), proto byli vždy nejméně dva, nejvíce pak jich bylo 
r. 52, poněvadž tenkrát volby provedeny až v červenci.

interregové odstupovali buď po uplynutí pětidenní lhůty, nebo 
jakmile aspoň jeden konsul ujal se úřadu (Liv. 22. 35.2.), ten potom 
ostatní volby dokončil. Kompetence interrega rovnala se plné kom
petenci konsulů z doby před zřízením praetury.

Praefectura urbi(s).
Praefectus urbi(s) byl do republikánského zřízení taky přejat 

z království. Byl to zástupce konsulů pro obor domi, jemuž svě
řována správa obce, když oba konsulové dleli mimo Řím. Zřízením 
městské praetury vlastně tento praefectus pozbyl praktického vý
znamu, poněvadž konsuly místo něho zastoupil praetor urbanus. 
Volby konsulské opatřovány vždy i dříve buď návratem jednoho 
z konsulů neb jmenováním diktátora comitiorum habendorum causa. 
Po zřízení praetury vystupoval v republice praefectus urbi hlavně 
jen při několikadenních feríích Latinských (Dion. H 6.95), když 
vůbec všichni magistráti k nim odešli z Říma. Za císařství slul tento 
zástupce praefectus urbi feriarum Latinarum na rozdíl od 
stejnojmenného úředníka jiné kompetence, nově zřízeného.

Praefectum relinquere v případě potřeby bylo povinností 
nejvyššího magistráta. (Dig. 1.2. 2. 33). Postup Caesarův jevil ovšem 
úchylku, vysvětlitelnou faktickým zavedením monarchie (Cass. D. 
42. 30; 43. 28 a 48). Poněvadž jmenování praefekta bylo požadavkem 
nezbytnosti, když všichni náčelníci obce ji opustili, nepadalo prakticky 
na váhu ani za decemvirů, ani za konsulárních tribunů, poněvadž 
jejich počet zaručoval, že aspoň jeden z nich vždy v městě zůstane.

Když se praefectura urbi stalo už jen pouhou formalitou, byla 
obsazována lidmi zcela mladými, ba i dětmi (Cass. D. 49. 42; 53. 
33), a také od obvyklého senátorství upuštěno (Gell. 14. 8). Bylo 
možno i střídáni praefektů (Cass. D. 49. 42 ; 53. 33), ale Augustus 
to pro praefekturu feriarum Latinarum zapověděl (ib. 54. 17).

Praefectus urbi byl za republiky současně jen jeden, až Caesar 
r. 45 jich zřídil několik s rozdělenou kompetencí (Suet. Caes. 76; 
Cass. D. 43. 28). Praefectus urbi měl plné imperium, jež se jevilo 
zejména asi v iurisdikci (Tac. Ann. 6. li); odtud i jeho označení 
jako praefectus urbi iuri dicundo (CIL II. 3837). Omezení nastalo 
až Claudiem (Suet. Nero 7), patrně vzhledem k mládí tehdejších 
praefektů.’)

Jiné úřady směly býti zastoupeny při úmrtí neb abdikaci, 
Funkce censorské přešly na konsuly a praetory, kurulských aedilů

’) St. Brass loft, Btr. 7. röm. Staattsreclit III. Kollegialität b. d. Stadt- 
praefektur W. St. 1903. 167n tvrdí, že začátkem principátu byli praefecti dva.
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— aspoň iurisdikční — na městské praetory (Cass. D. 49. 16; 53. 
2; CIL VI 1501). O quaestorech nevíme nic. U XXVlvirátu za
stupovalo jedno kollegium druhé.

Úřední doba magistrátů bez imperia se nikdy neprodlužovala; 
zdánlivé prodlužování censury souviselo se zvláštní povahou 
tohoto úřadu.

Promagistrátní zastoupení militiae.
Před vznikem provincií docházelo k zřizování ústavních zá

stupců v okruhu militiae jen zřídka, poněvadž dvojice konsulů 
a možnost jmenovati diktátora toho ani téměř nepřipouštěla. Po 
zřízení provincií vyškytala se tato nutnost častěji, ačkoliv teprv za 
Augusta propraetorská kompetence quaestorů a legátů, podřízených 
prokonsulovi, měnila se sama sebou jeho odchodem v plné vrchní 
velitelství (Cass. D. 57. 14).

Nepřítomný vůdce musil ustanoviti u vojska svého zástupce, 
af už to byla nepřítomnost dočasná, na př. když vůdce odešel od 
vojska do Říma, neb poslal vojsko napřed, či nepřítomnost trvalá, 
když totiž velení bylo svěřeno na př praetorů městskému, jenž se 
nesměl z Říma vzdálit.1) I promagistrát jmenoval svého zástupce, 
musil-li se vzdáliti.

Místodržitel obyčejně jmenoval zástupcem svého quaestora neb 
osobu ze svého průvodu postavením nejvyšší (Cic. ad fam. 2. 15; ad 
Att. 6. 6 a j ), ale nebyl nijak vázán úřední kvalifikací. Zástupci 
konsulů i praetorů zovou se vždy pro praetore, tedy quaestor 
pro praetore, legatus pro praetore, jež ovšem nutno lišiti od úřed
níků doby císařské, stejně pojmenovaných.

Na zástupce přešla plná kompetence mandantova i odznaky,* 2) 
ovšem úřadoval alienis auspiciis a sám dále mandovati nemohl. 
Z důvodů praktických ponecháván od doby blíže neznámé man- 
ttatár ve své funkci, i když mandant umřel neb abdikoval.

Za císařství hned od počátku zaniklo právo mandovati někomu 
militiae svou moc. V provinciích senátních pomocníci místodržících 
měli svou moc, takže mohli na jejím základě prokonsula zastupovati. 
V císařských provinciích pak vlastně vedl správu císař sám.

U quaestury militiae, uprázdní-li se, má právo velící magistrát 
zříditi .zástupce-proquaestora (Cic. Verr. 1,4.11, 15. 41 a j.). Za prin
cipátu se proquaestoři už nikde nepřipomínají.

Nouzové zastoupení magistrátů občany.
Militiae. Stalo-li se, že se pojednou vojsko octlo bez vůdce, 

ha př. jeho smrti, nebyl vlastně nikdo oprávněn velení se ujmouti. 
Poněvadž však vůdce musil býti, saháno k svépomoci a vojsko

·) Liv. 23. 34. 14; 28. 46. 13; 35. 23. 6. Sali. lug. 36 nn.
2) avšak nejvýše jen šest fasces. Liv. 29. 9. 5 a 6.
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zvolilo si vůdce samo.1) Senát volby nerušíval, byť s ní někdy ani 
nesouhlasil (Liv. 26. 2.2). Někdy ujal se velení i bez volby někdo, 
kdo se k tomu cítil povolán, na pr. quaestor a pod. (Liv. 25. 17.7; 
19.4); k volbě se sahalo zvlášť tenkrát, když v táboře quaestora 
nebylo, jako v případech svrchu uvedených.

Takový samozvaný neb zvolený velitel, nejen že vykonával 
plné imperium, nýbrž užíval i promagistrátní titulatury a insignií, 
aniž tomu senát zásadně bránil; ovšem pozvedal i tu svůj hlas 
a omezoval zejména neskromnost těchto povýšenců (Liv. 26. 2 2).

Domi docházelo k něčemu podobnému, když vydáno bylo 
t. zv. senatus consultum ultimum. To sice obracelo se především 
k magistrátům vůbec, ale opravňovalo k zakročení každého občana, 
nekonali-li magistráti svou povinnost neb nestačili-li na to. V tako
vém případě byl občan oprávněn i k t. zv. evocatio, t. j. spěšnému 
svolání vojska.3) Takový stav ovšem hraničil už s neústavností 
a těžce ohrožoval základy zřízení, proto byly vždy ostré hlasy proti 
oprávněnosti SC ultima (o němž více při senátu).

Protiústavním bylo i vystoupení Octavianovo r. 43 a konečně 
i boj jeho s Antoniem od r. 32.

§ 31. Odpovědnost magistrátů.
Přečiny spáchané za doby úřední mohly býti po uplynutí jejím 

stihány pravidelnými soudy. Zvláštní zřetel k zločinům, jichž bylo 
možno se dopustiti jen v postavení magistráta, vystoupil až při 
stálých soudních dvorech. Jen censoři nemohli býti ani po složení 
úřadu hnáni k odpovědnosti, poněvadž ve své úřední funkci většinou 
rozhodovali dle subjektivního dobrého zdání. Možným přehmatům 
se tu čelilo opatrným výběrem osvědčených osob pro censuru.

Processem civilním mohl úředníka stihati soukromník i obec, 
úřední funkce nebyla polehčující okolností.

Závazky úředníkovy vůči obci byly vůbec hlavně morální, tak 
diktátor nemusil vůbec skládat žádných účtů, vojevůdce nikoliv 
z kořisti, censor nijak ze sum svěřených mu na veřejné stavby, 
rovněž ne aedilové z peněz vyplacených na hry. Pokud tu někde 
účty byly složeny, stalo se to úplně dobrovolně (Polyb. 24. 9; Geil.
4. 18. 9).

Jinak měly býti peníze státem svěřené řádně vedeny (k tomu 
byli vrchním magistrátům přidáváni quaestoři) a vyúčtovány. Zpro- * 
nevěra pak ovšem byla trestná (Gell. 6. 19), ale nevíme přesně, 
od kdy a jak důsledně byla stíhána. Furtum pecuniae publicae 
patřilo před quaestio de peculatu.

q Liv. 5. 45. 7; 25. 37. 6; Tac. Ann. 2. 74.
9 Serv Aen. 8. 1; 2. 157; 7. 614.
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K formálnímu vyúčtování peněz však byli přidržováni jen 
quaestoři, nikoliv magistráti nadřízení. O postupu při vyúčtováni 
u quaestorů aeraria není zpráv, asi odevzdávali účty a pokladnu 
nástupcům za přítomnosti konsulů U provinciálních quaestorů tomu 
bylo takto: před odchodem, z provincie se účty sestavily, opisy se 
uložily v dvou větších městech provincie (Cic. ad fam. 5. 20. 1 ; ad 
Att. 6. 7.2), kdežto originál byl odevzdán aeiariu (rationes ad aera
rium deferre), jehož quaestorové je zaznamenali (rationes referre, 
Cic. in Pis. 25. 61; ad fam. 5. 20. 2; Verr. 1. 14. 37). Později však 
povinnost odevzdávati účty aerariu patřila místodržícímu přímo.1)

Scházející peníze sluly pecunia residua a nebyly-li splaceny do 
roka, podléhaly žalobě dle lex lulia de residuis, daného bud Cae
sarem anebo Augustem.2) Stíhán byl dle okolností bud místodržící 
neb quaestor či oba. Tento zákon Juliův nepochybně jen obnovoval 
starší ustanovení.

V době úřadování směl býti magistrát iurisdikčně neb koercičně 
stíhán jen vyšším neb aspoň rovným (Plut Marc. 2), vyjma při 
iurisdikcí magistrátů s impériem a tribunů pl.3) Ještě i za císařství 
směl tribun stillati každého (Tac. Ann. 13.44; Cass. D. 55. 10).

Pravidelně bývala pře proti magistrátům — i nižším — odklá
dána až po složení úřadu. Za úřadování prováděna jen na přání 
žalovaného (Liv. 43.16). Lex Memmia z r. 113 nedovolovala přijímati 
žalob proti magistrátům, jež jejich funkce zdržovala mimo Řím, 
a toto ustanovení pak rozšířeno na dobu úřadování vůbec.4)

Proti iurisdikcí senátní a císařské chránil jen tribunát (Tac. Ann.. 
13 44; Suet. Dom. 8; Cass. D. 55. 10 a j.).

Jednotlivé magistratury.

§ 32. Konsulát.
V republice na místě krále nastoupil vůdce, praetor (praeitor). 

Etymologie ta je u starých: Varro L. 1. V. 80; Cic. leg. 3. 3. 8: regio 
imperio duo sunto iique praeundo iudicando consulendo praetores 
iudices consules appellammo. Že praetor znamenalo vůdce, ukazují 
výrazy praetorium (stan vůdcův), praetoria cohors (stráž), praetoria 
navis (admirálská loď). Že praetores je staré jméno konsulů, dosvěd
čuje Paul D. 249. Jak se zdá, je ten terminus v zákoně Xll desk 
(fragm. u Festa p. 518 a u Livia.5) Dle Cassia Diona (Zon. 7, 19) prý

■) Cic. Verr. 1. 39. 99; in Pis. 25. 61 ; ad fam. 2. 17. 4; 5. 20. In.
*) viz Rotondi str. 454.
•‘) Cass. D.39.7; 57. 21. Srv.Pais, Ricerche III. str. 131 a Rotondi str.321.
1) Dig. 2. 4. 2; 4. 6. 26. 2 a j.; App. b. c. 2. 138.
5) 3. 55. 12: quod iis temporibus nondum consulem iudiceni, sed prae

torem appellari mos fuerit, k výkladu zákona Horatiova r. 419.
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T. 449 poprvé sluli consules (zotôtoî; praetor = στρατηγός). Dictator 
jest vlastně vyšší kollega konsulů a proto sluje i praetor maximus 
(Liv. 7.3., 22. 10). Když později přibráni kollegové menšího práva, 
přeneseno to jméno na ně. Původně snad vyšší kollegové sluli 
praetores maximi neb maiores, a nižší praetores minores neb jen 
praetores (lze suudit z Festa 152), aspoň Řekové užívali původně 
στρατηγός ϋπατος za konsula (CIO, 1770, 3800 a j.) a teprve po
zději pouze ϋπατος.') Praetor slul u Řeků pouze στρατηγός, zřídka 
πραίτωρ. Vedle toho sluli konsulové i iudices (Cic. leg. 3. 3. 8), po
dobně v zákoně Valeriově a Horatiově z r. 449: tribuni plebis aediles 
iudices decemviri (Liv. 3. 55. 12), Pak u Varrona L. 1. 6. 88. o svolání 
komitií centuriátních z comment, consulares: qui exercitum impera
turus erit, necesse dicit hoc: C. Calpurni, voca in licium omnes 
Quirites huc ad me. Accensui dicit suo: omnes Quirites in licium 
visite huc ad me. Accensus dicit sic: omnes Quirites ite ad con
ventionem huc ad iudices

Snad tedy vrchní magistráti sluli vzhledem k činnosti domi 
iudices, vzhledem k činnosti militae praetores, ač to druhé jméno 
brzo převládlo (v. zákony XII desk). Casem se však ustálil název 
consules, t.j. druhové, kollegové. Staří to odvozovali od consulere.* 2) 
Varro praví: consul, qui consuleret populum et senatuni. Jinak zas 
Quintii. 1. 6. 32 sit enim „consul“ a consulendo vel a iudicando, nam 
et hoc „consulere“ veteres vocaverunt. Převrácené Lydus de mag. 
1. 30 κωΐ’σοΐυΐ ό κρνψίνονς. S consulerè spojuje i Schwegler 2.114 
pozn.3aLange 1. 573. Niebuhr 1.578 vykládá con + sul, qui est (ety
mologicky nemožno), Eschmann (KZ 13, 105) z kořene *sed, Corssen 
consul-ere = convenire, consul by mělo kořen *sal (salio, όίλλομαι), 
podobně Herzog I 688 p. 1. I Mommsen 2.74 myslí na kořen *sal, 
a jako praesul, exsul, tak prý consules vlastně znamená „mittanžer“, 
druhové. Jistě však kmen *sal značí jiti, ne tančiti. Consules tedy 
= spolu jdoucí, kollegové. Snad bylo toho slova už dávno užíváno, 
ač zprvu nebylo titulem úředním. Jako takový objevuje se už 
v 3. stol. před Kr. na nápise Scipionů; kdy se jím stalo, nevíme.

Konsulát byl původně úřad jen patricijský. Teprv r. 367 zá
kony Liciniovým a Sextiovým jedno místo vyhrazeno plebejům: 
consulum utique alter ex pieoe crearetur (Liv. 6. 35 nn). Od té doby 
mohli se patricijští kandidáti ucházeti jen o jedno místo (in unum 
locum petere), jak o tom často je řeč u Livia (27,34.9; 35, 10.4 atd.). 
Nicméně i potom několikrát byli patricijští uchazeči o obě místa 
konsulská?) Ještě prý Appius Claudius jako interrex nechtěl připu
stiti plebejů (Cic. Brut. 14, 55) Ale od r. 342 až po Caesara pravidlo

’) CIL a často u Polybia vedle pouhého στρατηγός.
2) Varro. L. 1. V. 80, Cic. leg. 3. 3. 8; Dion. H. 4. 76 a j.
") Liv. 7. 17.12; 7.19. 6; 22, 1 ; 7. 28.10 a pod. ve fastech a v těch rocích. 

Pais, St. er. III str. 342; Rie. II. str. 79 nn.
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dodržováno. První oba patricijští konsulové byli dle fastů teprv zas 
r. 46 př. Kr. a to C. íulius Caesar lil. a M. Aemilius Lepidus.

Druhé místo tedy bylo r. 367 patricium reservováno, ale už 
r 342 dáno plebiscitum: uti liceret consules ambos plebeios creari.1) 
Od těch dob patriciové připouštěli plebeje na jedno místo bez ná
mitek. R. 215 zvoleni dva plebejové, ale augur volbu zmařil pro 
špatné znamení při nastoupení (hrom místo blesku) a nově zvolený 
Marcellus abdikoval (Liv. 23. 31. 13). Dle fastů kapitolských byli 
první dva plebejští konsulové r. 172 př Kr.

Volba konsulů konala se v komitiích centurijních (Liv. 1.60.4; 
Dion. H. 4. 84 a j ) a to vždy, jen r. 86 (dle Liv. ep. 80) Cinna a Marius 
„citra ulla comitia consules in sequentem annum se ipsos renuntia
verunt“. V době císařské přešla volba na senát, za silného vlivu císařů. 
Volbu musil říditi vyšší neb stejný úředník, nemohl to tedy býti ani 
praetor (Cic. ad Att. 9. 9. 3, Messalla u Geli. 13. 15. 4), r.ýbrž buď 
konsul, ať už ordinarius či suffectus2) (Liv. 3. 20. 8; 22. 33. 9 a j.), 
aneb též diktátor a tribunus militum consulari potestate. R. 43 při 
nedostatku kompetentních úředníků vykonány volby od duovirů 
s prokonsulskou mocí, zvolených za předsednictví praetorova (Cass. 
£). 46, 45). Když je jen jeden konsul, buď že při volbě jen jeden 
prošel, nebo v roce jeden zemřel nebo odstoupil, měl zbylý konsul 
vykonati volbu náhradní, avšak zákonně k tomu konsul nemohl 
býti přinucen a tak často volba náhradní se nevykonala. Když tedy 
byl r. 52 Pompeius a r. 45 Caesar „consul sine collega,3) byla to 
nepravidelnost potud, že už první volba byla omezena na jednoho. 
Z císařů Gaius r. 40 byl sám konsulem, ale jen proto, že designo
vaný kollega před nastoupením zemřel (Cass. D. 59. 24, Suet. Gai. 17); 
podobně Nero r. 68 po odstranění konsulů řádných (Suet. Nero 43).

Pravidelně úřadovali konsulové rok. Jen byli-li v poli, setrvali 
na místě až do příchodu nástupcova. Doba nástupu byla s počátku 
různá, později 15. březen a od r. 153 první leden (viz výše str. 192). 
Ale od Caesara se doba konsulátu zkracovala. Už sice za republiky 
odstoupením neb úmrtím konsulů mohly se jich ročně vystřídat! 
dvě dvojice nebo i více, ale úmyslně zkracovati úřední dobu, aby 
se řady konsulárů rozmnožily, vešlo v obyčej teprv r. 45, kdy Caesar 
(toho roku cos. sine collega) úřad 1. října složil, a byli místo něha 
zvoleni dva noví konsulové (Cass. D. 43. 46, Suet Caes. 80). Tehdy 
ovšem suffekce nastala aspoň po uprázdnění místa, ale r. 39 dali

*) Liv. 7. 42, 2 o tom plebiscitu asi pochybuje, ale pozoruhodno je, že 
sám před tím připomíná poslední dva.patricijské konsuly.

Zemřeli-li oba ordinarii v úřadě, zřizováno raději interregnum. Liv. 41. 
18. 16: periti religionum iurisque publici, quando duo ordinarii consules eius 
anni, alter morbo alter ferro perisset, suffectum consulem negabant recte co
mita habere posse.

8) Ascon. in Mil. ed. Stangl 33., App. 2. 23; Suet. Caes. 26, Plut. Pomp. 
54, fasti Cap. k těmto rokům,
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triumvirové zvoliti konsuly na rok 34 až 31, jimž už při volbě byly 
vykázány kratší lhůty.1) Za triumvirů střídaly se konsuláty roční 
libovolně s velmi krátkými Ihůtami, avšak od 1. ledna r. 29 zaveden 
zas republikánský pořádek s pravidelným ročním konsulátem, ač 
i tu dle fastů byly výjimky. Změna zas nastala mezi r. 12. a 1. př. Kr. 
Od roku 2. po Kr. jsou pak roční konsuláty výjimkou. .Mornmsen 
(II. 179 p. 3) soudil z trosek fastů, že roční konsuláty šly až do 
r. 13. př. Kr. (CIL I* 2 str. 446n). Po té době, ale ještě za Augusta se při
pomínají roční konsuláty, arci výjimečně, Cass. D.56, 26 a fasti, zvlášť 
u členů panovnického rodu a zajisté jako vyznamenání. V druhé 
polovině panování Tiberiova, za Gaia a Claudia, byl roční konsulát 
velmi řídký (Cass. D. 58. ‘20; 60. 10 a 27 a j.). Poslední doklad je 
z r. 52 po Kr. (CiL III. 844); konsuláty císařů nebyly nikdy roční, 
ba zpravidla byly kratší než občanské. Byl li císař konsulem déle 
než soukromník, bylo to pokládáno za výjimku (Suet. Claud. 14, 
Plin. Paneg. 61). Obyčejně skládali císaři konsulát ještě před usta
novenou lhůtou (Suet. Tib. 26, Gai. 17, Claud. 14 a j.). V těch dobách 
rozdělen byl mezi jednotlivé dvojice konsulů rok oddíly, někdy ne
stejnými. Oddíly ty sluly nundinia (SHA v. Alex. 28. a 43, Tac. 9). 
Nundinium2) jest vlastně týden, a neznámo, proč byly ony oddíly 
tak nazvány.

V druhé polovici vlády Augustovy byly pravidlem konsuláty 
půlroční (CIL I2 str. 548n) a stejný byl obyčej ještě za Nerona (Suet. 
Nero 15). Za Tiberia však vládla značná libovůle, takže je těžko 
určiti pravidlo;3) podobné nepravidelnosti byly i za jiných císařů 
rodu Claudiova.4) Po odklizení rodu Claudiova s trůnu zmizely půl
roční konsuláty, snad i proto, aby se zmírnily značné útraty spo
jené s tím úřadem, a začaly lhůty dílem čtyřměsíční, dílem dvou
měsíční, jež se libovolně střídaly; v III. stol. pak byla většina lhůt 
dvouměsíčních. Vyškytají se i jiné lhůty, tří měsíců, ba i jednoho, 
ale to jsou výjimky. Severus Alexander vrátil prý se zas k starému 
pořádku (SHA. Alex. 43). Suffecti potrvali až do 5. století.5) Zajusti- 
niana byl konsulát opětně roční.

Odznakem konsulským bylo 12 liktorů, sella curulis, prae
texta a paludamentum, za císařství oděv triumfální. O nástupu 
a apparitorech byla řeč už výše, str. 175 nn a 191 nn.

Postavení konsulů. Za republiky byli konsulové mezi 
řádnými magistráty nejvyšší (Cic. pro Plancio 25,61) a stejně i za 
císařství, ač moc jejich tu byla zmenšena. V úředním slohu měli

’) Cass. D. 48. 35; fasti pro r. 33 mají osm konsulů a pateré střídání:
1. leden, 1. květen, 1. červenec, 1. září, t. říjen.

-) Tak v rkp., ne nundinum.
') Cass. D 58. 20; půlroční trvání Suet. Galba 6.
4) Doklady u Mommsena IP 86.
) Symm. ep. 6. 40, v kalendáři Silviově k 9. lednu CIL P p. 383.
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i titul amplissimus (jako senát), (Dig. 35. 1. 50, Plin. paneg. 77, Suet. 
Aug. 26 a j.). Císař umírající neb odstupující jim dával vládu (Cass 
D. 53, 30). Áugustus na př. dal konsulovi Pisonovi seznam vojska 
a peněz u přítomnosti magistrátů, senátu a jezdectva.

Císaři řádní před nimi i povstávali (Suet. Tib. 31). Byl to vedle 
censury jediný úřad, který císaři přijímali a mívali v titulu. Za cí
sařství vlastně byl konsulát ještě spíš nejvyšším úřadem než v re
publice, poněvadž zanikla dictatura, ale zas na druhé straně hoj
ností konsulárů a skutečnými poměry pozbyl na ceně. Na konsulát 
připínaly se také nejdůležitější quasimagistratury, nejen prokon- 
sulát a censura, ale i nově zřízené úřady jako cura aquarum a j., 
a ty pak staly se ještě váženějšími, než konsulát. Avšak teprv re
organisaci říšské správy za Diokleciána postaven až na třetí místo; 
před ním byli úředníci s titulem viri illustres a viri spectabiles 
(cod. Theod. 6. 7. 1).

Konsulové byli si právně úplně rovni, ani při pořadí jmen není 
viděti, že by patricijský konsul byl kladen nad plebejského, ba po
řadí jmen často svědčí o opaku. Kde nebylo rozdělení, rozhodoval 
asi všude los. V písemných záznamech kladeno až do doby Tibe
riovy brzy napřed jméno toho, brzy onoho konsula.

Teprv od jeho doby vyskýtá se celkem pořadí určité, ač ani 
to není bez výjimek. Napřed kladen císař, princové a ti, kdo už 
úřad zastávali.1) Konsulové byli e p o n y m n í. Dělení konsul
ského roku za císařství vedlo k tomu, že s počátku neúředně, po
zději úředně stali še eponymními konsulové nastupující prvního 
ledna. Dle nich datováno i když už nebyli v úřadě. To počalo se 
zaváděti za Claudia. Datování dle konsulů právě úřadujících ve 
věcech soukromých bylo už za Traiana výjimkou (Mommsen 11·1 
91 p. 2). V úředních věcech datovalo se dle konsulů právě úřadu
jících až do konce II. stol., ale po Severovi AI. už ne. Jen collegia 
kněžská datovala ještě později dle konsulů právě úřadujících (XV viri 
r. 289, CIL X 3698). Čím dále, tím pravidelněji se tedy datovalo 
dle consules ordinarii. „Ordinarii“ bylo i republice původně pro
tivou k „suffecti“ ; v císařství se sice to jméno úplně nehodilo na 
prvé konsuly, ale bylo ho užíváno v pozměněném významu. Proto 
už za Nerona byli coss. ordinarii váženější (Sen. de ira 3. 31); císaři 
bývali výhradně coss. ordinarii (vyjma Gaia). Ve III. stol. eponymní 
konsul nazýval se v úředním výčtu svých úřadů consul ordinarius 
(CIL XIL 3993 z roku 235 po Kr.), kdežto ostatní jen „consules“, 
neb „menší konsulové“.* 2) „Suffectus“ v titulu se neuvádí nikde. 
Při sčítání konsulátů počítají se až do Diokleciána eponymní i ne- 
eponymní.3)

■) Dle lex lulia de maritandis ordinibus předcházel ženatý neženatému, 
otec bezdětnému.

2) Cass. D. 48. 35. σμικροτέρονς σφάς υπάτους επεκάλονν.
■■) Ephem. epigr. vol. I. p. 139, Dessau 1222 a j.
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' V době Justinianově pak byly obvyklé volby řádných konsulů; 
krom toho udílela se ornamenta consularia neb consulatus hono
rarius (Cod. Just. 10. 31. 66. 1).

Působnost byla na počátku republiky rovna pravomoci krá
lovské (Cic. rep. 2. 32. 56., leg. 3. 3. 8; Liv. 2. 1.7 a j.). Záhy však 
byla omezována.

1. Vojenské imperium zůstalo konsulům i za republiky, 
vykonáváno však bylo jen mimo pomerium. Zprvu pouze konsuly 
a po celém okrsku moci římské; avšak když se panství římské 
rozšířilo vítěznými válkami, zřizovány byly z jednotlivých dobytých 
území provincie, jež nebyly již v okruhu konsulské působnosti. Tím 
bylo konsulské imperium omezeno a to dílem na Itálii, dílem na 
místa, kde se vedla válka; odňato jim však nebylo. Od dob Sul
lových však nastala faktická změna: imperium konsulům sice zů
stalo zákonně i nadále, ale stalo se zvykem v úředním roce ne
opouštět! Říma. Tak vlastně teprv prokonsulové vstupovali do řad 
vojevůdců. Tento zvyk ovšem nebyl nijak na závadu, aby se konsul 
sám ujal vedení vojska; tak r. 74 po vypuknutí války s Mithridatem 
posláni byli do M. Asie konsulové, podobný příklad je z r. 60 př. 
Kr. (Cic. Att. 1. 19. 2). Pravidelně však šli do provincie až ex con
sulatu (Caes. b. c. 1.85.9; Velí. 2. 31. 1), takže jako konsulové 
vlastně imperia vojenského nevykonávali.

Mezi vojenským impériem konsulským a praetorským rozdílů- 
kvalitativního nebylo, ale vojska důležitější obvykle byla svěřována 
konsulům (Liv. 33. 43. 1; 41.8. 2). Různý stupeň pravomoci hyl jen 
při dilectu a při vyhlášení války. Dilectus mohli konati dle ústavy 
konsulové sami, bez dalšího snesení lidu. Dotazovati se senátu 
stalo se sice později zvykem, ale nebylo nutno, zvláště ne při 
dilectu obyčejném. I vojsko, jež mělo býti podřízeno jiným úřed
níkům. vybírali konsulové (Liv. 7. 25. 12; 32. 8. 6 ; 35. 41. 7 a j.) 
Praetoři mohli konati dilectus jen tehdy, když jim SC dilectus 
mimořádně nařídilo, nebo když by odkladem dilektu vzniklo ne
bezpečí.1)

Tumultuační dilectus konal praetor urbanus (Liv. 32. 26. 11. 
dle SC.; podobně 35. 2. 7). Též příkazy spojencům, aby poslali 
vojsko, posílal pravidelně konsul (Polyb 6. 21. 4; Liv. 31. 8. 7; Cass. 
Dio 39. 33), jen výjimkou praetor (Liv. 40. 26. 7; 42. 18. 7 a j.). 
To ovšem platilo pro Itálii. V provincii mohl místodržící svo
lávati sbory spojenců neb i občany římské, ale právně zajisté jen 
v případu nezbytí, ač to zcela záviselo na něm. Konsul jmenoval 
též důstojníky. Tribuny mil. jmenovali konsulové všecky až do r. 362, 
po té době 1/4 volena lidem (Liv. 7. 5. 9), po r. 311 pak 2/s (Liv. 
9. 36. 3) a od r. 207 všickni pro pravidelné 4 legie (Liv. 27. 36. 14). 
Jen tehdy, když konal dilectus praetor, jmenoval důstojníky on (Liv.

>) Liv. 25. 3. 4; 33. 4i. 7; 37. 2. 8; 42. 18. 7; 43. 14. 3. a j. v.
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42. 31. 5; 42. 35. 4). — Je možno, že jmenovací právo konsulů 
bylo nějak omezeno, a že v pozdější republice jmenoval si důstoj
níky každý vojevůdce, ať řádu konsulského či praetorského; aspoň 
máme doklady u praef, fabrum (Cic p. Balbo 28. 63). Jistě praetor 
tak, jako mohl důstojníka suspendovat!, mohl i obsaditi místa 
uprázdněná. Předsednictví v komitiích pro vojenské tribuny a pro 
duoviri navales zůstalo však asi trvale konsulům. Za císařství i di
lectus i jmenování důstojníků stalo se právem císařovým. —

Také právo vyhlašovati válku přiznává se jen konsulům (Cass. 
D. 39. 33), vlastně ovšem patří toto právo obci. Byla-li však ma
gistrátu ponechána volná úvaha, má-li kdo býti pokládán za přítele 
či nepřítele, měl snad konsul volnější ruku než praetor. O tom 
bližších zpráv není.

2. Civilní iurisdikce (iurisdictio inter privatos), spočátku 
nejdůležitější druhý úkol konsulů, přestala r. 367 zřízením praetury. 
Tehdy imperium domi dalo se praetorovi. Konsul nemohl pak ani 
v iurisdikcí civilní zastupovati praetora; v případech určitých vý
jimek však přece zasahují konsulové do civilního sporu:

a) Proti praetorovu rozhodnutí v civilním processu může konsul 
svou vyšší úřední mocí intercedovati.1) Proto když praetor nebo 
aedil dal trest koercični, bylo jistě možno odvolati se ke konsulovi. 
SC r. 56 po Kr. rozšířena tato appellace i na disciplinární tresty 
tribunské.* 2) Snad tedy podobně tomu bývalo dřív i u pokut prae
torských a aedilských.

b) Akt právní, který nebyl vlastním processem, nýbrž který 
se jen dál ve formě processu, zvláště adopce, emancipace, manu
misse, mohl se konati u konsula. 1 konsul, tak jako praetor, dictator, 
interrex (Liv. 41. 9. 11), prokonsul ve své provincii (Plin. ep. 7. 16. 
3 a j.), byl stále magistrátem „apud quem legis actio est“, ježto 
měl imperium (Cod. lust. 8. 48. 1 a j.). Zvláště konsulské manu
misse udržely se dlouho. Když se později pro jisté manumisse 
žádalo vyložení důvodů u konsilia, musil consilium utvořiti a jeho 
rozhodnutí přivodit! konsul (Dig. 1. 10. 1, CIL VI 1877). Ještě v V. 
stol. po Kr., zvláště při nástupech konsulských, připomínají se 
manumisse konsulské (Amm. Marc 22. 7. 1).

c) Jako v Itálii měl konsul jen imperium vojenské, kdežto 
soudní patřilo praetorovi, tak ani v provincii praetorské — převzal-li 
tam velení konsul — nepřebral tím také iurisdikce, nýbrž měl pro 
ni u sebe praetora neb propraetora. Stalo se tak r. 218 na Sicílii, 
r. 195 v Hispanii, r. 177 na Sardinii (Liv.21.49. 6; 33. 43. 5; 4L 15.6).

*) U Val. Max. připomíná se 7. 7. 6 případ, kdy konsul intercedoval proti 
praetorovi městskému Ve věci dědické.

2) Tac. Ann. 13. 28. neve multam ab iis [sc třib. pl.J dictam quaestores 
aerarii in publicas tabulas ante quattuor meses referrent, medio tempore 
contra dicere liceret deque eo consules statuerent.
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Změna nastala, když se později užívalo prokonsulů na doplnění 
nedostačujícího počtu praetorů pro místodržitelství. Z Cic. Verr. 2. 
16. 39 lze soudit, že i konsul tu prováděl iurisdikci; Pravidlem 
připadla provinění iurisdikce prokonsulovi za doby Ciceronské 
a pozdější.

d) Fideicommissum. Požádal-li testátor universálního neb 
částečného dědice, aby vyplatil nějaký odkaz osobě třetí, k dědění 
neoprávněné, nenazýval se tento odkaz legatum, nýbrž fideicommissum, 
a poněvadž to byl jen mravní závazek, nemohlo vlastně býti jeho 
splnění vymáháno žalobou. Avšak už Augustus měl konsuly k tomu, 
aby donucovali dědice k plnění fideicommissa (lust. Inst. 2. 23. 1), ale 
jen v určitých a zvláštních případech. Tak postupováno bylo i po
zději, až Claudius nařídil definitivně, aby v Římě rozhodovali o fidei- 
eommissu ve vážnějších případech konsulové, v lehčích případech 
dva praetores fideicommissarii, v provinciích pak místodržící.1) 
Praetor fideicommissarius neb de fideicommissis připomíná se v Dig. 
32. 78. 6 a na nápisech (Dessau, čís. 1086, 1179). Rozdíl mezi 
legatum a fideicommissum však potrval a jest tedy dozor nad 
fideicommissum zřízení mimořádné.

e) Ustanovování poručníků v starší době nenáleželo úřadu; 
pokud vůbec se za republiky vyškytalo něco takového, byl to 
výkon zvláštním zákonem svěřený určitému magistrátovi.* 2) Teprve 
Claudius dal toto právo konsulům, kteří mohli osobu k poručnictví 
navrhnutou k přijetí i donutiti (Suet. Cl. 23; lust. Inst. 1. 20. 3). 
Ovšem týkalo se to jen ustanovení poručníka extra ordinem, když 
nebylo zákonného (legitimus, testamentarius; Plin. Ep. 9. 13. 16.) 
Císař Marcus svěřil to jednomu praetorovi (pr. tutelarius, SHA v. 
Marci 10). Fideicommissa a ustanovování tutora skutečnými juris
dikcemi nebylo. Je proto vlastně divno, že se za císařství vůbec 
mluví o konsulské iurisdikci.3) Tato „iurisdikce“ vykonávala se buď 
osobně, nebo zvláštním zástupcem (Dig. 49. 1. 1. 3). Rozsah pů
sobnosti té iurisdikce nikde se neoznačuje přesně, snad to byla 
kompetence appellační, jak lze souditi z Plin. Paneg. 77, kde se 
tvrdí, že Traianus někdy pře ad praetores remittebat. Za 
císařství bylo ve věcech civilních odvolání k senátu neb k císaři 
(Tac. Ann. 14. 28; Suet. Nero 17). Ježto senát nebyl možný bez 
magistrátního předsednictví, tedy i tu vlastně appellace k senátu 
šla ke konsulovi, jehož konsiliem tu byl senát. Jako k němu císař 
appellace obyčejně delegoval,4) tak zdá se, že i senát ponechával 
je konsulům samým. Z provincií císařských ovšem od soudce

9 Suet. Cl. 23; Dic. 1. 22. 32; Quint. Inst. or. 3. 6. 70.
2) Dig. 26. 1. 6. 2. tutoris datio neque imperii est neque jurisdictionis, 

sed ei soli competit, cui nominatim hoc redit vel lex,vel SC vel princeps.
3) Ovid. Ex Ponto 4. 9. 43; Cass. D. 60. 4; Tac. Ann. 13. 28; Geli. 13. 25. 2; 

Plin. Paneg. 77; Suet. Cl. 14; SHA v. Hadriani 8 a j.
4) O delegaci senátu mluví Suet. Nero 17.
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císařem zřízeného k senátu se odvolati asi nebylo možno, jen 
k císaři; z Říma, z Italie a provincií senátních šlo ovšem odvoláni 
na konsuly a k senátu, také však někdy k císaři. Jen Gaius (Suet. 
Gai. 16) a někteří pozdní císařové . se appellace k sobě vzdali 
(Probus, Tacitus). Senát tedy konal své právo delegací na konsula, 
ten často pak skrze svého zástupce, od něhož bylo odvolání ke 
konsulovi (Dig. 49. 1. 1. 3), a snad též od konsula na konsuly 
a senát (SI 1A v. Marci 10 by tomu nasvědčovalo). Císař odvolání od 
výroku konsulského dal senátu (v. Marci 10), ale odmítl toho, kdo 
se odvolal z výroku senátu (Dig. 49 2. 1. 2); jen Gaius připouštěl 
tyto appellace.

3. Kriminální iurisdikce. Skutečné vykonávání krimi
nální iurisdikce vlastně provokací a quaesturou bylo u konsulů 
omezeno.

a) V řízení provokačním sice konsul zásadně iudikaci měl, 
ježto on jen mohl svolati komitia, a quaestoři byli pouze jeho man- 
datáři, vskutku však jí nekonal.

b) Zvláštních trestních vyšetřování v staré době konsul též 
nekonal, později pak on neb jiný magistrát jen nařízením lidu za 
suspense provokace (aspoň se nikdy při tom provokace nepřipo
míná), a právě proto tedy zřídka. První příklad je z r. 414 př. Kr. 
(Liv, 4. SO), ovšem nejistý. Určité doklady jsou z r. 167 (Liv. 42. 21. 
22) a z r. 141 (Cic. de fin. 2. 16.54) o vyšetřováních pro těžká pro
vinění v úřadě. V obou případech přenechal lid opatření soudců 
vyšetřujícímu senátu. V prvém případě přidělil to senát praetorovi, 
v druhém konsulovi, takže tím pro ten případ býla jaksi obnovena 
stará trestní iudikace. Také známe i jiná vyšetřování na základě SC, 
na př. cognitio konsulská r. 132 proti přívržencům Ti.Graccha (Cic. 
Lael. 11.36; Val. Max. 4. 7. 1), r. 121 proti přívržencům C. Graccha 
(Liv. ep. 61; Cic. de or. 2. 25. 106 a j.), jednání Ciceronovo proti 
Catilinovcům. Byla to vlastně nezákonná porušení provokačního 
práva, poněvadž senát usurpoval moc lidu.1)

c) Porušení mezinárodního práva jest trestní skutek, který se 
trestal vydáním nepříteli. Vyšetřoval konsul (Cic. rep. 3. 18. 28), 
a odvolání od jeho výroku k lidu nebylo. Aspoň kaudijští důstoj
níci, ač se chtěli vydání vyhnouti, nedovoiávali se provokace (Liv. 
9. 8). Přes to někdy konečné rozhodnutí ponecháváno bylo lidu, 
který výrok konsulský buď schválil anebo zavrhl,* 2) ale ani tu asi 
nelze dobře mluviti o provokaci, a jistě nebylo nutno dovolávati se 
takovéhoto rozhodnutí neb stvrzení lidem. Konsulové obyčejně řídili 
se dobrým zdáním fetiálů a snad i pontifiků,3) jejichž hlas ovšem 
byl jen poradní.

’) Srv. též výklad o SC ultimum v odstavci o senátu.
2) Diod. 14. 113; Liv. 5. 36. 17; Cic. de off. 3. 30. 109.
3) lze souditi z Varrona u Nonnia s. v. fetiales, ed Lindsay p. 850.
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d) „Militiae“ měl konsul iurisdikcí nad lidmi svými i nepřátel
skými. Provokace, aspoň s počátku byla nemožná. Ale někdy mezi 
r. 124 — 108 i imperium militiae jí bylo podrobeno.’)

Trestní process proti římskému občanu nevojínu patřil před 
soud v Římě ; byl-li nepřítomen, mohl býti sem volán. Processy 
proti neobčaníím v Itálii a v provinciích náležely před forum jejich 
vladařů neb obcí. Úředník „militiae“ (i v provincii) mohl krom 
svých vojáků soudit jiné jen tehdy, odňal-li je jaksi jejích zákon
nému soudci, to však stávalo se zpravidla až po dotazu u senátu. 
Stalo se pravidlem, že v Itálii každý případ, který byl vzbouřením 
proti panství římskému (Liv. 8. 10. 7; 10. 7. 3; 28. 10. 4 a j), nebo 
zločiny, které byly obecně škodné,* 2) vyšetřoval obyčejně po SC 
konsul, nebo byl-li konsul zaneprázdněn, tedy praetor (Liv. 39. 29. 
8, 38. 3; 40. 37. 4, 44. 6 a j.). Taková vyšetřování dála se proti 
občanům i neobčanům, ba i proti magistrátům. Dálo-li se toto 
trestní řízení „militiae“, nebylo při něm provokace. Rozsudek musil 
se vykonati arci militiae, přišel-li však takto žalovaný do Říma, 
jistě nastávalo nové řízení. Teprv koncem II. století př. Kr., snad 
r. 123 zákon Semproniův, rozšířil pro občana provokaci i na obor 
militiae (Cic. pro Rab. ad pop. 4 12), ač není známo, dbalo-li se 
toho vskutku vždycky.

Konsulská iurisdikce kriminální nabyla za Augusta zcela jiného 
vzezření: bylof možno pro každý zločin žalovati i u císaře i u kon
sula i u senátu, a konsul byl při rozsudku vázán SC. Je to vlastně 
iudikace senátní, jen formálně .konsulská. Vedle toho trvaly staré 
řádné soudy (na př. quaestio maiestatis Tac. Ann. 1. 72; Suet. Tib. 
8. 58), a volba soudu záleží bud' na žalobci neb na úřadu samém. 
Tak Piso chtěl se dostaviti před praetora „de veneficiis“ (Tac. 
Ann. 2. 79), ale žalobce hnal věc před konsuly (3. 10); tu také zů
stala, nechtěl-li ovšem císař sám věc přejmouti (ib.) — Senát (vlastně 
konsulové) mohli asi i odmitnouti žalobu (Tac. Ann. 4. 21 ; 13. 10), 
a to jak proti osobám vyššího stavu (hojnost dokladů u Tacita), 
tak i nižšího3 4) Zvláště dálo se to při zločinech politických a úřed
nických,3) ale často i při jiných.

4. Až do zřízení censury r. 444 měli konsulové na starosti 
konání censu a lectio senatus; doplňování senátu podrželi i po
tom, až do doby zákona Oviniova. Náleželo tedy původně konsulům 
i pronajímat! stavby, cla a p., což pak zřízením censury dostalo se 
tomuto novému úřadu. Avšak censura byl úřad nestálý, a tu v do
bách, kdy z té či oné příčiny censorů nebylo (jako na př. když 
Sulla činnost jejich zastavil), přejímali znova jejich úkoly konsulové.

') Ze Salt. Iug. 69 plyne, že r. IOSuž provokace proti rozsudku militiae byla.
2) jako zločinné tajné spolky při Bacchanaliích r. 186 — Liv. 39. 8 3; 

hromadné vraždy Cic Br. 22. 85 a pod.
’) Proti centurionovi, jenž zabil Agrippu Postuma: Tac. Ann. 1. 6 a j.
4) maiestas, často repetundae, vis důstojníka Suet. Tib. 30; vražda: Tac. 

Ann. 3. 14. 22, a 23: 4. 22; Hist. 4. 40 a j ; podložení dětí: Tac, Ann. 3. 2\ a j.
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5. Konsul měl právo svolávati komitia: a) řídil volby magi
strátů patricijských, konsulů, praetorů, censorů, aedilů kurulských 
a quaestorů.1) Jen první aedily kurulské jmenoval diktátor (Liv. 6. 
42.14) a také quaestory (Cic. in Vat.5. 11; Velí. 2. 92, 3). Diktátora 
jmenoval jen konsul. Konsulských voleb nemohl praetor říditi. R. 49 
sice jmenoval diktátora praetor a touž dobou předsedal praetor 
i konsulské volbě, ale obojí se zřejmě pokládalo za protizákonné 
(Messala u Gell. 13. 15. 4; Cic. Att. 9. 9. 3; 15. 2). Že by praeter 
řídil volby censorů, aedilů, quaestorů místo konsula, toho není do
kladu, jen u vigintisexvirů se tak dálo.* 2) Co se týče úředníků mimo
řádných, byl vždy způsob jejich zřízení v příslušném zákoně 
označen; v případech vážnějších náleželo zříditi je konsulům (Liv. 
8.16.12; 9.'28. 2; 32. 2. 7; Cic. p. Mil. 8. 22. a j.).

b) Konsul měl právo přivoditi usnesení lidu, zákon. O právo 
to však dělil se s praetorem městským, s nímž v této věci měl 
úplně stejnou kompetenci (Liv. 27- 5. 16); jediný rozdíl byl v tom, 
že konsul obyčejně navrhoval zákony důležitější, ale nebylo to 
nijak nutno; je příklad (Liv. 45. 21), že praetor navrhl i prohlášení 
války. Konsul mohl svolávati komitia kurijní, centurijní i tributní 
a říditi jejich jednání; theoreticky mohl býti místo konsula praetor 
při komitiích centurijních i tributních, avšak dle římských zvyklostí 
řídíval asi pravidelně centurijní komitia konsul sám.

6. Stejně ani právo svolávati senát nepatřilo jen konsulům 
samým, ačkoli jim bylo v této pravomoci přiznáváno prvenství do 
značné míry. Byli-li v Římě neb blízko (Cic. fam. 10. 12), svolávali 
senát oba společně, snad aby zamezena byla intercesse kollegiální. 
Nebyli-li v Římě neb na blízku, svolával se senát jen výjimkou 
(Cic. fam. 12. 28. 2). Konsul mohl intercedovati, povolával-Íi senát 
praetor, jemuž toto právo příslušelo a jímž také vykonáváno bylo 
(Liv. 33. 21. 9; 42. 21. 8 a j.). Jindy buď konsulové mlčky souhlasili, 
anebo praetor byl k svolání senátu vybídnut SC neb rozhodnutím 
komitií, proti nimž konsulové báli se intercedovati (Liv. 42. 21. 8), 
poněvadž pokládalo se to za neslušné (Cic. d. imp. Pomp. 19. 58). 
Jen za nepřítomnosti konsulů byli při svolávání senátu praetoři 
jejich oprávněnými zástupci. Konsulové přijímali všechny zprávy 
pro senát, odpovídali na ně, prostředkovali mezi senátem a posly 
cizích národů atd.

7. Doplňkem neomezeného konsulského práva cum patribus 
acum populo agendi bylo neomezené ius edicendi. Edikty kon
sulské jsou velmi hojné, jimi svolávala se komitia a senát, mužstvo 
k dilektu, vypisovaly se na rozkaz senátu daně a slavnosti a ozna
movaly se jimi vůbec všeliké rozkazy občanům i poddaným.

*) Cic. Att. 4.2.6; Liv.7.22. 24; a j.; Varro r. r. 3.2.2; Cic p. Plane.20.49. aj.
2) Zřejmě dosvědčeno pro triumviri capitales u Festa p. 468, kdy řídí 

pr. urbanus; u jiných XXVIvirů bylo tomu asi stejně.
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8. Správa finanční. Není pochyby, že původně konsulové 
(jako dříve králové) měli neomezené právo vládnouti obecním 
jměním movitým i nemovitým. Brzy v tom však nastaly změny na 
prospěch senátu. Konsulům odňato bylo právo prodeje obecního 
polstva (třeba i jimi získaného), a jeho správa dána pak censorům. 
Stejně tomu bylo s daní, jejíž rozdělení a vybírání dálo se dle 
censu a svěřeno bylo rovněž censorům. Konsulům zůstali na sta
rosti jen incensi, k nimž censoři neměli práva. Vypsání daně (tri
butum) dálo se asi vždy konsuly, ale jistě jen na základě SC (Liý. 
23.31. 1; 24. 11. 7). Moc nad penězi v aerariu podrželi sice kon
sulové o něco déle, ale nikoli neomezenou; brzy stalo se pravidlem, 
že ani klíčů k státní pokladně neměli,1) nýbrž quaestoři. Tím za
veden trvalý dozor, zvláště když quaestoři určováni volbou (a ni
koliv jmenováním konsulů), třebas i zůstali stále konsulům pod
robeni a vykonavateli jejich rozkazů. Záhy také stalo se obyčejem, 
že výplatu mohl poukazovati nejen konsul, nýbrž i senát. Dokonce 
snad v poli mohl konsul dostati peníze jen skrze senát, jako každý 
jiný úředník?) Koncem republiky nemohl si konsul bez senátního 
svolení vžiti peníze ani na vlastní vypravení, nikdy aspoň se toho 
neodvážili, byli-li se senátem v sporu. Kořistí válečnou mohli ovšem 
konsulové nakládati dle svého uznání jako každý vojevůdce.

9. Náboženské věci. Vlastní péče o věci náboženské pří
slušela v Římě zvláštním kollegiím kněžským, doplňovaným buď 
rozhodnutími pontifika maxima nebo kooptací. Konsulové byli činni 
jen při prvém zřízení některých kollegií, tak při utvoření sboru 
„magistri Mercuriales“ při dedikaci chrámu Merkuriova (Liv. 2. 27. 5). 
Někdy však takové kněžské collegium místo konsula sestavil po
nejprv diktátor (Liv. 5. 50 „magistri Capitolini“).

Hlavní kultovní působností konsulů bylo zaslibování a plnění 
vot, konání obětí a her, prokurace prodigii, piacula a vůbec všechny 
náboženské úkony za obec.* * 3 *) Tak příslušelo konsulům stanovití 
nestálé svátky (indictio feriarum), kdežto jinak kalendář spravovali 
pontifikové. Za nepřítomnosti konsulů působil tu praetor urbanus, 
jen feriae Latinae ustanovovány byly vždy konsuly?) Slavnosti 
prosebné a děkovné nařizoval senát, ale vyhlašoval konsul, jen v ne
přítomnosti jeho zas praetor urbanus.5) Slavnosti latinské účastnili se 
všichni magistráti, ale oběť konali konsulové, nebyl-li k tomu zvlášť 
jmenován diktátor. Rovněž předsedal konsul při „ludi Romani“,

9 Cass. D. 41. 17 tvrdí sice k r. 49., že klíče měli konsulové sami; snad 
je tu nepřesnost tvrzení.

-) Lze tak soudit z Polyb. 6.15.4; Liv 44. 16.
3) Pokud ovšem o určitém jednotlivém případě zákon nestanovil jinak 

(Ov. ex Ponto 4. 9. 49; Liv. 25. 7. 9; 27. 23. 1; Gell. 4. 6. 2 a j.)
<) Cic. ad Q. fr. 2, 4L
5) Imperare: Liv. 36. 2. 2; edicere, indicere. Cic. 1.1; Liv. 31. 8. 2 a j. Liv. 

27. 51. 8.
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nejstarších hrách římských, konaných 15. září, avšak vlastní vý
prava her dána byla od r. 366 kurulským aedilům, tehdáž zřízeným. 
Ostatním hrám později zřízeným konsulové už nepředsedali. Teprv 
zas až za císařství připadly konsulům zvláště slavnost na počest 
vítězství u Aktia 2. září (Cass. D. 59. 20) a den narozenin Augusto
vých 23. září. Při hrách mimořádných, nestanovil-li zákon nic jiného, 
předsedali také konsulové (Liv. 5. 31. 2; Cic. p. Šest. 117; Cass. D. 
56. 1 a j.), rovněž přirozeně i hrám při nástupu konsulátu za císař
ství (nejstarší doklad u Front, ad Marc. 2. 1). Tím vším stal se kon
sulát už za Claudia věcí velmi nákladnou (Cass. D. 60. 27), a jeho 
výlohy rostly zejména přibýváním nádhery nástupních her. jež zvláště 
ve čtvrtém stol. byly- velmi skvělé.

10. Konsul byl kompetentní pro všechny správní věci, kde 
zákon nestanovil jinak. Tak patřila především jemu péče o bez
pečnost v městě (Tac. Ann. 4.59), svěřená vlastně magistrátům vůbec. 
Při požáru musil se konsul dostaviti k ohni (Cic. in Pis. 11.6), musil 
dozírali na vězně, zvláště když nebyli drženi v žaláři, nýbrž v domě 
magistrátově.1) Konsul mohl zapověděti nošení zbraně v městě 
(Plin. NH 34. 14. 139), vypuditi cizince.2) Konsul A. Gabinius vyhnal 
dokonce i občana, což byl skutek bez příkladu (Cic. p. Šest. 12.29; 
ad fam. 11. 16. 2).

Vůbec staral se konsul o pořádek sám, když nestačili magi
stráti k tomu zřízení (Liv. 25. 1.11; Tac. Ann. 6 13 a j). Proto také 
i SC ultimum náleží vykonati v prvé řadě konsulům. —- Na konci
IV. stol. po rozdělení říše r. 395 vznikl dvojí konsulát: v každé polo
vině říše zvláštní a držel se na západě až do r. 534, na východě 
až do r. 541. —■ Císaři někdy dávali si titul „consul perpetuus“.

§ 33. Praetura.
Praetura zřízena byla plebiscitem Liciniovým r. 367 př. Kr. (Liv. 

6.42; Dig. 1.2.2.27); bylo jí v kollegiu konsulském zřízeno místo 
menší váhy a menšího práva. Praetor je menší kollega konsulů 
(Messala u Gell. 13. 15. 4; Cic. Att. 9. 9. 3; Liv. 45. 43. 2). Obor pů
sobnosti byl mezi kollegy rozdělen tak, že zásadně vedení války 
dáno bylo konsulům, iurisdikce inter privatos jen praetorů; ostatní 
funkce pak zůstaly společný. Titul, „praetor (στςατηγόςγ vyložen 
už výše. Od jiných, později zřízených praetorů liší se označením 
„urbanus", to jest název úřední, velmi hojně dosvědčený u spiso
vatelů i na nápisech. Řecky jmenuje se στρατηγός κατά πόλιν, 
πολιτική στρατηγία, u Cass. D. άστυνόμος. Zvláštní toto označení

‘) Cass. D. 53. 3; Tac. Ann. 6. 3; Liv. 23. 41. 7 a j.
2) Cic.p Šest. 13.30; 42.10.3; v jeho nepřítomnosti smétto učiniti praetor: 

Liv. 39. 3. 5.
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pochází odtud, že praetor ten musil zůstati v městě; ovšem usta
novení, aby nebyl Říma vzdálen déle deseti dnů (Cic. Phil. 2.13.31), 
bylo asi přísně prováděno až po zřízení druhé praetury, poněvadž 
před tím výjimkou sice, ale přece užívalo se praetora i v poli (Liv. 7. 
23, 4 a 25. 12 a j). Dokud byl praetor jediný, nazýval se asi pouze 
„praetor“, na rozdíl od „praetores maiores“, t.j. konsulů; teprv zříze
ním další praetury nastala nutnost dáti jim zvláštní označení dle 
rázu přikázané působnosti, a tehdy asi stalo se označení „urbanus“ 
u nositelů nejstarší praetury obvyklým. Od těch dob také činný byl 
praetor urbanus pouze v Římě a nejbližším okolí, a to i vojensky 
(Liv. 31.26.11), ale ovšem jen pokud tomu nebránilo uvedené ome
zení jeho nepřítomnosti. Co praví Licinianus (p. 1-5) k r. 162 o praetorů 
městském, jdoucím nakupovat pozemky do Campanie, a podobný 
příklad u Liv. 27.7. 11, spočívá asi na omylu. Praetor urbanus byl 
mezi praetory vždy první.1)

Roku242 zřízeno v kollegiu konsulském čtvrté místo-) a obsa
zeno novým, druhým praetorem. Nastalo rozdělení iurisdikce. 
Praetor urbanus rozhodoval nadále jen v procesech mezi občany, 
praetor nový mezi občany a neobčany; proto slově: „praetor qui 
inter cives et peregrinos ius dicit“.* 2 3) Nepřesný a krátký je název 
„praetor peregrinus“ (Gaius Inst. 1. 6. 4. 31; Dessau 992; Cass. D. 
53.2 ξενικός a j. Jinak je jeho řecký název: ó επί ιών ξένων στρατηγός. 
(CIO. 1543). I kompetence tohoto praetora byla městská, proto 
mluvívá se o „duae urbanae provinciae“ (Liv. 43.11.8; 44. 17. 9 a j ), 
ale nebyl tak vázán na město jako praetor urbanus. Společný název 
obou praetorů vůči konsulům byl v starší době „praetores minores“, 
až ustálením jména „consules“ pro oba vyšší úředníky kollegia 
zbylo pro dva nižší prostě označení „praetores“. Asi r. 227 zřízeny 
byly dvě nové praetury,4) poněvadž bylo potřebí správců pro území 
nově získaná dobytím Sicilie r. 241 a Sardinie 238. Další dvě prae
tury utvořeny po dobytí Hispanie r. 197 (Liv. 32. 27. 6). Zákon 
Baebiuv asi z r. 181 nařídil, že jeden rok má se voliti šest praetorů, 
druhý rok jen čtyři (Liv. 40. 44. 2), snad že pro vzdálené provincie 
hispánské určováni byli praetoři na dvě leta. R. 179 skutečně zvo
leni jen čtyři praetoři (Liv. 40, 44, 2), ale zákon byl po té zrušen 
a ročně se volilo šest praetorů až do doby Sullovy. Zatím však 
rostl počet provincií (Makedonie, Achaia, Afrika, Asia, Gallia Narbon ,

’) App.. 2. 112; Plut. Brut. 7; Cass. D. 42. 22; Fe. 154: praetorem autem 
maiorem, urbanum: minores ceteros:

2) Liv. ep. 19: rok lze vysouditi z toho, že v perioše před zmínkou o zří
zení nové praetury mluví se o událostech r. 246, a po tom o r. 242. Tedy mezi 
ty dva roky padá zřízení. S tim se shoduje jakž takž Lydus de mag. 1. 33.

3) Zákon o repet. CIL I3, ř. 12, S9 a j.; iurisdictio inter peregrinos: Liv. 37. 
50. 8 a j.; iurisdictio peregrina. Liv. 32. 28. 2 a j , aneb provincia peregrina: 
Liv. 24. 44. 2 a j., tak jako u prvního praetora provincia urbana: Liv. 24. 9. 5 a j. 
a toto jméno má i za císařství (Dessau 1092, 1069; Tac. Ann. 1. 15 a j.).

') Liv. ep. 19. mezi událostmi let 229 a 225.
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Kilikie), a nad to ještě dáno praetorům řízení nově utvořených stálých 
soudních dvorů se zvláštními obory. První, jenž byl zřízen r. 149 
(quaestio repetundarum), řídil zprvu praetor peregrinus, ale už r. 123 
vlivem C. Graccha dán zvláštnímu praetorů (p. repetundi; zákon sám 
částečně zachován. CIL I2, 2. 583).

Vzrůstem kompetencí stala se nutnými nová zařízení, aby se 
umožnilo šesti ročně voleným praetorům zastati přidělené funkce: 
tak sáhlo se k prorogaci a úřad z ročního stal se dvouletým ba 
i delším, vedle toho posíláni do provincií místo praetorů prokonsulové. 
Konečně zvýšil Sulla počet praetorů na osm1) a stanovil, že všichni 
praetoři mají první rok konati v městě iurisdikcí a teprv druhý 
rok jiti do provincie (s prokonsuly). Poněvadž propraetorů bylo 
každoročně osm a prokonsulové dva, vystačili úplně pro správu 
provincii, jichž za Sully bylo také právě deset (vedle už jmeno
vaných ještě Gallia Cisalpina). Praetorům tedy zůstalo 1. soudnictví 
mezi občany, 2. mezi občany a neobčany, 3. quaestio repetun
darum (zákony o vyděračství dávány často, a těmto soudním 
dvorům vždy předsedal praetor) quaestio de ambi tu,3) qu.de pecu
latu (Cic. p. Cluent. 53. 147), qu. de malesiate,3) qu de sicariis 
a de veneficiis1) a snad i qu. de falso (ač není určitého do
kladu). R. 65 vydán zákon o nezákonném osobování občanského 
práva (Cic. p. Archia 2. 3 a scholion p. 175 ed Stangl), jímž zřízen 
také zvláštní soud řízený praetorem; a snad i pro jiné zločiny 
stalo se podobné zřízení. Rovněž i počet provincií rostl: přibyla 
Bithynie, Kyrene, Kreta, Syrie, avšak nové praetury nebyly zřízeny; 
nedostatek praetorů nahrazován všelijak, ale nejsme o tom přesně 
spraveni : snad spojovány dvě praetury v jedněch rukou, neb úřad 
prorogován na dva roky, či v čelo provincie stavěn quaestor pro 
praetore. Až Caesar r. 46 rozmnožil praetury na deset (Cass. D. 42. 
51), rok na to na čtrnáct (tarnt. 43. 47) a zas po roce na šestnáct 
(tarnt. 43. 49 a j). Augustus pak (snad r. 27) snížil jejich počet na 
osm, k nimž r. 23 přibyli dva noví praetores aerarii (Cass. D. 53, 
32; Velí. 2. 89. 3). Jen mimořádně r. 11 po Kr. bylo praetorů 16, 
poněvadž prý císař nechtěl žádného z uchazečů zamítnouti (Cass. 
D. 55. 25). Pravidelný počet praetur za Augusta v pozdějších letech 
a na počátku vlády Tiberiovy byl dvanáct; později za Claudiovců 
14, 15, 16, 18 (Cass. D. 58. 20; 59, 20; 60. 10), snad dle usnesení 
senátu. Za Claudia zrušeni byli praetores aerarii, ale za to zřízeni 
dva praetores fideicommissarii, Titus jednoho zrušil, Nerva pak

') Pomp. v Dig. 1.2. 2.32. arci tvrdí, že Salta zřídit praetur 1C, ale to 
učinil až Caesar, jak praví Cass. D. 42. 51.

0 Cic. p. Cluent. ř3. 147, ad Q. fr. 2. 3. C
·’) Ascon. in Cornei, p. 48. 50. ed Stangl; process Qabiniův r. 54 př. Kr. 

konal se před quaestorem. Cic. ad. Q. fr. 3. 1. 24; 3. 3. 3.
4) Zákon Corneliův 1.3. 1: praetor iudexve quaestionis, cui sorte obve

nerit quaestio de sicariis; srv. Cic. p. S. Rose. Am. 45; Val. Max. 8. 1. 10.
215

qu.de


zřídil jednu praeturu pro spory mezi fiskem a soukromníky (Dig 
1.2.2.32; Piin. Paneg. 36). Snad od Claudia ustálen byl počet 
18, praetorů, jenž potrval ještě za Hadriana (Dig. 1.1.). jak tomu 
bylo později, nevíme. V Konstantinopoli ve IV. stol. dle C. Theod. 6.
4. a Inst. lust. 1.39 byli tři, pak osm, v V. stol. zas tři. —Jak roz
děleny kompetence, dobře nevíme. Za Nerona bylo víc praetorů, 
než iurisdikci (Tac. Agr. 6), takže z některých praetur zbyl jen 
titul a pořádání her. —

Dle Liv. 6. 42. 12. bylo při zřízení praetury nařízeno, že praetor 
má býti patriciem. První plebej připomíná se až r. 337 (Liv. 8. 15.
9). Mommsen (II. 1- 195) pochybuje o tom neprávem, soudě, že 
zákon Liciniův se týkal celého kollegia. — O volbě praetorů mlu
veno už u konsulátů. Praetura byla roční, jen na konci republiky 
se lhůty zkracovaly; tak r. 38 př. Kr. bylo celkem 67 praetorů 
(Cass. D. ^8. 43), průměrně tedy úřadoval jeden po dva až tři 
měsíce. Roční úřadování obnoveno pak Augustem a potrvalo.

Nastoupením praetury nepočínaly vlastně hned všechny funkce, 
poněvadž se jednotlivé kompetence dělily až po nástupu. Praetor 
provinciální na př. začínal vlastně úřadovat až v provincii, protože 
před tím — jsa nepřítomen — jí spravovati nesměl (Dig. 1.16. 4). Do 
příchodu nástupcova zůstal předchůdce v úřadě. Jen velmi zřídka 
vyskytuje se výjimka. Praetor, který byl v úřadě, ale ne ve své 
funkci, mohl vykonávati povšechné funkce praetorské (jako svo
lávati lid, senát) beze všeho, a bylo-li mu to přikázáno SC, tedy 
i určité processy (Liv. 39. 38. 3; 40. 43. 2. a j.), neb dilectus (Cic. 
p. Mur 20. 42). Tím také byl často zdržován odchod místodržitelův 
do provincie, ač jindy zas senát pobízel k rychlému odcestování 
(Liv. 29 20, 4; 33. 26. 4. a j.), ale nebylo vlastně nijakých pro
středků, aby se zamezil odklad odjezdu. Také ani složení úřadu 
a odchod z provincie nespadal v jedno; úřad skládal se až v Římě 
(už také k vůli triumfu). Mohlo tedy býti praetora uvedeným už 
způsobem užito také i v době mezi odchodem z provincie a slo
žením úřadu stejně jako mezi nástupem a odchodem.

O odznacích praetorských promluveno bylo už výše. Liktory 
měli v městě dva, jinde šest. Též bylo už vyloženo o ostatním, 
co praetorům městským náleželo za republiky při úředním výkonu.

Působnost. U praetorů ve skutečnosti neplatila zásada kol
legiality, nýbrž oni si obor působnosti dělili a to nikdy ne svobodnou 
dohodou, nýbrž losováním (sortitio provinciarum). To dálo se hodně 
brzo po nastoupení (Liv. 22. 35. 5; 25. 3. 1; 28. 38. 12 a j.). Do 
losování míchal se často i senát (Liv. 35. 41. 6; 38. 42. 5), avšak 
pravidelně jen po věcné stránce, jen zřídka kdy po osobní. Tak 
r. 214 ustanovil senát výjimečně sám praetora městského (Liv. 24. 
9. 5); zastával-li který z nových praetorů úřad kněžský, jenž mu
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bráni! odejiti z Runa, omezeno bylo losování jen na praetorské 
funkce městské. (Liv. 39. 45. 4). — Před dobou Sullovou platila 
o sortitio tato pravidla:

a) Praetura městská musila býti přidělena losem a po losování 
nebyla nikdy přenášena jinému. U ní zůstal vždy týž praetor.

b) Praetura se soudní mocí inter cives et peregrinos mohla 
býti dle SC hned při losování kombinována s městskou,1) nebo po 
losováni senát přiměl praetora peregrina, že svou kompetenci man
dloval praetorů městskému a dal se užiti jinak.* 2) Někdy též zařídil 
senát losování tak, že praetor peregr. ved le své vlastní kompetence 
měl být k disposici senátu.3) Z Livia je patrno, že za války han- 
nibalské tímto dvojím použitím zvoleného téměř vždy odpadala 
praetura peregr. S ní mohl senát volněji zacházet než s praeturou 
městskou, avšak už za posledního století republiky není ani je
diného příkladu takového volného zacházení.

cj Dokud počet praetorů byl dostatečný, bylo lze vynechati 
jedno místodržitelství v provincii asi jen se svolením zákona, ne 
jen SC; aspoň se tak stalo r. 208 (Liv 27. 22) a tak snad se stávalo 
i při jiných výjimkách. Když pak provincií bylo už více než prae
torů, tu asi jednal senát samostatně. Místa z losů vypuštěná obsa
dila se buď kombinací, neb prorogaci.

Kombinace připomíná se před Sullou jen jednou: za války 
s Perseem r. 171 —168 byly obě Hispanie v jedné ruce (Liv. 45. 16. 1). 
Možná, že i tu bylo nějaké spolupůsobení lidu. Pravidlem však bý
vala za vypadlý los prorogace a to tak, že bud praetor spravující 
provincii kompetenci podržel (Liv. 23. 21.14; 22.25.6), aneb se 
ta kompetence dala praetorovi dříve jinak zaměstnanému.4) Poně
vadž senát mohl praetora užiti i k jiným funkcím, zřizoval se někdy 
i zvláštní los. Často na př. dostával praetor peregr. vojenské velení; 
tak vypráví Liv. 42. 28. 6 a 31. 9, jak ze šesti obvyklých losů udě
láno spojením Hispanii pět a šestý los sluje: quo senatus censuisset, 
t.j. senát ponechal praetora, jemuž tento nový los padne, k volnému 
užití a poslal jej k loďstvu do Brundisia. Prodlužováním místodrži
telství v Hispanii sestávalo, že bylo víc praetorů než losů; tu pak 
měl senát volnou ruku. Tak r. 190 z tří praetorů měli dva velení 
v Itálii a jeden nad loďstvem, jsou tu tedy tři mimořádné losy 
(Liv. 37.2, 1). 1 takovéto mimořádné kompetence mohly býti pro
dlužovány. Senátu patřilo rozhodnutí, kolik kterého roku má býti

0 Liv. 25. 3. 1; 35. 41. 6. sors, iurisdictio urbana et inter peregrinos, neb 
urbana et peregrina; Liv. 27.36. 11: urbana addita et peregrina.

2) Liv. 23. 30. 18, kde takto praetor peregrinus poslán pak s vojenským 
velením do Apulie.

'■·} Provincia et quo senatus censuisset: Liv. 27. 2?. 3 ; 44. 17. IO; peregrina 
cum Gallia: Liv. 27.7.8; 29.13.2.

J) Liv. 31. 8. 9: praetor s vojenským velením v Itálii, dostane jako pro
praetor Sardinii.
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zřízeno mimořádných kompetencí; bývalo to: vojenské velení, 
podřízené konsulu, někdy mimořádné kriminální vyšetřování, 
když ho nemohli provésti konsulové. Jakmile losování bylo ukon
čeno, nemohl na něm senát nic měniti, nýbrž jen usnesení lidu 
(Liv. 35. 20. 9); leda snad odstoupil-li či zemřel-li praetor.

Po Sullovi tomu všemu bylo jinak. Předně praetor v době 
svého úřadování konal iurisdikce a teprv druhý rok šel do provincie. 
Proto se i dvakrát losovalo: první rok o jurisdikcích, druhý rok 
o místodržitelstvích; první losování konalo se asi hned po designaci, 
druhé v prvním roce úředním, takže po složeni úřadu mohl praetor 
ihned odejiti do provincie. Po Sullovi neděje se zmínka o zasaho
vání a rozhodování senátu při rozdílení kompetencí. — Za císařství 
podléhalo losování o iurisdikci týmž pravidlům, jako druhé losování 
o místodržitelství. Osoby vážené však často byly z losováni vyňaty 
a kompetence jim přidělena senátem.1) Je sotva náhodou, že prin
cové, jako Drusus starší (Cass. D. 54. 32) a Domitian (Suet. Dom. 1) 
přijímali praeturu městskou. Otcové a manželé měli právo voliti 
si kompetenci (lze soudit z Tac. Ann. 15. 19).— Praetorské losování 
o provincie řídil i později senát. I tu bylo v republice více kompe
tencí než magistrátů, mimo to se připouštělo odmítnutí místodrži
telství a mnozí magistráti toho skutečně také užívali. Bývalo tedy 
nutno některé provincie pustiti z losu. Celá tato regulace dála se 
buď na počátku prvního úředního roku praetorského, nebo i během 
jeho, aby však vždy zbyl místodržícím čas k losování.

Mezery jakkoli vzniklé uhrazovaly se zas slučováním neb pro
dlužováním. Prodlužování dálo se na třetí i čtvrtý rok, slučování 
byla velmi různá. Kdo dostál dvě provincie, ustanovil do té, do 
které nešel, zástupce „pro praetore“. Losování o provincie prae- 
torské dálo se odděleně od hlasování o konsulských, někdy před 
ním (Liv. 30. 40.5; 32.28.2), někdy po něm (Liv. 28. 38. 12). Praetor 
zůstal v provincii, i když se tam octla válka vedená konsuly. Zá
konem Semproniovým z r. 123 dáno bylo senátu právo ročně Stanovití 
konsulské provincie a vyloučiti je z počtu zadatelných3) a konsulové 
ještě před nastoupením se o ně podělili; přiřčeny byly tedy kon
sulské provincie o hodně dříve než praetorské.

Mimořádné kompetence mohl pak senát vsunouti, tak r. 74 
oba konsulové válčí proti Mithridatovi a praetor M. Antonius vede 
námořní válku proti pirátům. Také komitia v té době zasahovala 
do těchto věci.

Funkce praetorů (kromě místodržitelství, z něhož se vlastně 
vyvinul samostatný úřad) byly: * 2

9 Cass. D. 53. 2 vlastně praví, že Augustus sám určoval praetorům kom
petence; snad nutno si mystiti jeho přímý vliv na SC.

2) Cic. d. domo 9. 24; p. Balbo 27. 61; d prov. cons. 2. 3.
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Civilní iurisdikce. 1 praetoři provinciální měli vlastně 
v prvé řadě jurisdikci ve zvláštních okrscích. V Římě byly dvě: 
urbana a peregrina (k této náleželi i Latinové). Stávalo se, že senát 
právní pře, které patřily praetorovi urb., dal praetorovi peregr. 
(Liv. 38. 54) a věci, které náležely praetorovi per., zas některému 
provinciálnímu praetorovi před odchodem do provincie (Liv. 43. 2.11). 
Proto praetor netoliko proces řídil, nýbrž i stanovil normy, dle nichž 
se chtěl spravovati, kde nestačil zákon. Odtud mají vznik edikty, 
rak významné ve vývoji civilního práva (Gai. 1.6). Praetorská kom
petence byla pozměněna zřízením stálých soudních dvorů (quaesti
ones perpetuae). Starý civilní proces je rozdělen na řízení (in iure), 
jež náleželo magistrátu, a na vynesení rozsudku (iudicium), při němž 
magistrát nebyl činný. Jednání „in iure“ dálo se takto: praetor dal 
před sebou stranám vykonati ty akty, které byly nutný k zavedení 
soudního řízení (legis actio), pak určil stranám buď jednotlivého 
soudce (iudicem dare), neb poslal je k porotě, různě složené dle 
povahy věci (decemviri, centumviri). Soudce nebo porota pak vy
nesli „sententiam“. R. 149 zřízena první quaesto, při nichž ma
gistrátům dáno i řízení rozsudku. Praetor stal se tak „quaesitor“1) 
anebo iudex (zákon o repet. Cic. Verr. 4, 31). Magistrát tu byl iudex 
a porota jeho konsiliem. V těch quaestionech byla tedy forma pro
cessu civilního, vskutku však to byly processy kriminální, a tak 
vlastně praetoři nabyli i působnosti v soudnictví hrdelním.

K těmto kompetencím praetorským přibyly za císařství i jiné, 
soukromoprávní: a) r. 23 př. Kr. dostal správu aeraria místo dvou 
quaestorů městských dva praetores aerarii.* 2) b) Řízení centumvirál
ních soudních dvorů v přích dědických měl vedle decemvirů litibus 
iudicandis také praetor hastarius.3) V republice spravovali ten 
dvůr bývalí quaestoři (Suet. Aug. 36), ale už za Tiberia připomíná 
se praetor (Plín. n. h. 14.22. 144), snad tedy zavedeni už Augustem.

c) Fideicommissa svěřená Augustem konsulům, dostala se 
později praetorům. Od doby Claudiovy připomínají se dva, od Tita 
jeden praetor fideicommissarius.

d) Processy mezi císařským fiskem a soukromníky dal Nerva 
zvláštnímu praetorů.

e) Poručníky ustanovoval od doby císaře Marka praetor 
t u t e 1 a r i (u) s (SHA. V. Marci 10).

f) Připomíná se na počátku 3. stol. po Kr. praetor de libe
ralibus causis (CIL X. 5398; Cod. Just. 4, 56. 1), ale není známo, 
co měl na práci. Snad řízení nějakých pří o svobodě.

') Cic. Verr. 1.10.29; quaesitor od quaestor se dělí ve schol. Asc. Cic. Verr. 
p. 236 ed Stangl.; Varro L. 1. 5. 81 a j.

-’) Tac. Ann. 13. 29; Suet. Aug. 36; Cass. D. 53. 32.
3) Dessau U60, praetor ad hastas: Dessau 950; Plin. ep. 5. 9. 5; Suet. 

Aug. 36; Val. Max. 7. 8; 1.4 a j.
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Praetury stálých soudních dvorů a praetura peregrina nedají se 
stopovati přes počátek třetího století (poslední zmínka o praetuře 
peregr. je zr. 212). Snad je zrušil Caracalla, když dal všem svo
bodným obyvatelům říše občanství. Ani iurisdikce městského prae
tora nepotrvala — jak se zdá — přes dobu Dioklecianovou (SHA.
V.Gord. 18), ale praetura sama nezanikla (Symmachus ep. 4. 59). 
Zvlášf některé praetury speciální se udržely, tak praetura tutelaris 
i de liberalibus causis připomíná se i ve čtvrtém století i v Kon
stantinopoli.1)

Řízení soudní dělilo se tedy na část in iure, čistě magistrátní 
stanovení osob, poroty a věci sporné, a na iu dicium, nalezení 
rozsudku, který porotci vynesli buď sami, bud za řízení magistrátova. 
V obojím případě měl praetor pomocníky:

a) praefecti iuri dicundo. Byli ustanovováni od polo
vice 3. stol. př. Kr. pro civilní iurisdikci na různých místech. Pů
vodně je jmenoval praetor urbanus, později částečně konsulové. 
Augustus je zrušil. (Srv. CIL X. 6104).

b) „In iudicio“ třeba poroty. Ji sestaviti, bylo povinností 
i právem praetorovým, jenž také porotcům mandát odnímal (Dig.
5. 1.58). Při sestavování poroty bylo praetorů dbáti qualifikací 
porotců pro jednotlivé processy; ta byla různá dle processu neb 
dle soudního dvora. Jiná pravidla platila pro stanovení jednoho 
soudce (iudex unus), jiná zas pro recuperatory atd. Album iudicum 
sestavoval praetor urbanus. S počátku a za Sully v něm mohli 
býti jen senátoři, to změnilo se zákonem Semproniovým r. 123 
a Aureliovým r. 70. Zvláštní seznamy porotecké pro jednotlivé 
druhy processů vznikaly až za posledních století republiky. Asi od 
r. 103 (a snad ještě dříve) bráno pro spory o dědictví po třech 
občanech z každé tribue, celkem tedy 105 soudců (t. zv. centum
viri).* 2) Zákonem mladšíhoGra kcha o vyděračství byl praetor nejen 
vázán co do qualifikace porotců, nýbrž i tím, že musil jmenovati 
do 10 dnů po svém nastoupení určitý počet soudců, na něž pak 
byl po celou dobu úřadování omezén (CIL I2 2, 583 ř. 12n). 
To snad platilo i pro jiné stálé soudní dvory, kdežto praetor 
urbanus a peregrinus měli větší volnost, že od případu k případu — 
hledíce arci k předepsané qualifikací — užívali jednoho neb více 
porotců. Sulla zřízení Grakchovo zrušil a pro důležité věci bráni 
byli soudcové zase ze senátorů. Když r. 70 zákon Aureliův dal 
porotectví privilegovaným stavům (senátoři, jezdci, tribuni aerarii) 
zavedena byla snad jediná porotní listina pro všecky pře, pokud

’) C. Theod. 7. 3; C. lust. 5. 33. 1 ; lust. nov. 13. 1.1; možná, že se udržely 
právě jen ty dvě praetury.

2) Přesně není známo, kdy tyto centumvirálni soudy vznikly, poněvadž 
se předpokládá plný počet tribuí, tedy jsou mladší než r. 241, ale první 
zmínka o nich je až z r. 91 př. Kr., kdy L. Crassus mluvil v processu centum- 
virálním. Cic. Br. 39. 144; de or. I. 39. 176.
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nebyly výslovně vyňaty (od těch dob mluví se pouze o iudices 
Cic. fam. 8. 8. 5). Sestavení té listiny patří praetorů městskému (lze 
tak soudit z Cicerona pro Cluent. 43) a listina platila pro něho 
i pro ostatní praetory s malými výjimkami (na př. processů před 
recuperatory).

Volbou lidu bylo toto právo praetorské jen mírně dotčeno, 
poněvadž jen decemviri litibus iudicandis a tresviri capitales, kteří 
rozhodovali v jistých processech, voleni byli lidem. Za války 
spojenecké porota pro „maiestas“ sestavena dle zákona Plautiova 
tak, že ne sice komitia, ale každá tribus volila 5 porotců (Ascon. 
in Cornei, p. 61. ed Stangl), ale to bylo ustanovení jen pomíjející. 
Za císařství pořizoval jednotnou listinu porotců princeps, a z ní 
sestavovaly si porotu jednotlivé soudní dvory.

3. Praetor mohl zastupovati konsuly za okolností, o nichž vy
loženo při konsulátu. Praetor tu nebyl zástupcem konsulovým, 
nýbrž jednal svou mocí, která však jen tehdy byla platna, ne
bránila li tomu vyšší moc konsulská. Zpravidla vystupoval tu praetor 
urbanus, někdy i peregrinus nebo i provinční praetor.

a) Praetoři měli vojenské imperium. 1 praetor městský mohl 
na př. konati nejen dilectus,1) nýbrž měl i své velení, jež arci 
mandoval ; jen zřídka vykonával je sám (Liv. 32. 26. 11; 7. 23. 3. 
a j). Po uplynutí roku často jako propraetor stavěn byl v čelo 
vojska (Liv. 27. 22. 5; 32. 1. 6; 41. 12. 1). Často také užívali vojen
ského velení praetoři provinční, a také triumfovali, ale těžké války 
i později svěřovány konsulům Mezi impériem konsulským a praetor
ským byl ovšem rozdíl, ač jeden druhému zpravidla nevadil. Byl-li 
však v praetorské provincii konsul, nebo praetor se octl v oboru 
kompetence konsulské, musil arci konsula poslouchat. Někdy si 
praetora k volnému užití nechal senát, jinak mohl praetorem dispo- 
novati konsul.

i) Kriminální iurisdikcí, pokud nebyla provokací odstraněna, 
měl praetor jen zastoupení konsula a zpravidla jen dle SC, Mimo 
Itálii, v provinciích, měli praetoři kriminální iurisdikcí svou, pokud 
jí ovšem nebránila vlastní iurisdikce obcí.

c) O praetorském ius agendi c. patribus a c. populo bylo vy
loženo už výše při konsulátu. Zbývá připomenouti, že za republiky 
nebylo praetorům dovoleno, aby v sezení senátu, kterého sami ne- 
svolali, dávali samostatné návrhy, teprv Augustus jim to právo dal 
(Cass. D. 55. 3). Nebyl-li nikdo z konsulů v Římě, svolával senát 
praetor urbanus,2) Někdy svolával senát praetor urbanus i pere
grinus (Liv. 23. 24. 1). Dle zvláštního SC mohl referovati i praetor 
provinční (Liv. 33. 21. 9). Cass. D. 59. 24 uvádí doklad, kdy senát 
svolávali všichni praetoři společně.

>) To ovšem je úkon domi ; Liv. 25. 22. 4; 39. 20. 4; 42. 35. 4 a j.
-) Liv. 24. 9. 5; Cass. D. 59. 24; Tac. H. 1. 47. 4. 29 a j.
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ď) Konsulové po případě zastupovali také censory, v nepří
tomnosti konsulů dělal to ovšem praetor, tím tedy měl i jakýsi 
vliv na správu jmění. — O praetorech aerarii v. u quaestury.

4. Hry. Náboženské funkce měl praetor též v zastoupenívkon- 
sulů. Ježto v starší době konsulové jen část roku dleli v Římě, 
vykonával skutečně praetor mnoho z této jejich povinnosti. R. 212 
zřízeny byly ludi Apollinares, slaveny 13. července, a ty měl od 
počátku praefor urbanus,’) také i jiné hry menšího významu (Fe 274, 
CIL l* 2 p. 396). Avšak většina her připadla jiným magistrátům. Teprv 
Augustus r. 22 př. Kr. svěřil všechny řádné hry pro vždy prae
torům.2) Tak dostala se praetorům Megalensia, dříve aedilská 
(Mart. ÍO. 41). Floralia (Suet. Galba 6, Cass. D. 58. 19; 78.22), 
nová Augustalia, jež s počátku řídili tribuni (Tac. Ann. 1. 15; 
Cass. D. 56. 46 n) a parthské hry, zřízené za Traiana (Cass. D. 
69. 2.) Ale i tu byly zas mezi praetory rozdíly: víme však jen 
tolik, že při hrách byli činni zvláště praetoři vznešenější (snad oba 
městští, Cass. D. 78.22), a že se o hrách i losovalo (Cass. D. 59, 14) 
a to ještě ve 4. stol. po Kr.3) Augustalia, jak už uvedeno, měl praetor 
peregrinus, hry parthské praetor zv. Parthicus; buď pro tuto povinnost 
nová praetura vznikla, anebo naopak starší praetura byla dle ní pře
jmenována. 1 za Diokletiana a Konstantina, když už praetura zcela 
pozbyla svého politického významu, přece trvala aspoň pro hry.4)

5. SC neb zákonem mohly býti praetorům přikázány rozličné 
jiné práce, tak na př. dávány jim frumentace (Ascon. in Cornei, p. 
49. ed Stangl). V době Augustově měli praetoři — snad jen ti, 
kteří jinak nebyli zaměstnáni — dohled nad Agustovými městskými 
čtvrtěmi (regiones, Cass. D. 55. 8).

§ 34. Quaestura.
O vzniku quaestury jsou zprávy vzájemně neshodné. Cicero 

de rep. 2. 35. 60 jmenuje quaestory při processu Sp. Cassia r. 485, 
a podobně i Livius 2. 41. 1. Její zřízení klade Livius 4. 43. do doby 
mezi zřízení plebejské magistratury r. 493 a decemvirátu r. 451. 
Podobně Pomponius (Dig. 1. 2. 2. 22 a 23) v chronologickém pře
hledu magistrátů jmenuje quaestory za magistráty plebejskými a před 
decemviry. Jen Tacitus (Ann. 11.22) klade vznik quaestury až do 
doby královské. Skoro se zdá, že většina annalistů quaestury v době 
královské neznala. Že Junius Gracchanus kladl quaesturu až do 
doby Romulovy, kárá výslovně Uipianus (Dig. 1. 13. 1), ač sám

') Liv, 25. 12. 10; 26. 23. 3; Macrob. Sat. 1.17. 28 a j.
2) Cass. D. 54. 2; V. Hadr. 3; Tac Ann. 1, 15; Agric. 6; Plin. ep. 7. 11. 

4. a j.
3) C. Theod. 6. 4. 13.
4) i v Konstantinopoli, C. Theod. 6. 4; C. lust. 1. 39.
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praví, že ji zřídil král Tullus (1. 1.). Patrně v těchto zprávách sto- 
tožňováni byli quaestoři pozdější s t. zv. quaestores parricidii 
v processu Horatiově.

Mommsen soudí (ll3, 529), že quaestura vznikla zároveň s kon
sulátem, proti výslovnému svědectví Tacitovu. Quaestura odpovídá 
konsulátu nejen původním počtem míst (2 konsulové — 2 quaestoři), 
nýbrž i tím, že suspense konsulátu za vlády decemvirů přivodila 
i suspensi quaestury (Cic. rep. 2. 37. 62; Dion. H. 10. 56). Dle Momm- 
senova mínění trvá tedy quaestura jistě od začátku republiky. 
Avšak většina badatelů míní, že quaestura přec je už z doby krá
lovské, ale ti quaestoři že pouze byli pomocníky královými v civilní 
iurisdikcí.1)

R. 421 byli (dle staré tradice) rozmnoženi na čtyři, z nichž 
dva dáni byli konsulům do pole.* 2 3 4 5) Po podrobení dolní Italie, snad 
tedy r. 267 anebo později (Tac, Ann. 11. 22 a Liv. ep. 15), vzrostl 
počet quaestorů na osm. Zdali se jejich počet zvětšoval úměrně 
počtu provincií, není známo, jen tolik víme, že Sulla r. 81 roz
množil quaestury na dvacet.3) R. 45 Caesar quaestury zdvoj
násobil, takže jich bylo čtyř i c et (Cass. D. 43. 47 a 51. Suet. Caes. 
41), ale Augustus je omezil zas na dvacet, a to zůstalo za císařství 
pravidlem.*)

Quaestura byla první otevřena plebejům, už prý při rozmnožení 
na čtyři r. 421 byla jim všechna místa přístupna (Liv. 4. 43. 4). 
Poprvé se připomínají (tři) piebejští quaestoři r. 409 (Liv. 4. 54. 3). 
O qualifikaci pro volbu quaestorem vůbec bylo mluveno už výše.

Volba. S počátku byli quaestoři snad jmenováni od konsulů. 
To praví Tacitus.5) U něho také na stejném místě je připomenuto, že 
první volby quaestorské byly r. 447, tedy po reorganisaci obce po 
pádu decemvirů. Od té doby konaly se volby quaestorské stále 
v komitiích tributních (Cic. fam. 7. 30).

Quaestura byla úřad roční Dokud konsul sám své quaestory 
jmenoval, zajisté i oni s nim zároveň úřad nastupovali i z něho 
odstupovali. Po volbě však této nutnosti nebylo, a vyvinul se časem 
obyčej, že quaestoři nastupovali 5. prosince. Tak celkem tomu 
bylo i za císařství. Přirozeně ovšem quaestura mimořímská musila 
býti zastávána až do příchodu nástupcova prorogaci. Bylo pra-

') Dva byli snad až od doby republikánské (Herzog 1 78). Název sám 
(quaestor = quaesitor) by tomu svědčil.

2) Roku zřízení sice Livius výslovně neuvádí, ale z 4. 43. 3. vysvítá, že 
míní r. 421.

3) Tac. Ann. 11. 22; také částečně zachována nápisně lex Cornelia de 
XX quaestoribus: CIL 1- p. 108.

4) Lze souditi z Veli. 2, 89; o jiných důvodech srv. Mommsen il3, 528, p.2.
5) Ann. 11. 22; lunius Gracchanus Ulp. Dig. I. 13. 1. však tvrdí, že už za 

Romula byli voleni lidem, podobně Plut. Popi. 12., kdežto Livius o vzniku 
volby mlčí. Správná je zpráva Tacitova.

223



vidlem, že quaestor přidělený konsulovi zůstával tak dlouho v úřadě, 
pokud konsul. Tak na př. konsulu L. Aureliovi r. 12*5 senát pro
dloužil velitelství v Sardinii, a jeho quaestor C. Gracchus tam 
s ním byl celá tři léta (Plut. C. Gr. 2). Druhý (a další) rok zastáván 
jako proquaestura. — Odznaků úředních quaestoři neměli. Jen 
byli-li pro praetore, což za republiky bývalo zřídka, za císařství 
však pravidlem, měli fasces. —- O jejicb scribae, viatores, appa
ritores bylo už vyloženo výš.

Přidělování quaestorů provinciím prováděl ročně senát (Dig..
1. 13. 1. 2). Slosování dálo se na základě SC (Cic. in Verr. 1.13. 
34; Phil. 2. 20. 50), které se stalo před nastoupením úřadu. Je možno, 
že před Sullou počet quaestorů nestačil a bylo třeba regulace; po 
Sullovi však bylo 20 quaestorů a — pokud víme — jen 17 kom
petencí. Za císařství bylo 20 quaestorů a 20 kompetencí, 2 u aeraria,
4 konsulští, 12 provinčních, 2 císařští. Když tedy buď zákonem 
neb SC provincie quaestorské byly stanoveny, byly quaestorům 
přiděleny bud volbou těch vyšších magistrátů, jimž quaestoři byli 
přikázáni, nebo losem. Volba je za republiky řídkou výjimkou, 
a magistrát musil býti k tomu zvláštním SC zmocněn, Za císařství 
mohli arci voliti nejen císařové (výslovných dokladů pro to však 
není), nýbrž i konsulové (ovšem designovaní Plin. ep. 4. 15. 6). Také 
když v letech 44—56 stáli quaestorové v čele aeraria, nebyli usta
novováni losem, nýbrž volbou císařskou.1) Jinak quaestury pro
vinční a aeraria v den nastoupení byly losovány.* 2) Dohoda nebyla 
připouštěna, stejně jako u praetorů, ale manželství a děti dávaly 
právo vlastní volby (Suet. Tib. 35).

Méně jako úřední povinnost, nýbrž spíše jako jakýsi poplatek 
za vstup do senátu (snad teprv od císařství) ukládáno quaestorům 
dláždění ulic. Není však známo, do jaké míry. Za Claudia pak 
r. 47 musili místo toho pořádati gladiátorské hry (Suet. Claud. 24). 
Tato „muneřa“ jsou zaznamenána ještě v kalendářích pátého století 
(CÍLI2 p.333 nn). Též připomínají se hry pořádané všemi quaestory 
z vlastních prostředků; císař Severus Alexander obmezil tu povinnost 
jen na quaestory císařem jmenované, kdežto ostatní dostali na hry 
peníze od státu (quaestores aerarii, SHA., v. Alexandri 43).

Jednotlivé kompetence quaestorské byly:
A) Quaestores urbani3) zváni tak patrně proto, že za 

svého úřadování nesměli odejiti z Říma; není však pro toto tvrzení 
dokladů. Tito quaestoři původně byli Jen pomocníky konsulů, jako 
i později quaestoři provinční byli pomocníky místodržitelů, a tak 
jako konsulové byli oba oprávněni samostatně, od sebe nezávisle

0 CIL XIV. 58; Mornmsen IP 559.
2) Cic. div. in Caec. 14 46; p. Mur. 8. 18. ad Q. fr. 1. 1. 3; 11 a j.
3) Dessau 1084 a j. ó ταμίας ó τής πόλεως. Dion. H. 11. 46.
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provésti každý úřední výkon; odpor kollegy ovšem výkon mařil 
(Plut. Cat. min. 18). Teprve časem vyvinuly se kompetence od- 
rňzněné.

Quaestoři měli kriminální iurisdikcí, od níž asi quaestura 
vyšla. Ještě v zákonech 12 desk vystupují jako quaestores parricidii 
(Dig. 1. 2. 2. 23; Paul. D. 247); když později význam této jejich 
činnosti ustoupil do pozadí, zůstalo jen pouhé označení „quaestor“. 
Že staří quaestores parricidii a pozdější quaestores finanční jsou 
stejní, tvrdí i starší spisovatelé (Varro L.1.5. 81; Zon. 7.13). V anna
listické tradici vystupují poprvé v kriminálním processu Sp. Cassia, 
M Volscia, M. Camilla.1) Quaestor soudil v kriminálních processech 
v první instanci, ač neměl imperia, a při provokaci práva svolati 
komitia. Konal to jako mandatár konsulův. Tomu nasvědčuje 
i prvotní způsob jmenování quaestorů konsuly, poněvadž konsulové 
nechtěli při provokaci vydati svou auktoritu v nebezpečí.

Staré zprávy tvrdí, že quaestoři rozhodovali v kriminálních 
věcech vůbec (Paul D. 247; Dig. 1. 2, 2. 23). Označováni jsou arci 
jako soudci o parricidiu, jisté však se tu uvádí jen zločin nej
těžší v jejich titulu metonymicky. Poněvadž vedle quaestorů v po
dobné činnosti soudců při kriminálních přích podléhajících provo
kaci byli také duoviri, činní zvláště při perduellio (velezráda), 
lze z toho dvojího označení souditi, že zločiny proti státu soudili 
duoviri, kdežto quaestoři zločiny sprosté a proti občanům. Proto je 
Varro L. 1. 5. 81 staví vedle tresviri capitales. Zdali mohli quaestoři 
v první instanci přisouditi i menší trest než na hrdle, nevíme; ale 
sotva tomu tak bylo, neboť by tím byli měli quaestoři iurisdikcí 
bez provokace. Teprv až když byly všecky multy vtaženy do pro
vokace, mohli asi quaestoři odsuzovati i k nim; dokladů však 
o tom nemáme. — Jiných trestů, než na hrdle neb jmění, římské 
právo* pro obor domi nezná.

Jak dlouho trvala ta kriminální iurisdikce quaestorů, nevíme, 
avšak není na ní nic divného, poněvadž neměli processů politických. 
Že jsou jmenováni v zákoně 12 desek, a že se o nich zmiňuje 
Varro (L. 1. 6.91), jenž uvádí schema quaestorského processu z 2 stol. 
př. Kr., svědčí, že tak brzy nezanikla. Také do té doby neznáme 
pro takové processy jiného fora, poněvadž tribunům — jak se 
zdá — patřily jen processy proti politickým provinilcům, a aedilům 
jen v určitých příčinách, zákonem stanovených a pokutou tresta
ných; tresviri capitales pak měli jen pře takové, kde trestalo se 
multou, nikoli na hrdle. Celkem tedy zdá se nepochybno, že kri
minální iurisdikce patřila quaestorům až do zřízení stálých soud
ních dvorů.

2. Ode dávna patřila quaestorům zpráva aeraria. Konsul 
sice mohl s penězi volně nakládati, ale vžiti je z aeraria mohl jen

’) Liv. 2. 41. 11; 3. 24. 3, 25. 3; Dion. H. 8. 77; Cic. rep. 2. 35. 60; Plin. 
n. h. 34. 4, 15 a j.
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v přítomnosti quaestorově, jenž mu je vydal a přirozeně také 
účtoval. Aerarium bylo v templum Saturni, a quaestorové měli 
k němu klíče. Jim patřilo miti nad ním veškerý dohled, opatřovat) 
peníze i signa, která při odchodu vojska se mu před branami vy
dávala a po návratu přijímala (Liv. 3. 69 8; 7. 23. 3), stejně i listiny 
státní, pokud byly v aerariu. (Tac. Ann. 13. 28). K tomu patří 
účetní knihy a doklady, později zvláště účty místodržitelů a pro
vincií (Cic. Verr. 3. 79. 183; in Pis. 25. 61 ; Gell. 4. 18. 9 a j ). Také 
se v aerariu opatrovaly smlouvy za obec učiněné, pokud byly pro 
obec spojeny s nějakým příjmem neb vydáním, dále seznam osob, 
které dostávaly mzdu neb diety') a jiné listiny. SC chována byla 
dlouho v chrámu Cererině pod dozorem aedilů plebejských, později 
však (snad od doby zřízení kurulské aedility) uložena byla v ae
rariu pak společným dozorem aedilů a quaestorů, až r. 11 př. Kr. 
dán byl tento dozor quaestorům samým (Cass. D. 54. 36). Co se 
týče zákonů, tu byly jednotlivě už i dřív přechovávány v aerariu, 
ale obecně bylo to nařízeno až r. 62 (schol. Bob. pro Sest., ed Stangl 
p. 140; Cic. leg. 3. 4. 11; Suet. Caes. 28). Podobně zápisy o přísa
hách magistrátů a senátu (Val. Max. 2. 8. 1), album iudicum (Cic. · 
Phil. 5. 5. 15) a j. Soukromých listin tam nebylo, teprv císař Marcus 
nařídil, aby zápis o každém římském dítěti 30 dní po narozeni 
uložen byl buď do římského aeraria, neb v provinciích do tabu
larii (SHA V. Marci 9, V. Gord. 4. a j.). Vedle toho uschovávána 
byla SC taky zapsáním do zvláštní knihy (Cic. in Verr. 1. 14. 37; 
Eph. Ep. 2. 273).

Snad se tak dálo i se zákony a listinami. Quaestorskou po
vinností bylo stanovití, je-li doklad správný; zvlášť svědomití úřed
nici žádávaii si pro to od referujícího konsula i přísežné potvrzení.* 2) 
Při odevzdávání aeraria byla zajisté nějaká kontrola dle soupisu; 
zpráv však není. V aerariu byly také uloženy jeho požadavky 
a věci, jež se měly v jeho prospěch prodati. Ač vlastní vybírání 
daně patřilo tribunům aerarii, přec soupis nedoplatků byl uložen 
v aerariu pod ochranou quaestorů, a jim také patřilo vymáhati je 
(Liv. 33, 42. 4). 1 seznam osob daní povinných odevzdávali od- 
stupújo censoři quaestorům (Liv. 29. 37. 6.). Stejně i státní nájemci 
byli nuceni nájemné odváděti v Římě, jen výjimkou dálo se jinak. 
Příjmy v provinciích, státem nepronajaté, placeny byly místodržitelům, 
a ti předkládali o nich účty aerariu.

Když byl kdo odsouzen při soudě k náhradě peněžní (na př. 
při peculatu, repetundách), stal se dlužníkem aeraria a podléhal 
quaestorské exekuci.3) Výjimku však tvořily pokuty peněžní při 
soudech aedilských, které dostával aedil. Válečná náhrada vyplácela

>) Zákon Sullův o quaestorech; Front, de aq. 100.
2) Plut. Cato. min. 17; že se do aeraria dostávaly i podvrhy, o tom 

Cic. fam. 12. 1; Phil. £>. 4. 12.
Liv. 38. 60. 8.
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se quaestorům (Liv. 32.2.2; 42.6. 11). Jen o vlastní kořisti roz
hodoval vůdce; dal-li však její Část státu — a to se stávalo často — 
přejímali ji přirozené quaestoři (Cic. fam. 2. 17.4; Att. 7. 1.6).

Že měli quaeston proti váhavým dlužníkům obce i právo 
exekuční, o tom není pochyby, avšak nevíme, jak se toto právo 
ve skutečnosti provádělo. Quaestor asi mohl prodat dlužníkovo 
jmění (Liv. 4. 15.8; Cic. Verr. 1.20. 52 a j ).

Prodej věcí na účet aeraria konal netoliko quaestor, nýbrž 
i censor. Jaký v tom byl rozdíl, není jasno, poněvadž i při mimo
řádných a velkých prodejích se připomínají quaestoři (Liv. 28.46.4). 
Vždycky prováoěli quaeston ty prodeje, které náležely běžné správě 
jmění.1) Také jmění, jež připadá obci dle závěti neb pro neučinění 
závěti, prodává quaestor (Liv. 4.15.8; 3. 58. 10.).

O tom, jak se aerariu platilo a z něho vyplácelo, mnoho 
známo není. Jen tolik je jisto, že platy neplynuly vždy přímo, po
něvadž byly i pokladny zvláštní, aerariu podřízené (na př. pokladny 
místodržících). Na př. tributum vybírali tribuni aerarii a hned vy
pláceli vojsku. Rozhodně však je účtovali quaestoři a oni také 
vyrovnávali s tribuny případné přebytky a nedoplatky. Také asi 
splácení tributa občanům opatřovali quaestoři skrze tribuny aerarii. 
Platy úředníkům, sluhům, otrokům šly jistě přímo z aeraria, podobně 
i příspěvky, které dostávali v Římě dlící hosté obce (Plut. Q R. 
43); quaestoři vůbec vůči hostům zastupovali obec, starali se 
o jejich byt a stravování, v případě úmrtí o jejich, pohřeb,2) vzne
šeným hostům posíláni byli i naproti, aby je do Runa doprovodili 
a ukazovali jim památnosti města.3)

Co se dle smluv o dodávkách, stavbách a pod. mělo od obce 
piatiti podnikateli, vyplácel rovněž quaestor na poukázku magistráta, 
jenž smlouvu uzavřel, tedy konsula (tu vyplácen vždy a bez
výjimečně celý obnos), neb censora (pokud nepřekročil úvěru po
voleného senátem: Liv. 44. 36. 7). Proto často k lokaci byl přibírán 
i quaestor (Tertull. ad nat. 1. 10; apol. 13).

O manipulaci pokladní není známo nic. O některých dnech 
bylo aerarium zavřeno.

Jiné finanční věci opatřoval quaestor jen mimořádně. Pronájmy 
prováděl sám jen ve věcech podřízených, zvláště taní, kde se to 
týkalo poct a potřeb hostů (Dion.H. 6. 93; Val.Max. 5.1. 1) a po
staveni náhrobku na účet aeraria (Cic Phil. 9. 7. 16). Někdy také 
bylo jim nařízeno, aby přijímali stavby od jiných magistrátů pro
najaté (Front, de aq. 96). Quaestoři byli také dotazováni na stav 
aeraria, jednalo-li se v senátě o otázky peněžní (ad Heren. 1.12.21; 
Tac. Ann. 1. 75).

*) Kořist aerariu odevzdaná, otroci: Plant. Capt. v. 110.
a) Plut. 1. 1.; Liv. 42. 0. 7; Val. Max. 5. 1. 1 a j.
’) Liv. 45. 13. 12.
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Byl-li dlužník quaestorem neoprávněně přidržován k placení, 
neměl asi jiného obranného prostředku, než dovolati se magistráta 
stejného neb vyššího; stejně i věřitel státu, vzpírali-li se mu quaestoři 
platit, musil se obrátiti na magistráta jiného neb na senát (Plin. 
ep. 4. 12). Právní rozhodnutí o platební povinnosti patřilo předsta
veným aeraria, tedy buď quaestorům neb praetorům aerarii (Cass. 
D. 60. 4). Teprv za Nerona, snad při zřízení t. zv. praefecti aerarii, 
dávány pře mezi aerariem a soukromníky před porotu; není však 
známo, zda se toto zařízení udrželo (Suet. Nero 17).

Poněvadž quaestoři byli mladí a nezkušení, odňal jim Augustus 
při znovuzřízení obce správu aeraria a určil, aby senát ročně volil 
z praetorů dva praefectos aerarii Saturni, jimž svěřena správa stát
ních financí.1)

R. 23 to vzato bylo mezi kompetence praetorské. Císař Ti
berius r. 16 po Kr. dal představeným aeraria jako správcům archivu 
k ruce tři curatores tabularum publicarum neb tabulariorum publi
corum, kteří měli obnovovat! poškozené listiny veřejné a doplňovati 
scházející (Cass. D. 57. 16; Dessau 972; CILVI. 916). Císař Claudius 
r. 42 zřídil jiné tresviri k vymáhání hojných nedoplatků (Cass. D. 
60. 10). On též r. 44 vrátil správu aeraria quaestorům, ale už ne 
losovaným, nýbrž určeným od císaře a to na tři léta; ti sluli 
quaestores aerarii Saturni.* 2) R. 56 znova císař Nero svěřil 
státní finance dvěma praetorům, zvaným praefecti aerarii 
Saturni, jež zas zpravidla jmenoval císař na tři roky (Tac. Ann. 
13. 28. n). Při tom zůstalo, s krátkou jen změnou po pádu Nero- 
nově (Tac. hist. 4. 9). Ale quaestores urbani proto nezmizeli; na 
nápisech jsou připomínáni často až do 3. století.3) Jaký obor pů
sobnosti za císařství měli, nevíme, snad to byla jakási sinekura, 
jako některá místa praetorská. Poněvadž však je zachován doklad 
(Cass. D. 54.36), že r. 11 př. Kr. svěřeno uschování SC j e n quaestorům, 
je možno souditi, že byli quaestoři správci té části archivu.

Quaestoři tedy byli původně konsulovými pomocníky v oboru 
domi; v poli totiž — jak se zdá — konsul s počátku těchto 
pomocníků neměl, poněvadž musili dlíti v Římě pro správu aeraria 
a kriminální iurisdikci. Diktátor také neměl quaestora. Jako zvláštnost 
zasluhuje připomenutí, že při quaestio de vi, když žaloba byla 
podána u praetora městského, losoval porotce quaestor urbanus 
(Cass. D. 39. 7).

B) Quaestoři vojevůdců.
Quaestoři vojevůdců jsou pozdějšího původu, jistě z r. 421, 

kdy zřízena druhá dvojice quaestorů. Zvláštního jména neměli. 
Byli jednotlivě přiděleni vůdcům jako pomocníci, proto mluví Cicero

9 Tac. Ann. 13. 29; Cass. D. 53. 2; Suet. Aug. 26. V. str. 215.
2) Tac. Ann. 13. 29; Cass. D. 60. 24; Suet. Cl. 24 a j.
3) Dessau 1097, 1098, 1207 a j.
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Verr. 1.13.34. o quaestorově provincia consularis.1) Spočátku byli 
tedy -pomocníky konsulů, pak provinčních praetorů, prokonsulů 
a propraetorů. Praetorům v městě úřadujícím však quaestoři při
děleni nebyli. Velmi často i u těchto vojevůdcovských quaestorů 
nastupovala prorogace. Když quaestor odešel či zemřel a vůbec 
když se jeho úřad uprázdnil, byl místodržící povinen quaestorské 
věci odevzdati vhodné osobě, obyčejně některému z legátů, který 
pak fungoval pro quaestore (Cic. Verr. act. 1.4. 11). Nemusil 
to však být legát (Cic. Verr. 1. 15. 41). — Každý místodržící měl 
jednoho quaestora, jen sicilský dva, pro západní a východní po
lovici provincie (Cic. Verr. 2. 4. 11), ježto Sicilie byla podrobena na 
dvakrát. Mezi místodržícím a quaestorem býval úzký a přátelský 
poměr (Cic. p. Plane. 11. 28; fam. 13. 26. 1 a j.). Když quaestor chtěl 
vedle jiných žalovat místodržitelé, býval při divinaci odmrštěn (Cic. 
div. in Caec. 19. 62 n).

Působnost vojevůdcovských quaestorů byla :
1. Finanční, patrně dle quaestorů aeraria. Vůdce mohl peníze 

vydávat a přijímat jen s vědomím quaestorovým, jenž také zpra
vidla přijímal obnosy mistodržitelům z aeraria zasílané a vyplácel 
je.* 2) 1 poplatky z provincie vybíral quaestor (Cic. Verr. 1.38. 95). 
On také na rozkaz místodržícího obstarával ražení peněz a často 
se i sám na nich jmenoval (Mommsen, Röm. Münzwesen 374 η). 
Měl i správu skladů (Polyb. 6. 31), vedl účty (Plut. Ti. Gr. 5 a 6) 
a skládal je aerariu, časem za součinnosti a spoluzodpovědnosti 
místodržícího. Jen při kořisti válečné bývalo — aspoň dříve — 
zvykem, že ji spravovali a prodávali důstojníci, zvláště praefecti 
fabrum (Cic. fam. 2. 17.5); ale i tu býval činný quaestor.3)

2. Vojenská. Quaestor byl u vojevůdce „particeps omnium 
rerum consiliorumque (Cic. Verr. 1. 15. 40) a proto měli podíl na 
impériu. V táboře měl určité místo (quaestorium), blízko praetoria, 
stanu vojevůdcova (Polyb. 6. 31 a j.). Dostával tři stráže, kdežto 
legát jen dvě (Polyb. 6. 35). Teprve za císařství, když místodržícím 
byli dáváni stáli senátorští legáti, stáli tito nad quaestory. Opustil-li 
vojevůdce provincii buď před časem neb na čas, zpravidla své 
imperium mandoval quaestorovi, jenž pak působil pro praetore (Cic. 
fam 2. 15. 4; Att. 6. 4 a j.) Stejně zastával quaestor vůdce, zemřel-li, 
neb stal-li se neschopen vésti úřad.

3. Soudní. Kriminální iurisdikce provinční quaestoři neměli; 
v civilním soudnictví konali iurisdikcí aedilskou (tak jako místo
držící praetorskou), a mohli i vydávati edikty (Gai. 1.6). V zastou
pení místodržícího konali ovšem i jurisdikci jeho. Změnami vrchního 
velení na konci republiky a za doby císařské změnilo se i po-

*) Ascon. in Cornei, p. ed Stangl p. 47. uvádí taky: quaestor Cn. Pompel.
2) Cic. Verr. 1. 13. 35; 1. 14. 36; 3. 76. 177; p. Flac. 19. 44; fam. 2. 17. 4.
·>) Liv. 5-, 19. 8; 35. 1. 12; Polyb. 10. 19; Gel!. 13. 25.9.
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slavení quaestorů. Lišili se pak: a) provinční, b) k o ns u lstí, 
c) císařští quaestorové. Všichni vesměs ztratili vojenskou kom
petenci.

a) Provinční quaestorové byli jen v provinciích senátních 
přiděleni místodržícím. Zřízení Dioklecianovsko-Konstantinovské, které 
učinilo celkem konec senátním provinciím, odstranilo tedy i tuto 
quaesturu; jen u zbylého prokonsula Achaje připomíná se ještě 
quaestor (Not. Dign. Or. p. 54).

b) Pro vojenské velení dostávali konsulové asi vždy 
quaestory; dokud byli v Římě, užívali jich snad jako pomocníků 
svých úředních úkonů. Když praetorové už nechodili do provincií, 
neměli quaestorů ; konsulové však ano, a byli jimi jako pro- 
quaesíory doprovázeni do provincie (Cic. p. Sest. 5. 12). Tak vznikla 
konsulská quaestura, kterou vlastně známe jen z doby Ciceronovy 
a hlavně až z císařské.1) Od r. 39 př. Kr. měl každý konsul dva 
quaestory, které si sám volil (Cass. D. 4ß. 43). Jejich úkolu neznáme; 
víme jen, že pomáhali konsulovi při sezení senátu, na př. ozna
movali SC těm, jichž se týkala.* 2) Kdy zanikli, nevíme.

c) Quaestores principis neb Augusti. Císař měl 
quaestory asi mocí svého prokonsulského imperia. Jejich úkolem 
bylo na př. čisti písemné návrhy císařovy v senátě 3) Nepřítomného 
quaestora zastupoval při tomto úkonu praetor.4) Zajisté však konali 
i jiné věci. Kolik jich bylo, nepraví se, ale rozhodně víc než jeden 
(Plin. ep. 7. 16; Cass. Ď- 78. 16 a j.), snad dva. Že je měl císař 
jako prokonsul. tomu nasvědčuje to, že je měl za života Vespa- 
sianova i Titus, jenž měl také moc prokonsulskou (CIL VI 1348). 
Jak dlouho byli, nevíme. Za Konstantina už jich nebylo; také není 
jisto, vyšel-li z nich jeho quaestor sacri Palatii.

C) Italští quaestoři.
Po podrobení Italie r. 267 zřízeny 4 nové quaestury (Tac. 

Ann. 11.22; Liv. ep. 15), které určeny byly pro lodi. Šlovou proto 
tito quaestoři classici.6) Jejich kompetence je velmi nedokonale 
známa. Jistě i oni byli pomocníky konsulů. Byli v Ostii (Cic. p. 
Sest. 17. 39; p. Mur. 8. 18 ; Velí. 2. 94. 3 ; Suet. Claud. 24), v C a 1 e s 
v Campami (Tac. Ann. 4. 27), v Gallii zapádské, neznámo kde 
(Plut. Sert. 4; Suet. Claud. 24). Sídlo čtvrtého také není známo. 
Jejich kompetence byla snad taková, jako quaestorů provinčních, 
jenže samostatnější. Vojenské imperium měli a vykonávali je (Tac. 
Ann. 4.27), ač v jejich obvodu pravidelně nebývalo vojska. Iurisdikce

*) Tac. Ann. 16. 34; Plin. ep. 8. 23. 5 a j.
-’) Tak na př. Thraseovi: Tac. Ann. 16. 34.
·>) Cass. D. 54. 25: 60. 2 ; Dig, 1. 13. 1. 2 a 4; Suet. Aug. 65; Tac. Ann. 16.27.
4) Cass. D. 78.16. Nero užíval k tomu konsulů (Suet. Nero 15). Vespasian 

svých synů (Suet. Tit. 6 a j.). Augustus později Germanika (Cass. D. 56. 26).
4 Lyd. d. mag. 1.27; κλασσικοί = ναύαρχοι.
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asi neměli, ježto italské processy nepatřily konsulům a nemohly 
tedy jimi býti quaestorům mandovány, nýbrž podléhaly praetorům. 
Jejich činnost omezovala se asi na vymáhání kontingentů vojska 
od spojenců, zvláště lodí (proto q. classici), mužstva (Plut. Sert. 4) 
a poplatků povinných do Říma, pokud ovšem tato povinnost byla. 
Kampanská quaestura zanikla na počátku císařství, gallská a ostijská 
zrušeny r. 44 Claudiem, když quaestorům vrátila se správa aeraria 
(Suet. Cl. 24; Cass. D. 60. 24).

D) Na konci republiky jeden quaestor měl t. zv. provincia 
aquaria; to byl asi dozor nad městskými vodovody (Cic. in 
Vat. 5. 12). Není známo, jaký tu byl poměr těchto quaestorů k do
zoru censorů a aedilů nad touž věcí. Za císařství tato quaestura 
odpadla.

Společně quaestorové nikdy nefungovali, leda snad u her. 
Poněvadž quaestura byla ve spojení s hrami, přešla jistě i do 
zřízení Dioklecianovsko-Konstantinovského.

§ 35. Aedilita.
Původ aedility římské jako úřadu jest hledati v nejstarších 

dobách republikánských. Zachovaná tradice klade její vznik do 
roku 494 a vidí v původních dvou aedilech pomocníky tribunů.1) 
Livius se o zřízení aedility toho roku nezmiňuje, ale předpokládá 
její existenci r. 471 (2. 56. 3), a přímo ji připomíná r. 463 (3. 6. 9).

Jméno aedilů zcela nepochybně souvisí se slovem aedes, jsouc 
adjektivem od něho odvozeným; pouze ta otázka se naskýtá, jak 
k tomuto jménu aedilové římští přišli. Už od počátku totiž, pokud 
lze sledovati, mají ráz profánních úředníků. Původ jména aedil- 
ského byl nejasný už starým Římanům. Dočítáme se u nich celkem 
dvojího výkladu; první, vyslovený Varronem (L. 1. 5. 8i), vykládá, 
že aedilis znamená toto, qui aedes sacras et privatas procuraret. 
Tento výklad je ovšem velmi všeobecný a vlastně ani z něho ne- 
vysvítá, měl-li Varro na mysli skutečně úřad aedilský. Opravdový 
vztah k němu je už ve výkladu dochovaném v Pomp. Dig. 1.2.2.21: 
ut essent qui aedibus praeessent, in quibus omnia scita sua plebs 
deferebat.* 2) Druhá skupina výkladů pak odvozovala jméno aedilů 
naivní etymologií od toho, quod facilis ad cum aditus esset.3)

Je zřejmo, že nutno vycházeti od spojení s aedes, avšak nutno 
uvážiti, v jakém smyslu toto slovo bude pojímáno, zda ve významu 
stavby vůbec, či speciálně chrámu. Prvé možnosti dal před
nost Mommsen (ll3 477), jenž přiřkl původním aedilům dozor nad

‘) Dion. H. 6. 90; Zonar. 7, 15; Fe 258, 422; Dig. 1. 2. 2. 21.
-) srv. Dion. H. 6. 90; Lyd. de mag. 1. 35; Theof. ad Inst. 1.2.7.
3) Paul. D. 12.
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prováděním staveb a překládal aediles slovem Gebäudeherren. 
Opíral se při tom o analogii s ustanoveními legis coloniae Urso- 
nensis kap. 98, dané Caesarem.

Proti tomu namítl dobře Ruggiero (DE 1211), že naprosto chybějí 
předpoklady nějaké analogie mezi původní institucí římskou aCaesa- 
rovým ustanovením pro municipium. — Mimo to nutno zdůrazniti, 
že původní aedilové byli úřadem plebejským, a tedy jejich působ
nost zůstala tímto kruhem omezena, dokud se z nich nestal také 
magistratus populi. Není myslitelno, že by čistě plebejským úřed
níkům byly bývaly přiřčeny s počátku funkce jiné, než takové,, 
které se týkaly sociálně politického rázu tohoto úřadu.

Je lépe vrátiti se k mínění staršímu a obecnému, že aedilové 
plebejští vyvinuli se z původně jen sakrálních aedilů chrámu Cereřina, 
v němž byl uchováván plebejský archiv, od jistého času dokonce 
i SC.1) Do pokladny tohoto chrámu plynuly výtěžky pokut a kon
fiskací uložených plebejskými úředníky.2) 1 později byl značně těsný 
styk plebejských aedilů s chrámem Cereřiným.

Řecky zvali se aedilové άγομανόμοι, jak svědčí uvedená místa 
řeckých spisovatelů. V pozdější době totiž, když funkce aedilské 
se ustálily, zaujímala mezi nimi nejnápadnější místo ta, která po
dobala se nejvíce athénské agoranomii. Pro dobu původní však se 
tento název nehodí.

Aedilové byli tedy s počátku úřadem čistě plebejským, a jejich 
působeni spočívalo — jak prameny vyprávějí — v pomoci, po
skytované plebejským tribunům při výkonech na ochranu plebej
ských práv a v opatrování plebejského archivu a chrámového 
majetku Cereřina. Mornmsen (II3 471) viděl v poměru tribunát-aedilita 
obdobu poměru konsulsko-quaestorského, a v plebejské aedilitě na
podobení patricijské quaestury, avšak toto přirovnání, ačkoliv pravdě
podobně vypadá, přec trpí zásadní vadou. Poměr aedility k tribunátu 
byl podstatně jiný, než quaestury ke konsulátu. To se ukázalo velmi 
brzy: kdežto totiž počet dvou konsulů nebyl nikdy překročen, ale 
za to zvyšován byl počet quaestur a zřizovány nové úřady k uleh
čení konsulské agendy(hlavně osamostatňováním jednotlivých funkci), 
vidíme u plebejských úřadů poměr obrácený: aedilové byli až do 
samého konce republiky jen dva, avšak počet tribunů stoupl záhy 
na deset. Proto plným právem možno ze dvou složek původní 
aedility (vztah k templum Cereris a vztah k tribunátu) zdůrazniti 
hlavně jejich poměr k aedes Cereris, v jeho plném významu jako 
chrámu výhradně plebejského.

Aedilita ani zdaleka neznamenala pro plebeje to, co tribunát; 
proto u srovnání s ním jeviia se jako úřad podřízený, takže Zonaras

9 Liv. 3.55.13; Dion. H. 6.90; Zon. 7.15. srv. Lange I3 856 a Rosenberg, 
Staat, d. alt. It. str. 13η.

9 Dion. Hai. 6. 89; 10. 42;' Liv. 2. 41. 10; 3. 55. 7 a j.
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mohl se o aeditech vysloviti jako o Ιπηςίται tribunů, ovšem s po
dotčením, že to bylo πρός γράμματα. Je totiž samozřejmo, že aedilové 
mající ve správě plebejský archiv a pokladnu, dostali se pravý 
těmito funkcemi do určitého vztahu k tribunům, kteří byli činiteli 
v prvé řadě politickými, a zůstali jimi i tenkrát, když vedle dosa
vadní působnosti se stali i magistráty celé obce. Blíže o tom bude 
vyloženo v odstavci o kompetencích aedilských. Rozdíl mezi tribuny 
a aedily jevil se také v sakrosanktitě. Je sice zachován výrok Catonův: 
aediles plebis sacrosanctos esse (Fe 422), a také všeobecná úvaha 
nutí přiznati aedilům jistou ochranu pro jejich účast na úkonech 
politických, ale na druhé straně je neméně jasno, že tato ochrana 
byla rozdílná od tribunské, nebyla jí rovna ani kvantitativně ani 
kvalitativně, a časem dokonce vůbec zmizela. Tato otázka zajímala 
značně i právníky římské, jak zřejmě plyne z velmi zajímavého 
místa Liviova (3. 55. 7n), jenž uvádí tam mínění „iuris interpretům“ 
o podstatě sakrosanktity. Ze aedilové později, po reformě tohoto 
úřadu, sakrosanktity neměli, je jisto jak z výslovného tvrzení uv. m. 
(§ 9.), tak i z dokladů jiných (Val. Max. 6. 1.7; Plut. Marc. 2). Aedi
lové podléhali pak magistrátům vyšším, a to i patricijským. Při zá
sadní konservativnosti římských forem státních je nemožno, aby 
byla vymizela sankrosanktita aedilská, kdyby byla bývala rovna 
tribunské. I tribunové stali se magistráty celého národa, ale vý
sadní jejich postavení a nedotknutelnost nedoznaly vůbec újmy. 
Nezbývá tedy než uznati, že ochrana plebejským aedilům posky
tována byla podstatně jiná, než u tribunů. V čem ten rozdíl byl, 
přesně říci nelze, snad v tom, že u tribunů ochrana spočívala na 
výsadě sakrálně zaručené, kdežto u aedilů jen na ustanovení zákona. 
Ten ovšem každému, kdo by aedily urazil, také hrozil tresty po
dobnými, jakými stíhána urážka tribunů,1) ale nebyl tak bezvýji
mečně prováděn.

Rok 367, vůbec tak významný pro římskou administrativu, je 
důležitý i ve vývoji aedility. Toho roku totiž zřízeny nové dvě 
aedility, a to patricijské. Od té doby pro rozlišení zvány staré 
aedility plebejskými, kdežto novým dán název kurulské.2)

Důvody toho jsou na snadě: vzrůst římského panství a jeho 
správní agendy nezbytně vyžadovaly si nějakého orgánu, jenž by 
ulehčil konsulům v běžných a drobnějších věcech správních, a vyko
nával dozor v oboru policejním, tržním, zásobovacím, dopravním atd.

Tyto funkce svěřeny byly sboru aedilů, nově rozmnoženému, 
a sice tím způsobem, že:

1. plebejským aedilům zůstaly vyhrazeny úkony, které vykoná
vali dosud jako magistratus plebei.

’) srv. Liv. 1.1.; Karlowa I. 118. a 249; Mommsen IP 472 p. 2; Ruggiero 
DE 1. 214.

-) Liv. 6. 42. 14; 7. 1. 1; Dig. 1. 2. 2. 26; Lyd. de mag. 1.33.
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2. jedině kurulským aedilům byla dána v určitém případě 
civilní iurisdikce, a vyhrazena i některá jiná práva, o nichž bude 
pojednáno níže, kdežto

3. ostatní, běžná kompetence správní (cura urbis, annonae), 
jakož i právo uložiti pokutu a předsedat! tributním komitiím při 
odvolání od ní, patřilo všem aedilům společně. Dosavadní badatelé 
uznávali obecně, že rozšíření a sespolečnění působnosti obou aedilit 
je současné se zřízením aedility kurulské. Proti tomu jsou však 
vážné důvody. Předně patrný rozdíl mezi oběma, jenž potrval vždy 
(str. 237), vedle toho kurulská důstojnost, velká i speciální práva 
nové aedility a její vyhrazení patriciům jasně ukazují, že nová 
aedilita nebyla myšlena jen tak, jak ji pozdně republikánský řád 
ukazuje, totiž jako doplněk aedility existující, jež současně byla 
reformována. Naopak je patrno, že tu rněl vzniknouti úřad nový, 
který by'spolu s praeturou zabezpečil patriciům nezkrácený vliv 
na správu, když jedno místo konsulské bylo postoupeno plebejům, 
a když věcná potřeba si nového úřadu žádala. Tato tendence patriciů 
zřejmě vysvítá ze všech míst, zmiňujících se o vzniku nové aedility. 
Nelze si dobře představiti za těchto okolností, že by kurulská 
aedilita měla býti jen doplňkem parallelním plebejské, a že by 
oběma společně hned od počátku byla určena společná kompetence. 
Naopak nutno se domívati, že z důvodů politických i věcných 
zřízen pomocný administrativní úřad v aedilitě kurulské, a teprv. 
když si plebejové vymohli i k ní přístup, že nastalo těsné spojení 
s aedilitou plebejskou, jejíž okruh působnosti takto byl značně roz
množen.

V oboru působnosti společné byla mezi aedily pak úplná 
kollegialita, každý byl oprávněn vykonati všechny úkony sem 
spadající. Z důvodů praktických však cura urbis rozdělena místně, 
každý z aedilů totiž dostal na starost jednu z městských čtvrtí. 
Od kdy tento zvyk byl, není dosti známo. Že by byl trval až od 
reorganisace aedility r. 367, jak myslí Mornmsen, není možno. 
Dosvědčeno je to až r. 45, v lex lulia municipalis (CIL P 2. 593, 
č. 24 n), jímž se poroučí aedilům do pěti dnů po nastoupení úřadu 
si městské čtvrti rozdělit! buď dohodou neb losem.

Když na samém konci republiky Caesar provedl reorganisaci 
zásobování a rozdílení obilí, ukázalo se, že dosavadní čtyři aedilové 
nestačí zastati celé frumentace: proto zřídil dvě nové aedility ple
bejské, aediles Ceriales,1) jimž cura annonae byla vý
hradně svěřena.

Reforma aedility r. 367 a brzké spojení obou aedilit dodaly 
tomuto úřadu nové podstaty i tvářností. Aedilita stala se novým 
úřadem, jenž sice kollegialitou, annuitou, volebností zachoval zvyk 
jiných magistratur, avšak přece zůstal do jisté míry zvláštním

>) Stalo se to r. 44; Cass. D. 43. 51; Dig. 1. 2. 2. 32.
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útvarem. Toho bylo několik důvodů, zejména různé okolnosti vzniku 
a politický rozdíl obou dvojic, z nichž jedna byla čistě plebejská, 
volena plebejskými hromadami tributnimi, kdežto druhá byla úřad 
kurulský, volený ve společných hromadách tributních a vyhrazený 
zprvu jen patriciům (Liv. 6. 42. 13; Dig. 1. 2. 2. 26; Lyd. de mag.
1. 38).p Plebejové ovšem brzy domohli se přístupu i na kurulskou 
aedilitu, a sice bylo ujednáno, že budou se na ní patriciové s ple
beji ročně stridati (Liv. 1. 1; Polyb. 10. 4). V posledním století re
publiky však tato zásada byla opuštěna, a vyskytují se od té doby 
patricius i plebej jako kurulští aedilové vedle sebe.2) Vždycky ovšem, 
i když oba aedilové kurulští měli býti z plebejů, byli voleni v spo
lečných tributních komitiích za předsednictví konsulova. — Dvojí 
způsob volby aedilů, jedněch jen lidem, druhých celým národem, 
nedopouštěl vzniku naprosté a důsledné rovnosti všech členů aedil- 
ského kollegia. Jevilo se to jednak v insigniích, poněvadž 
aedilům kurulským patřila sella curulis, toga praetexta, scribae, 
praecones, viatores, kdežto plebejským aedilům pouze uvedení 
apparitori, jednak v přímém označování zejména řeckými 
prameny, jež mluví o kurulské aedilitě jako o έπιφανεστέρα, 
έντιμοτερα, μείζωΐ’, άμείνων, kdežto ο plebejské jako o έλάττων, 
■νηοόεεπτέρα, καταόεεπτέραά) Také v těch výjimečných případech, 
když kdo zastával aedility obě, plebejská předcházela jako nižší 
(Liv. 22. 26. 3; Cass. C. 53. 33). Rozdíl je tedy patrný a nebyl za
hlazen ani tím, když po spojení obou aedilit stal se z ní vlastně 
úřední stupeň jediný.4) Aedilita stala se úřadem, jenž byl právě na 
rozhraní mezi začátečním stupněm republikánské dráhy úřednické — 
quaesturou, a úřady vyčšími s impériem = praeturou a konsulátem. 
Die toho, s kterého konce kariéry bylo na ni pohlíženo, jevila se 
buď slibným začátkem dalšího postupu (Cic. leg. 3.3. 7; Polyb 
10. 4. 1), nebo zas úřadem, jenž sám o sobě mnoho neznamenal 
(Cic.Verr. act. 1.13.37). Aedilský okruh působnosti byl místně omezen 
na město až do vzdálenosti jedné míle (lex lui. mun. 26), svolávati 
senátu nesměli, ale měli samostatnou iurisdikcí v určitých věcech, 
a právo svolávati do hromady appellační: tu — byť i s určitými ome
zeními — jednali samostatně, nikoliv z mandátu konsulova, jako quae
stori v kriminálních processech. Také koercice jim příslušela.

V ordo magistratuum byla aedilita mezi quaesturou a praeturou, 
avšak nebyla za republiky závazná vůbec,5) za císařství pak — jak

>) Srv. Mommsen II3 482 p 2. jenž dle Fe 436 doplněného konjekturou 
soudil, že se to stalo hned se zavedením her scénických r. 364. Ty zařídili 
aedilové kurulští toho roku, ale z jmen jejich soudí, na jednoho plebeje. 
Jistého důkazu tu však není.

-) V Ruggiero OE I 223.
3) Plut. Mar. 5; Diod. 20. 36; Cass. D. 39. 32; 53. 33 ; 54. 2,
V Rozdíl se jeví také v pravidelném bližším označování aedility; srv. 

Mommsen II3 487 p 1; Ruggiero DE 1 218.
·) Cic. d. doni. 43. 112; de off. 2. 17. 68 η ; p. Plane 21. 51; Plut. Sull. 5. 
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už uvedeno — utvořen z tribunátu a aedilit stupeň jediný, od 
něhož patriciové byli dispensováni. Zastávati quaesturu a případně 
i tribunát bylo obvyklo před aedilitou, ale aedilita ani kurulská, 
ani plebejská nebyla na ně vázána.1)

Někdy v dobách Alexandra Severa aedilita vůbec zanikla, nikdy 
po jeho době není připomínána.

Co se týče voleb a úřadování aedilského, nutno jen připome
nouti, že nástup úřadu řídil se u plebejských aedilů, pokud byli 
sami, dle tribunů, u kurulských dle konsulů. Jakmile aedility byly 
sblíženy, řídily se dle konsulů obě. Kurulští aedilové voleni byli za 
předsednictví konsulů v společných hromadách tributních, aedilové 
plebejští pak řízením tribunů v hromadách plebejských. Názor 
Mommsenův, že původně byli plebejští aedilové tribuny jmenováni, 
a teprv časem voleni, byl sice schvalován i jinými badateli,* 2) ale 
je velmi pochybný; vznikl z oné parallely mezi quaesturou a aedi
litou, Mommsenem důsledně prováděné.

Zbývá promluviti o jednotlivých kompetencích aedilských. 
Je účelno vyložiti odděleně o působnosti a) aedilů plebejských, 
b) kurulských, c) společné.

a) Působnost aedilů plebejských.
Okruh působnosti, který měli plebejští aedilové od počátku, 

nebyl sice nijak dotčen, když nastalo spojení aedilit, avšak přes to 
není snadno spolehlivě vymeziti pro nejstarší dobu jejich kompe
tenci. Jednak není pramenů současných a auktorové pozdější znali 
už jen aedilitu reformovanou, jednak nyní teprve končí kritické 
zhodnocení tradice týkající se právě těchto nejstarších dob. Proto 
výsledkem jsou tu více méně dohady.

1. Plebejští aedilové jakožto původní aeditui Cereřina chrámu 
byli i dále správci jeho archivu a pokladny (Dion. H. 6 90; Zon. 7. 
15). V archivu kromě plebiscitů (Pomp. Dig. 1.2.2.21) začala se 
časem ukládati i SC (Liv. 3. 55. 13), a patrně i všechny ostatní zá
pisy a listiny, pokud měly k plebejům vztah. O nějaké zvláštní 
pokladně plebejské u chrámu Cereřina není sice výslovných'zpráv, 
ale musíme její existenci předpokládati, poněvadž je datováno mnoho- 
záznamů o prodeji „ad aedem Cereris“ majetku toho, kdo se stal 
sacer, t.j. prohřešil se proti sacrální ochraně, skýtané sakrosanktitou.5) 
Později do ní plynuly i multy uložené plebejskými aedily, pokud 
jich nebylo přímo užito jinak.

2. Jako strážcové plebejského archivu, a tím jaksi jako správní 
úředníci plebejů, pomáhali aedilové politickým náčelníkům plebej-

*) Srv. materiál u Ruggiera DE I. 239 n.
2) Ruggiero DE I. 213; Karlowa I. 1.7.
2) Dion. H. 6.89; 10 42; Liv.2.41. 10; 3. 55. 7 a j.
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ským-tribunům -v jejich úředních úkonech, tak zejména v krimi
nální iurisdikcí politických processů.1)

Jejich činnost týkala se tu zejména zatčení obviněného (prensio) 
a provedení rozsudku, jak z míst uvedených zřejmě plyne. Samo
statné iurisdikce v takovýchto politických věcech, jak by rád 
Mommsen (II3. 475n) dokázal, neměli. 1 prensi vykonávali jen z pří
kazu auktoritou tribunů. Aby mohli aedilové tribunům pomáhati 
vydatně, byla jim časem jako koercični prostředek přiřčeno právo 
multae dicendae a pignoris capio. Tradice to kladla až do r. 454 
á připisovala je zákonu A. Aternia Vara a Sp.Tarpeia Montana (Cic. 
rep. 2.35.60; Dion.H. 10. 50); jenž však není historický.

3. Aedilům přibyla časem funkce, která se stala znamenitým 
agitačnim prostředkem k získání přízně lidu, totiž pořádati hry. 
Je zajímavo, že tato povinnost — pokud se vůbec aedilů týkala — 
byla přesně rozdělena kurulským i plebejským. Těmto patřilo se 
starati o t. zv. ludi plebei,* 2) jež byly napodobením slavných ludi 
Romani. Od kdy byly tyto plebejské hry pořádány, není možno 
určitě říci; přes různá svědectví starší (Dion. H. 6. 95; Liv. 6 42. 14), 
zdá se pravděpodobno, že teprve od poslední čtvrtiny třetího století 
př. Kr. První bezpečná zmínka je o nich z r. 216 (Liv. 23. 30. 17). 
Slaveny byly v cirku Flaminiově (Val. Max. 1. 7. 4) dne 15. listopadu, 
později i několik dní (Liv. 28. 10.7). Vedle toho patřilo plebejským 
aedilům pořádati Cerealia (19. dubna).3)

Později Cerialia však pravděpodobně přešla na Caesarem zří
zené aediles pl. Ceriales.

b) Působnost aedilů kurulských.
Zde bude promluveno jen o těch úkonech, které kurulští aedi

lové i po spojení aedilit vykonávali jen sami.
1. Civilní iurisdikce. Mezi věcmi podřízenými dozoru 

aedilů byly i trhy a vše, co s nimi souviselo. Došlo-li k civilnímu 
sporu, tu v případech zcela určitě stanovených, jako při prodeji 
otroků, dobytka a při úrazech způsobených divokostí zvířat na ve
řejných cestách, nebyl instruktorem processu praetor, nýbrž ku
rulský aedil.’) Stalo se to v zájmu věci, poněvadž aedilové na trh 
dozírající mohli v sporech odtud vzniklých iurisdikcí prováděti nej- 
učelněji. Omezení této iurisdikce jen na kurulské aedily je potvrze
ním názoru svrchu projeveného, že totiž spojení obou aedilit není 
původní. Iurisdikce aedilská byla tu samostatná, nikoliv mandatární. 
To je zřejmo jak z její podstaty, tak i z okolnosti, že měli právo

’) Dion. H. 6. 90. 7. 35; Zon. 7.15; Theof. lust. 1.2.7; Plut. Cor. 18; Liv. 29. 
30.11; 38. 52. 7 a j.

2) Liv. 23. 30. 17; 25. 2. 10; 27. 6. 19; 27. 36. P; 28. 10. 7 a mn. j.
3) Gell. 18.2.11 ; Cass. D. 47.40; srv. Cic.Verr.5.14.36 a Mommsen Il’520n.
’) Gell. 4. 2.1 ; Dig. 21. 1.1.1; 21. 1. 38. n.; srv. Ruggiero DE 1 224 η.
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vydávati t. zv edictum perpetuum, v němž vytkli své právní zásady 
(Gai. 1.6), ovšem jen pro obor iurisdikce sobě přiřčený.

2. Dedikace. Tu byla činnost aedilů asi jen výjimečná, po
něvadž dedikace opatřoval buď přímo nejvyšší magistrát, nebo byiy 
svěřeny duovirům aedi dedicandae. Také máme jen skrovné doklady 
této aedilské funkce: Cn. Flavius dedikoval r.304 aedem Concordiae 
(Liv. 9. 46. 6), druhý doklad týká se chrámu Libertatis r. 214 (Liy. 
24. 16. 19). V obou případech lze miti námitky: v prvém jde totiž 
o známého Cn. Flavia, chráněnce App. Claudia, k jehož osobě tradice 
připomínala velmi mnoho nezaručeného, v druhém případě pak není 
jisto, zda dedikace skutečně se stala za aedility. V případě Flaviově 
připomíná Livius dokonce odpor pontifika maxima „cum more 
maiorum negaret, nisi consulem aut imperatorem posse templum 
dedicare“.

Přes to však není nutno považovati za vyloučeno, že snad 
přec aedilové někdy výjimkou dedikovali, nikoliv ovšem stavby 
význačné a velké.

Je totiž v aedilské kompetenci mnoho, co původně patřilo jen 
nejvyšším magistrátům, ale časem dostalo se jinam. Velmi závažným 
tu byl kurulský stupeň tohoto úřadu

3. Hry. Cura ludorum opatřována byla vždy oběma kollegy 
společně. Při ludi R o ma n i (15. září) byli kurulští aedilové vlastně 
jen pomocníky konsulů, ale časem připadlo faktické pořadatelství 
zcela jim.1) Skutečné a plnoprávné pořadatelství vlastní měli ku
rulští aedilové při Megalesiích (10. dubr.a), založených r. 204,s) 
i při Floraliích (3. května), jež se staly ročními až r. 173.* 2 3)

c) Společná kompetence aedilská.
Cic. (leg 3- 3. 7) shrnul společnou aedilskou působnost výrokem : 

suntoque aediles curatores urbis annonae ludorumque solemnium. 
Nepřesnost toho označení spočívá v tom, že sice do cura urbis 
a annonae lze shrnouti skorém všechny společné funkce aedilské, 
avšak cura ludorum byla mezi ně — jak ukázáno — věcně roz
dělena, takže lze jen přeneseně mluviti s ní jako o funkci společné.

Aedilové stavše se úřadem správním, nabyli pravomoci značně 
rozsáhlé, jež však vzhledem k jejich praktické činnosti se jevila 
velmi mnohotvárně. Lze ji roztříditi dle těchto skupin:

1. Cura urbis, jevila se předně péčí o veřejný pořádek, tedy 
jako služba policejní ve vlastním toho slova smyslu. Aedilové tu 
dbali o bezpečnost a pořádek při všech příležitostech, jako byla 
veřejná shromáždění, průvody, slavnosti,4) sami neb na rozkaz

9 Cic Verr. 5. 14. 36; p. Mur. 19. 40; Liv. 10 47. 4; 23. 30.16; 24. 43. 7 a j ; 
Cass D 37.8

2) Cic har. resp. 13.27; Liv. 34.54. 3; Cass. D. 37. 8.
3) Cic. Verr. 5. 14. 36.
9 Macr. 2. 6. 1 a j.

238



konsulů zakročovali proti každému rušení veřejného pořádku a po
koje,1) a vůbec se snažili, aby ani mimořádné okolnosti nepřivodily 
zmatek, na př. požár, epidemie atd.* 2) Ve výkonu služebním byli 
jim podporou IHviri capitales. — S tímto dozorem bezpečnostním 
blízko se stýkal aedilský dozor nad lázněmi, lupanary, hostinci 
a vůbec veřejnými místy, zda neděje se nic proti předpisům o po
travinách, dovolených zábavách, náležitém šatu a pod.3) Přestupky 
mravnostní i občanstva svobodného podléhaly aedilské trestní 
pravomoci.4) Oni také vedli v patrnosti veřejnou prostituci.5 6)

Když se začal v Římě vzmáhati přepych, bylo mu čeleno 
zákony; dohlížeti na jejich dodržování patřilo aedilům,5) stejně jako 
péče o zdravotnictví, jež se však jevila především negativně, 
to jest uklízením všeho, co by mohlo ohroziti život a zdraví občanů.7) 
S tím souvisel další sem spadající obor aedilské působnosti, totiž 
dozor na stavby, procuratio aedium. Hlavně jim patřila správa 
budov veřejných a chrámů, a dozor nad aedituy,8 9) budov soukro
mých si asi všímali jen potud, pokud by nějak ohrožovaly obecný 
majetek neb život, na př. hrozily-li sesutím?) Večejné cesty v ob
vodu města až do jedné mile byly také pod jejich dozorem;10 11) 
pečovali o jejich náležité udržení v pořádku, zejména opravu 
a čištění. Dbali, aby po této stránce učinili své povinnosti zadost 
soukromníci, pokud jim udržování a dláždění cest příslušelo. Ne
konali-li tito udržovatelé své povinnosti, mohli aedilové úpravu 
cesty na jejich útraty skrze správce aeraria zadati. Také ovšem 
zadávali stejnou cestou „munitionem viaium“, jejichž udržovatelem 
byla obec.11)

Pomocníky jejich v tomto ohledu byli lVviri viis in urbe pur
gandis, Ilviri viis extra propiusve urbem Romam passus M pur
gandis. Duoviri byli Augustem zrušeni, poněvadž jejich funkce pak 
vykonávali jím zřízení curatores viarum, kteří dozírali na silnice už 
od městských bran.12) S péči o cesty souvisela dále účast aedilů 
při povolování, aby veřejná místa byla dočasně neb trvale něčím 
zaujata. Ve věcech důležitějších rozhodovali tu však censoři, v běž
ných aedilové. Obyčejně tu šlo o nahromadění sk!ádek, zboží, po
stavení svatyně, sochy a pod.13)

') Liv. 39. 14. 9; Gell. 10. 6; p. Sest. 44 9\
. ’) Liv. 3. 6. 9; 4. 30. 11 ; Dig. 1. 15. 1; Velí. 2. 91. 3; Cass. D. 53. 24.

3) Sen. ep. 36. 10; v. beat. 7, 3; Suet. Tib. 34; Claud 33; Tac. Ann. 2, 85 a j.
4) Dig. 48. 5. 35; Liv. 10. 31.9; 25. 2. 9; Val. Max. 6. i. 8 a j.
’’) Tac. Ann. 2. <s5.
6) Cic. Phil 9. 7. 17; CiL VI 1375 a j.
’) Dig. 21. 1 49 n; Liv. 8. 18. 4.
5) Cic. Verr. 5. 14. 36; Varro L. 1. 5. 81 ; r. r. 1.2. 2. Paul. D. 12.
9) Dig. 43. 10. 11.

>0) Lex lui. mun. ř. 25 nn.
11) Obšírné předpisy o tom jsou v lex Iul. mun. ř. 21 nn.
12) Cass D 54. 26.

Dig. 18 6. 13; 43. 10; 1. Iul. mun. uv. m.; Plin. NH 34. 6. 30; de vir. ili. 44 
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V obvodu své působnosti opatřovali aedilové i cesty milníky.1) 
Do okruhu jejich stavebně policejní pravomoci patřila i disposice 
náhrobky. Dle zachovaného nápisu* 2) je patrno, že za určitých okol
ností (dnes blíže neznámých) bylo potřebí aedilského svolení, aby 
směla býti mrtvola do náhrobku uložena. Byly tu patrně i jisté 
ohledy zdravotní.

1 ve věcech kultovních se aedilové připomínají, a to při sup- 
plikacích jako pomocnici nejvyšších magistrátů (Fe 152, 202) a při 
procurabo prodigiorum tím, že sbírali oznámení o prodigiích, ode
vzdávali je senátu, a prováděli příkazy jeho i konsulské týkající 
se prodigii.3) Samostatnější jejich činnost se připomíná při oběti 
na poctu Tellury a Cerery o idách prosincových.4)

Dále pečovali aedilové, aby ofíiciální kulty nebyly porušovány 
svévolnými úchylkami a cizími vlivy, aby nebyly zaváděny kulty 
cizí, aby při kultech dovolených nedocházelo k výstřelkům ohro
žujícím veřejný pořádek.5) Aedilové také přiváděli k platnosti na
řízení zákonů Xll desk proti kouzlům zaklínání a přenášení úrody.6)

Většinu ostatních úkonů aedilů porůznu připomínaných, pokud 
nepatří mezi funkce tržně-hospodářské, o nichž bude promluveno 
v následujícím odstavci, lze shrnouti bud' do kategorie dozoru nad 
pořádkem (dohled na pohřby Cic. Phil. 9. 7. 17), neb provádění 
zákonů proti přepychu (Ov. F. 6 663).

2. Tržní policie a hospodářský úřad.
I do této druhé, neméně rozsáhlé skupiny kompetencí patří 

dlouhá řada jednotlivých správních a dozorčích úkonů, jichž všech 
cílem byla regulace hospodářského života v Římě. Předně aedilové 
dozírali na zásobování a ceny. To bylo z nejdůležitějších jejich 
úkonů.7) Dbali tu hlavně, aby byl dostatek potravin na trhu, aby 
neuvázl potřebný dovoz, aby se potraviny nestaly kořistí lichvářů 
a zdražovatelů (dardanarii; Dig. 47. 11.6; 48. 19. 37). Často také 
darovali sami potraviny, aby ulehčili bídě,8) a ovšem měli v rukou 
rozdílení potravin, jež chudým a potřebným stát dával neb lacino 
prodával.9) Poněvadž koncem republiky právě tyto frumentace byly 
velmi četné a bylo s nimi spojeno mnoho práce, byla cura annonae 
svěřena oněm dvěma nově zřízeným aedilům, zvaným Ceriales.

’) CIL P 2, 8’9.
9 CIL VI 1/389.
·') Mart. 11, 102. 7 ; Liv. 27. 37. 8.
9 CIL I p 318, Tert. de idol. 10 ; Arnob. 7. 32.
5) Liv. 4. 30. 11 ; 25. I. 10; 33. 14. 9; Cic. har. resp. 13. 27.
6) Plin. NH 18. O. 32 n; 28. 2. 17; Sen. nat. quacst. 4. 7; Serv. Ecl. 8. 99; 

Aug. civ dei 8. 19.
Cic. leg. 3.3. 7.

8) Cic. off. 2. 17. 58; Liv. 10. 11. 9; Plin. NH 15. 1. 2; 18. 3. 15 n.
9 Liv. 30. 26. 6; 31. 4. 6; 50. 1.

240



Tak jako lichvu potravinovou, stíhali aedilové i lichvu peněžní 
pečujíce, aby dodržovány byly zákony zakazující illicitum fenus, 
a aby provinilci byli stiženi náležitými tresty.1)

Aedilové dozírali na míry a váhy,3) uchovávajíce vzory jejich 
v zvláštní místnosti na Capitolili;3) zachována jsou závaží označená 
aedilskými jmény. Za císařství byl v tomto oboru instancí aedilům 
nadřízenou praefectus urbi.

Konečně nutno připomenouti funkce aedilské, jimiž ukazovali 
se pomocníky censorů. To se týkalo hlavně disposice veřejnými 
pozemky. Aedilové totiž dbali, aby nikdo neužíval pozemků víc 
než mu dle zákona patřilo/) anebo aby soukromníci neužívali ve
řejných pozemků za pastviště pro svá stáda.5) Tyto úkony aedilů 
byly jediné, při nichž byli činni i za první milník. Kromě toho bylí 
aedilové pomocníky censorů při rozdílení vody z veřejných vodo
vodů a studní «)

3. Správa archivní.
^SC časem přenesena z Cereřina chrámu do aeraria a dána 

do ochrany quaestorů a aedilů. Kdy se to stalo, není známo, avšak 
víme, že r. 11 př. Kr. Augustus jim tuto funkci pro nedbalost vzal 
(Cass.D. 54.36). Není důvodu domnívati se s Mommsenem (II3 490a), 
že spoludozor nad aerariem byl vyhrazen jen kurulským aedilům; 
byla to funkce společná.

4. Ražení peněz bývalo výjimečně ijaedilům svěřováno, a to 
bucf kurulským, bud plebejským. Proto také připojováno označení 
aedility, avšak ne pravidelně.’)

Aedilové si vymáhali poslušnost koercičně. Prostředky, jichž 
při tom směli užiti, byly tyto:

1. verberatio vůči otrokům, histrionům a jiným lidem 
toho druhu.8)

2. multae irrogatio. Zvláštními zákony byla pro jednotlivé 
přestupky určena výše pokuty (multa maxima), až po kterou mohli 
aedilové iure coercitionis ji dávati. Jakmile však byl přestupek 
těžšího rázu, směli uložiti pokutu větší, ale postižený měl právo 
odvolati se. Iudikace dála se obvyklými formami, odvolací hromadou

') Liv. 7. 28. 9; 10. 23. 11 n; 35. 41. 9 n.
»} CIL X 8067, 1.2 a j.
') Prise, de pond. 62; Dessau 8627.
‘) Liv. 7. 16. 9; 10. 13. 14.
■') Liv. 10. 23. 13; 33. 42. 10; Ovid. F. 5. 285.
>!) Front, de aq. 94, 96, 97.
9 CIL 1-2. 422, 459, 460, 466, 469, 490 a j.
») Suet. Aug. 45; *Claud. 38; Dig. 50. 2. 12; Plaut. Trin. v. 990.
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byla komitia tributní, a to společná, bylo-li odvolání proti kurui- 
skému aedilovi, aneb plebejská, šlo-li o aedila plebejského. Řídil je 
vždy ten aedil, jenž pokutu uložil. Samostatné prensio ani vocatio 
aedilové neměli, a proto asi často se líčení konalo za nepřítomnosti 
žalovaného. Zřízení stálých soudních dvorů znamenalo vlastně konec 
aedilských odvolacích processů, avšak právně zrušeny nebyly, takže 
na př. Cicero jím ještě mohl hroziti (Verr. act. 1.12. 36), a Clodius 
takto stíhal Milona.1)

Pokuty, jež byly aedily uloženy, byly bud odevzdány aerariu. 
případně pokladně plebejské, anebo jich užili aedilové jinak, a to:

plebejští často na hry,2) plebejští i kurulští na rozmanité sta
vební účely,3) cesty, oltáře, schody a pod. Stavby světské mohli
označiti svými jmény (Varro, L. I. 5. 158).

Soltau, Die ursprüngliche Bedeutung und Competenz der aediles plebis 
(Hist. Unters. Arn. Schäfer gewidmet, Bonn 1882, str. 93 η).

Ruggiero, Aedilitas v Encicl. giuridica Italiana 13. § 1 4.
I - '

IV. Senát.
Určitější zprávy o složeni a působnosti senátu jsou od lil. stol 

př. Kr., po zákonu Oviniovu. Pro dobu starší jest nutná rekon
strukce zpáteční.

Willems, Le sénat de la république Romaine, Louvaine 
Appendix du t. I.

Bloch G., Les origines du sénat romain. Recherches sur la 
formation et la dissolution du sénat. Paris 1885.

Czyczkiewicz, Senat rzymski. Pr. Przemysl 1897.
W i 11 e m s J., Le sénat romain en l'an 65 après J. C. Musée Belge 

1901. str. 97n; 6. 1902. sfr. lOOn.
Abele Th. A, Der Senat unter Augustus. Paderborn 1907
Fischer F., Senatus Romanus, qui fuerit Augusti tempo- 

riDus. Diss. Berlin 1908.
Steck B., Senatores Romani, qui fuerint inde a Vespasiano 

usque ad Traiani exitum. Klio 1912, Beiheft.
Sin tenis Fel., Die Zusammensetzung des Senats unter Septi

mius Severus und Caracalla. Berlin. Diss. Neustrelitz 1914.

§ 36. Jméno a složení senátu.
Poradní sbor náčelníků římského státu slul senatus, to byle 

jeho trvalé úřední označeni. Člen senátu se nazýval senator, 
místo schůzek senátu pak senaculum?)

0 Cic. p. Sest. 44.95; p. Mil. 14.40; Q.fr. 2.3; Asc. in Mil. 14.38 ed Stangl p. 41
Ó Liv. 10. 23.12; 27. 6. 19; 33. 42. 10; Ovid. F. 5. 292.
’) Tac. Ann. 2. 49; Fe 276; CIL I2. 2, 762; 807 a mn. j.
4) I v jiných latinských a i oskických městech zvala se obecní rada senatus 
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Senatus znamená shromáždění, řadu starších (srv. γιροναία) 
Slovo samo utvořeno je suffixem -tu-, při čemž chybnou analogií 
slov jako conatus, iudicatus a p. byla vytvořena (hláskoslovně ne
správně) celá koncovka -atus, jako ve výrazech tribunatus, consu
latus, magistratus. Znamená pak senatus předně úřední postavení 
senům, t.j. starců-členů tohoto^sboru, pak konkrétně jejich shromá
ždění, tedy tolik co „senes“. Řecky se senát jmenovat ή σύγκλητος 
t. j. βουλή, také βουλή, συνέδριου. Název ordo (amplissimus) týká se 
spíše spoíečenskéko postavení senátorů.

Senát nebyl kollegiem, poněvadž senátoři nebyli úředníky a ne
měli individuálně nijaké pravomoci.

Původem svým sahal senát až do doby královské, bylo to 
regium consilium (Cic. rep. 2. 8. 14; srv. Liv. 1. 8. 7; Dion. H. 2. 12;
2. 47). Tradice uvádí pro nejstarší dobu, už Romulovu, počet sená
torů 100, jenž byl pak zvětšen na 200 a na 300 členů (Liv. 2, 1, 10). 
Není však v tradici shody, kdy k tomuto rozšíření došlo a jakým 
způsobem,1) annalisté kolísali mezi Romulem a Tarquiniem Priskem, 
mezi přibýváním tribuí Titiů a Lucerů na jedné straně a rozšíření 
řad patriciátu na druhé straně. .

Počet tří set senátorů objevuje se jako normální, ač ne vždy 
přesně dodržovaný, po celou dobu republiky až do změn v I. st. př.Kr. 
Čas od času bylo potřebí vydatným doplněním vyrovnati úbytky 
tohoto počtu, tak po bitvě u Canen (Liv. 23. 23. 4) povoláno 177 no
vých senátorů. Ještě za Grakchů a tribunátu Drusova bylo sená
torů tři sta (Liv. ep. 60; App. b. c. 1. 35 a j.). Rozmnožení normál
ního počtu senátu na 600 nastalo pak r. 88, když poroty znova 
byly vráceny senátorům (App. b. c. 1. 59). Na toto číslo doplnil také 
senát r. 82 Sulla po občanských bouřích, jmenovav tři sta nových 
senátorů (Liv. ep. 89; App. b. c. 1. 100).

Poněvadž však Sulla zvětšil počet quaestur na 20 a ustanovil,, 
že quaestoriové mají se státi senátory, doplňoval se jimi senát auto
maticky, číslo 600 mohlo ovšem býti dodržováno už jen přibližně; 
a skutečně bylo překračováno (Cass. D. 37. 46). Caesar v důsledcích 
svého zdvojení míst quaestorských přijímal libovolný počet sená
torů (Suet. Caes. 76 a 80). Tak r. 45 bylo senátorů 900 (Cass. D. 43. 
47), po smrti Caesarově dokonce 1000 (ib. 52. 42; Suet. Aug. 35). 
Augustus vrátil se k počtu Sullovu 600 tím, že mnoho osob vy
loučil. Číslo 600 bylo celkem udržováno pak trvale.

V dobách nejstarších, snad mezery v senátě byly magistrátem 
okamžitě vyplňovány, takže skutečný počet senátorů rovnal se číslu 
normálnímu, avšak když plebiscitem Oviniovým (koncem IV. stol.} 
dána „lectio senatus“ censorům, doplňována listina senátu jen občas,, 
když totiž právě lectio konána. Tím se stávalo, že časem skutečný

>) Plut. Rom. 20; Dion. H. 2. 47. 57. — Liv. 1.35. 6; Dion. H. .3 67; Cic. řep 
2. 20. 35.
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počet senátorů klesal pod stanovený normál, nápadně ovšem jen 
za ojedinělých zvláštních případů (na př. války hannibalské).

V dobách nejstarších, kdy jediným magistrátem byl král, a se
nátoři vesměs —jsouce seniores — vojenské služby v poli zproštěni, 
mohli nerušeně porad senátu se účastniti plným počtem. Za re
publiky však byli mnozí senátoři magistráty, legáty atd., krátce byli 
zdržováni úředními funkcemi mimo Řím a nemohli své povinnosti 
jako členové senátu dostáti; proto normální počet senátorů byl 
vlastně fiktivní a senát se v plném počtu ani sejiti nemohl. Připo
mínají se i některá čísla, zajímavá pro účast na seděních senátních: 
roku 61 jednou přišlo 415 senátorů (Cic. ad Att. 1.14. 5), to byl 
senatus frequens; r.57 přišlo 417 senátorů (Cic. c. sen. gr. egit 10.26), 
jindy 200 (Cic. ad Q. fr. 2. 1.1), r. 49 pak 392 (App. b. c. 2. 30) atd. 
je patrno, že často byla absence z důvodů čistě osobních.

Senát jednal a působil jako celek, jen z důvodů praktických 
tvořeny decuriae z celkového počtu, na př. pro zastávání inter
regna a porotectví.

§ 37. Přijetí do senátu.
Senátoři nebyli voleni občanstvem, nýbrž jmenováni magistrá

tem. Užívalo se o tom výrazů: in senatum legere, sublegere, ad- 
iegere, cooptare. Právo jmenovací vykonával král (Liv. 1.49.6); 
pak konsulové, příp. decemvirové a konsulární tribunové (Fe 288), 
zprvu vždy od případu k případu, jak nastala potřeba. Plebiscit 
Oviniův pak přenesl toto právo na censory, kteří je vykonávali při 
občasné lectio, jednou za lustrum. Tento zvyk pak v zásadě potrval.

O plebiscitů Oviniovu je jediná zpráva u Fe 290; ani o jeho 
době není jistoty. Místo to zní: donec Ovinia tribunicia intervenit, 
qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque 
curiatim in senatum legerent. Quo factum est, ut qui praeteriti 
essent et loco moti, haberentur ignominiosi. Čtení curiatim je 
porušeno, nejlepší oprava je asi iura ti.

Zonaras (7. 19) ovšem připomíná censorskou lectio hned při 
zřízení censury, avšak omylem. Lectio senatus nebyla částí censu 
a také je doloženo, že jí censoři zprvu nevykonávali (Liv. 4. 24). 
Král a konsulové dříve senát jen doplňovali, tedy hodnost senátorská 
toyla doživotní. Censoři však při lectio měli právo nejen jmenovati 
nové čieny senátu, nýbrž i z dosavadních vyloučiti (nezapsáním do 
listiny) ty, kteří se jim nezdáli senátorství hodni: senatu movere, 
eicere; praeterire, non (ad)legere. Další změnou Oviniovou bylo to, 
že nepoložena žádná váha na věk senátorů, nýbrž zdůrazněna jen 
celková způsobilost (optimum quemque).

První lectio senatus připomíná se r. 312 (Liv. 9. 29. 6, 30.3), 
Ikdy však počínání censorů Appia Claudia Caeca a C. Plautia vzbu
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dilo silnou opposici pro nespravedlivá prý opomenutí a zařazení. 
Z toho usoudil Mommsen, že šlo o první použití nového zákona 
a položil proto plebiscit Oviniův do roku 312 (Π* 2 3 413), kdežto zas 
Lange1) byl toho názoru, že tu porušena zvyklost starší, a mínil 
proto, že lex Ovinia dána už roku 354. Nejsprávnější však je asi 
názor Willemsňv (Le sénat 1. 154, Appendix) a Herzogův (L 360), 
že plebiscit Oviniův, jehož účelem patrně bylo dopomoci k se- 
náíorstvi vydatněji plebejské nobilitě, mohl miti pravý význam až 
tehdy, když plebejům bylo zajištěno aspoň jedno místo censorské, 
což se stalo zákonem .Q. Publilia Philona r. 339. Tedy někdy mezi 
r. 339—312 vznikla lex Ovinia.2)

Přijetí neb zamítnutí někoho v listině senátorů bylo plátno jen 
souhlasným votem obou censorů. Intercesse tribunská vyskytovala 
se až v posledních dobách republiky (Cass. D. 37. 9. týká se r. 64).

Poněvadž však ani plebiscitem Oviniovým se lectio nestala 
částí censu, mohl ji výjimečně provésti i někdo jiný, než censor. 
Po bitvě u Canen, poněvadž senát jí velmi prořídl, jmenován dik
tátor „senatus legendi causa“ (Liv. 23. 23). Podobně probrali a do
plnili senát Sulla, Caesar, triumvirové. Také princeps v této své 
vlastnosti konával lekci.

Členové senátu (qui in senatu sunt) dělili se na dvě skupiny: 
vlastní senátory, v seznamu senátním právoplatně zaznamenané, 
a ty, „quibus in senatu sententiam dicere licet“,3) to byli magistráti za 
své doby úřední i po ní, kteří měli právo jednání senátu se účastniti, 
ač teprv při příští lekci některé byli do něho definitivně přijati.

Toto právo měl předně flamen Dialis, snad již od doby krá
lovské. Časem sice zaniklo, ale r. 208 bylo obnoveno (Liv. 27. 8). 
Dále diktátoři, konsulové a jejich ústavní náhradníci (decemvirové. 
konsulští tribunové), praetoři, po r. 250 i aedilové kurulští4) za 
Grakchů také už plebejští.

Magistráti nižší než aedilové tohoto ius sententiae dicendae 
neměli a směli tedy do senátu, až byli-li tam přibráni.

Tribunové pl. byli k senátu v zvláštním poměru i pokud se 
týče iuris sententiae dicendae. Toho se jim dostalo až plebiscitem 
Atiniovým z polovice II. stol.5)

Tedy byly to především řady bývalého úřednictva, z nichž 
senát byl doplňován. Bylo to přirozeno, poněvadž nejvyšší poradní 
sbor potřeboval členů zkušených správy státní. Ius sententiae di
cendae, většině magistrátů poskytnuté, bylo ovšem jakousi zárukou

') De plebiscito Ovinio, Lipsko 1879.
2) srv. Rotondi 233.
’) Fe 454; Gell. 3. 18. 7; Liv. 23. 32. 3; Cic. p. Cluent. 57. 156.
4) Liv. 22. 49.17; 23. 23; srv. Mommsen II. 860.
’) Že pochází z r. 149, ukázalo se z Liv. epit. oxyr. 1. 107.
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příštího členství senátu. Těmito zvyklostmi byla volnost censorů 
při lekci značně omezena, poněvadž kandidáti jim vlastně byli 
vnuceni. Na druhé straně nabylo tím nepřímého vlivu na složení 
senátu občanstvo: magistráti jím volení přicházeli pak do senátu.

Nastaly-li někdy okolnosti, že musil se doplniti senát i od
jinud, než z řad úřednictva, dbáno zvláště ingenuity a chváleno, 
přibráni-li občané, kteří si získali v boji za vlast vyznamenání, jako 
spolia ex hoste, neb corona civica a pod. (Liv. 23. 23).

To vše definitivně zmizelo Sullovým ustanovením, že quaesto
rové stávají se členy senátu (až do té doby ani neměli ius sententia 
dicendae). Lectio se stala bezvýznamnou pokud se týče doplňováni, 
a také potom nikdo jiný než bývalý magistrát se do senátu ne
dostal (Cic. p. Sest. 65. 137 a j.).

Po zrušení Sullových zřízeni byl' r. 70 sice zvoleni znova 
censoři, ale quaestorům jejich výsada nevzata. Lectio od té doby 
omezovala se na vylučování (Liv. ep. 98; případ dějepisce Sallustia).

Caesar za svých diktatur počínal si vůči senátu zcela libo
volně. R. 47 vzal tam jezdce, centuriony a subcenturiony (Cass. 
D. 42. 51), r. 46 a 45 jako praefectus morum s censorskou mocí 
doplnil senát na připomenuté už číslo 900 libertiny, provinciály 
a lidmi nízkého stavu (Suet. Caes. 41 a 76; Cass. D. 43. 47 a j.). 
Zcela libovolně doplňoval senát také M. Antonius, odvolávaje se 
při tom na Caesarovu závěť (Suet. Aug. 35; Plut. Ant. 15). Takto 
jmenovaným senátorům přezdívali proto Orcini. Za zmatků trium
virátu doslali se do senátu dokonce i otroci (Cass. D. 48. 3t.)1)

Augustus snažil se zas senát důkladně očistiti. Několikrát při 
censu i mimo census provedl lekci sám. Censoři r. 22 na ní účastí 
neměli.* 2) Počet senátorů omezil na 600 r. 18 před Kr. při samo
statné lekci, maje toho roku curam legum et morum. Nové členy 
bral zas výhradně z quaestoriů. Přenesení magistrátních voleb 
a komitií do senátu za Tiberia vyhradilo vlastně výběr kandidátů 
senátorství senátu samému, ale vliv císařův uplatňoval se mohutně 
jak při volbách úřednických (candidati principis), tak při lekcích 
senátních, jež od Domitiana přešly výhradně na císaře.

Jak se uplatňoval osdbní vliv císařův, o tom výmluvně svědčí 
přijímání libertinů do senátu Claudiem (Suet. Cl. 24).

Jak už při výkladu o stavu senátorském bylo podotčeno, za
veden byl za císařství pro stav senátorský census L.000.000 HS, 
a kromě toho bylo členství senátu spojeno s povinností zastávati

') Sam svých členů jmenovati ani jich kooptovati senát nemohl. R 42 
však Octavianus jako quaestorius dostal od senátu právo hlasovati v senátě 
mezi konsuláry, a od té doby udíleno někdy příbuzným císařovým, dosud 
nemagistrátům, právo býti v senátě a hlasovati tam (na př. M. Marcellus. 
Gaius a Lucius Caesarové). To však souvisí s udělením ornament senátorských.

2) Suet. Aug. 27. Mon. Anc. 8; Cass D. 54. 2.
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úřady; vyžadovalo tedy značného nákladu a císaři musili brati do 
senátu nejen jiné občany z Italie, nýbrž i provinciály. Tak Clau
dius přijal tam Aeduy (Tac. Ann. 11. 23 nn, CIL XIII 1668), podobně 
rozšířil kruh senátorů Vespasián (Suet. Vesp. 9). Zařízení toto, ač 
způsobeno okolnostmi, přece bylo příčinou nevole a jitření ; proto 
Trajan nařídil, aby senátoři inimoitalští byli připuštěni jen tenkrát, 
mají-li aspoň třetinu svého majetku v Itálii (Plin. ep. 6. 19). M. Au
relius snížil tento požadavek na čtvrtinu jmění. Mravní výše jednot
livých období císařských zračila se zcela patrně i na senátu; Ela- 
gabal na př. místa senátorská prodával bez rozdílu komukoliv 
(SHA, v. Heliog. 6) a marný byly očistné snahy Severa Alexandra 
(ib. v. AI. Sev. 19). Třetím stoletím pokřesfanským pak senát vůbec 
poklesl svým významem.

Vylučování ze senátu (senatu movere, όιαγράφεσ&αί), stejně 
jako prosté vynechání někoho v seznamu (praeterire) bylo zprvu 
plně ponecháno volné úvaze censorů, ale časem žádáno od nich 
odůvodnění (nota, subscriptio censoria, Cic. p. Cluent. 42. 117. a 43. 
141, Liv. 39. 42. 5). Právo vylučovati vykonávali i císaři, a sice 
pokud ještě censura trvala, tedy jen u těch senátorů, jejichž census 
klesl pod určenou výši. Od Domitiana zánikem censury stala se 
moc císařů vůči senátu neomezenou. Doklady, že senát sám vy
loučil svého člena, nutno vyložiti asi tak, že stalo se to se schvá
lením císařovým (Tac. Ann. 4. 31; 12. 59; 13. 11; 14. 59).

Po Sullo vi mohl ovšem vyloučený senátor novým zastáváním 
magistratury dostati se zpět do senátu, tak P. Corn. Lentulus (Plut. 
Cic. 17), historik Sallustius (Cass. D. 42. 52) a j. Za císařství senátor 
vyloučený pro schudnutí vstoupil do senátu znova, jakmile vykázal 
se plným censem; často císaři sami schudlým census doplňovali.

Senátorství se pozbylo exiliem, rehabilitací se ho pak nabylo 
znova (srv. případ Ciceronův). „Iudicium turpe“ také zbavovalo 
senátorství (Cic. p. Cl. 42. 119), za republiky však jen v určitých 
případech těžkých přečinů, což bylo blíže vymezeno zákony,1) 
kdežto za císařství působilo tak každé odsouzení v iudicium publicum. 
! dobrovolné vystoupení ze senátu bylo možno tím, že se to cen
sorovi, později císaři ohlásilo (Tac. Ann. 11. 25).

Seznam senátorů, náležitě opravený, byl censorem, jehož k tomu 
určil los (Liv. 27. 11. 11), veřejně předčítán recitací, na fóru ex 
rostris (Liv. 29. 37. 1). Toto album senatorium bylo vyvěšováno 
(Cass. D. 55. 3). Senátor uvedený na prvním místě slul princeps 
senatus (Liv. 27. 11), avšak toto „náčelnictví“ bylo jen titulem, jenž 
neposkytoval žádných skutečných práv (Zon. 7. 19). Za císařství 
patřila tato hodnost císařům (Čass. D. 57. 8; 73. 5). Kdo jednou se 
dostal v čelo senátního seznamu, býval tam z pravidla ponecháván 

následujícími censory. Všichni dosud známí principes senatuš

') Suet. Caes. 43; Cass. D. 36. 20; a j.
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jsou patriciové; je pravděpodobno, že tato fakticky bezvýznamná 
důstojnost skutečně jim bývala ponechávána.1)

Za to společenská vážnost, již se princeps senatus těšil, byla 
velmi značná (Zon. 7. 19). Význam jeho celý spočíval v tom, že 
býval tázán po svém mínění první ze senátorů (Gell. 14. 7. 9). 
Další pořad, dle kterého byla senátorská listina složena, byl dle 
bývalé úřední hodnosti od nejvyšší do nejnižší, uvnitř jednotlivých 
skupin pak byli seřazeni dle délky svého senátorství.2)

Kvalifikace senátorská.
O ní bylo promluveno jednotlivě už v odstavci o stavu se

nátorském i zde výše při výkladu o přijímání do senátu. Zbývají 
jen některé podrobnosti. Tak ingenuità byla zprvu požadavkem 
zcela přísným, proto vznikl takový odpor proti censorům r. 312, 
kteří přijali syny a vnuky libertinů (Liv. 9. 29. 8; 30. 2). Je znám 
i doklad, kdy senátor hyl vyloučen, poněvadž otec jeho byl liber
tinem (Cic. p. Cluent. 47. 132). V posledních letech republiky a za 
císařství však zásada tato — jak uvedeno — padla. Synové ob
chodníků a řemeslníků pouštěni do senátu, byli-li magistráty (Liv. 
22. 25. 18). Novoobčané cizinci nebyli právě vítáni jako senátoři 
(Liv. 23. 22. 5), stejně jako občané z provincií.

Co pak se týče poměru patricijsko-plebejského, tu tradice 
uvádí nejstarší senát jako patricijský, a nepochybně má v tom 
pravdu. První plebejové prý se dostáli do senátu asi bud ještě 
koncem královské doby (Serv. Aen. 1.426), nebo až začátkem re
publiky, celkem tedy dříve než k magistratuře. Že původní senát 
byl patricijský, o tom svědčí obsazování míst interrega a principa 
senátu, pak přednost patriciů při dotazech předsedy. Dle dosavad
ních zpráv však není možno říci, kdy se plebejové do senám 
vskutku dostali. Zcela určitě byli plebejové tribuny s konsulskou 
mocí, lze se tedy domnívati, že ti jistě nějaké plebeje do senátu 
jmenovali. Avšak naopak lze také souditi, že plebejové se asi dříve 
dostali do poradního sboru — senátu, nežli byli připuštěni k za
stávání nejvyšších úřadů. Ovšem plné jistoty tu není, jen možnost, 
že v V. stol. už v senátě byli.3) Názor prvý je pravděpodobnější.

') Srv. Willems 2. 164, Mommsen lil. 868; plebej Q. Lutatius Catullus, 
se u Veli. 2. 43. 3. nazývá omnium confessione senatus princeps, avšak to zde 
znamená „nejvlivnějši člen“, jak ukazuje srovnání se Sen. Suas. 6. 19, kde se 
téhož výrazu užívá o Ciceronovi, jenž také nikdy nebyl na prvním místě se
nátorského seznamu.

a) Gell. 14. 7. 9; Liv. 23. 23. 5 ; 27. 11. 9.
3) Srv. Willems, Le sénat, App. II., Mommsen IH. £67 n. Ferrerò, Sui nuovi 

studi di P. Willems intorno al senato della repubblica Romana, (Atti d R. 
Accad. Tor. XX 18'5).
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Rozdíly mezi senátory.
1. Hlavní rozdíl byl vzpomenutý už mezi senátory vlastními 

a bývalými magistráty, kterým bylo dovoleno býti v senátě. Proto se 
i do sezení senátu zvali „senatores et ii quibus in senatu senten
tiam dicere licet“ (Geli. 3. 18. 8; Liv. 23. 32. 3; Fe 454). Tato formule 
udržela se až do Hadriana.

2. Už od počátku republiky připomíná se dělení na patres- 
conscripti. Odtud ve svolávacích formulkách „qui patres quique 
conscripti sunt“ a oslovení „patres (et) conscripti“ (Liv. 2. 1. 11; 
Fe 304; Paul. D- 6 a 36); pravidelně se říkalo asyndeticky „patres 
conscripti“. Co však to „conscripti“ znamená, nebylo jasno už ani 
starověku, proto v nové době uváděny o tom výklady různé.1)

Jedni tvrdí, že „patres conscripti“ značí jednu třídu senátorů, 
při čemž „conscripti“ je attributem označujícím členy senátu jako 
nedílný celek.2)

Výklad tento však odporuje závažným svědectvím starověkým 
(srv. na př. qui patres quique conscripti sunt) a mimo to ani nedo
vede uspokojivě vyložiti, proč to „conscripti“ vlastně bylo připojo
váno. lime vycházel z předpokladu, že patres = patricii, ač tato 
rovnice vznikla a uplatnila se až značně později, poněvadž původně 
patres znamenalo senát. Willems sice správně soudí, že patres = 
senatores, ale pak conscripti je čirý pleonasmus: senátoři (na listině 
senátu) seznamenáni.

Starověká místa, sem vztahovaná (Plut. Rom. 13, Q. Rom. 58; 
Dion.H. 2. 12), nejsou dosti průkazná vzhledem k svědectvím opač
ným; velmi'přesvědčivým; Ciceronův výrok (Phil. 13.13. 28) o „pater 
conscriptus“ je vtip.

Druhá skupina vykladačů vidí v „patres conscripti“ rozlišení 
dvou kategorií senátorů, jak tomu nasvědčují závažné doklady staro
věké. Liv. 2. 1. 11: traditumque inde fertur, ut in senatum vocarentur 
qui patres quique conscripti essent: conscriptos videlicet in novum 
senatum appellabant lectos. Fe 304 pak vykládá, že „conscripti“ 
byli plebejové po vypuzeni králů do senátu přibraní P. Valeriem 
Poplicolou

Tato dvě místa jsou jediná '< ze starověku, jež se snaží také 
vyložiti, co to „conscripti“ byli; stilisace Liviova pak zřejmě na
svědčuje, že si tím nebyl jist.

Většina moderních badatelů Bekkerem počínaje až po Langa, 
Mommsena, Casagrandiho3) a Blocha hlásí se k tomuto výkladu, 
avšak liší se tím, zač ty „conscripti“ považuje. Obyčejné je mínění, 
jež stotožňuje „conscripti“ s plebeji dle Festovy zprávy?) Při tom

Ö Srv. Král LF X 1882, str. 227 n.
’) Ihne, Über dle patres conscripti, 1865; Willems, Le sénat I. 37.
’) Mommsen RF I 227.
*) Le minores gentes ed i patres minorum gentium. Palermo 1892.
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však zůstává nevysvětleno, proč by plebejům do senátu povolaným 
byl býval odepřen titul patres, jenž přece byl označením senátorů 
vůbec. Dále nutno připomenouti, že zpráva o plebejích přibraných 
do senátu P. Valeriem spočívá asi na záměně pojmů. Jemu totiž 
připisováno zvětšení senátu „primoribus equestris gradus lectis“ 
(Liv. 2. 1. 10; Paul. D. 6.), to jest asi z 18 centurií jízdních, v nichž 
ovšem také byli plebejové. Proto bude lépe poohlédnouti se po 
jiném výkladu, který by nenarážel na takovéto potíže. Tu přede
vším nutno si všimnouti, že vyskytuje se dvojí způsob označení 
senátu: senatores quibusque in senatu sententiam dicere licet, 
a patres conscripti. Oné formulky delší užívalo se v officiálním 
povolávání senátu, této kratší v běžném oslovení. Je tedy na snadě, 
že obojí znamenalo totéž. Conscripti byli tedy bývalí magistráti, 
kteří měli ius sententiae dicendae.

Je-li tento výklad správný, pak vzniklo toto označení až po 
zákoně Oviniově a římští historikové jí pro starší doby užívají ana- 
chronisticky. Patres conscripti tedy by značilo „otcové a přísedící*1.

3. Po zákonu Oviniově vyskytl se v senátě i rozdíl mezi „sena
tores magistratibus curulibus functi“ a „s. m. c. non functi“ (Gell. 3. 
18. 4 a b). Prví byli váženější, druhým se říkalo také adlecti (Fe 304).

4. Populární název s nádechem žertovným byl „pedarii“ (Gell.
3. 18. 4 a 6), o jehož pravém významu nebyli ani staří dosti jisti.

Cestu k pochopení ukazuje asi tento Gelliův dodatek: et quia 
in postremis scripti erant, non rogabantur sententias, sed quas 
principes dixerant, in eas discedebant; byli to ti senátoři, kteří jsouce 
na zadním místě seznamu, nepožívali zvláštní vážnosti ani vlivu, 
neujímali se slova, nýbrž jen hlasovali přidávajíce se k některému 
z názorů už projevených. Ovšem nazývali se jen pedarii a potiori, 
poněvadž přec tu i tam zvídáme, že některý quaestorius v senátě 
mluvil (Velí. 2. 35. 3; Sali. Cat. 52 atd.).

Výklad u Gell. 3. 18. 1., že pedarii byli senátoři magistratibus 
curulibus non functi, kteří musili choditi do senátu pěšky, je dohad 
dle názvu, ovšem nesprávný, poněvadž senátoři vůbec jezditi nesměli.

Na počet bylo těchto zřídka mluvících senátorů mnoho a byli při 
hlasování jako celek velmi významní (Cic. ad Att. 1. 19.9; 1.20. 4).1)

4. Úředně dělili se senátoři na consulares, praetorii, aedilicii, 
tribunicii, quaestorii (Cic. Phil. 13 14.30; Liv.23.23.5) To byly ordi
nes neb gradus, uvnitř uspořádané dle anciennity a jimiž se po
stupovalo (Cic. Verr. 5. 14.36). V posledních letech republiky a za 
císařství mohly někdy i osoby, jež nezastávaly určitého úřadu, býti 
vřazeny do vyšší třídy buď usnesením senátu (Cic. Phil. 5. 17. 46; 
Liv. ep. 118 a j.), bud vůlí císařskou (Cass. D. 43. 47). To byla také

’) J Otto. De senatoribus pedariis. Pr. Lvov, 1911. Cantarelli, '! senatori 
pedarii, Boll, di diritto romano I. 6. str. 277n. C. Rocco di Torrepadulla, I „Sena
tores pedarii“. Řím, 1918.
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adì ec t io. Císaři mohli i degradovati (Cass. D. 78. 13). V pozdější 
dohě císařské consulares a adlecti inter consulares tvořili t. zv. ordo 
candidatus s povinnosti ucházeti se o nejvyšší úřady (Cod. Theod. 
6. 4. 22. 2).

Dictatorii a censorii řazeni byli za republiky mezi consulares 
íZon. 7. 19) a nejstarší z censoriů se obyčejně stal principem senátu.

§ 38. Svolávání senátu.
Jednacího řádu senátního zprvu vůbec nebylo, teprv Augustus 

. 8. př. Kr. dal k němu jakési základy (Cass. D. 55. 3), a ještě po
zději děje se zmínka o lex de senatu habendo (Gell. 4. 10. 1; Plin. 
ep. 5. 13. 5 a j.); nic jistého však o tom známo není. Nepochybně 
byl tento řád jen kodifikací zvykového práva, jímž se senát ode
dávna řídil. Svolati senát, senatum (con) vocare, cogere a říditi jeho 
sezení, senatum habere, směli magistráti, kteří měli ius cum pa
tribus agendi (Cic. leg. 3. 4. 10). Jim příslušelo ad senatum referre, 
senátům consulere, senatus consultum facere. Za císařství pak při
rozeně měl toto právo princeps mocí tribunskou (Tac. Ann. 1.7;
Suet. Tib. 23).

Svolání senátu podléhalo ovšem intercessi kollegiální i tribun
ské, jakož i právu veta. Magistráti patricijští však^ si pravidelně 
aeintercedovali ani tu, dokonce i konsulové, ač v Římě přítomni, 
nechávali někdy senát praetorům (Cic. de imp. Cn. Pomp. 19. 58). 
Od dob Augustových pak praetoři povolávali senát bez ohledu na 
konsuly (Tac. Hist. 4. 39; Cass. D. 55. 3).

Aby schůze senátu byla právoplatná, bylo nutno při svolání 
zachovati určité formality. V nejstarší době praeco volal senátory 
do sezení (Liv. 1.47.8) a to buď jednotlivě z domů (Cic. C. M. 56; 
App. b. c. 1. 25), nebo z nějakého senacula, kde se shromažďovali 
zejména v těžkých dobách, kdy bylo lze očekávati časté zavolání 
(Liv. 3. 38. 6; Dion. H. 11. 4). Jinak, zejména později, byli voláni 
senátoři ediktem několik dní napřed (Liv. 28. 9. 5 mluví se o tri
duum; Cic. Phil. 3. 9. 24). Za poměrů mimořádných učiněna také 
mimořádná opatření, tak roku 191 při počátku války s Antiochem 
smělo se z Říma vzdáliti najednou nejvýš pět senátorů a to jen tak 
daleko, aby se mohli vrátit týž den (Liv. 36. 3. 3 a j.). Za Angusta 
pak konána pravidelná sezení o Kalendách a Idách (senatus legi
timi), k nimž se už vůbec nezvalo (Suet. Aug. 35; Cass. D. 55. 3). 
Přítomnost senátorů byla závazná (Cic. leg. 3.4.11); nebyla-li absence 
náležitě omluvena, nastupovala pignoris capio neb multae dictio 
(Gell. 14. 7. 10; Liv. 3. 38. 12 a j.), avšak praxe tu byla hodně blaho
volná jak za republiky, tak za císařství. Stáří, 60 neb 65 let, dis
penso válo až za císařství (Sen. d. brev. vitae 20. 4 a j.). Do senátu
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chodilo se pěšky, jen nemocní a staří užívali nosítek; že dochvil
nost nebyla právě největší, dosvědčuje zvyk mladšího Catona, jenž 
přicházel vždy v čas, ale až do zahájení schůze četl (Plut. C. min. 
19; Cic. de fin. 3. 2.7).

Předpokladem byla plná účast při sezení (senatus frequens), 
proto s počátku nebylo nijakých norem pro stanovení zákonného 
počtu. Když však mnozí; senátoři z úředních důvodů, jiní zas z osob
ních chybívali, stalo se zvykem uzavírati SC i když byl senatus 
infrequens (Liv. 2. 23. 12). Casem proto byl, zvláště pro předměty 
důležitější, určován nutný počet přítomných. Tak v SC de baccha- 
nalibus se stanoví, že o přípustnosti kultu bakclíického se musí 
usnášeti aspoň 100 senátorů (Liv. 39. 18. 9), jindy zas pro jednání 
o dispensu od zákonů žádáno 200 senátorů. Účast 200 senátorů 
platila za uspokojivou (Cic. Q. fr. 2. 1. 1).

Augustus snažil se prosaditi požadavek dvou třetin přítomných, 
ale upustil od toho; určil pro různé věci různý počet a nařídil 
zaznamenáváni praesence (Cass. D. 54. 35; 55.3). Později stačilo už 
jen 70 senátorů (SHA, v. Sev. AI. ltí); od r. 356 po Kr. dokonce jen 
50 (Cod. Theod. 6. 4. 9). Augustus také zařídil v září a v říjnu jakési 
prázdniny, při nichž vylosován k sezením jen určitý počet senátorů.

Aby usnesení senátu bylo platné, muselo se sezení senátu 
konati na nějakém místě inaugurovaném (Varro u Gell. 14.7,7). 
Zprvu scházel se senát na úpatí kapitolského vrchu nad comi
tiem na area Vulcani (Vulcanal Dion. H. 2. 50; Plut. Q. R. 47) 
„Sub divo“ scházel se i později senát při určitých prodigiích) 
Vždycky však muselo to býti „templům“, kde se senát sešel. Pra
videlně však se senát scházíval v curia Hostilia, vystavěné prý 
Tuliem Hostiliem, rozšířené pak Sullou, jež shořela r. 52 při pálení 
mrtvoly Clodiovy, pak byla obnovena, ale Caesarem zbořena. 
Místo ní pak Caesar navrhl a Augustus dokončil t. zv. kurii Ju
liovu. Kromě ní byly i jiné kurie, v nichž senát rokoval. Ale 
i v chrámech se senát scházíval, na př. v chrámu Jova kapitolského, 
kde se konaly schůze při nastoupení konsulů a při vyhlášení války 
(App. Pun. 75) a mn. j. Vojevůdcové, kteří vyjednávali se senátem 
o triumf, povolávali si jej mimo pomerium na pláň Martovu, do 
chrámu Apollinova (Liv. 37. 58. 3; 39. 4. 2), a Bellonina (Liv. 26. 
21. 1 a j.). Tam přijímáni i cizí vyslanci a ti, které nechtěli pustit 
do města.* 2)

Za císařství přestala nutnost, aby senát se sešel vždy jen 
v templu (Cass. D. 73. 17; Cod. Theod. 81).

Magistrát předsedající seděl vždy na místě vyvýšeném na ku- 
rulském sedadle (tribun na subselliu), ostatní úředníci níže půl-

') Když „bos humana voce locutus est", Plin. NH 8. 45. 183.
2) První řeč proti Catilinovi pronesl Cicero v senátu svolaném do chrámu 

lovis Statoris, čtvrtou v aedes Concordiae.
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kruhem, senátoři pak dole, patrně pořadem dle důstojnosti, na la
vicích (Cic. in Cat. 1. 7. 16), Dvéře zasedací síně byly vždy ote
vřené (Plin. ep. 8. 14. 5). Vojsko v zbroji do senátu nesmělo, proto 
Antonius, když s sebou přivedl vojáky do sezení senátu, prohřešil 
se tím proti starému zvyku (Cic. Phil. 2. 8 19 a j.). Za císařství 
směl do senátu přijití i praefectus praetorio (Cass. D. 58. 18 a j.) 
a liberti Caesaris (Suet. Tib. 23). Přirozeně měli magistráti a se
nátoři i při sezeních po ruce dosti nutného personálu, jako liktorů, 
viatorů, scribů, apparitorů a stálních otroků. Bylo-li sezení pro
hlášeno za tajné, všichni nepovolaní se vzdálili a dveře se zavřely 
(Cass. D. 79. 1). V takovém případě mluví se o SC tacitum (SHA, 
v. Gord. 12), bývalo to však zřídka.

Pro senát neplatilo dělení dnů na F a N, mohl býti svoláván 
kdykoliv. O dies comitiales však konány schůze jen tak, aby ne
rušily komitii (Liv. 39. 39. 10; 40. 45. 8; Cic. de div. 2. 4. 11 srv. 
ib. 1. 17). Lex Pupia zakázala někdy počátkem 1. stol. př. Kr. 
senát o dies comitiales (Cic. fam. 1. 4. 1), patrně však zas jen po dobu 
trvání komitii poněvadž i po tom připomíná se senát o těchto 
dnech.1) Nekonán senát snad jen o dnech slavností, kdy magistráti 
byli zaměstnáni obětmi a bohoslužebnými akty (Liv. 34. 55. 2). 
Zdá se také, že se senát nescházel o dies religiosi, aspoň ne 
o Idách březnových po smrti Caesarově (Suet. Caes. 88).

SC nesmělo býti usneseno ani před východem slunce, ani po 
jeho západu (Gell. 14. 7.8). Po 10. hodině římské nikdy nezačínala 
se už nová relace (Cic. Phil. 3. 10. 24). Jen v největší nouzi svo
lávána noční sezení; patrně však tu na SC se buď neusnášeli, nebo 
učinili je až po východu slunce (Cic. fam. 1. 2. 3 ; Dion. H. 9. 60;
11. 20).

§ 39. Kokování v senátu.
Před zasedáním senátu musil předsedající magistrát vykonati 

auspicia (před jitrem toho dne) a obětovati pak bezprostředně před 
zahájením schůze. Za císařství konána pravidelně oběť Janovi Ge- 
minovi, jehož socha stála před kurií Juliovou. Augustus nařídil také, 
aby jednotliví senátoři obětovali kadidlo a víno bohu, v jehož 
chrámě se právě schůze měla konati.2)

Jednací pořad záležel na předsedovi, jenž mocí svého ius re
ferendi se mohl dotazovat! na radu o čemkoliv a jakkoliv. „More 
senatorio“ však jednalo se napřed „de rebus divinis“ a pak „de 
rebus humanis“ (Gell. 1. L). Cizí vyslanci byli přijímáni přede vším 
jiným v únoru, dle jakési lex Gabinia (Cic. fam. 1. 4. 1). Bylo-li už 
o' relaci předsednické odhlasováno, mohli volně referovati i jiní

■) Srv. Madvig. I. 307, Lange lls 393. Srv. Rotondi, str. 399.
-) Suet. Aug. 35; GelL 14. 7. 9.
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úředníci (Cic. de imp. Cn. Pomp. 19. 58 a j.). Někdy — zvláště při 
nastoupení — referovali oba konsulové společně (Liv. 27. 17; Caes 
b. c. 1. 1), též i jiní úředníci téže hodnosti podávali referát společný 
Za císařství byli magistráti omezeni tím, že císař kdykoliv, i když 
nebyl sám konsulem, ani nesvolal senátu, mohl referovati písemně 
a časem tato císařská výsada rozmnožena až na ius quintae re
lationis.1) Různí poslanci a zástupci byli přijímáni senátem před 
relacemi týkajícími se jejich věci. Po řeči poslanců mohli mluvit 
a vyptávati se jich senátoři, kteří chtěli a přihlásili se o slovo (Li\ 
30.22.5; 29. 19 1; 37. 1.7). Podobně rozmanití odborní znalci, 
svědkové, jichž magistrát potřeboval, petenti a jiní občané, byl 
slyšeni týmž způsobem (Liv. 2. 36. 7; Cic. nat. d. 1. 26 n a j.). Jak
mile však začalo jednání, mu.sili se vzdáliti (summovere arbiiros 
Liv. 22. 60. 3; 26. 30. 11 a j.).

Rokování vlastní zahajoval předsedající magistrát starodávnou 
formuli zvanou solemne carmen precationis: quod bonum felix 
faustum fortunatumque sit populo Romano Quiritium, referimus ad 
vos, patres conscripti (Liv. 42. 30. 10; Suet. Gaius, 15). V senátních 
zápisech zaznamenáváno bylo toto carmen začátečními písmeny 
jednotlivých slov. Caligula vložil za „Quiritium“ ještě: C. Caesar 
sororibusque eius (Suet. 1. 1.). — Císařové sami osobně referovali 
zřídka. Augustus to dělal skrz svého quaestora principis (Suet. Aug. 
65), Nero k tomu užíval konsulů (Suet. Nero 15), Vespasián svých 
synů (Suet. Tit. 6) ; někdy i praetor takto fungoval (Cass. D. 78 
16). Úředně se řečnění v senátě označovalo výrazem: referre, verba 
facere, řecký προσαναφέρειι·.

Referre (ad senatum, též deferre, reicere ad patres, ad se
natum) se týkalo zvláště magistrátů, kteří nemohouce sami dojiti 
k rozhodnutí, vznášeli je na senát, kdežto verba facere užíváno 
o senátorech vůbec. Referre, což obsahovalo v sobě i podání zprávy 
magistrátem, bylo možno při res humanae buď infinite de re 
publica (nebo de summa r'e publica), neb finite de 
singulis rebus (Gell. 14. 7.9). Tak 1. ledna konsulové předklá
dali povšechný situační přehled, vytkli naléhavé a nezbytné potřeby 
a vyznačili své stanovisko (Caes. b. c. 1. 1).

Magistrát mohl buď přestátí na podané zprávě, anebo mohl 
naznačiti, o čem chce radu (Liv. 8. 20. 12), nebo odůvodnil své 
vlastní mínění a případně navrhl SC (Cic. Phil. 1. 1.3). Týkala-li se 
relace věci dosud nezralé k projednání, byla sdělením magistrátovým 
odbyta. Jinak ovšem o věci aktuální se buď přistoupilo hned k hlaso
vání, byl-li mezi senátory souhlas, anebo provedena napřed debata, 
jež teprve skončena hlasováním. Proto liší se SC per disces
sionem od SC per singulas sententias exquisitas. 
Byla-li ještě druhá relace, vyplynulá z debaty, mluví se o SC per

’) SHA, v. M. Aur. 6; v. Sev. Al. 1.; relationem ferre, Cass. D. 53. 32. 
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relationem factum (Gell. 14. 7. 13). O některých věcech však 
vždy musila se provésti debata, i když nebylo různosti názorů, tak 
o supplikacích (Cic. Phil. 3. 9. 24). Chtěl-li magistrát předseda
jící přistoupiti hned po relaci k hlasování, mohl senátor výkřikem 
„cojisule“ příměti ho k zahájení debaty (Fe 174, numera senatum; 
Cic. Att. 5. 4. 2). S poradním rázem senátního jednání souvisí také 
název, jímž bylo označováno: consulere ordine senatum 
(Liv. 2. 46. 5, 28. 2). Magistrát zahájiv po skončení relace debatu, 
učinil tak slovy: de ea re quid fieri placet (Liv.8. 20.11 a j.), 
nebo quid videtur, nebo quid censes a nominatim označil 
jednotlivé senátory. Dotazy tyto dály se po zákoně Oviniově 
g ra d a t i m (Gell. 14. 7. 9), dle uvedených stupňů senátorských, 
při čemž obyčejně se začalo u principa senatus. Zemřel-li zatím, 
tedy první dotazováni designovaní konsulové, a nebyli-li dosud 
zvoleni, tedy některý z konsulárů. Oslovený senátor musil odpo
vědět!, byf i jen vyslovením souhlasu s míněním už proneseným. 
Mluvilo se suo loco. Pozdě přišlí mohli býti tázáni dodatečně 
(Cic. d. ‘dom. 7. 16).

Ale asi už od poloviny II. stol. př. Kr. se stávalo, že designovaný 
konsul byl tázán i před principem senátu (Gell. 4.10. 2; Sali.Cat. 50). 
V posledních letech republiky rozhodovalo tu mnoho politické i osobní 
stranictví (Suet. Caes. 21). I na třetím místě mluviti bylo čestno (Cic. 
Pis. 5. 11). Za císařství tázán byl prvně konsul designovaný, před- 
sedal-li císař, tedy konsul úřadující (Tac. Ann. 3. 17. a 22; 11.5). 
Augustus prý však se ptával senátorů libovolným pořadem, aby 
udržel jejich pozornost (Suet. Aug. 35). — Toto dotazování slulo 
sentetiam (in t er) rog a r e, byli-li tázáni všichni, tedy s. per
roga re (Liv. 29.19.10). Předseda směl zasáhnouti do debaty kdy
koliv, tím vznikala altercatio, jež zavdávala senátorům příčinu, 
aby se ujali znova slova (Cicc. Att. 4. 13.1). Jakýmsi plebiscitem bylo 
ustanoveno, aby senátoři mluvili o určitých věcech i u rati (Liv. 26. 
33. 14; Dion.H. 7. 39. 47).

Senátoři mohli censere nebo sententiam ferre trojím způsobem: 
a) sententiam dicendo, b) verbo adsentiendo, c) pe
dibus in sententiam eundo.

Tento poslední projev souhlasu dál se tím, že stejně smýšlející 
přistoupili k tomu, jehož mínění schvalovali (Plin. ep. 8. 14. 13). Při 
verbo adsentiri zůstal senátor seděti a jen prohlásil, že posvědčuje 
tomu či onomu. Mluvil-li senátor, povstal na svém místě a řekl: 
quod rettulisti (verba fecisti) ad senatum, neb: quibus de rebus 
refers ad senatum, neb: quod consul rettulit ad senatum — de ea 
re ita censeo, decerno, mihi placet. Někdy senator podal i návrh 
SC: his verbis SC faciendum (perscribendum) censeo (Cic. Phil. 5. 
13.36; 15.40). Také se někdy navrhovalo, aby se žádné SC ne
dělo. Za republiky pronášeny v senátě skvělé řeči, za císařství však 
poklesem umění řečnického a ztížením politické situace rozšířil se
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zvyk, vzniklý už koncem republiky, totiž „de scripto sententiam 
dicere“ (Cic. Sest. 61. 129; Att. 4. 3. 3). Za pozdějšího císařství pak 
mluvíval jen první (SHA, v. Aur. 19. 41), a ostatní jen akklamací 
projevovali souhlas (Plín. paneg. 75).

Bylo i možno egredi relationem (Tac. Ann. 2. 38), to jest mlnvitT 
i o něčem jiném, než co bylo předmětem relace. Nejznámější toho 
doklady jsou Catonovo: ceterum censeo Carthaginem esse delendam, 
a Ciceronova 7. řeč filippická. Timto způsobem maříváno i SC (Cic. 
fam. 8. 11.2), poněvadž ztráven tak řečmi celý den: diem, tempus 
dicendo consumere, eximere, tollere; χατατςίβειν, άναλίαχειν. Tato 
obstrukce bývala někdy na prospěch státu, když by jinak bylo došlo 
k SC nevhodnému, a žádný magistrát se nevzchopil k intercessi 
(Cic. leg. 3. 18. 40), jindy ovšem nevýhodná. Bylo však zcela proti 
mravu, když senát P. Clodia Pulchra po tříhodinné řeči ukřičel 
{Cic. Att. 4. 2. 4), neb dokonce když Caesar užil proti Catonovi ná
silí (Gell. 4. 10. 8). Egressemi býval i obměňován pořad jednání, 
poněvadž senátor mohl prohlásiti: referendum (de illa re)· censeo 
(Liv. 26.2. 3; Suet. Tib. 4). Označovalo se^to výrazy: postulare, flagi
tare, ut referatur, relationem postulare. Často i do SC bylo vsunuto 
ustanovení, aby se o téže věci znova neb o nějaké jiné pojednalo 
(Liv. 33. 21. 9; Sali. Cat. 50). Taková přání senátu nebyla sice zá
vazná pro magistráta právně, ale fakticky byla velmi vydatná, po
něvadž senát mohl magistrátu odepříti projednání jeho relace; řekl 
jen: nihil decernendum esse, nullum SC fieri placere (Cic. Sest. 11.26). 
Senátor mohl ovšem ještě i po řeči změniti mínění a hlasovati jinak, 
zvláště pronesl-li někdo přesvědčující řeč koncem debaty.

Hlasování slulo discessio. Předseda resumoval pronesená 
mínění (pronuntiare sententias) a ustanovil pořad hlasovací (Cic. 
fam. 10. 12. 3 a j.). Bylo přípustno hlasování i o věcech, jež přišly 
v egressi relační (Cic. Att. 1. 19.9). Bylo sice možno, aby magistrát 
odmítl mínění, s nimiž nesouhlasil, ale bylo to proti dobrému mravu 
(Caes. b. c. 1.2; Cic. Phil. 14. 8. 22). Byla-li „sententia“ složena 
z několika částí, o nichž mínění se různilo, tu zvoláním „divide“ 
některého ze senátorů byl předseda donucen provésti hlasování 
odděleně (Cic. p. Mil. 6. 14 a j.). Rovněž výkřik „numera“ ho vázal 
k přesnému zjištění celkového počtu a poměru hlasů (Cic. Att. 5. 
4.2; Fe 174). Tak se však nepostupovalo příliš často, mnohdy SC 
usneseno i za nepatrného počtu přítomných (Cic. fam. 8. 11. 2). 
Hlasování vlastní dělo se vždy discessi (Gell. 14. 7. 13), slulo dis
cessionem facere. Za Traiana sice zavedeny byly pro volební hla
sování destičky, aby se předešlo ambitu, ale zřízení toto brzy padlo 
(Plin. ep. 3. 20; 4. 25). Předseda sám nehlasoval, rovněž ani tribu
nové (Cass. D. 41.2) a patrně ani ostatní úředníci. Rozhodovala 
prostá většina (Liv. 1.32. 12; 26.33. 14). Formule, jíž předseda 
k hlasování vyzval, obyčejně zněla: qui hoc censetis, illuc transite, 
X]ui alia omnia, in hanc partem (Fe 314). Řecké prameny mají
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με&Ιβτασ&αι έπί τάδε καί επ' έκεϊνα (Cass. D. 11. 2). Přijetím ur
čitého návrhu odpadly všechny opačné neb odchylné; hlasováno 
bylo po řadě, až některý přijat. Většina se obyčejně zjistila slovy: 
haec pars maior videtur (Sen. de v beata 2, 1 a j.), o výkřiku „nu
mera“ promluveno už shora. Za císařství konsulové po hlasování 
podali vždy zprávu císaři (Tac. Ann. 13.26), nesouhlasil-li císař 
s ujednáním (relationem remittere), jednalo se znova a nové ujed
nání, případně obměněné (relationem mutare), znova předloženo 
císaři, poněvadž jen jeho schválením nabylo SC platnosti.

Po skončeném sezení byl senát propuštěn (mittere, dimittere 
senatum) slovy: nihil vos moramur, p. c. (SHA, v. M. Aur. 10). 
Před tím neměl se žádný senátor vzdáliti (Cass. D. 55. 3).

Sententia hlasováním přijatá stala se senatus consultem, 
nebylo li při jednání formálních chyb a nedošlo-li k intercessi. SC 
není sice lex, ale mohlo zákony vykládati a doplňovati (Liv. 26. 
32. 8). Význam a důležitost jeho rostly významem senátu, takže 
fakticky se platností od zákonů vlastně nelišilo; zejména se to 
jevilo při rozmanitých smlouvách, prorogameli atd.

Stala-li se však nějaká formální chyba, nebo došlo-li k inter
cessi, směl sice magistrát návrh projednávaný dáti zaznamenat! 
a prohlásiti, že se jím bude říditi, ale to nebylo SC, nýbrž jen 
t. zv. senatus auctoritas (S'A; Liv. 4. 57. 5; Cic. fam. 1. 2. 4). 
Nic ovšem nebránilo, aby předloha nebyla projednána jindy.1)

Intercesse proti SC. Jistého je o ní známo málo. Mohla 
býti kollegiální (pro ni není dokladů) i tribunská, a to jak proti 
meritu relace, tak proti jednotlivým aktům celého jednání (dotazy, 
hlasování, sepsání; Poi. 6. 16. 4; Gell. 14. 7. 6). Proti relaci se 
musilo intercedovati hned, jakmile se k ní magistrát chystal, po
slední chvíle pro ni byla po hlasování před sepsáním zápisu (Cass. 
D. 41.2). Byla-li senatus auctoritas zapsána, uvedlo se vždy, kteří 
tribunové intercedovali (Cic. fam. 8. 8. 5). Při SC pak se vyskytoval 
někdy přípisek 1 -N, t. j. intercessit nemo.2) Po sepsání SC intercesse 
už možná nebyla, poněvadž ráz její byl prohibitivní a nikoliv kas- 
satorní.

Senatusconsultum ultimum. Když poměry vyhranily 
se do takového stavu, že nastalo nebezpečí domi a byla obava, 
že běžné ústavní prostředky selhou, usnášel se senát na senatus 
consultum extremum atque ultimum (Caes. b. c. 1.5; 
Liv. 3. 4. 9). Jim ukládalo se magistrátům, aby podnikli všechny 
kroky nutné k zabezpečení obce; že výzva tato vztahovala se 
pak vůbec na všechny občany, nemohli-li magistráti z toho či 
onoho důvodu své povinnosti dostáti, bylo vyloženo už výše.

') Σπ. Βάζης, Ζητήματα ‘Ρωμαϊκά, Ά&ηνά XIV, 1912 str. 34.
’) Val. Max. 2. 2. 7. má o těchto subskripcích výklad kusý a nesprávný.
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SC ultimum znělo vždy skoro stejně: videant, dent operam 
consules, ne quid res p. detrimenti capiat (Cic. fam. 16. 11. 2; Caes. 
b. c. 1.5 a j.).

Za SC ultimum lze považovati i takové usnesení, jaké se 
stalo, když se Hannibal blížil k Římu (Liv. 26. 10. 9) a všichni 
bývalí diktátoři, censoři i konsulové byli vyzváni převzíti imperium 
až do odtáhnutí nepřítele. Zvláštního zabarvení politického však 
dostalo SC ultimum koncem republiky, kdy bylo vydáváno v bouřích 
občanských. Prvně za Ti. Graccha r. 133,9 potom častěji, na př. 
r. 100 proti Saturninovi, za spiknutí Katilinova atd. až naposled 
se vyskytlo za triumvirátu (Cass. D. 46. 47; 48. 38). Vůbec poslední 
zmínka o úmyslu — neprovedeném však — užiti tohoto _ opatření 
je z r. 20 př. Kr. (Cass. D. 54. 10).

Populárové se vždy stavěli proti použití SC ultima na bouře 
občanské, jak o tom svědčí obžaloba C. Rabiria pro smrt Satur- 
ninovu, a vyhnanství Ciceronovo pro způsob potlačení katilinského« 
spiknutí. Popírali přípustnost tohoto jiouzového prostředku, jenž 
ovšem vymykal se formám ústavním; faktum však je, že od dob 
Grakchovských senát k němu v těžkých poměrech sahal.* 2)

§ 40. Forma a uchování SC.
SC vždy (sen. auctoritas někdy) bylo sepsáno po skončeném 

sezení, jen výjimečně ještě ve schůzi,3) a to za přítomnosti senátorů, 
jejichž podnětem bylo přijato.4) 1 za císařství byli tu činni senátoři,, 
ačkoliv zřízen byl už zvláštní curator actorum senatus, též ab actis 
senatus zvaný. Jmenoval ho císař ze senátorů, zpravidla quaestoriů 
(SHA v. Hadr. 3) a to na rok. Zapisování samo prováděli ovšem, 
scribae užívajíce četných zkratek.5)

Při jednání tajném zapisovali senátoři sami (SHA v. Gord. 12). 
Zápisy ze senátu patřily k tabulae publicae (Cic. p. Sest. 61. 129), 
mnohé byly ryty do kamene neb bronzu.n)

9 Cic. in Cat. 4. 2. 4: Liv. ep.58; Val. Max. 3. 2. 17; Plut. Ti. Gr. 19.
2) Corr, Barbagall o, Una misura eccezionale dei Romani. Il SC 

ultimum, Roma 1900.
A. de Marchi, Della costituzionalità del sen. cons. ult. Rendic. d. R. 

Ist. Lomb. ser. li. voi. 35. 1902 str. 224 a 461.
Pia um ann, Das sogenannfe sen. c. ult., Klio 13, 1913, str. 321.
3) SC perscribere, Cic. Cat. 3. 6. 13; Dion. H. 11. 21.
4) Scribendo adesse; Cic. 15. 6. 2; de or. 3. 2. 5 a j.; zkratka v zápise

S. A. = scribendo arfuerunt.
■’) Kromě už uvedených a známých Q. B. F. F. F. Q. S. P. R. Q; S. P. Q. R

I. N, S. A, ještě V. F = verba fecerunt, D. E. R. Q. F. P. = de ea re quid fieri, 
placet, D. E. R. I. C = de ea re ita censuerunt a j.

c) Willems Le sénat, 2. 207 p. 4.
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Praeskript obsahoval jména konsulů, den a místo schůze, ozna
čení, zda S. C či jen S. A, předsedu a komisi zapisovací (Cic. fam.
5. 2. 4). Potom uveden předmět, referent a usnesení. Byla-li to jen 
auctoritas, vyznačena v zápise intercesse. Obsahovalo-li senátní 
decretum (jak se taky říkalo, Fe 454) něco, čeho provedení bylo 
ukládáno úředníkům, přidalo se vždy: si eis videbitur (Liv. 26. 16. 
4; 31. 4. 2 a j.); stejně užíval senát o sobě vždy výrazů decernere, 
censere, existimare, placere, nikdy ne iubere. Za císařství pak za
znamenán byl i počet přítomných senátorů. Týkalo-li se usnesení 
senátu i příslušníků cizích, býval připojen k latinskému originálu 
i řecký překlad. Pravidelně pak bylo SC (nebylo-li tacitum) pro
hlášeno veřejně v kontionech; poselstvům se odpovědělo ústně 
nebo písemně (los. Ant. Iud. 13. 9. 2 a j.), listy neb poselstvími 
(Cic. Phil. 8. 8. 23). SC týkající se mezistátních ujednání vrývána 
vždy do kovu v dvoü opisech, z nich jeden ponechán v Římě 
(v chrámu Fidei na Kapitoliu) a druhý poslán druhé smluvní straně. 
Za císařství vrývány byly do kovu řeči císařů (na př. lex de imperio 
Vespasiani CIL VI 930; řeč Claudiova CIL XIII 1668 a j ).

Přes obvyklá opatření přicházelo přece k falšování senátních 
zápisů a také archivní uschování bylo nedbalé.1) Zprvu uchovávali 
konsulové zápisy doma (Liv. 3. 55. 14), r. 449 prý svěřeny byly 
péči plebejských aedilů v chrámu Cereřině (Liv. uv. m.). Od druhé 
punské války pak ukládány byly v aerariu pod dozorem quaestorů 
(ad aerarium deferre). Ti je rovnali dle roků ve volumina (Cic. Att. 
13. 33.3). SC označována obyčejně jménem, a to dle nomen genti
licium magistráta, na základě jehož relace byla přijata, na př. SC 
Trebellianum atd.

Za Ciceronovy doby byl zvyk SC a jiné veřejné novinky 
oznamovati politikům dlícím v cizině (Cic. fam. 8. 1. 1 a j.). Také 
vešlo v obyčej užívati rychlopisců (notarii), dle jejichž záznamů 
byly senátní řeči rozpisovány a prodávány i v knihkupectvích, 
mnohé ovšem upraveny dodatečně. Něco jiného byla acta senatus. 
Caesar totiž r. 59 nařídil, aby pod tímto jménem byla publikována 
SC (Suet. Caes. 20). Dálo se to dle zápisů notariů. Augustus toto 
uveřejňování zakázal (Suet. Aug. 36). Výtah ze senátních zápisů 
byl však kromě jiných ještě zpráv uveřejňován v t. zv. acia diurna, 
založených též Caesarem a vydávaných pod dozorem konsulů (Cass. 
D. 44. 11). Tato acta diurna vycházela i za císařství a uveřejňovalo 
se v nich, co za vhodné uznáno (Tac. Ann. 16. 22).

§ 41. Působnost senátu.
Přes to, že senát nikdy nepřestal býti sborem poradním, jak 

bylo patrno na stylisací jeho usnesení, přece přirozeným vývojem
·) Cic. fam. 12. 29. 2; leg. 3. 20. 46.
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poměrů stal se vysoce důležitým orgánem státní správy. Je to po- 
chopitelno zejména v republice, kde úředníci se střídali ročně 
a senát představoval vedle nich stálý sbor, složený kromě toho 
téměř výhradně z bývalých magistrátů a lidí zkušených. Za tako
vých okolností stalo se ovšem i nemyslitelno, aby někdo nedbal 
senátního usnesení, a magistráti de facto nebyli než jeho výkon
nými orgány. S počátku byl senát pod vlivem patricijským, potom 
úplně v rukou nobility. 1 tribunové držívali s ním. Odtud úsloví 
senatus populusque Romanus, jež zahrnovalo ob3 představitele 
svrchované státní moci římské.

Skutečnou mocí i vlivem zůstávala ovšem i komitia za senátem 
a tak označovány jako vůle S. P. Q. R. i akty, o nichž rozhodl 
senát zcela sám (Cic. Phil. 5. 13.36). Vrcholu moci nabyl senát 
za druhé punské války a v době ihned potom následující. Ve 
sporech optimátů a populárů zas vážnost senátu poklesla, poněvadž 
se stal jednou z bojujících stran, konservativně optimátskou, proti 
níž se rozhodně stavěli populárové podporovaní tribuny, kteří se 
od senátu tou dobou zas začali uvolňovat). Těžkou ránu mu za
sadili zvlášť Grakchové a k bývalé výši se ho nepodařilo povznésti 
ani konservativně aristokratickým snahám a ústavě L. Cornelia 
Sully. Ústava Sullova ostatně brzy padla. Slavnější období nastalo 
senátu zas Ciceronem, avšak jen přechodně, poněvadž protivník 
senátu — Caesar — by! mocnější. Úsilí Ciceronovo po smrti 
Caesarové (řeči filippické) bylo marné.

Augustus senátu přál a snažil se povznésti jeho vážnost. Za 
Tiberia pak omezením komitií stal se sice senát jediným předsta
vitelem svrchovanosti národa, ale byl úplně v rukou císařových 
takže ani toto rozšířeni kompetence mu nic nepomohlo. Nad to 
pak o záležitostech důležitých radilo se a usnášelo 15—2Otičlenné 
consilium principis, jehož členové sice byli senátoři, ale senát jako 
celek tím utrpěl (Cass D. 56. 28).

Za císařů autokratických se senát zvrhal v nástroj jejich 
choutek (na př. za Domitiana), kdežto za císařů lepších se po
vznášel (za Traiana a za Hadriana). Celkem však neustále svou 
mravní úrovní klesal k nejhrubšímu servilismu.

Do oboru senátní působnosti patřily hlavně určité věci, o nichž 
bude jednotlivě pojednáno. Ovšem míra účasti a rozhodování se
nátu o nich nebyla vždy stejná, nýbrž spočívala na celkovém stavu 
jeho auktority.

1. Věci vojenské a poměry mezistátní.
Uraditi se o válce patřilo senátu už od nejstarších dob, jen za 

císařství zašlo. Předložití rogaci o válce, aniž se senát dříve o ní po
radil, pokládalo se za poklesek proti zvykovému právu (Liv. 45.21.4).
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O starobylosti práva senátu, především poraditi se o válce, 
svědčí i slova formule, jíž fetiálové vypovídali válku; tam mezi 
jiným bylo: sed de istis rebus in patria maiores natu consulemus, 
quo facto ius nostrum adipiscamur (Liv. 1.32.10). Za republiky 
ovšem v poslední instanci rozhodovala o vypovězení války komitia, 
avšak senát projednal sám a upravil vše, co s uspořádáním vo
jenské výpravy souviselo: počet a druh vojska římského i spoje
neckého, vojevůdce; velení ovšem patřilo nejvyšším magistrátům, 
ale přidělení provincií, způsobilým i extra sortem, bez losování, 
bylo pod vlivem senátu, stejně jako prorogace imperia dála se jeho 
návrhem (Liv. 10. 22. 9; 27. 22. 4 a j.). Senát určoval také, kdy má 
kdo odejít do provincie (Liv. 40. 26. 5), nebo má-li konsul jmeno
vati diktátora. Zprávy z bojiště také byly posílány senátu, jemuž 
patřilo i určování odměn vůdci a vojínům, jakož i trestů (Cic. Phil. 
3. 15. 33; Liv. 23. 20. 2; 24. 18. 6). Senát rozhodoval o výměně 
a výkupu zajatých (Liv. 22. 23. 6 ; 61. 2), a bez SC nesměl voje
vůdce propustiti vojska (Cic. in Pis. 20. 47). Žadatelé o mír neb 
spolek byli rovněž odkazováni na senát (Liv. 2. 25. 6), s nímž vše 
projednali napřed a pak teprv dáno konečné schválení komitii (Liv. 
30. 43. 3; Polyb. 6. 14). Vedla-li se válka v zemích příliš vzdále
ných, dána vojevůdci k poradě komise 10 senátorů (legati) buď 
přímo jmenovaných neb vylosovaných (Cic Att. 1.19. 3), ti fungovali 
jako plnomocníci senátu. Theoreticky platily tyto zásady i za císařství.

Senát byl také římským „ministerstvem zahraničí“. K němu 
se obraceli králové i .vládci! cizí (Polyb. 6. 13; Iugurtha, Adherbal 
atd.), on vysílal diplomatická poselstva (Polyb. 23. 10. 12), udílel 
čestné dary a tituly cizím vládcům (Liv. 31. 11. 11; 40. 58. 9; Caes. 
b. G. 1.35). I za císařství přijímal senát cizí vyslanectva (Tac. Ann.
12. 17). Senát rozhodoval o postavení obcí i států, jež se dostaly 
do římského poddanství. Zřízení a vůbec celou organisaci dobytých 
provincií prováděl vojevůdce, jenž provincie dobyl, za spoluúčasti 
senátní komise (Liv. 45. 17. 1). Dozor nad správou pak vedl senát, 
jenž přijímal i stížnosti na jednotlivé úředníky, pokud nebyli přímo 
soudně stíháni (Cic. Verr. 2, 49. 122).

Maje dozor nad smlouvami, užíval toho senát i k zasahování 
do poměrů, zejména sporných, u spojenců, kolonií a municipii (Liv. 
9. 25. 1; 45. 13. 10 a j. Polyb. 6. 13. 4 a j.). Zasahování to bylo 
projevem politické převahy a neustalo ovšem ani po válce spoje
necké (Cic. Att. 4. 15. 5).

2. Věci náboženské
vyřizoval senát pravidelně po dobrém zdání znalců. Kněží sami směli 
referovati jen prostřednictvím magistrátů (Gell. 4. 6. 2), avšak bylo 
přípustno, aby si je senát zavolal a vyslechl. Když na př. výpověďmi 
augurů se zjistilo, že auspicia před nějakým podnikem byla chybná, 
SC ten úřední akt zrušilo (Cic. d. domo 15. 40). Senát byl ochráncem 

261



státního náboženství a domácích kultů, proto bylo potřebí jeho svo
lení, aby směl býti zaveden kult nový. Proto také vystupoval senát 
proti podloudnému šíření různých kultů veřejně neuznávaných, ze
jména proti výstřelkům jejich (Liv. 4.30.9; 39.16. 2 a 18. 3), známá* 
je tu zvláště SC de Bacchanalibus z r. 181 př. Kr. Ještě za Tiberia 
učiněno bylo SC de sacris Aegyptiis ludaicisque (Tac. Ann. 2. 85). 
Při prodigiích nařizoval senát buď smírné obřady, nebo rozkázal 
nahlédnouti do knih sibyllských nebo zařídil něco dle dobrého zdání 
haruspiků.1)

Kulty nové, stejně jako instaurace slavností a her, byly zařizo
vány dle pokynů senátu, tak kult Aesculapiův (Liv. 10 47. 7, 
ep. 11), magnae matris Idaeae r. 204‘př. Kr. (Liv. 29. 11. 6); 
ludi A po 11 in a r e s (Liv. 25. 12. 15) a mn. j.

Prosebné obřady, supplicationes, byly nařizovány senátem, 
ovace a triumfy jím dovolovány (Cic. Cat. 3. 6. 15). Uděliti insignia 
triumfální za císařství patřilo senátu, jehož formálního svolení si 
k triumfu skutečnému vyžadovali i císaři sami.* 2)

Také postavení t. zv. statua triumphalis bylo vázáno povole
ním senátu.

3. Jmění státní a finanční správa.
Dohled na státní hospodářství byl výhradním a nejdůležitějším 

právem senátu, jak poznal už Polybios (6. 13 nn). Vztahovalo se 
na všechny složky státního majetku a podnikání, na ager publicus 
stejně jako na stavby nadzemní, kommunikace, meliorace, vodo
vody, na peněžní hotovosti stejně jako na všechen majetek movitý. 
Bez SC směli quaestoři poukazovati peníze jen konsulům jsoucím 
v Římě na běžné výlohy (Polyb. 1.1.). Že to byly v neposlední řadě 
i důvody finanční, jež povolování triumfu daly do rukou senátu, 
bylo už výše řečeno.

Senát rozhodoval o tributu, jeho výši, vybírání i případném 
vrácení (Liv. 23. 31.1 ; 39. 7. 5), i o vojenských dodávkách (Liv. 23. 
48. 5). Senát povoloval výdaje na státní representaci, na pořádání 
her, na opatření potravin pro lid, zvláště obilí (Liv. 25. 12.12; 48. 
28. 3 a j.). Vykonával účinný dozor nad censorskými lokacemi, za 
nebytí censorů opatřoval je sám (Liv. 39.44.4; Cic. in Verr. 1.50.130). 
Snižoval nájemné publikánům (Polyb. 6. 17; Cic. Att. 1. 17. 9 a j ).

1 za císařství zůstal senátu nominální dozor nad aerariem (Cass. 
D. 53.16) a vliv na státní finance. M. Aurelius zvláště prý respektoval 
to jeho právo (Cass. D. 71. 33).

*) Procurationes prodigiorum Liv. 23. 11. 5; 22. 99; Gell. 4. 6. 2; Cass. D. 
39. 15; Cic. leg. 2, 9. 21.

2) Tac. Ann. 2. 52; 12. 38; Suet. Aug. 38; Tib. 9; Cass. D. 55. 26; SHA 
v. Comm. 2 a j..
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4. Ad mi n i s trati va.
Zde byl rozsah pravomoci senátu velmi neurčitý; spočívala 

hlavně v tom, že v různých jednotlivých případech se magistráti 
k němu uchylovali o radu. jako případy zvláštnější budiž uve
deno, že zasáhl senát roku 161 proti filosofům et rhetorům (Suet. 
de rhet. 1.), a vykázal řeckou trojici filosofickou Diogena, Karneada 
a Kritolaa, jež přednášela r. 155 v Římě, kam přišla jako athénské 
poselstvo (Plut. Cato mai. 22). ' Rovněž zakazoval senát nebezpečná 
kollegia (Asc. in Pis. p. 15 ed Stangl). Snažil se o povznesení rolnictví 
(Liv. 28. 11.8), dal přeložiti a rozšířiti Magonovy knihy o rolnictví 
(Plin. n. h. 18. 5. 22), a mnohé jiné podobné věci.

5. Zákonodárství.
Zákonodárství patřilo lidu v komitiích, jež se scházela na popud 

magistrátův. Ten ovšem tu jednal zcela samostatně, ale aby byl 
in auctoritate senatus, předkládal rogaci k předběžnému schválení 
senátu. To se časem stalo zvykem, takže senát svými SC dělal 
téměř προβουλεύματα (Dion. H. 7. 38; App. b. q. 1. 59), jež tvořila 
obsah magistrátních rogaci, nebo aspoň dával k určitým rogacím 
podněty. Zajímavý je příklad třeba z r. 63: P. Sulpicius Rufus žádal, 
aby byl zákonem znova důrazně postižen ambitus volební; senát 
návrh schválil, a obsah tohoto SC tvořil rogaci, již konsul Cicero 
předložil komitiím a provedl (Cic. Mur. 23).

Tomuto senátnímu vlivu na zákonodárství podléhali až do 
Grakchů tribunové pl.; potom se poněkud osvobodili, ale plně se 
vymanili z něho až za císařství.

Důležité bylo právo senátu vykládati zákony (Cic. Mur. 32, 
67). SC obsahující tyto vysvětlivky neměla sice právní závaznosti 
zákonů samých, ale rovnala se jim praktickým významem. Senát 
však také bděl nad zákonodárstvím i tak, že odstraňoval zákony 
přijaté vitiosně (Cic. d. domo 15. 41; 19. 50; leg. 2. 12. 31 a j.). Též 
„solvere legibus“ (Liv. 31. 50. 8), t. j. povolovati přípustné výjimky 
ze zákonů, patřilo senátu. Dispensace vlastně patřily tomu, kdo 
zákon dal, tedy lidu. Senát si je však osvojil, poněvadž neinter- 
cesse tribunů pl. považována tu za souhlas lidu. Na konci republiky 
však Římané začali souditi jinak: roku 67 podal tr pl. C. Cornelius 
rogaci „ne quis nisi per populum legibus solveretur“ (Cass. D.36.39); 
tribunskou intercessi však bylo postaráno o její zmaření; avšak aspoň 
tolik usneseno, že dispensace mají se projednávati za přítomnosti 
aspoň 200 senátorů a s vyloučením intercesse.

Koncem republiky populárové navrhující zákony zabezpečovali 
se proti zasahování senátu tím, že ukládali zvláštními klausulemi 
úřednictvu i senátu přísahu na zákon (Cass. D. 38. 7), neb přímo 
senátu odpor zakazovali (Cic. Att. 3. 23 2).
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Za císařství úpadkem komitií vzrostla zákonodárná moc senátu 
a SC — ovšem stvrzená císařem — znamenala totéž co zákony. 
Hlavním zákonodárcem byl však císař sám svými constitutiones, 
SC omezovala se na věci méně důležité. Proto senát vždy 1. ledna 
přísahával na acta principis. Po smrti císařově mohla býti zrušena 
ta acta, na něž senát dosud nepřísahal (Tac. Ann. 1. 72; Cass. D. 60.4). 
Nastouplému císaři dával senát legem regiam, plnomocenství 
k vládě, na jehož základě směl nařizovati, co za dobré uznal (SHA. 
v. Sev. Al. 1.2; lex de imp. Vespasiani).

6. Volby.
Na volby měl senát jen nepřímý vliv tím, že dbal včasného 

konání komitií (Liv. 2. 28. 1; 43. 11. 3), pečoval o formální jejich 
bezvadnost (Cic. nat. d. 2. 4.10 a j.), do roku 367 pak určoval, mají-li 
býti voleni konsulové nebo tribuni militum consulari potestate. 
Změna nastala za císařství, kdy za Tiberia přešly volby magistrátní 
na senát (Tac. Ann. 1.15; Velí. 2. 124. 3), a jen renuntiace dála se 
před lidem.

Kandidáty pak navrhovali jednak císaři (candidati principis), 
jednak se hlásili u senátu sami (petitores Plin. ep. 3. 20. 6). Také 
udílení ornament magistrátních patřilo senátu, jenž se tu asi řídil 
přáním císařským (Tac. Ann. 11.4a 38; 12. 53; Suet. Claud. 28 a j.). 
Také jmenoval senát kandidáty pro kollegia kněžská, kteří pak byli 
kooptováni (Tac. Ann. 3. 19 a j.). V dobách po smrti panovníkově 
senát buď snažil se miti vliv na volbu císaře nového, nebo osoboval 
si i právo jmenovací.1) Illusomi bylo právo císaře sesaditi; to se 
stávalo, když už obyčejně byl císař vskutku bez moci (Suet. Nero 49).

7. Soudnictví.
Za republiky přímé moci v soudnictví senát neměl. Působil 

však jednak tím, že vykonával jistý vliv na edikty praetorské a tím 
na theorii práva (Cic. Att. 5. 21. llnn), jednak svou radou při 
organisaci a administrativě soudní, jednak tím, že až do doby Grakchů 
bylo album iudicum sestavováno ze senátorů. Kromě toho určoval 
senát někdy ze sebe i zvláštní komise k ruce praetorovi pro 
jisté pře (Liv. 29. 20. 4), a jistě ze senátorů brána byla consilia, 
jež si přibírali v těžkých případech magistráti.* 2) Senát pak celý 
býval brán na potaz při všelijakých přích a soudech nad spo
jenci, poddanými a provinciály, kde magistrát chtěl se krýti (Polyb.
6. 13; Liv. 10. 1.3; 28. 10. 4). Ustanovoval též t. zv. quaestio extra
ordinaria, mimořádný soudní dvůr, řízený magistrátem c. imperio, 
k vyšetření a projednání zvlášf těžkých deliktů (Liv. 9. 26. 6; 29.

’) Tac.H. 1.12; SHA v.Hadr. 4; v.Max.20n; nejznámější příklad je volba 
dvou císařů Balbína a Pupiena, pak volba Tacitova, v. Tac. 12.

2) Jako dříve králové; Zon. 7. 9; Dion. H. 3, 26, 27.
264



36. 11). Zřízení quaestionis extraord. vůči občanům musil však lid 
schváliti (Liv. 4.50. 7n.; 38.54.12), ač asi senát se snažil této kontrole 
vyhnouti; svědčí o tom lex Sempronia (C. Graccha) ne de capite civis 
Romani iniussu populi judicaretur(Cic.inCat.4.5.16; Sali.Cat.51 aj.).

Lex Sempronia ovšem obnovila jen starou zásadu (Liv. 26.33.10),
Jakousi disciplinární moc měl senát tím, že mohl magistráty 

až po praetora na čas suspendovat!, totiž vyzvati jej, aby přestal 
úřadovati;1) ovšem mohl zas toto zastavení úřední činnosti odvolati.

Za císařství dostal senát i skutečnou moc soudní zřízením 
konsulsko-senátorských soudů (vedle císařských). Do kompetence jich 
spadalo: crimem repetundarum místodržících (Tac. Ann. 3. 66 a j.) 
vraždy, incesty, tumulty v Itálii (Tac. ib. 14. 17; Hist. 4. 45), zrady 
cizích knížat atd. Dále všechny žaloby na členy stavu senátorského, 
proti státu a císařské rodině (Tac Ann. 2.28; Cass. D. 52.31). Záhy 
pak dovolena provokace k císaři (Tac. Ann. 6. 5; Cass. D. 59. 18). 
imž ostatně dovoleno i předsedati těmto soudům místo konsulů.

V. Hromady lidu.
§ 42. Comitia a contiones.

1. W. Soltau, Über Entstehung und Zusammensetzung der 
altrömischen Volksversammlungen. Berlin 1880.

2. Hailays, Les comices à Rome. Thèse. Paris 1890.
3. G. W. Botsíord, The Roman assemblies from their origin 

to the end of the republic. New-York 1909.
Představitelem státní svrchovanosti římské bylo za republiky ob

čanstvo ve svém celku. Jeho vůlí dosazováni určití občané v magis
tratury, jen s jeho svolením vznikaly zákony, ale bez iniciativy ma
gistrátní nemohlo dojiti k uplatnění této široké pravomoci. Jaký byl 
podíl lidu na státní moci za království, lze usouditi jen obdobou 
s poměry na př. řeckými, a částečně i metodou zpětných úsudků. 
S tradicí annalistickou nutno zacházeti velini obezřetně, poněvadž 
ona promítla do nejstarších dob velmi mnoho ze zřízení i událostí 
pozdějších a sobě současných (srv. Dion. H. 2. 14; 4. 20 a j.).

V pravidelných shromážděních sněmovních za království byla 
úloha lidu zajisté celkem velmi trpná, omezená na schvalování před
ložených návrhů, ať už se dálo prostým vzetím na vědomost, tedy 
podobně jako v t. zv. komitiích kalátních neustále i později za re
publiky a císařství, či formálním odhlasováním po kuriích a centu
riích, zavedeným neznámo kdy.

’) circumscribere magistratum, Cic. p. Mil. 33, 88; a reipublicae administra- 
tione submovere, Suet. Caes. 16. Na tomto případě je nejlépe viděti, jakého- 
ohromného faktického významu senát nabyl.
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Za republiky ovšem vliv a význam lidu ve státní správě stoupl, 
ale hned od počátku učiněna opatření, aby nemohlo jeho zasažení 
působiti příliš rušivě a na úkor státního pořádku. Initiativa, spočí
vající ve svolávání a řízení schůzí a sněmů lidu, byla částí práva 
magistrátního (ius cum populo (neb plebe) agendi), a bylo o tom 
pojednáno při magistratuře str. 153. nn.

Byly dva druhy lidových shromáždění: comitia a contio
nes. Rozdíl mezi nimi naznačen je výkladem Messalovým u Gell. 
13.15.9: „aliud esse cum populo agere, aliud contionem habere. 
Nam cum populo agere est rogare quid populum, quod suffragiis 
suis aut iubeat aut vetet; contionem autem habere est verba facere 
ad populum sine ulla rogatione“.

Tato definice celkem správně rozlišuje po vnější stránce komitia 
od kontionů.

Contiones byly schůzky občanstva svolané magistrátem 
(také pontifex maximus byl k nim oprávněn). Lid stál v nich fuse, 
bez určitého pořádku. Také nekontrolována účast a oprávněnost 
občanská u přítomných. Účelem kontionu bylo sdělení, jež chtěl 
magistrát lidu učiniti, proto v nich řečnil, vykládaje a odůvodňuje 
před občany, co právě bylo potřebí: návrh rogace, různá opatření 
správní atd. Také bylo přípustno, aby magistrát svolal kontio 
v prospěch někoho jiného, contionem dare alicui (Liv. 45. 40. 9 a j.), 
jenž pak ujal se tam sám slova, avšak nikoliv s roster, nýbrž 
nižšího místa (Cic. Att. 2. 24. 3). Kontionů se mohlo konati několik 
najednou, ale vyšší magistrát směl nižšímu občany z kontionu odvo
lati (Gell: 1. 1.). Dobře vystihl věc Quintilian slovy: Romanis pro 
contione suadere ac dissuadere moris fuit (2 4. 33).

Význam kontionů byl nesmírný, poněvadž v nich vcházel ma
gistrát v přímý styk s lidem a zjišťoval jeho názor na své počínání. 
S dovolením magistrátovým neb na jeho příkaz směl kterýkoli občan 
ujmouti se slova (Liv. 3. 71. 3; Dion. H. 5. 11 a mn. j). Že bývaly 
kontiony značně bouřlivé, dosvědčují nám starověké zprávy dosti 
četně (na př. Cic. p. Sest. 59,126). Kontiony byly formálně zahajovány 
i rozpouštěny (Liv. 39. 15; Cic. Att. 2. 24. 3) Konány byly kdekoliv.

Comitia lišila se od kontionů zcela přesně tím, že:
1. lid v nich nestál fuse, nýbrž uspořádán dle kurií, centurií neb 

tribuí. Proto přístup k nim byl vyhrazen jen občanům; pak také
2. v nich nebylo řečněno, nýbrž jen hlasováním návrh ma

gistrátův (rogatio) přijat či odmítnut (Cic. leg. 3. 4. 10). Srv. § 44.
Vůbec celé jednání v komitiích záleželo na magistrátovi před

sedajícím; státi se smělo jen to, co on nařídil, hlasovati jen o před
loženém návrhu. Nebylo možno rogace děliti, částečně přijmouti 
a částečně zavrhnouti; musila býti schválena neb odmítnuta celá. 
Původně byly podávány rogace jen s jednotlivými zákony, takže 
komitia mohla skutečně osvědčiti své ústavní poslání. Časem však
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spojováno bylo v jednu rogaci několik návrhů, mnohdy i zcela 
rozdílných (t, zv. lex satura); tím pojišťovalo se snazší přijetí ná
vrhům, jež by samostatně nebyly prošly. To ovšem pociťovalo se 
jako nepřípustné a proto zabraňováno smíšeným rogacím čím dál 
tím přísněji, zejména pak zákonem Caeciliovým a Didiovým r. 98 
(Cic. d. dom. 20. 53; leg. 3.4. 11 a j.). Jen při volbách kollegií úřed
nických bylo dovoleno společné hlasování o všech rogacích téhož 
kollegia se týkajících. V posledních létech republiky lex satura zas 
ožila, hlavně Caesarem (na př. t. zv. lex lulia municipalis z r. 45, 
CIL ía, 2. 593). Ačkoliv je přirozeno, že — zejména později — byly 
rogace důkladně probrány v senátě i kontionech, přec nepozbyla 
hlasování v komitiích nikterak své důležitosti; na pouhé formality 
sklesla jen v několika případech už podstatou svou k tomu nutících 
{lex de imperio a pod.) a projednávaných v komitiích kurijních. 
Za to komitia centurijní a tributní zůstala svou kompetencí volební, 
zákonodárnou a soudní vysoce důležitým činitelem po celou dobu 
republikánskou. Jak byla tato kompetence jednotlivým sněmům roz
dělena, bude vyloženo jednotlivě při každém z nich, stejně i o po
stupu hlasování a místě schůzí. Nestejný význam jednotlivých 
komitii přivodil i nestejnost našich zpráv o rozmanitých podrob
nostech, zvláště pokud se týkají zevniho postupu sněmovních 
jednání. Lze sice předpokládati jisté obdoby vzájemné, avšak na
opak zas rozdílný ráz jednotlivých sněmů doporučuje promlouvati 
o těchto věcech pokaždé zvláště dle konkrétních dokladů.

Rogace komitiemi přijatá stala se zákonem, lex, byla-li schvá
lena některou hromadou všeho občanstva, nebo „usnesením lidu“, 
plebiscitum, přijala-li ji jen hromada plebejská. Avšak k tomu, 
aby se stala závaznou, bylo potřebí ještě schválení senátem, t. zv. 
auctoritas patrum.1)

Tato auctoritas patrum byla dříve zcela mylně stotožňována 
s lex curiata de imperio, poněvadž při zprávách o volbě královské 
připomínají některé prameny jen auctoritas patrum (na př. Liv. 1. 
17. 9), jiné zas jen zákon de imperio (Cic. rep. 2.31.53).

Zásluha o oddělení obou aktů od sebe patří Langovi, avšak 
ve výkladu obou pochybil. Patrum auctoritas bylo schválení zákona 
komitiemi přijatého, a toto schválení udělil celý senát. Byl to výkon 
jeho práva dohlížitelského a kassačního, o němž bylo svrchu vy
loženo. Ale poněvadž toto právo dávalo senátu přílišný vliv na úkor 
komitiím, bylo zákonem Q. Publilia Philona roku 339 a zákonem 
Maeniovým — asi začátkem III. stol. př. Kr. — určeno, aby auctoritas 
patrum byla dána in incertum comitiorum eventum (Liv. 1. 17. 9;
8. 12. 15), tedy ještě před tím, než rogace dostala se do komitii. 
Tím ovšem stala se z této auctoritas pouhá formalita, naprosto 
bezvýznamná.

’) Lange I’ 300; Willems, Le sénat II. 52 η.
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Jednání v komitiích byla všeobecně právními úkony, které byly 
vázány na určité dny. To byly předně dies comitiales, označené 
v kalendáři C, pokud na ně nepadly feriae conceptivae (pohyblivé 
svátky) a feriae imperativae (mimořádné svátky). Dní C bylo koncem 
republiky asi 190, rozdělených po jednotlivých měsících dosti ne
pravidelně. Ustanovováním pohyblivých a mimořádných svátků bylo 
často v pozdější době úmyslně bráněno komitiím (Cic. fam. 8.11. 11).

Roku 58 pak staly se volnými pro komitia vůbec všechny F 
(Cic. p. Sest. 15. 33; prov. cons. 46).

Všechny dny C byly i F, avšak nikoliv opáčně.
Komitií byly u Římanů celkem čtyři druhy: 1. curiata, 2. ca

lata, 3. centuriata, 4. tributa. Dvoje první scházela se po kuriích 
centuriata po centuriích a tributa po tribuích.

§ 43. Comitia curiata.
Do kurijních komitií, jež obsahovala všechno občanstvo, schá

zeli se Římané pravidelně na komitiu (Varro L. 1. 5. 155) před 
kurií. Jen jedna výjimka se připomíná: když byl Řím v moci Gallů,. 
sešla se kurijní komitia na Kapitoliu (Liv. 5. 46. 9).

Občané byli v nich shromážděni curiatim (Dion. H. 4. 84), 
v každé kurii provedlo se o rogaci magistratově hlasování viritim 
(Liv. 1. 43. 10; Dion. H. 4. 20) a dle rozhodnutí prosté většiny určen 
byl hlas celé kurie. Zjištění hlasů jednotlivých kurií provádělo se 
tak, že napřed vylosována ze všech kurií jedna (principium), která 
odevzdala svůj hlas první. Ten byl ihned veřejně renuncován 
a platil za omen (Liv. 9. 38. 15). Potom odevzdávány byly hlasy 
ostatních kurií a sice dotud, až docíleno prosté většiny (Dion. H. 
2. 14); některé kurie se tedy ani k hlasování nedostaly. Souhlas- 
projeven byl slovy uti rogas, nesouhlas pak antiquo, t. j. „ne
chávám po starém“.

Kdy asi zavedeno bylo vůbec hlasování v kurijních komitiích. 
nelze ani přibližné určiti; jen tolik je jisto, že bylo už zvyklostí 
trvalou za poslední doby královské, kdy provedena nová organisace 
občanstva do centurií a zřízena nová komitia centurijní, jež odňala 
kurijním všechnu důležitější kompetenci. Při formální konservativ- 
nosti římské není možno, aby se bylo v kurijním sněmu zachovalo 
hlasování, kdyby nebylo bývalo už v době vzniku centurijních 
komitií starobylou zvyklostí.

Zahajována byla kurijní komitia auspiciemi (Liv. 5. 52. 16; 9. 
39. 1 n). Svolával je a předsedal jim král, za republiky nejvyšší 
magistrát a to ediktem ústním, později i písemným, jenž obsahoval 
též údaj o tom, co bude předmětem hlasování. Zprvu snad nebyla 
žádná lhůta vyměřena, po kterou musila komitia býti předem
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ohlášena (promulgatio, Cic. leg. 3. 4. 11. Paul. D. 251 a j.), jak by 
bylo lze souditi i z pozdějšího postupu při lex curiata de imperio, 
u níž platil jen zvyk, že nebyla magistrátem navrhována prvé dva 
dny po nastoupení úřadu (Macr. Sat 1. 16. 21). Je však také možno, 
že jen u této lex de imperio pro její zvláštní ráz byla dovolena 
promulgace jen třídenní Co pak se týče ostatních aktů, těmto 
komitiím přikázaných, tu asi časem se u nich ujal zvyk promul
gace trinundinální (jako u ostatních komitii). Připomíná se totiž 
zákon Caeciliův a Didiův z r. 98, jímž se zakazovalo projednávati 
něco v komitiích bez trinundinální promulgace (Cic. de domo 16. 
41 : 20. 53; p. Sest. 64. 135. Phil. 5. 3. 8).

Za pozdější doby republikánské, blíže známé, byla už kurijní 
komitia jen jakýmsi přežitkem formálním, jejichž důležitější kom
petence byla už dávno přešla na komitia jiná. V době starší, kdy 
byla tato komitia jedinými, je známe málo spolehlivě, abychom 
mohli přesně vystihnouti jejich skutečné postavení a vliv v celém 
ústrojí státní správy. Je však nezvratným faktem, že skutečně už 
existovala a také poměrně záhy hlasovala. Ovšem duch státní 
správy, praxe a zvyklosti jevily se na stejné formě jinak za mo
narchie a jinak za republiky, zejména když uvážíme, že v té nej
starší době to jistě nebyly široké vrstvy občanské, které se zvláště 
v těch veřejných jednáních uplatňovaly, nýbrž hlavně vrstvy uro
zené a bohaté. \

Kompetence těchto kurijních komitii vztahovala se — pokud 
lze zjistiti — na tyto věci:

1. Arrogatio, přijetí občana sui iuris do cizího rodu; dostal 
se tak ovšem zas do patria potestas arrogujícího. Dálo se to ze
jména pro udržení rodu, tak jako adopce, jež se však týkaly ne
dospělých a prováděny před magistrátem (Gell. 5. 19. 3). Předcházelo 
zkoumáni pontifiků, není-li nějakých závad sakrálních, odpovídá-li 
zamýšlenému aktu věk obou stran i osobní vlastnosti, a pak ne- 
děje-li se to z úmyslu nekalého (Cic. de domo 13. 34n; Gell. 1.1.). 
Kromě toho musili pontifikové dosvědčiti, že arrogovaný provedl 
řádně t. zv. detestatio sacrorum v komitiích kalátních, jíž se vy
prostil ze sakrálního úvazku dosavadního svého rodu. O ní v. dále 
při komitiích kalátních. Po dobrém zdání pontifiků, že není nija
kých překážek, předložil předseda rogaci takto stilisovanou: velitis 
iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet, quam 
si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utique ei vitae 
necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita, ut 
dixi ita vos, Quirites, rogo (Geli. 5. 19. 9).

2. Cooptatio a adlecti o. Cooptatio bylo přibrání rodin 
původem cizích, neřímských do kurií a patriciátu (Liv. 4. 4.
7), adlectio pak přibrání do kurií a pie bity (Suet. Aug. 2). Výslovně 
se dosvědčuje, že se to muselo diti iussu populi (Liv. 1. 1.; 10. 8. 6;
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Dion. H. 5. 40; Suet Tib. 1). Také asi nutno uznati působení kurii 
při povýšení některých rodin do patriciátu (Dion. H. 4. 3 ; Suet. 
Aug. 2).

Výrazů cooptatio a adlectio bylo někdy užíváno promiscue 
(Suet. Ner. 1).

3. Volba krále patřila též ke kompetenci kurijních komitií. 
Senát vyhledal vhodného kandidáta, úřadující interrex svolal ko
mitia, jež navrženého krále buď přijala neb odmítla. Král tedy vládl 
iussu populi (Liv. 1. 17.3). Není ovšem ani jednoho dokladu, že 
by komitia byla zamítla kandidáta navrženého senátem, volba byla 
jen ryze formální, ale přece „populus redem interrege rogante 
comitiis curiatis creavit (Cic. rep. 2. 17. 31; Liv. 1. 32. 1 a j.)

Ostatní úředníci za království byli králem jmenováni, nikoliv 
občanstvem voleni.1). V. str. 116 nn.

4. Zákony. Není ani jedné zprávy, ani sebemenší stopy, že 
by v kurijních komitiích byly kdy dány nějaké zákony v běžném 
smyslu toho slova, vyjma t. zv. lex curiata de imperio. O jejím 
významu a také o tom. kterým úředníkům byla potřebná, bylo 
vyloženo už na str. 193 (o nastupování magistratury). Že tato lex de 
imperio byla dávána už králům, o tom svědčí kromě tradice (Cic. 
rep. 2. 18, 25 a j.), právě okolnost, že i republikánští magistráti ji 
dostávali v kurijním sněmu. Rogaci zákona de imperio pro
váděl tu pro sebe a i ostatní magistráty konsul za přítomností tří 
augurů. Časem ovšem ustrnula tato rogace na pouhou formu, takže 
občané se ani k jejímu schvalování nescházeli a kurie byly jen 
zastoupeny svými liktory (Cic. 1. agr. 2. 12. 31). O promulgaci 
zákona de imperio bylo promluveno výše.

Kromě funkcí uvedených připomínají se pro kurijní sněm v historických 
pramenech ještě i jiné; jde však vesměs o dobu královskou a zdá se, že tu 
byly poměry pozdější přeneseny na dobu starší. Tak prý i králové vznášeli 
někde rozhodování o válce na sněm kurijní, přenášejíce tim dobrovolně část 
své moci i odpovědnosti (Liv. 1. 32. 11). Ovšem formule Fetiálů, na tomto 
místě Liviem uvedená, je z doby pozdější. Podobně zmiňuji se prameny o jakési 
provokační funkci kurijních komitií při rozsudcích perduellionis, vynesených 
královými zástupci t. zv. duoviri perduellionis. V. str. 119.

Co se týče dnů, o kterých kurijní komitia směla se scházeti, 
neznáme tu úchylek od obecných zvyků komitiálních.

Význam kurijních komitií zcela zanikl už zřízením komitií cen
turijních; přes to ona nezanikla a udržela se až do doby císařské 
(Tac. Ann. 12. 26a 41), kdy však znenáhla některé úkony jim při
kázané začali císaři prováděti samostatně svými akty. Žanikla až 
za Diokleciana (Cod. Theod. 8. 48. 2 a j.).

Zastoupení občanů kurijními liktory v kurijním sněmu bylo za 
republiky obvyklým a pravidelným zjevem (Cic. 1. agr. 2. 12. 31).

’) Že byli kurijními komitiemi voleni první tribunové lidu, je dohad. 
Srv. Mommsen II3 278 n; Willems, Dr. p. 261 p. 4.
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§ 44. Comitia calata.
Vlád. Groh, Kalátní sněm římský, LF 46, 1918, str. 13n, 80n.
Nedílná moc královská byla zřízením republiky rozdělena mezi 

několik nástupců: politické a vojenské funkce a vůbec nejvyšší 
správu říše přejali konsulové, věci náboženské však pontifex maximus 
a z nepatrné části i rex sacrorum. Určité věci rázu náboženského, 
jež byly za království vyřizovány v komitiích kuriátně sestavených, 
avšak bez hlasování, dostaly se za republiky se souborem jiných 
náboženských věcí pontifikovi max., jenž měl právo povolati si 
kurie občanské do t. zv. comitia calata a za jejich přítomnosti 
ty úkony provésti (Gell. 15. 27. 1 η).

Komitia kalátní představují asi nejstarší podobu římského sněmu 
vůbec; zdá se, že udržela se v něm tradice z dob nejstarších, kdy 
komitia neprojevovala své vůle hlasováním, nýbrž jen svou pří
tomností dodávala auktority úkonům před nimi prováděným. Hla
sováno nebylo v kalátnim sněmu nikdy, od kontionů lišila se jen 
tím, že občanstvo v nich stálo dle kurií, nikoliv „fuse“. Svolávána 
a řízena byla „pro collegio pontificum“ (Gell. 1. 1.), t. j. pontifikem 
maximem skrze praecona (Theof.adlust.lust.il. 10. 1). Smysl ka
látních komitii byl ten, že občanstvo právoplatně svolané a dle 
kurií rozestavené poskytlo officiálniho svědectví a zaručilo platnost 
těmto úkonům:

1. inaugurace krále obětníka (rex sacrorum) a tří nej
vyšších flaminů (Gell. 1. 1.). Inaugurací mělo býti zjištěno, zda osoba 
nově zvoleného je bohům milá. Magistráti a pontifex max. zvěděli 
to provedením t. zv. prima spectio, poněvadž měli ius auspiciorum, 
avšak rex sacrorum a nejvyšší flaminové sami auspikovati nemohli 
a proto musili býti inaugurováni. U flaminů dálo se tak už za 
království, rex sacrorum přibyl k nim za republiky, poněvadž 
králové skuteční prováděli spekci sami.1)

Inaugurace v kalátních komitiích byla velmi slavnostní, po
něvadž se dála před veškerým občanstvem, proto dostávalo se jí 
právě jen nejdůležitějším nositelům kněžských hodností; ostatní 
kněží, pokud u nich byla inaugurace nutná, byli inaugurováni prostě 
jen v svém kollegiu.

2. Detestatio sacrorum. Když kdo přecházel arrogaci 
z jednoho rodu do druhého, musil se, jak už svrchu podotčeno, 
napřed vzdáti kultovní příslušnosti k rodu dosavadnímu. To se 
stalo detestatione sacrorum v kalátních komitiích. Předložka 
d e- v slově detestatio má týž význam, jako při deprecari a pod.

Teprv když tento úkon byl proveden, a pontifikem dosvědčen, 
mohla nastati arrogace zákonem kurijním.

Detestace byla úkon, jenž vedle inaugurace udržel se nejdéle 
při životě; konány byly až hluboko do doby císařské.

>) Tak také nutno vykládati místa u Liv. 1. 18. 6 a u Plut. Num, 7. 
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3. Testamentum. Dvakrát ročně směli občané v kalátním 
sněmu ohlašovati své závěti a zajišťovat! jim takto platnost (Gell. 
1.1.; Gai. 2. 101). To byl nejstarší způsob závětí, zřejmě zobrazující 
prosté poměry původní. Není nic bližšího známo o terminech, kdy 
se tyto závěti konaly, zda byly pevně stanoveny, či každoročně 
znova určovány. Dny 24. března a 24. května, označené v kalendáři 
jako Q. R. C. F., nebyla s těmito testamenty v naprosto nijakém 
vztahu.

Tato funkce kalátních komitií brzo zanikla; už s počátku, po
něvadž dvakrát ročně bylo příliš málo, vznikl obyčej, že při vo
jenské výpravě mohli občané ohlásiti. se stejnou platností svou 
poslední vůli „in procinctu“, t. j. před shromážděným vojskem 
(Cic. de or. 1. 53. 228 a j.). Oba tyto způsoby nepraktické byly pak 
záhy vytlačeny pořizováním závětí „per aes et librám“. —

Kalátní sněm scházel se jistě také na komitiu, a není pochyby, 
že v pozdějších dobách byly i při něm kurie jen zastoupeny svými 
liktory. Zanikl pravděpodobně také za organisačních změn Dio- 
kleciánových.

§ 45. Comitia centuriata.
Λοχίτις εκκλησία.
Reorganisaci občanstva v classes a centuriae, jež byla prove

dena dle tradice už koncem doby královské, vznikl přirozeně nový 
druh sněmu, jehož se občanstvo účastnilo seřazeno tímto novým 
vojenským způsobem, totiž po centuriích.

Comitia centuriata strhla na sebe veškeru skutečnou moc do
savadních komitií kurijních a udržela se za republiky v trvalé plat
nosti. Pokud se uplatňovala za království, nelze říci pro neurčitost 
zpráv; kromě toho tvoří tato otázka část celkového problému 
o historické ceně annalistických zpráv pro nejstarší dobu římskou, 
a souvisí těsněji s další otázkou, lze-li reorganisaci občanstva sku
tečně klásti před vznik republiky. Jisto však jej že se s centurij
ními komitiemi shledáváme už na samém začátku republiky jako 
s činitelem důležitým, jehož význam ústavní potrval.

Uspořádání komitií centurijních.
Poněvadž centurie, ve které bylo občanstvo rozděleno, byly 

rázu vojenského, tedy svolati je do sněmu směl jen magistrát 
s impériem. Pravidelně to však byli konsulové, proto i zákony 
tímto sněmem přijaté sluly leges consulares. Který z konsulů měl 
comitia habere, comitiis praeesse, určilo se počátkem roku dohodou, 
losem neb dekretem senátním (Liv. 35. 6. 2; 35.20.3). Když nebylo 
vůbec možno, aby některý z konsulů řídil centurijní komitia volební 
(jichž nemohli říditi praetoři, leda až za Caesara, Gell. 13. 15. 1), 
tu z popudu senátu byl zřízen buď dictator comitiorum habendorum
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causa (Liv. 7.9.4 a j.) neb i interrex (Liv. 22.33.10). Nešlo-li o volby 
nejvyšších magistrátů, směl ovšem praetor také svolati centurie do 
komitií, poněvadž měl imperium. Promagistráti nebyli oprávněni 
říditi centurijních komitií; stalo-li se to r. 43, kdy Octavianus byl. 
zvolen konsulem v komitiích svolaných prokonsulem, nutno to po
važovati za výjimku (Cass. D. 46.43).

Bylo věak přípustno, aby centurijní komitia svolal pro odvolací 
řízení v processu kriminálním i quaestor (parricidii),1) ovšem z man
dátu konsulova.

Magistrát, jenž hodlal s komitiemi jednati, svolal je vyhláškou 
(edictum) ve formě vojenského rozkazu,3) zprvu ústní, později pí
semnou. Edikt písemný byl napsán barvou na dřevěné desce a vy
věšen na veřejných a přístupných místech všude tam, kde byli 
občané, jichž se týkal. Mezi vyhláškou a dnem komitií byla časem 
stanovena Určitá lhůta trinundinální (Liv. 24. 7. 12; 25. 2 a j.).

Edikt obsahoval i znění rogace, jež měla býti centuriím před
ložena. Po tuto dobu promulgace konaly se contiones, v nichž 
rogace zákonů neb voleb byly doporučovány (suasio), při řízení 
odvolacím pak prováděn postup pře (Liv. 10. 21.13; 31. 7. 1; Quint. 
2.4.33). Rogace mohla býti také v době promulgační odvolána 
(Cic. p. Sulla 23.65). Navrhovatel slul actor, lator legis (Liv, 3. 31.
7). dle jeho nomen gentile pak zákon se jmenoval (lex Cornelia, lex 
lulia a p.); ostatní magistráti, jimž bylo dovoleno k návrhu se při
pojit!, učinili-li to, zvali se adscriptores legis (Cic. 1. agr. 2. 22).

Poněvadž byla přípustná konkurence mezi magistráty opráv
něnými svolati centurijní komitia, bylo lege Aelia Fufia stanoveno, 
že volební komitia nesmějí býti rušena žádnými jinými komitiemi 
zákonodárnými (Cic. Att. 1.16.13; Cass. D. 36.39; sch. Bob. ed. Stangl 
p. 148). Co se týče komitiálních dnů pro centurijní sněmy, platila 
kromě všeobecných pravidel sněmování ještě ta výjimka, že se ne
směly scházeti o nundinách, jež musily býti ponechány tribunům pl. 
pro jednání s lidem.

Vzhledem k vojenskému rázu centurijních komitií nebylo pří
pustno, aby se scházela uvnitř pomeria. Pravidelné místo jejich 
schůzek byl Campus Martius, ale připomínají se výjimečně i jiná 
místa mimo pomerium.3) Co se týče úpravy hlasovacího místa, bude 
vysvětleno níže.

Před jitrem toho dne, kdy se měla sejiti centurijní komitia,. 
konal předsedající magistrát auspicia a to ve starší době ex avibus, 
jak bylo všeobecným zvykem u vojska, a ovšem na místě komitií 
(Varro L. 1. 5. 32). Místo auspicii ex avibus nastoupila i tu časem 
pohodlnější auspicia pullaria, ex tripudiis. Aby se předešlo obnun-

’) Pomp. Dig. 1. 2. 2. 23 a j. V. str. 225.
’) Liv. 1. 44. 2; 39. 15. 11; Varro L.l. 6. 93 a j.
’) Liv. 6. 20. 11 a j.
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tiaci nižších úředníků, dávala se do svolávacího ediktu formulka: 
ne quis magistratus minor de caelo servasse velit (Geli. 13. 15.1).

Nenastala-li žádná překážka, začal magistrát svolávati sněm 
napřed skrze accensa1) ex templo; byla to jen formalita, kterou 
později vykonával augur (Varro L. I. 6. 95). Potom ačcensus svolával 
občany circum moeros a de moeris (ib. 6. 87 a 90).

Dále dáno znamení vojenské, classicum, a to de moeris nebo 
in arce (Varro L. 1. 6. 90; Prop. 5. 1. 13). Zatroubeno bylo bucina, 
při soudních komitiích také ještě u dveří obžalovaného (Varro L. 1. 
6. 91 n). Tato vytrubování opatřovali zprvu členové setniny corni
cinum a tubicinum, později je censoři pronajímali (Varro L. 1. 6. 92). 
To všechno stalo se ještě před .úsvitem, poněvadž už prima luce 
musilo se občanstvo v starší době sejiti.2) Původně chodili občané 
do centurijních komitii ozbrojeni, exercitus instructus (Liv. 1.44.2; 
Dion. H. 4. 22 a j.), to však časem přestalo, tak jako mizel čistě vo
jenský ráz těchto komitii vůbec. Kromě classica pak na něj upomínal 
ještě jen rudý prapor (vexillum russeum), vztýčený a hlídaný na 
arx Capitolina (dle Cass. D. 37. 28 na laniculu). Byla to památka 
starých dob, kdy stržením praporu měla stráž dáti znamení, že se 
blíží nepřítel. Dal-li magistrát sám sejmouti tento prapor, rušil tím 
komitia (Cass. D. 37. 27). Jakmile se občanstvo shromáždilo, ma
gistrát před zahájením komitii svolal je do kontionu (vocare ad con
ventionem, Varro L. 1. 6. 88; Paul. D. 100); v tomto kontionu byla 
bud ještě poslední suasio, neb znova čten seznam kandidátů či 
rogace zákona. Ještě před kontionem vykonal magistrát oběť za 
odborné assistence,’) umístil se pak na tribunálu a začal slavnostní 
modlitbou, solemne precationis carmen (Liv. 39. 15. 1; Cic. p. Mur. 1.).

Tyto kontiony bývaly obzvlášt živé a pohnuté (Cic. p. Šest. 50. 
107 a j.), končil je magistrát (summovere contionem, Cic. p. Flac.7. 15) 
dle svého zdání a zahájil vlastní komitia slovy: impero qua 
convertit ad comitia centuriata (Varro L. I. 6. 88). Občan
stvo rozstoupilo se do centurií (ire, discedere in suffragia, mittere 
in s.), aby hlasovalo. Při volbách bylo možno hlasování přerušiti, 
miti novou contio (ordinem comitiorum interpellare, Liv. 26.23.2; 10. 
13.11 a j.) a v komitiích znova zahájených hlasování dokončiti. Při 
hlasováni byla každá centuria vedena svým centurionem a měla 
v předu své vexillum. Napřed stáli jezdci, za nimi pedites ve vojen
ském postavení. Rogator centuriae, zprvu snad centurio, pak asi 
některý občan při censu určený, zjistil jednotlivé hlasy své centurie, 
případně je i seznamenal na destičce (Cic. de div. 2. 35. 75) a určil, 
zda centurie se rozhodla pro nebo proti. Toto hlasování ústní bylo

‘) vocare in licium Quirites, Varro L. 1. 6. 94 a j.
-) V pozdějších dobách však komitia se nescházela vždy na úsvitě; Cic. 

nat. d. 2. 4. 11 ; de div. 2. 35. 74.
») Liv. 31. 7. 15; Dion. H. 7. 59; 10. 32 a 57; Varro L. 1. 6. 95.
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později t. zv. leges tabellariae změněno v hlasování písemné (Cic. 
3eg. 3 15. 34 n).

Jakmile občanstvo zaujalo vykázané postavení, předseda opa
koval rogaci (Fe 356), začav formulí Q.B F.F.F.S a skončiv: 
haec ita ut dixi, ita vos Quirites rogo. To dálo se asi 
s prostředního hlasovacího můstku (Suet. Caes. 80). Potom ode
vzdávaly se hlasy jednotlivých centurií, nejprv jezdeckých, pak 
první třídy (primo vocatae, Liv. 10. 15.7; 10.22.1), atd. Centurie 
povolával praeco neb accensus (Dion. H. 10. 17). 18 centurií jezdec
kých byly praerogativae (Liv. 5. 18. 1; 10. 22. 1; Fe 290), jejich 
hlasování bylo omen a vyhlašovalo se ještě, nežli začali hlasovati 
pedites (Fe 1. 1.). Jakmile došlo se prosté většiny, přestalo se hla
sovati (Dion.H. 10. 17); byli-li jezdci a občané první třídy svorní, 
nebyla už ani druhá třída volána (Liv. 1. 43. 11). Jen při komitiích 
soudních hlasovalo se až dokonce (Polyb. 6. 14. 7). Skrutinium dálo 
se tak, že na praekonovu výzvu hlásili mu (referre) rogatores 
centurii rozhodnutí své centurie, jež on pak oznamoval předsedovi 
takto: (při volbách) olla centuria consules dicit Q. Fa
bium Ap. Claudium (Varro L. 1. 7. 42), (při jiných rogacích) 
olla centuria uti rogas iubet neb olla centuria antiquat 
(Cic. Att. 1.14).

Dosažení většiny se nazývalo legitima suffragia c‘on fi
ce re (Liv. 9. 34. 25), celkový výsledek pak magistrát ohlásil (re
nuntiare, Cic. p. Mur. 1) a komitia rozpustil (remittere exercitum, 
Fe 368). Nebylo-li hlasování ukončeno do západu slunce, odložilo 
se na příští dies comitialis (Liv. 10. 22. 8). Po skončení komitií sňato 
i vexillum russeum.

Po reformě centurijního zřízení nastala i změna v hlasování 
zejména tím, že nezačali odevzdávali hlasy jezdci, nýbrž byla vy
losována centuria praerogativa (Liv. 25. 3. 16), jejíž hlasování bylo 
také hned renuncováno. Dále se postupovalo tak, že v jednotlivých 
třídách dodržován pořad tribuí, z nichž napřed voláni vždy seniores, 
potom iuniores. Jezdci hlasovali s první třídou. Byly-li námitky 
proti hlasování centurie praerogativní, mohla býti k němu znova 
volána (revocare, Liv. 24. 8. 20; 26. 22. 5).

Rogátory stali se občané, kteří se dobrovolně nabídli a jejichž 
nabídka byla přijata (Cic. in. Pis. 15. 36). Hlasování trvalo po re
formě ovšem déle, poněvadž bylo centurií více, hranice většiny se 
posunula, a převaha hlasů první třídy zmizela. Hlasovati jen až do 
dosažení prosté většiny zůstalo — kromě komitií soudních — 
zvykem i tu. Při volebních komitiích však často nastala nutnost 
proferre, differre comitia (Cic.p. Plane. 20.50), ale renuncován byl vý
sledek částečný. U censorů však musila renunciace býti společná, 
a volba tudíž provedena v jednom dni (Liv. 9. 34. 21). Formule 
zůstaly stejné, i názvosloví. Jednotlivý občan na př. při volbách
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magistráta „facit" (Liv. 3. 21. 8, 64. 7), předseda svou renuntiací 
„creat“ (Liv. 3. 55. l.a j). Způsobiti přijeti zákona slulo „legem 
perferre". Nedostati potřebné většiny se nazývalo „centurias 
non explere", neb „legitima suffragia non conficere". 
Ještě při hlasování mohlo býti jednání zmařeno buď intercessi nebo 
ominem. Po renuntiací pak stalo se to jen dodatečným zjištěním 
vitia, pro něž pak senát — jak už uvedeno — ujednání komitii 
mohl zrušiti.

Hlasování písemné zavedeno bylo hlavně proto, aby se udržela 
čistota voleb (Cic. leg. 3. 16. 35); stalo se to při komitiích voleb
ních lege Gabinia r. 139 (ib. 3. 16. 36; Lael. 12. 41), pro soudy 
(kromě penduellio) lege Cassia o dva roky později (tribun L 
Cassius Longinus, Cic. Br. 27. 106), pro zákonodárství r. 131 lege 
Papiria (tribuna C. Papiria Carbona, Cic. leg. 1. 1), a konečně 
r. 107 i pro perduellio lege Caelia (tribuna C. Caelia Calda, 
ib.). Těmto zákonům říká se dohromady leges tabellariae; nedo
vedly však úplně odstranit všech přehmatů (Cic. Att. 1. 14. 5 a j ).

Písemné hlasování provádělo se tím způsobem, že každý občan 
dostal dvě tesserae, jednu s písmeny V. R. (uti rogas), druhou s A 
(antiquo), při volbách však tabulku voskem natřenou, na níž na
psal jména kandidátů, při soudech tessery s písmeny C(ondemno) 
a A(bsolvo). (Cic. Att. 1. 14; Phil. 11. 8. 19; Suet. Caes. 80 a j.)

Místo, na němž centurie stály, bylo provazy neb ohradou uza
vřeno; zvalo se ovile (také ovilia; Luc. 2. 197; a j.). Uvnitř bylo 
tolik oddělení, aby centurie jedné třídy mohly současně nastoupit! 
k hlasování. Z každého tohoto oddělení vedl na straně od východu 
odvrácené můstek opatřený zábradlím (pons), na němž stál rogator 
centuriae, kterému každý mimojdóucí odevzdal hlas (Varro r. r. 3.
2. 1). Pak se odcházelo; snad až zjištěn celkový hlas centurie. Po 
zavedení zákonů o hlasování tajném umístěny byly na můstcích 
zvláštní cistae, osudí, do nich se hlasovací destičky házely. Na tuto 
manipulaci dohlíželi custodes z občanstva (ib. 3. 5. 18 a j.). Poněvadž 
tohoto zřízení bývalo zneužíváno tím, že se na můstcích kupilo 
mnoho lidí snažících se působili na voliče, přikázal C. Marius zá
konem, aby můstky byly zúženy (Cic. leg. 3. 17. 38). Po odhla
sování centurie byly cistae odneseny do censorské úřadovny, villa 
publica (Varro r. r. 3. 2), později do t. zv. diribitoria (Cass. D. 55. 
8), a tam sčítány tak, že zapisovány byly body na desce, ferre 
punctum (p. Plane. 22. 54 ; Horat. A. p. 343 a j.). Destičky zazname
nané házely se do sáčků (loculi) a uschovávaly pro případné řízení 
de ambitu. Celý tento úkon zval se diribitio, prováděli jej diribitores; 
custodes, zapisovali body (Varro r. r. 3. 5. 18). Poněvadž i tu dála 
se dosti úskoků, bylo k povinnosti diribiční povoláno za Augusta 
900 jezdců. Centurijní sněmy snad směly užívati i t. zv. saepta 
lulia, o kterých bude promluveno při komitiích tributních.
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Působnost centurijních komitií
byla trojí: a) volební, b) soudní, c) zákonodárná.

a) Volební. S bezpečností lze o ní mluviti až za republiky, 
ač je pravděpodobno, že aspoň theoreticky volba krále byla na ně 
přenesena z kurijních komitií. Svědčí tomu zejména i ta okolnost, 
že i za republiky nejvyšší magistráti byli voleni také v centurijním 
sněmu: konsulové, decemviri legibus scribundis, tribuni militum 
consulari potestate, praetoři a též i censoři. Při těchto volbách 
směl komitia říditi konsul (nebo ovšem diktátor či interrex), ne 
praetor. Praetoři byli zprvu voleni současně s konsuly (Gell. 13. 
15. b), teprv od r. 200* kdy byli už čtyři, položeny byly jejich 
volby na zvláštní den, ale brzy po konsulských volbách (Liv. 27. 
35.1; 13.24.2). Úředníci nižší a mimořádní nebyli v centurijním 
sněmu voleni.

b) Soudní. Týkala se jen iurisdikce kriminální1) a měla po
vahu rozhodnutí appellačniho. Tak zv. zákony provokačními bylo 
určeno, že každý občan, odsouzený k smrti nebo k těžkým trestům 
tělesným, směl se od rozsudku magistrátora odvolati k lidu.

Častěji už vzpomenutá tradice římská zná provokaci už v době 
královské, bylo však už také řečeno, že provokace za království 
nezdá se dosti zapadati do celkového rázu státního zřízení, a že 
tu asi působily analogie republikánské.

Za republiky byla provokace upravena řadou zákonů, časem 
vždy obnovovaných. Tak první z nich byl kladen už do r. 509 
a přičítán P. Valeriu Poplicolovi, dále se týkaly provokace zákony 
XII desk, lex Valeria Horatia z r. 449, zákon konsula M. Valeria 
r. 300, tři leges Porciae a zákon C. Grakcha.

1. Zákon P. Valeria Poplicoly prý obsahoval ustanovení: ne 
quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret 
neve verberaret (Cic. rep. 2. 31. 54; Liv. 2. 8. 2).

Neuposlechl-li magistrát, bylo to „improbe factum“ (Liv. 10. 
9.5), trest však nestanoven za neuposlechnutí žádný. Z místa 
Liviova právě uvedeného, pak Dion. H. 5. 19 a 79 a z Dig. 1. 2. 2. 16 
vysvítá, že doslovné znění tohoto zákona nebylo pozdějšímu staro
věku známo. Výraz „improbe factum“ znamená zločin (srv. homo 
improbus = zločinec), magistrát provokace nedbající dopustil sé 
„crimen caedis civis indemnati“ (Liv. 4.21.4). Provokace platila nej
dále jednu míli od města.2)

Jméno a doba tohoto zákona Valeriova zavdaly příčinu k pode
zřeni a byla mu upřena právem historičnost (Rotondi 190).

‘) To stvrzeno bylo výslovně zákony XII desk, Cie.leg. 3. 19. 44; p. Sest. 
30. 65; d. doni. 17, 43.

2) Liv. 3. 20. 7 neque enim provocationem esse longius ab urbe mille 
passuum; Cic. leg. 3. 3. 6 militiae ab eo, qui imperabit, provocatio ne esto.
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Nutno přiznati, že sice r. 509 je poněkud podezřelý, jako vůbec 
datování začátku římské republiky právě na 510 má ráz silně umělé 
konstrukce, ale jinak je pravděpodobno, že první provokačni zákon 
byl dán skutečně už někdy počátkem republiky, a zákony XII desk 
pak převzat a upraven.

2. Zákon v XII deskách stanovil předně de capite civis 
rogari nisi per maximum comitiatum posse (Cic. leg. 3. 4. 11), a dále 
určil, které zločiny a jakou smrtí mají býti trestány (Plin. NH. 18. 12),

Zákony XII desek, tedy kodifikací práva, byla provokace 
jednak výslovně přikázána centurijním komitiím, jednak podáno 
přesné vymezení co do viny a trestu. Tato podrobná ustanovení 
předpokládají, že už dříve nějaký zákon provokačni byl.

3. Lex Valeria Horatia byla kladena do doby hned pe 
odstranění decemvirátu. Dle Liv. 3.55.5. obsahovala: nequis ullutn 
magistratum sine provocatione crearet; qui creasset, eum 
ius fasque esset occidi, neve ea caedes capitalis noxae haberetur. 
Tento zákon zapovídal tvoření úřadů, které by provokaci nepod
léhaly, měl tedy význam jaksi negativní.

4. Lex Valeria z r. 300 je připomenuta pouze u Liv. 10. 9. 
3., zdá se, že obsahovala jen nějaké buď zostření neb podrobnější 
vymezení zákona starého. Praktického významu neměla, proto také 
L ie. rep. 2. 31.54. se o něm nezmiňuje.

5. Leges Porciae spadají mezi druhou válku punskoua dobu 
grakchovskou. Zmiňuje se o nich Cic. rep. 2. 31. 54 slovy: „neque 
vero leges Porciae, quae tres sunt trium Porciorum ut scitis, quic- 
quam praeter sanctionem attulerunt novi.“ V praxi však předsta
vovaly zákon jeden, jehož se ještě za dob Ciceronových Římané 
dovolávali. Patrně zahrnoval v sobě základní ustanovení starší. Lze 
se domnívati dle Sali. Cat. 51. 1., že dovoloval v některých přípa
dech navrhovati místo trestu smrti vyhnanství, a rušil asi trest 
„necare verberibus“ (1. L; Liv. 10.9. 4). Také se zdá, že se vztahoval 
ha občany mimo Řím a v provinciích (Cic. in Verr. 5. 63. 163; Gell 
10. 3. 3). To ovšem jsou jen dohady, jichž s určitostí hájiti nelze 
(Herzog 1085 p. 1).

Je otázka, o které Porcie tu jde. Cicero mluví o tres leges 
trium Porciorum; smysl těch slov může ovšem býti různý. R. 195 
byl totiž praetorem P. Porcius Laeca (Liv. 33.42.7) a konsul. toho roku 
M. Porcius Cato se chlubil, že Porcia Laeku podporoval v návrhu 
na prospěch zad římských občanů (Fe 266). Proč však se říká 
tres leges, nevíme, také ani ne, co znamenají ti tres Porcii.

6. Dosavadní zákony provokačni, ač častěji obnovovány, přec 
byly různým způsobem obcházeny (Gell. 10. 3). Proto C. Gracchus 
ve svém tribunátě provedl zákon nový: ne de capite civium Roma
norum iniussu populi iudicaretur, ne quis iudicio circumveniretur.
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Toto ustanovení bylo namířeno zejména proti SC ultimu a proti 
quaestiones extraordinariae (Cic. p. Cluent. 55. 151; p. Rab. perd. 4. 
12 a j.), ale znění zákona bylo příliš neurčité a nemohlo tedy svému 
účelu plně dostáti, nehledě ani k tomu, že postupně od r. 149 se 
celé řízení kriminální převádělo do jednotlivých quaestiones per
petuae, poněvadž řízení původní v komitiích bylo už příliš ne
praktické.

Podstata zákonů provokačních spočívala v tom, že občan 
k určitým trestům odsouzený odvolával se k lidu, jenž pronesl 
pak konečný výrok o vině neb nevině. Iurisdikce patřila nejvyššimu 
magistrátovi; aby však on nemusil svůj výrok podrobovat! zkou
mání komitií, svěřoval své soudcovské právo první instance svým 
pomocníkům, duoviri perduellionis a quaestores Když pak tito po
mocníci stali se samostatnými úředníky, přenesená kriminální iuris
dikce jim zůstala, jsouc tak via facti vyňata skutečně vykonávané 
pravomoci konsulů a později praetorů. V době historické vypadal 
kriminální process s odvoláním k centurijnímu sněmu takto: Když 
duovir perduellionis neb quaestor dostal udání kriminálního zločinu, 
tu obžalovanému určil lhůtu (diem dicere) k prvému stání (prima 
accusatio), pro něž také ihned svolal kontio. Při prvním stáni byla 
žaloba pronesena a určeno stání druhé (secunda accusatio), kde 
byla opakována. Ukazovala-li se potřeba, byl žalovaný zatčen neb 
uloženo mu rukojmí (Liv. 25. 4. 8). Potom určeno třetí stání (tertia 
accusatio) ; určení těchto tří terminů slulo i diem prodicere (Liv. 
2 61. 7 a j ). Čas mezi nimi vyplněn byl výslechy svědeckými, 
vyšetřováním a pod. Obžalovaný — byl-li na svobodě — mohl se 
k stání nedostaviti, udal-li náležité důvody (Liv. 38. 52. 3). Jakmile 
bylo celé šetření (capitis anquirere, capite a.) ukončeno, určena 
byla quarta accusatio, při níž se pronesl rozsudek první instance 
(Cic. de dom. 17.45). K této quarta accusatio svolána byla řádně 
komitia, před nimiž držena kontio, v níž obžalovaný za přispění 
svých přátel se hájil a v níž magistrát také pronesl rozsudek (Liv. 
38.53.3). Hned potom zahájil komitia (Varro L.l. 6. 91), jež ob
vyklým způsobem odhlasovala vinu. Při několika žalovaných z téhož 
zločinu hlasovalo se o každém zvlášf (Liv. 4. 41. 10 a j.) a vždy 
až do konce. Týž úředník nesměl téhož občana stihati dvakrát 
z téhož zločinu. Byla-li komitia přerušena, jednáni se vůbec ukon
čilo. Aby stačil den, vyměřoval se řečníkům čas (Cic. p. Rab. 3.9),

Perduellio, jejíž stíhání-patřilo původně duovirům, přešla po
zději také na quaestory, ač duovjrové nezanikli.

Zavedením stálých soudních dvorů přešla kriminální iurisdikce 
na ně, provokační process však právně zrušen nebyl.

c) Zákonodárná. Začátkem republiky patřila zákonodárná 
moc výhradně centurijním komitiím ; jakmile však zřízena byla ko
mitia tributní, přenesena byla běžná legislativa na ně, a sněmu 
centurijnímu zůstaly trvale vyhrazeny jen některé věci:
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1. Lex de bello indicendo (Liv. 4. 58. 14. 60. 9 a j.) pře
jata byla z komitii kurijních. Rogaci o ní podávali konsulové po 
usnesení senátu. Obyčejně byla zcela bez závady přijata, jen jednou 
se připomíná odmítnutí (Liv. 31.6, 6 n), avšak konsul podal tutéž 
rogaci podruhé a prošel.

2. Změny ústavyapráva. Tu ovšem je těžko vésti přesnou 
mez mezi centurijními a tributnimi zákony, poněvadž výslovných 
zmínek, o jaký zákon jde, je poskrovnu. Lze se právem domnívati, 
že ani nebylo jasně stanoveno, které zákony kterým komitiím patří, 
a že tu rozhodovalo uznání magistrátovo, pro něž zákonodárná 
praxe u tribuí byla mnohem pohodlnější. S počátku vyřizovaly se 
v centuriích věci významnější než v tribuích, tak jako i volby vyš
ších magistrátů konaly se centuriemi, ale časem zvláště plebejské 
hromady ubraly centurijním mnoho věcí (přehled této otázky má 
Rotondi 47 nn).

3. Lex de censoria potestate. Obdobně jako magistrát 
s impériem zavazovali si občany kurijním zákonem k poslušnosti, 
prováděli konsulové v hromadě centurijní podobnou rogaci ve pro
spěch censorů (Cic. 1. agr. 2. 11.26). Ráz její byl stejně formální.

4. Udílení civity a odnímání její také pravidelně se vyřizovalo 
v centuriích, podobně i důležité a mimořádné změny občanského 
stavu, jež se často nenaskytaly, a svým rázem vymykaly běžným 
právním úkonům; tak změna patriciátu v plebitu, transitio ad plebem 
(v. výše str. 5ln), při níž právní náboženská individualita zůstala za
chována. Že opačný postup, totiž kooptace mezi patricie se pro
váděla v kuriích, nesmí mýliti. Za republiky totiž nebylo zásadně 
nic přidáváno k působnosti sněmů kurijních, a transice se před 
dobou republikánskou nevyskytovaly. Kromě toho kooptace byla 
neposledním významem i sakrální, kdežto při transici převládala 
stránka politická.

5. Centurijní komitia udílela moc osobám, jež měly buď orga- 
nisovati provincii neb upraviti postavení nových poddaných, a oprav
ňovala je dávati koloniím a novým poddaným zákony, občanství a p.

Zákony schválené v komitiích byly stilisovány tak, že napřed 
byla uvedena praescriptio obsahující označení všech vnějších 
okolností: předsedajícího magistráta, případně zmínku o účasti se
nátu na návrhu zákona, místo a den schůze sněmovní, jméno cen
turie praerogativní a prvního hlasujícího v ní. Ovšem ne vždy byly 
všechny tyto části spolu. Některé zachované praeskripty znějí:1)

„Consul de senatus sententia populum iure rogavit populusque 
iure scivit in Campo Martio,........... (datum).....................principium-

') Cic. I. agr. 2. 9. 22 ; lex de XX quaest. CIL la 2. 587 ; 1. Quinctia ti Frontina 
de aquaed. 129.
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luit, pro centuria primus scivit... Po praeskripci následoval text 
zákona; napsaný na dřevěné desce neb vrytý do mramorové byl 
pak vystaven ná fóru neb na Kapitoliu, opis uložen v archivu.

Takový schválený zákon zval se lex publica populi Romani. 
Casto ke konci se mu přidávala t. zv. sanctio, t. j. určení trestu 
pro toho, kdo by zákona neposlechl nebo proti němu jednal. (Dig. 
48. 19. 41). Také někdy vymezovala tato klausule poměr k před
chozím zákonům stejného druhu (Cic. Att. 3. 23. 2). si quid in hac 
rogatione scriptum est quod per leges plebisve scita promulgare 
abrogare derogare obrogare sine fraude sua non liceat neve licuerit, 
quodve ei qui promulgavit obrogavit derogavit abrogavit ob eam 
rem poenae multaeque sit, eius hac lege nihil rogatur.

Tyto jednotlivé terminy vysvětlil Ulpian fragm. 1.3: 
abrogare = zbaviti zákon platnosti celý *
derogare = část zákona zrušiti
obrogare = změniti něco na zákonu.
Taková klausule byla velmi důležitá, poněvadž už zákony XII 

aesk bylo stanoveno, že poslední zákon vždy je platný: ut quod- 
cumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset (Liv.
7. 17. 12; 9, 33.9). Z toho plyne, že ustanovení zákonná, jakmile 
jednou nabyla konečné platnosti, směla býti dále měněna zas jen 
zákonem.

Trestní ustanovení v klausuli bývalo i náboženského rázu, kdo 
přestoupil zákon, byl proklet nějakému božstvu: sacer alicui deo 
esto. Takové zákony jmenovaly se leges sacratae (Cic. p. Balbo 
14. 33). Toho, kdo byl sacer, směl každý usmrtit (Liv. 3 55. 5; 
Fe 422). U leges sacratae byla ještě obtestatio, t. j. slavnostní jeho 
přijetí a přísaha naň za jistých sakrálních forem.1) Leges sacratae 
byly obvyklejší jen v době .nejstarší, kdy jejich sakrosanktita měla 
nahraditi nedostatečnost obyčejných právních závazků. Vyspělejší 
právní formy ji zrušily.

§ 46. Comitia tributa.
Výklad o komitiích tributních naráží na rozmanité otázky pojící 

se k jejich dějinám i uspořádáni.
Rozdělení občanstva římského do tribuí, tedy původně dle 

zásady místního rozsídlení, mělo ovšem prvotní určení zcela jiné, 
než uspořádání centurijní. Avšak už prý r. 471 přijat byl za zákon 
návrh tribuna. Publilia Volerona „ut plebei magistratus tributis co
mitiis fierent“ (Liv. 2. 56. 3; Dion. H. 9. 41 n).

Kde a jak byli voleni plebejští magistráti dříve, o tom není 
mezi badateli shody. Asi vznikly hromady tributní jako orgán

q Cic. p. Balb. 33; srv. však Herzog tlil p. 2.
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plebejské části občanstva, a měly zprvu jen pravomoc voliti plebej
ské úředníky. K roku 449 se pak připomíná lex Valeria Horatia 
(Liv. 3; 55. 3) „cum velut in controverso iure esset, tenerenturne 
patres plebiscitis, legem centuriatis comitiis tulere, ut, quod tributim 
plebs iussisset, populum teneret (srv. Dion. H. 11. 45).

Je však nepochybno, že zákon nebyl tak široký, jak dle Li- 
viovy zprávy připadá, sic by už tenkrát byl tím téměř uklizen 
patricijsko-plebejský spor. Faktum je, že zákonem Valeriovým 
a Horatiovým dostalo se jakési sankce plebiscitům, neznámo však. 
do jaké až míry. Mínění badatelů se v této věci značně rozcházejí ')

Pravdě nejbližšf je asi názor Herzogův, že totiž se tím zákonem 
určilo, aby všeobecnou platnost, tedy nejen pro plebeje, jako asi 
dříve, měly ty tribunské rogace přijaté hromadou tributní, jimž senát 
dá výslovné potvrzení. S tím by souhlasilo nařízení, aby SC byla 
ukládána v chrámu Cereřině pod dozorem plebejských aedilů (Liv 
3. 55. 13).

Zákonodárná moc plebejských komitii tributních byla posílena 
r. 339 zákony Q. Publilia Philona, plebejského konsula jmenovaného 
diktátorem; tres leges secundissimas plebei adversas nobilitati tulit; 
unam, ut plebiscita omnes Quirites tenerent... (Liv. 8. 12. 14). Pokud 
tato lex Publilia obsahovala nějakou změnu zákona dřívějšího, nelze 
nijak vypátrati (srv. Herzog 254 p. 3).

Další ustanovení o plebiscitech byla lex Hortensia, jíž provedl 
plebejský diktátor Q. Hortensius, smířiv plebeje po třetí secessi 
r. 287. Jeho zákon je sice připomínán dosti často,2) ale zas není 
možno stanovití, v čem legislativu plebejskou rozšířil nad zákony 
předcházející. Snad to nějak souviselo se současným téměř usta
novením, že tribunové pl. smějí povolávati senát a referovati v něm 
Jisto je, že po době zákona Hortensiova nebylo potřebí všeobecné 
platnosti plebiscitů znova zdůrazňovat!.8)

Uvedenými zákony byla upravována legislativa tributních ko
mitii plebejských; bylo jí vydatně užíváno a zasahovala stále širší 
okruhy působnosti/)

• Avšak vedle těchto čistě plebejských hromad po tribuích byly 
i jiné, v nichž byli patriciové i plebejové spolu, čili celý populus, 
a ty byly svolávány patricijskými magistráty. Ponejprv se připo
mínají r. 4 47 při volbě quaestorů, kteří do té doby byli jmeno-

’) Mommsen RF P 185; Lange 1 640; Herzog 192 a j.; Pais, Storia di 
Roma 1. 452; St. crit. 11. 219 nn. Willems, Le sénat li. 81. Rotondi 204.

’) Liv. ep. 11 : Plin. NH 16. 37; Gai. 1. 3; Geli. 15. 27. 4.
a) Srv. Rotondi 238 n; Costanzi, A proposito della lex Hortensie sui

plebisciti, Riv. di fil. 42 r. 1914, str. 258 n.
’) Dle nového historického badáni jeví se pravdënejpodobnèji, že teprv

lex Publilia Philonis dala plebiscitům platnost zákona všeobecně závazného, 
ovšem s podmínkou schválení senátem. Lex Hortensia pak toto omezeni zrušila 
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váni (Tac. Ann. 11. 22; Cic. fam. 7. 30. 1 a j.). Volební kompetence 
těchto společných komitií byla později rozšířena na kurulské aedily, 
vigintisexviry a úředníky mimořádné. K ní pak přistoupila i legislativa

Obojí komitia po tribuích byla dostatečně rozlišena osobou 
předsedovou, patricijský magistrát při comitia populi a tribun lidu 
při comitia plebis.

Přijatá usnesení plebejských hromad zvala se právnicky přesně 
• plebiscitum, plebei scitum (Fe 264. 372: scita plebei appellantur ea 

quae plebs suo suffragio sine patribus iussit plebei magistratu 
rogante; Geli. 10. 20. 6; 15. 27. 4), a obdobně dle zákonodárství 
jiného se mluvilo o „plebem rogare, ad plebem ferre, cum plebe 
agere“. Nepřesně, avšak často mluví se tu o lex, zejména připojilo-li 
se jméno tribuna neb tribunů, kteří podali rogaci (lex Licinia Sextia 
atd.). Usnesení patricijsko-plebejských hromad byly ovšem vždy 
leges; že jich magistráti patricijští užívali pro větší pohodlnost 
k legislativě, bylo už řečeno. Celkem však byla tato komitia vždy
pokládána za „leviora“ (Cic. p. Plane. 3. 7).

Starší starožitníci užívají pro čistě plebejské hromady po tri
buích jména concilia plebis, zakládalo se to v jednom tvrzení Laelia 
Felika (Gell. 15. 27. 4) : is qui non universum populum, sed partem 
aliquam adesse iubet, non comitia sed concilium edicere iubet; 
avšak důkladnějším zkoumáním se ukázalo, že prameny naše na
zývají i čistě plebejské hromady comitia. Concilium je u Cicerona 
i Livia vždy jen nepolitická shromáždění.1)

Plebejské hromady svolávalo buď celé collegium tribunské neb 
jednotlivý tribun. Pro volební komitia byl řídící tribun vylosován 
(Liv. 3. 64. 4 a j.), při zákonodárných a soudních pak předsedal 
bud tribun svolávající, neb svolávalo-li celé kollegium — k tomu 
vylosovaný (Cic. 1. agr. 2. 9. 22; Liv. 2. 56; a j.). Svolávací právo 
jednotlivých tribunů bylo omezeno intercessi. Výjimečně — jak se 
připomíná — předsedal jednou volbám plebejských úředníků pon
tifex maximus; to r. 450, když zrušena byla suspense tribunátu 
a měly býti provedeny nové volby, tribunů pl. však nebylo (Liv. 
3. 54. 5). Soudní hromady plebejské bývaly někdy povolávány 
a řízeny i plebejskými aedily, patrně z uložení tribunů.

Patricije i plebeje po tribuích měli právo svolávati předně 
magistráti oprávnění agere cum populo, vedle nich pak kurulští 
aedilové při odvolání od jejich multae dictio, a pontifex maximus, 
když kněz jemu podřízený se odvolal z trestu pontifikem uloženého 
(Liv. 37. 51. 4; 40. 42. 9 a j.), nebo při volbách kněžských.

’) G. W. Botsford, On the distinction between comitia and concilium, Tr. 
A Ph A 85, 1905 str. 21 n.

Em Costa, La lex Hortensia de plebiscitis, Meni. Ac. Bologna 1912.
Vie. Constanzi, A proposito della lex Hortensia sui plebisciti, Riv. fil. et 

42. 1914, str. 258.
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Zvláště se připomíná, že do tributních komitii chodili od r. 332 
rádi praetoři (Liv. 8. 17. 12).

Tribunové svolávali plebejské hromady nejčastěji ústně v kon
tionech (indicere, Liv. 6. 38. 4), posílajíce po venkově posly (App. 
b. c. 1. 29); později však se ujal u nich, jakož i u magistrátů patricij- 
ských pro smíšené hromady, zvyk ediktů písemných (Liv. 39. 15.11).

Plebejské hromady scházívaly se z důvodů praktických o dni 
trhovém, nundinách, kdy patricijským magistrátům nebylo dovoleno 
miti sněm (Plin. NH 18. 13). Od dob zákona Hortensiova roku 287 
přidržováni byli i tribunové, aby dbali dnů C (Cic. Att. 4.3.4), rovněž 
byli donuceni dodržovati i trinundinální promulgaci (Cic. Phil.5 3.8). 
O dnech a době tributních komitii platí obecná pravidla pro komitia.

Přibýváním nových tribuí rostl ovšem i tributní sněm, ale ve 
skutečnosti z tribuí vzdálenějších občané málo do něho chodili, 
takže se ozývaly stesky na nedostatečnou účast (Cic. p. Šest. 46. 100).

U plebejských hromad bylo místo určeno okruhem moci tribun
ské, nejčastěji scházely se na. fóru, tribuni stáli při tom na Vulca- 
nalu (Dion. H. 2. 50; 6. 67 a j.) později na rostrech.

Hromady patricijsko-plebejské scházívaly se i jinde; připomíná 
se okolí Říma (Liv. 7. 16. 7), prata Flaminia = circus FI., area Capi
tolina, Aventin, Campus Martius (Liv. 3. 54. 15; 25. 3. 14; Cic. Att. 
1.1.1 a j.).

Otázka auspicii u čistě plebejských hromad souvisí s tím, měli-li 
tribunové pl. ius auspiciorum. Není důvodu o tom pochybovat!.

Před hromadami patricijsko-plebejskými také se auspicia ko
nala, avšak původně jiná, než před komitiemi centurijními (Cic. fam. 
7.30. 1). Zdá se, že auspicia ex tripudiis právě pro svou prostotu 
ujala se právě u tributních komitii (Val. Max. 1.4. 2), jež se vůbec 
vyznačovala větší prostotou v jednání i formalitách.

Kontiony svolávány byly i před tributní hromadou (Gell. 1.15.9). 
Když pak zahájena byla komitia, tu tribun dával rogaci čisti buď 
scribou, neb aspoň scriba ji předříkával praeconovi (Plut. Cat. min. 
28; App. b. c. 1. 1.1), prý proto, aby intercesse byla snazší. Mohla 
ovšem nastati i po recitaci návrhu před začátkem hlasování (Liv. 
45. 21). Před začátkem hlasování vylosována byla jedna tribus, 
v níž měli hlasovati Latinové do Říma přestěhovali (App. b. c. 1.23). 
Když dostalo se občanského práva všem Italikům, vylosovalo se 
vždy pro ně osm tribuí (Velí. 2. 20. 2). Z téhož osudí byla pak vy
losována tribus pro principium. Výraz „sitellam defere“ značil 
„začíti hlasování“ (Cic. nat. d. 1.38. 106 a j.). Sitella byla naplněna 
vodou, losy zhotoveny stejné (sortes aequare), vhozeny do vody, 
protřeseny (na to vše dozírali custodes), potom voda z osudí byla 
vylita a los, jenž vyšel první, označil principium.1)

‘) Plaut. Cas. v. 29fi; Asc. 70; Front. aq. 129.
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Občana, jenž měl v principili první hlasovati, určil předseda 
(Cic. p. Plane. 14. 35). Před první hodinou nemělo se začíti s hlaso
váním (Cass. D. 39. 65). Rozkaz k hlasování zněl asi: discedite 
Quirites, si vobis videbitur (Liv. 25. 2). Aby hlasování se 
usnadnilo, bylo sněmoviště i tu rozděleno na tolik oddílů, kolik 
bylo tribuí (Dion. H. 7. 59), teprv Caesar navrhl roku 54 na pláni 
Martově velkolepou mramorovou stavbu t. zv. saepta lulia, určenou 
především pro tributní komitia; dokončena byla až roku 27 po Kr. 
Agrippou (Cass. D. 53. 23 a j.). Po principius hlasovaly všechny 
ostatní tribue najednou (μιρ κλήσει, Dion. H. 7.59). S počátku ovšem 
ústně, sčítání prováděli asi curatores tribuum, kteří tu vystupovali 
jako rogátoři. Písemné hlasování dálo se analogicky dle komitií 
centuriátních, též i renuntiace, před níž provedena t. zv, „sortitio 
tribuum“, jíž se stanovilo pořadí, v jakém hlavy jednotlivých tribuí 
byly renuncovány. Za pravidelných poměrů bývalo hlasování v tri
butní. hromadě ukončeno ve čtyřech hodinách (Liv. 45. 36. 3), jen 
při soudech někdy nebyl konec hlasování do západu slunce, tu 
musilo se přestátí a proces nesměl býti v téže formě znova zaveden 
(Cic. de domo 17. 45).

Dosici většiny u tribuí slulo tribum ferre (Cic. Att. 2.·1.9 a j.), 
nedojiti jí pak tribum perdere (ib.).1)

Rušiti průběh komitií, af už se to stalo prodigiem neb násil
ným zasažením, slulo dirimere (Cie.leg. 2. 12. 31).

Působnost tributních komitií.
1. Volební právo začaly vykonávati nejprve plebejské hro

mady volbou tribunů pl. od r. 471, a vedle nich i aedilů plebej
ských; tyto volby dály se za předsednictví tribunského. Tribue 
patricijsko-plebejské pak volily řízením konsulů neb praetorů ma
gistratus minores a extraordinarios. Praetor vždy řídil volby pro 
lVviri iuri dicundo (od r. 318), a IHviri capitales (od r. 289). Asi 
od dob grakchovských prováděna v plebejských hromadách i volba 
úředníků mimořádných, když zřizování těchto úřadů jim patřilo už 
od dřívějška. K tomu pak osvojila si plebejská hromada právo za- 
sahovati do jmenováni diktátora, vojevůdce a p. (Liv: 26. 2. 5; 27. 
5. 16 a j.); těmito počiny stýkala se těšně její moc zákonodárná 
s volební.

Volby mimořádných úředníků ovšem právně neměly býti plebej
skými hromadami prováděny, dálo se to jen via facti; r. 64 do
konce tribun P. Servilius Rullus pokusil se provésti zákon agrární 
s výslovným dodatkem, aby členy komise agris dandis assignandis 
zvolila plebejská hromada, ale jen 17 tribuí; proti tomu se velmi

*) v. PI. Fraccaro, La procedura del voto nei comizi tributi Romani 
Atti R. Ac. Tur. 1914, n. 49.
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rozhodně vyslovil Cicero (řeči de lege agraria). Servilius Rullus 
měl na mysli analogii voleb kněžských, kde také sestupovalo se 
jen 17 tribuí.

Hromada 17 tribuí vznikla asi v druhé polovici třetího století 
po Kr.,1) rozhodně až pa dovršení počtu tribuí na 35. Určena byla 
pro volbu pontifika maxima a asi i curiona maxima (Liv. 27.8. ln); 
byl to jakýsi kompromis mezi dosavadní kooptací a opravdovou 
volbou (Cic. 1. agr. 2. 7.18). Předsedal některý ze služebně starších 
Členů kollegia, jen jednou se připomíná předsednictví člena právě 
kooptovaného (Liv. 25. 5.3; 39. 41. 1; 40. 42. 6 a j.). Není nikde vý
slovné zprávy, zda tyto poloviční hromady byly patricijsko-plebejské, 
nebo jen plebejské; pravděpodobně však smíšené. R. 104 provedl 
tribun lidu Cn. Domitius Ahenobarbus plebiscit, jímž bylo přikázáno, 
aby členové čtyř hlavních kollegií kněžských (pontifices augures, 
Vllviri epulonum, XVviri sacris faciundis) byli nadále voleni lidem 
z kandidátů kollegiem navržených, ale tak, že sice každý člen 
kollegia směl někoho navrhnouti, avšak nejvýš jen dva členové 
kandidáta téhož (ad Heren. 1.20; Cic. Br. 1,1); zvolení byli pak ještě 
formálně adoptováni. Sulla sice obnovil starý způsob, ale tribun 
Labienus r. 63 za podpory Caesarovy zavedl zas úpravu Domitiovu 
z roku 104 (Cass. D. 37. 37).

2. Soudní. Obojí tributní hromada byla rozhodující instancí 
při multách uložených tribuny (Dion. H. 7. 17; 10.50 a j.), aedily, 
pontifikem maximem (od II. punské války). Od mult „irrogovaných“ 
kurulskými aedily a pontifikem maximem se odvolávalo k hroma
dám smíšeným, od tribunů a aedilů plebejských pak k hromadám 
plebejským.

Ve věcech kriminálních stala se plebejská hromada důležitým 
činitelem až po vyrovnání patricijsko-plebejských sporů. Do té doby 
stíhali tribunové soudně jen ty, kdo nějak dotkli se výhradních 
práv plebejských, jež zaručovala t. zv. leges sacratae, potom však 
stali se orgánem celé obce v processech politických, stíhajíce 
zejména magistráty, kteří porušili nějak ústavu. Postup soudního 
řízení byl obdobný jako u komitií centurijních, jenže ovšem jednání 
in iure prováděl tribun lidu, in iudicio pak rozhodovala plebejská 
hromada tributní. Mnoho processů projednaných dříve duoviry 
perduellionis a centurijní hromadou přešlo k tribunům a komitiím 
tributním. Zřízení stálé quaestio de maiestate Sullou učinilo konec 
iurisdikcíin plebejských hromad. Roku 70 byla jim sice vrácena, 
ale vykonávána byla už jen výjimečně, poněvadž quaestio maiestatis 
potrvala. Za císařství byla soudní kompetence plebejských hromad 
úplně vytisknuta soudy císařskými a senátními.

3. Zákonodárná. Jak plebejské hromady se usnášely, zprvu 
jen se závazností pro plebeje, a jak časem těmto plebiscitům se do-

■) srv. Mornmsen 2. 27 ; Lange 2. 506.
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stalo všeobecné závaznosti, bylo už vyloženo svrchu. Tam byla také 
zmínka o vázanosti plebiscitů senátem, jakož i ó neurčité hranici 
kompetenční mezi komitiemi tributnimi a centurijními.1)

Záleželo asi jen na magistrátu, chtěl-li svolati komitia centu- 
rijní nebo tributní. Výslovně dosvědčených zákonů jako tributní 
není mnoho.2)

Zákon v tribuích přijatý měl ovšem ve své stilisaci úpravu 
podobnou, jako zákon centurijní. U plebiscitů byla sanctio pravi
delně důrazná, kryjíc se sankrosanktitou tribunů.3)

§ 47. Zánik komitii.
Zárodek úpadku komitii byl v územním šíření římského občan

ského práva; tím stávala se komitia vždy méně a méně představiteli 
skutečné suverenity národa a upadla do vlivu a moci určitých vrstev 
městského lidu; zejména plebejské hromady byly koncem republiky 
přímo rejdištěm městské chátry (Sali. Cat, 37). Nedostatek zájmu 
pro komitia byl pak způsoben také vzrůstající spletitostí agendy, 
jež přirozeně hlavní rozhodování přenesla senátu a magistrátům. 
Komitia stávala se předmětem korrupce a jevištěm násilí, a když 
konečně monarchické pokusy v Římě skončily zavedením princi
pátu, pozbyla komitia významu úplně. Začala býti zanedbávána, 
ale k zrušení výslovnému nedal dojiti duch formálně konservativni 
římského zřízení. Také nemohla býti dodržována zásada o zařazení 
všeho občanstva do tříd a centurií, jež kol roku 300 po Kr. byly 
už považovány za antiquitu.

Účelnost a potřeba zbavila časem komitia jednotlivých oborů 
působnosti, když nemohla jich dosti vhodně už zastávati. Stalo se 
fo tím, že ty či ony úkony byly svěřeny jinému orgánu, aniž však 
výslovně odňaty komitiím, prostě že jiný orgán začal je vyřizovati. 
Tak už za republiky zřízením stálých soudních dvorů odňata byla 
sněmům hlavní soudní pravomoc.

Další oslabení moci komitii stalo se až v době přechodu re
publiky v principát, kdy mnoho legislativy vztáhly na sebe vedoucí 
osobnosti (Caesar, Augustus) a konaly ji mocí imperia (Cass. D. 42. 
20; 52. 41 a j.). Áugustus pak soustřediv na sebe imperium pro- 
konsulské, moc tribunskou a úřad pontifika maxima dostal veškero 
zákonodárství do svého vlivu. Jeho ediktům dána moc zákonů

') Soupis tributních zákonů, rogovaný magistráty patricijskými i tribuny 
v. Orelli-Baiter,Onomasticon Tullianum VII. 17 n: Lange 2.128n. a Rotondi 197 nn.

2) Většina zákonů vůbec je po této stránce neurčitelna: Liv. 7. 16. 7; 
App. b. c. 3. 7 (Dolabella dostal Syrii), lex Quinctia (Front, de aquaed. 129), 
lex Calpurnia de ambitu (Asc. 75; Cic. Phil. 1.10. 25).

’) W. Soltau, Zur röm. Verfassungsgeschichte, Philol. 73. 1916, str. 504 n. 
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(Cass. D. 52. 15 a j.). SC schválená císaři nastoupila též na místo 
zákonů přijímaných sněmy. Sice ještě tu a tam proveden byl ně
jaký zákon v komitiích, za Tiberia, Gaia, Claudia, ba dokonce ještě 
za Hadriana se připomíná lex, ovšem lex sluly tehdy už i císařské 
constitutiones a SC (v. na př. „lex de imperio Vespasiani“ CIL VI 930: 
Rotondi 471).

Co se konečně týká voleb v komitiích, tu kněžské začaly býti [ 
zanedbávány už Caesarem a Augustem (Cass. D. 41. 36; 49. 16). 
Poslední volba pontifika maxima byla r. 12 př. Kr., když se jim dal 
zvoliti Augustus (ib. 54. 27). Od Tiberia počínaje byli členové kněž
ských kollegií voleni senátem a volba jejich pak jen v shromáždění 
17 tribuí renuncována (Tac. Ann. 3.19; Cass. D. 53. 17 a j.).

Podobně naloženo i s volbami magistrátními: Caesar už na
vrhoval komitiím dva kandidáty na konsulství, kteří byli ovšem 
zvoleni, při ostatních úřadech pak navrhoval uchazečů polovic. 
Dělal to formou: Caesar dictator illi tribui. Commends vobis illum et 
illum ut vestro suffragio suam dignitatem teneant. (Suet. Caes. 41). 
Podobně počínal si i Augustus (Cass. D. 53. 21). Tiberius pak zašel 
dále a volby magistrátů vůbec přenesl na senát (Tac. Ann. 1. 15), 
v hromadách konána jen renuntiace (Cass. D. 58. 20). Pokus Cali- 
gulův o obnovu volebního práva komitií narazil na úplnou netečnost 
občanstva (Suet. Cai. 16; Cass. D. 59. 20).

Komitia potrvala tak až do III. stol., zachovávajíce zevní formy 
staré (Cass. D. 58.20), dokonce i někdy akklamace se v nich ozvala, 
jíž se říkalo suffragia (SHA, Tac. 8). Potom i to zaniklo.
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přísaha magistrátů 194, 263. 
privati cum imperio 124. 147. 
probatio equitum 61n, 63. 
προβούλευμα 263. 
pro collegio pontificum 271. 
procuratio aedium 239. 
procurator 72.
prodigus dědické právo 32.
professio 179, 182.
proletarii 19, 85, 91.
promagistratus 122; řízení komitii 273.
promulgatio 269.
p/opraetore 199, 218.
proquaestor 199, 223n, 229.
prorogatio 196n, 217.
provincia 130.
provocatio 17, 19, 23, 164, 279; za krá

lovství 118; za republiky 150, 153, 
167; Latinů 111; žen a cizinců 152; 
k císaři 265; zákony prov. 277n.

publicanus tO.
pugio 173.
pullaiius 178.
pupillus 86.
Quadringenarius 69.
quaesitor 219.
quaestio extraordinaria 264, 279; per

petua 153, 215, 219.
quaestor 222nn; volba 282; nástup 192; 

hodnost 186; aerarii Saturni 228, 259; 
aquarius 231; italský 230; konsulský 
230; parricidii 119, 153n. 158, 223nn; 
principis 230; proviněni 228n.

quattuorviri viis purgandis 239. 
quindecemviri sacris faciundis 138, 172. 
quinquefascates 168.
Rationes referre, deferre 2C1. 
raženi peněz 241. 
íecinium 172. 
recognitio jezdců 61 nn. 
recuperator 114.
referre 156n; rationes 201 ; ad sénat. 254n. 
regina 117. 
reiectio civitatis 37.
relationem egredi 256; mutare, remit

tere 257.
relegatio 28, 151.
renuntiare 179, 182, 275n
repetere auspicia 144.
repetundae 175.
restitutio natalium t 7.
revocatio in servitutem ?8.
rex 115nn; sacrorum 5’, 115, 117; in

augurace 271; směl jezditi v městě 170; 
neměl ius honorum 171.

řemesla provozování zbavovalo volitel
nosti 182.

rogatio 266n, 273.
rogator 271n.
Sacra curionia 77; gentilicia 30n ; občanů 

sine suffragio 22n; detestatio 271.
sacrosancta potestas 233n. 
sagu(lu)m 167, 173. 
salarium 166n.
Salii 53. 
salutatores 41. 
sanctio 281, 287. 
sceptrum 173. 
scipio 172. 
scriba 176. 
securis 167.
sella 170; castrensis 170; curulis za krá

lovství 118; za republiky 123, 170.
σημεϊον 97.
senaculum 242.
senatores nabytí a ztráta stavu 75; kva

lifikace 248; rozdíly 249n; vojenská 
služba 71.

senatus 242nn; auctoritas 164, 257; de
cretum 259; senatus populusque Ro
manus 120, 260; sententia s. 255; 
působnost 259.

senatus consultum 200, 254nn, 257nn; 
extremum atque ultimum 257n; de 
Bacchanalibus 261; de sacris Isiacis 
ludaicisque ib; de philosophis et rhe
toribus 2t3.

seniores 89nn, 96n, 101 n.
servare de caelo 137nn, 163.
sententia 156; senatus 255.
servus 35nn; poenae 26; publicus 175;

servi loco 35. 
sestercius 93n.
seviri Augustales 22, equitum 70.
sex primi 176.
sex suffragia 97, 100η.
signum 136nn.
sitella 284.
socii populi Romani 113.
sodales Titii 81.
sochy 173.
solum vertere 27.
solvere legibus 263.
sortes 284.
sortitio provinciarum 216; tribuum 285.
spectio 138; prima 27).
splendidus 173.
sportula 41.
stemmata 55.
stipendiarii populi Romani 114. 
stipendium equestra 71. 
στρατηγός 20ln, 213n. 
střídáni ve výkonu úřední moci 127nn,

168.
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suasio 273η.
submovere magistratum 2fi5. 
subscriptio censoria 247. 
subsellium 164, 170. 
suffectio 203nn.
suffragium 17nn; cives sine s. 14, 22n, 

181; ire in s-a 274nn.
suggestus 170n.
sulcus primigenius 132nn.
σνμβονλιον 174.
supellex 166.
supplicatio 262.
suspense 163.
tabulae Caeritum 24; publicae 258, 
templum 132, 139n. 
tessera 276.
testamentum comitiis calatis 272; in pro

cinctu 272; per aes et libram 272; 
manumissio t-o 37.

tituly jezdecké 72; senátorské 76. 
toga 16n, 171n; candida 16, 186; picta

148; praetexta 74, 171nn; purpurea 
171n.

torquis 148.
torta 175.
trabea 66n, 118, 172.
trans Tiberim vendere 25.
transitio ad plebem 5In.
transvectio 63n.
tribu movere 86, 181.
tribuni aerarii 58, 69, 87; celerům 79n, 

119; militum consulari potestate 145, 
168; tr. militum starší 78; angusticlavii 
a laticlavii 74.

tribunus plebis volba 157n, 190; nástup 
192; odznaky 170, 178; hodnost 179, 
187; ius coercendi 149n; c. patribus 
agendi 156; c. plebe agendi 154; in
tercedendi 162n; sententiae dicendae 
245.

tribus původ 80; staré tr. 81; nové tr. 
82nn, 133; zřízení tr. 83nn.

tributum 18n, 20, 88, vybírání 226n.
trinundinum 269.
tripudium solistimum 137,
triumf 144nn, 171n.
triumviri capitales 175n, 239; rei publi

cae constituendae 150. 
trossuli 79.
tubicines 90nn, 102, 274.
tunica palmata 148, 171.

turma 70, 79n.
tutela mulierum et impuberum 32; legi

tima 38, 208.
Usu manumissio 37.
νπήχοοι 114.
ύποτελεΐς 114.
úřednická služba jezdců 72. 
zzZz rogas 268.
Vacatio militiae 97; muneris publici 19.
vadimonium »51.
vasa(rium) 166.
věk nutný k magistratuře 18S.
velites 97.
vendere trans Tiberim 25.
verberatio 241.
verna 35.
ver sacrum 161.
Vestalis virgo 167; měly liktora 169; 

směly jezditi v městě 170.
vexillum russeum 274.
vetandi ius 162nn.
via sacra 61.
viaticum 166.
viator 177.
vicarius 176.
victimarius 178
viginti (sex)virát 116.
villa publica 276.
vindex 27.
vindicta 37.
viocurus 173.
virga 37, 167.
vitium při spekci 141 n.
vocatio 149.
volba krále 116, 270; úředníků 277. 
volitelnost a její překážky 180nn; 264. 
votum 160.
vůz královský 118; v městě za republiky 

a císařství 169nn.
vydáni občana cizímu státu 26. 
vyloučeni z jezdectva 62, 66; za se

nátu 74.
vypovězeni války 260, 280.
výzbroj vojenská 97.
vyznamenáni cizincům 261.
Zajeti válečné 27. 
zastupováni úředníků 197nn. 
zdravotní policie 239.
Ženy, právní postaveni 32, 181; vyňaty

z provokace 152.

Vlastní jména osobní a místní.
Achaia provincia 214. M. Aemilius Scaurus 48.
Aemilia tribus 83. Aeneas 12, 108.
L. Aemilius Papus, censor r. 220 př. Kr. Aequi 23, 83n.

100. Aesculapius 260.
L. Aemilius Paulus 145n. Africa provincia 214.
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Agrippina mladší 169.
Alba Longa 11 η, 47, 73, 107.
Albanus Mons 108, 148.
Amiternum 23.
Anagnia 23.
Aniensis tribus 83, 101.
T. Annius Milo 137.
M. Antonius 134, 252
Apollinis aedes 252.
C. Apronius vydán Apollonii 26.
L Apuleius Saturninus 258.
Aricia 22, 73.
Ariminum 109.
Arniensis tribus 83.
Arpinates 23, tribus 84.
Atella 25.
Augustus 287n; občanstvo 15; libertini 

22; patriciové 47 ; jezdci 63., 72η ; se
nátoři 69; reforma důstojnické služby 
71n; kněžských úřadů 73, 288; prae
tury 215; quaestury 223 ; senátu 74n, 
246, 251 n, 260; úřednické platy 166; 
rozšířil pomerium 134; koercični trest 
smrti 151.

Aurelii ctili Sola 31.
C. Aurelius Cotta, censor r. 241 př.Kr. 

100.
L. Aurelius Orestes, konsul r. 126 př. Kr. 

224.
M. Aurelius provedl poslední lectio po

rot 69; dbal práv senátu 262.
Aventinus 108, 284.
Balbinus 264.
Bellonae aedes 252.
Bithynia provincia 21 δ.
L. Caecilius Metellus zachránil r. 241 př. 

Kr. Palladium 170.
L. Caecilius Metellus, konsul r. 68 př. 

Kr. 126,
Caere 22, 24.
Calatia 25.
CaZes 230.
Cn. Calpurnius Piso 210.
Camilia tribus 83.
Campani 23; senát 24; legio 25. 
Campus Martius 273, 284.
C. Caninius Rebillus 126.
Capitolium 133n, 139,144,162; oběť kon

sulská 194; vzory závaží 241; comitia 
264; arx C-na 274; area C-na 284.

Capua 23n.
Caracalla rozšířil občanské právo 15. 
Carthago 108.
C. Cassius měl maius imperium 125. 
Sp. Cassius 225.
Castorum templum, oběť jezdců 63; 

praetorova 171.
Celer 79.
Cereris aedes 22 i, 232.

Cilicia provincia 215.
C. Cilnius Maecenas 75.
Claudia tribus 83n.
Claudii neužívali praenomina L. 31; po

čet úřadů 55.
Claudius rozmnožil patriciát 47; roz

šířil pomerium 134.
App. Claudius Caecus, censor r. 312 př.

Kr., 85n, 99, 195, 202.
C. Claudius censor 169 př.Kr. 21.
M. Claudius Marcellus 138; ovace 145;

abdikace 203; abrogace 195.
Atta Clausus 40, 94.
P. Clodius Pulcher 51nn.
Clustumina tribus 83.
Collina tribus 83n.
Commodus rozmnožil patriciát 47. 
Compitum Fabricium 77.
Concordiae aedes 238, 252.
Constantinus propouštěl na svobodu in

ecclesia 38; diadema 172.
Cornelia tribus 83n, 86.
Cornelii jejich familiae 31; nespalovali

mrtvých 33.
C. Cornelius trib. pl. r. 67 př. Kr. 263.
C. Cornelius Dolabella 104.
L. Cornelius Cinna, zákony o civitě 15. 
L Cornelius Sulla přijmi Epafroditos 16-

měl 24 liktorů i v městě 168; refor
moval udílení obč. práva 13, 15; jez; 
dectvo 62; poroty 69; hlasováni 101-, 
praeturu 215; quaesturu 223, 243; po
měr k senátu 260; koercice smrtí 150; 
pomerium 134.

P. Cornelius Scipio Africanus st. 61. 
Corsi 11.
Corsica 130.
Creta provincia 215.
Cumae 23; úřední latina 25.
Cures 23.
Curia Hostilia 752.
Cyrene provincia 215.
P. Decius Mus censor r.304př. Kr.34,85. 
Diana na Aventinu 108.
Diocletianus pozemková daň 18; oddě

lil civilní a vojenskou službu 72.
Domitianus 172; praetorem 218; zmen

šil vážnost senátu 260.
Cn. Domitius Ahenobarbus, trib. pl. roku

104 př. Kr. 286.
Elymové ll.
Esquilina tribus 83n, 105.
Esquilinus 11.
Etrusci lOn, 14.
Fabia tribus 83, 86.
Fabii měli sacellum naQuirinále 31; péče 

o rod 33.
M. Fabius Buteo censor r. 241 př. Kr. 100.
Q. Fabius vydán Apollonii 26.
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Q. Fabius Maximus cens. r. 304 př. Kr. 85. 
Q. Fabius Maximus Cunctator 195. 
Fabricii pohřebiště 32; compitum 77. 
Falerna tribus 83.
Faucia tribus 77.
Faunus 108.
Ferentina aqua 108.
Fidei templum 259.
C. Flaminius censor r. 270 př. Kr. 100η. 
Cn. Flavius aedilis curulis r. 204 př. Kr.

22, 238.
Foiničané kolonisace 11.
P. Fontcius arrogoval Clodia 52. 
Foriensis tribus 77.
Formiae 22n; tribus 84.
Fundi 22n ; senát 24; tribus 84.
L. Furius splnil votum v jiné hodnosti 

161.
M. Furius Camillus 225.
Gabii 108.
A. Gabinius vyhnal občana 213.
Galba dal občanství Gallii 15.
Galeria tribus 83.
Galli v Římě 2fc8.
Gallia Narbonensis 214; Cisalpina 215, 

230.
Hadrianus zavedl právnickou výchovu 

úřednictva 72; rozšířil pomerium 134; 
povznesl vaznost senátu 260.

Herakleia 14.
C. Herennius trib. pl. r. 60 př. Kr. 52. 
Hernici 23, 109, 112.
Hispania provincia 214, 217.
Horatia tribus 83.
C. Hostilius Mancinus vydán Numantii 26. 
Ianiculus 274.
Ianus Geminus 253; templum I-i 172. 
Iapygi 10.
Iguvium 80.
Illyricum 130.
Istria 130.
Italia 11, 130.
Italici .11; tribus 284.
C. Iulius Caesar udílel civitu 13nn; po

měr k propuštěncům 21 n; ke Clodiovi 
52; k D. Laberiovi 66; consul sine 
collega 126, 203; osobní vyznamenání 
170n; pomerium 134; koercice smrtí 
150; aediles Ceriales 176; kandida
tura r. 60, př. Kr. 182; reforma voleb 
288; praetur 215; quaestur 223; se
nátu 243, 246 ; patriciátu 47 ; acta di
urna 259; saepta 285.

L. Iulius Caesar censor r. 89 př. Kr. 14. 
L. Iulius Ursus Servianus naposled tři

krát konsulem 184.
Iulus 12.
Iunia vdova po C. Cassiovi 55.
D. lundis Brutus 125.

luno Curitis 77.
Iuppiter Latiaris 108; Optimus Maximus- 

134, 162, 172; oběť konsulská 193; 
Stator 252.

Iustinianus reforma dědického práva 32. 
D. Laberius skladatel mimů 66. 
Labienus trib. pl. 63 př. Kr. 286. 
Lanuvium 23, 73.
Latini 10, 14, 107nn; Iuniani 110; prisci 

109n ; tribus L. 284.
Lavinium 73, 108, 194.
Lemonia tribus 83, 86.
Libertatis aedes 238.
M. Licinius Crassus triumfoval jako pro

konsul r. 27 př. Kr. 144.
P. Licinius Crassus censor r. 89 př. Kr. 14. 
Ligures 10.
Livii počet úřadů 55.
M.Livius Drusus trib. pl r.91 př. Kr. 111, 

248.
M. Livius Salinator 145.
Luceres 12. 76n, 97.
Lukumon Π.
Luperci 73.
Macedonia tribus 214.
Maecia tribus 83.
Magna Mater Idaea 260.
Magon knihy o rolnictví 263.
Manlii nucená změna jména 31.
L. Manlius vydán Carthagu 26.
M. Manlius Capitolinus 31.
C. Marcius Rutilus dvakrát censorem 184.
Q. Marcius konsul r. 68 př. Kr. 126.
C. Marius udílel civitu vojákům 13; re

formoval vojenskou službu 98; hlaso
vací pontes 276.

Marsi 84.
Menenia tribus 83.
Messapii 10.
Metelli počet úřadů 56.
Q. Metellus Pius konsul r.60 př. Kr. 52. 
M. Metitius, trib.pl. r. 217 př. Kr. 195 
L. Minutius Myrtilus vydán Carthagu 26. 
Mithridates 206.
Neapolis 14, 112.
Nomentum 22.
Osci 11.
Ostia 2:0.
Oufentina tribus 83n, 86.
Palatina tribus 83n.
Palatinus 11, 133.
Octavius Pantagathus 102.
Papiria tribus 83.
C. Papirius Carbo navrhoval iteraci tri

bunátu 184.
L. Papirius Cursor současně konsulem 

i censorem 183.
Sex. Papirius auktor luris Papiriani 118. 
L. Pedanius Secundus praef. urbi 36.
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Pedum 22.
Penates 194.
Cn. Piso přinucen změnili jméno 16. 
Pollia tribus 83.
Cn. Pompeius cognomen Magnus 16; 

consul sine collega 126, 203; trium
foval jako privatus cum imperio 147; 
udílel vojákům civitu 13.

T. Pomponius Atticus nezměnil po arro
gaci jména 32.

Pomptina tribus 83.
Poplilia tribus 83.
M. Porcius Cato 278.
P. Porcius Laeca 278.
Sp. Postumius vydán Samnitům 26. 
Potitii ctili Hercula 31; sacellum u Ara

Maxima ib.
Praeneste 22, 107 ; odnětí polstva 25. 
Prata Flaminia 284.
Privernas ager 83.
Q. Publilius Philo triumfoval r. 326 jako 

prokonsul 145.
Pupienus 264.
Pupinia tribus 83.
Quirina tribus 84, 86.
Quirinalis 11.
Quirites 12n.
C. Rabirius žalován pro perduellio 258. 
Ramnes 12, 76n, 97.
Rapta tribus 77.
Reate 23.
Roma původ a jméno lln, 139; quad

rata 133.
Romulia tribus 83.
Romulus a Remus 12, 76.
P. Rutilius Rufus omezil závazky klientů 

21.
Sabatina tribus 83.
Sabellově 11.
Sabini 22n.
saepta Iulia 285.
C.Sallustius Crispus vyloučen ze senátu 

246η.
Samnites 112.
Sardinia provincia 11, 130, 214.
Scaptia tribus 83.
C. Sempronius Gracchus reformoval jez

dectvo 61, 66, 68; sněmováni 105; 
občanství Hin; byl tři léta provine, 
quaest. 224; poměr k senátu 260.

Ti. Sempronius Gracchus censor r. 169 
př. Kr. 21.

Ti. Sempronius Gracchus 163; abrogoval 
kollegovi úřad 195; poměr k senátu 
260.

Sergia tribus 83.
P, Servilius Rullus trib. pl. r. 64 př. Kr. 

285.
Servius Tullius ústava 79,82n, 88n,98n; 

pomerium 133.
Severus Alexander 170, 173.
L. Sextius Lateranus 55.
Sicilia 11, 113n, 130,147 ; provincia 214,

229.
C. Sosius legát Antoniův 144.
Stellatina tribus 83.
Suburana tribus 83n, 102, 105. 
Sucusana tribus 83n.
Suessula 23.
P. Sulpicius Rufus trib. pl. r. 88 př, Kr. 15.
S. Sulpicius 48.
Syria provincia 215.
Tacitus 264.

.Tarentum 146.
Tarquinius Priscus 47, 108.
T. Tatius 76n.
Teanum 23, 25.
Teretina tribus 83.
Tibur 22; odnětí polstva 25.
Titia tribus 77.
Tities 12, 76n, 97.
Titus rozšířil pomerium 134.
Traianus povznesl vážnost senátu 260. 
Tromentina tribus 83.
M. Tullius Cicero 166; petitio consulatus 

180; poměr k senátu 260.
Tullus Hostilius 47.
Tusculum 22n, 73.
Umbri 11.
Urbs et Capitolium 133.
Valerii pohřebiště 31 n.
P. Valerius Poplicola konsul r. 509 před 

Kr. 249n.
Veliensis tribus 77.
Velina tribus 83.
Velitia tribus 77.
Veneti 10
P. Ventidius legát Antoniův 143. 
Vespasianus 34, 134.
Vesta ctěna kuriemi 77.
L. Vettius zatčen koercičně 151.
T. Veturius Calvinus vydán Samnitům 26. 
Vindicius 37.
M Vipsanius Agrippa 144, 148.
Volsci 22n, 83.
M. Volscius 225.
Voltinia tribus 83.
Voturia tribus 83.
Vulcanal 252, 284.
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Vlastní a úřední jména důležitějších císařů římských 
od Augusta do Diokletiana.

AUGUSTUS (C. Octavius, od r. 40 př. Kr. C. Iulius Caesar 
Octavianus): Imperator Caesar Augustus (16. I. 27 př. Kr.). 
31 př. Kr,—14 po Kr.

TIBERIUS (T i. Claudius Nero, od r. 4 po Kr. T i. Iulius Cae
sar): Tiberius Caesar Augustus. 14—37.

GAIUS (C. Iulius Caesar, přezdívka Caligula): C. Caesar Au
gustus Germanicus. 37—41.

CLAUDIUS (T i. Claudius Drusus, od r. 4 po Kr. T i. Nero 
Germanicus): Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus. 
41—54.

NERO (L. Domitius Ahenobarbus, od r. 50 Nero Claudius 
Drusus Germanicus Caesar): Imperator Nero Claudius 
Caesar Augustus Germanicus. 54—68.

GALBA (Ser. S u 1 p i c i u s G a 1 b a) : Imperator Servius Sulpicius Galba 
Caesar Augustus. 68—69.

OTHO (M. Salvius Otho): Imperator M. Otho Caesar Augustus 69. 
VITELLIUS (A. Vitellius): A. Vitellius Augustus Imperator Germa

nicus 69.
VESPASIANUS (T. Flavius Vespasianus): Imperator Caesar Ve

spasianus Augustus. 69—79.
TITUS (T. Flavius Vespasianus): Imperator Titus Caesar Vespa

sianus Augustus. 79—81.
DOA4ITIANUS (T. Flavius Domitianus): Imperator Caesar Domi

tianus Augustus. 81—96.
NERVA (M. Cocceius Nerva): Imperator Nerva Caesar Augustus 

Germanicus (97). 96—98.
TRAIANUS (M. Ulpius Traianus): Imperator Cassar Nerva Tra

ianus Augustus Germanicus (97) Dacius (102) Optimus (112) Par
thicus (115). 98—117.

HADRIANUS (P. Aelius Hadrianus): Imperator Caesar Traianus 
Hadrianus Augustus. 117—138.

ANTONINUS PIUS (P. Aurelius Fulvus Boionius Arrius 
Antoninus, od r. 138 Imp. T. Aelius Caesar An toni
li u s) : Imperator T. Aelius Caesar Hadrianus Antoninus Augustus 
Pius. 138—161.

MARCUS AURELIUS (M. Annius Verus, od r. 138 M. Aelius 
Aurelius Verus Caesar): Imperator Caesar M. Aurelius 
Antoninus Augustus Armeniacus (163) Parthicus Maximus (165) 
Medicus (165) Germanicus (172) Sarmaticus (175). 161—180.

VERUS (L. Ceionius Commodus, od r. 138 L. Aelius Aure
lius Commodus): Imperator Caesar L. Aurelius Verus Augus
tus Armeniacus (163) Parthicus Maximus (165) Medicus (166). 
161—169.

COMMODUS (L. Aurelius Commodus): Imperator Caesar M. 
Aurelius Commodus Antoninus Pius Felix AugustuS (do r. 190, 
od té doby): Imperator Caesar Aelius Aurelius Commodus Augus
tus Germanicus Maximus (172) Sarmaticus (175) Britannicus (184) 
Pius (183) Felix (185). 180—192.

PERTINAX (P. Helvius Pertinax): Imperator Caesar P. Helvius 
Pertinax Pius Felix Augustus. 193.
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SEPTIMIUS SEVERUS (L. Septimius Severus): Imperator Caesar
L. Septimius Severus Pertinax Pius Felix Augustus Adiabenicus 
(195) Arabicus (195) Parthicus (195) Parthicus Maximus (198) Bri
tannicus Maximus (210). 193—211.

CARACALLA '(Septimius Bassi anus, od r. 196 M. Aurelius 
Antoninus Caesar): Imperator Caesar Severus Antoninus 
Pius Felix Invictus Augustus (Caracalla) Parthicus Maximus (199) 
Britannicus Maximus (210) Germanicus Maximus (213) Arabicus 
Adiabenicus (obojí 213—14). 211—217.

HELIOGABALUS (Varius Avitus ELagabal): Imperator Caesar
M. Aurelius Antoninus Pius Felix Invictus Augustus. 218—222.

SEVERUS ALEXANDER (Alexianus Bassianus, od r. 221 M.
Aurelius Alexander Caesar): Imperator Caesar M. Au
relius Severus Alexander Pius Felix Invictus Augustus. 222—235.

MAXIMINUS (C. lulius M a x i m i n u s) : Imperator Caesar C. Iulius 
Verus Maximinus Pius Felix Invictus Augustus Germanicus Ma
ximus (236) Sarmaticus Maximus (237) Dacicus Maximus. 235—238.

PUPIENUS (M. Clodius Pupienus Maximus): Imperator Cae
sar M. Clodius Pupienus Pius Felix Invictus Augustus. 238. 

BALBINUS (D. Caelius Calvinus Balbinus): Imperator Caesar
D. Caelius Calvinus Balbinus Pius Felix Invictus Augustus. 238.

GORDIANUS (M. Antonius Gordianus): Imperator Caesar M.
Antonius Gordianus Pius Felix Invictus Augustus. 238—244. 

PHILIPPUS ARABS (M. lulius Philippus): Imperator Caesar M.
Iulius Philippus Pius Felix Invictus Augustus Persicus Maximus 
(244) Parthicus Maximus (244) Caipicus Maximus (247) Germa
nicus Maximus (248). 244—249.

VALERIANUS (P. Licinius Valerianus): Imperator Caesar P. 
Licinius Valerianus Pius Felix Invictus Augustus Germanicus Ma
ximus (256). 253—260.

GALLIENUS (P. Licinius Egnatius Gallienus): Imperator 
Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus Pius Felix Invictus Augustus 
Germanicus Maximus (256) Dacicus Maximus (257) Parthicus Ma
ximus (264) Persicus Maximus. 253—268.

AURELIANUS (L. Domitius Aurelianus): Imperator Caesar L. 
Domitius Aurelianus Pius Felix Invictus Augustus Germanicus Ma
ximus (271) Gothicus Maximus (272) Parthicus Maximus (272) Car- 
picus Maximus (272). 270—275.

TACITUS (M. Claudius Tacitus): Imperator Caesar M. Claudius 
Tacitus Pius Felix Invictus Augustus Gothicus Maximus (276). 
275—276.

PROBUS (M. Aurelius Pro bus): Imperator Caesar M. Aurelius 
Probus Pius Felix Invictus Augustus Gothicus Maximus (277) Ger
manicus Maximus (277). 276—282.

DIOCLETIANUS (Diodes): Imperator Caesar C. Aurelius Valerius 
Diocletianus Pius Felix Invictus Augustus Britannicus Maximus 
(2851 Germanicus Maximus (285) Persicus Maximus (288) Sarma
ticus Maximus (289) Carpicus 'Maximus (297) Armeniacus Maximus 
(297) Medicus Maximus 7297) Adiabenicus Maximus fasi *297). 
284-305.

MAXIMIANUS (M. Aurelius Valerius Maximianus): Impe
rator Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Pius Invictus Au
gustus a všechna ostatní vítězná cognomina stejná s Diokletianem.



Leges rogatae.

Acilia repetundarum r. 123 př. Kr.; 68, 11 ln, 220.
Acilia Calpurnia de ambitu r. 67 př. Kr.; 287.
Aelia de modo legum ferendarum asi 160 př. Kr.; 141.
Aelia S entia de manumissionibus r. 4 po Kr., 38, 115, 273.
A ternia Tarpeia de multa r. 454 př. Kr.; 238.
A tilia Marcia de tribunis militum senis denis a populo creandis r. 311

př. Kr.; 206.
A tini a de tribunis plebis in senatum legendis r. 149 př. Kr. ; 245. 
Aurelia de tribunicia potestate r. 76 př. Kr.; 181.
Aurelia iudiciaria r. 70 př. Kr.; 69, 220.
Baebia de praetoribus r. 181 př. Kr.; 214.
Caecilia Didia de modo legum promulgandarum r. 98 př. Kr.; 

267, 269.
Caelia tabellaria r. 107 př. Kr.; 276.
Calpurnia de repetundis r. 149 př. Kr.; 153, 215, 219.
Canuleia de conubio patrum et plebis r. 444 př. Kr.; 19.
C a s s i a tabellaria r. 137 př. Kr.; 276.
Claudia de senatoribus r. 218 př. Kr.; 73.
Clodia de iure et tempore legum rogandarum r. 58 př. Kr.; 141. 
Cornelia iudiciaria r. 82 př. Kr.; 69, 220.
Cornelia de magistratibus r. 81 př. Kr.; 184n.
Cornelia de tribunicia potestate r. 81 př. Kr.; 181.
Cornelia de XX quaestoribus r. 81 př. Kr.; 176.
Cornelia de iurisdictione r. 67 př. Kr.; 156.
Fufia de modo legum ferendarum asi 160 př. Kr.; 141.
Fufia Caninia de manumissionibus r. 8 po Kr.; 39.
Furia de aedilibus curulibus r. 367 př. Kr.; 233.
Furia de praetura instituenda r. 367 př. Kr.; 128.
Gabinia tabellaria r. 139 př. Kr.; 276.
Gabinia de bello piratico r. 67 př. Kr.; 187, 191.
Gabinia de senatu legatis dando asi r. 67 př. Kr.; 253. 
Hortensia de plebiscitis kolem r. 287 př. Kr.; 101, 282n.
Iul i a de civitate Latinis danda r. 90 př. Kr.; 14. 
lulia de residuis r. 49 neb 8 př. Kr.; 201.
Iul i a de civitate Gaditanorum r. 49 př. Kr.; 15. 
lulia iudiciaria r. 46 př. Kr.; 69.
Iulia municipalis r. 45 př. Kr.; 239, 267.
lulia de maritandis ordinibus r. 18 př. Kr.; 20, 185.
lulia theatralis před r. 4 po Kr.; 61.
Iunia Norbana de manumissionibus asi 19 po Kr.; 110.
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Licinia Sextia de consule uno ex plebe creando r. 367 př.Kr.; 202n., 273 
Licinia Mucia de civibus redigundis r. 95 př. Kr.; 111.
Livia iudiciaria r. 91 př. Kr.; 69.
Maenia de patrum auctoritate z konce 3. stol. př. Kr.; 267. 
Manlia de vicesima manumissionum r. 357 př. Kr.; 37.
M a r (c) i a Porcia de triumphis r. 62 př. Kr.; 147.
Memmia de absentibus r. 113 př. Kr.; 201.
Minicia de liberis asi 90 př. Kr.; 13.
Ovinia de senatus lectione r. 318—312 př. Kr. ; 210, 244 n, 255. 
Papia.de peregrinis r. 65 př. Kr.; 15, 215.
Papia Poppaea nuptialis r. 9 př. Kr.; 20, 185.
Papiria tabellaria r. 131 př. Kr.; 276.
Petronia de servis r. 61 po Kr. ; 36.
Plautia iudiciaria r. 89 př. Kr.; 221.
Plautia Papiria de civitate sociis danda r. 89 př. Kr.; 14, 84. 
Poetelia Papiria de nexis r. 326 př. Kr.; 36.
Pompeia de ambitu r. 52 př. Kr.; 183.
Pompeia de provinciis r. 52 př. Kr.; 197.
Porciae de provocatione asi r. 195 př. Kr.; 151, 278.
Publilia Philoni s de censore plebeio r. 339 př. Kr.; 248. 
Publilia Philonis de plebiscitis r. 339 př. Kr.; 267, 282. 
Publilia Voleronis de plebeis magistratibus r. 471 př. Kr.; 83,

281.
Pupia de senatu diebus comitialibus non habendo zač. I. stol. př. Kr.; 

253.
Quinctia de aquaeductibus r. 9 př. Kr.; 287.
Roscia theatralis r. 67 př. Kr.; 58, 65, 67.
Sempronia de capite civis Romani r. 123 př. Kr.; 278 n.
Sempronia iudiciaria r. 123 př. Kr.; 61, 68, 210, 220.
Sempronia de provinciis consularibus r. 123 př. Kr.; 130, 218. 
Servilia repetundarum r. 111 př. Kr.; 112.
Servilia iudiciaria r. 106 př. Kr.; 68 n.
Sulpicia de novorum civium suffragiis r. 88 př. Kr.; 15.
T erentia de libertinorum liberis r. 189 př. Kr.; 21.
Trebonia de tribunis pl. perrogandis r. 448 př. Kr.; 158.
Tullia de ambitu r. 63 př. Kr. ; 263.
Valeria de provocatione r. 509 př. Kr.; 277 n. ♦
Valeria de provocatione r. 300 př. Kr.; 151, 278.
Valeria Horatia de plebiscitis r. *449 př. Kr.; 282.
Valeria Horatia de provocatione r. 449 př. Kr.; 202, 278.
Villia annalis r. 180 př. Kr.; 185, 188 n. 
de ambitu r. 432 př. Kr.; 180.
de bello indicendo 280.
uti liceret consules ambos plebeios creari r. 342 př. Kr.; 203. 
de magistratu iterum capiendo r. 342 př. Kr.; 184. 
de praetoribus duobus creandis r. 242 př. Kr.; 128. 
de praetoribus quattuor creandis r. 227 př. Kr.; 130, 214. 
de quaestoribus quattuor creandis r. 421 př. Kr. ; 143, 223. 
de senatu habendo z nezn. doby; 251. 
duodecim tabularum r. 451—450 př. Kr.; 82, 278. 
de tribunis militum senis a populo creandis r. 362 př. Kr.;

142, 206.
de tribunis militum cjeandis z 3. stol.; 142, 206.

Papia.de


Opravy a doplňky.
Čtenář si laskavě opraví sám menší nedopatření a chyby, hlavně ve 

znaménkách interpunkčních a diakritických, a pak ty, jež vznikly přehozením 
písmen. Zde poznamenávám jen chyby hrubší a smysl rušící.
Str. 2. řádek 14 zdola čti nedochovaná.

„ 8. „ 11 „ „ r. 1910.
„ 12. „ 13 shora „ qev—
„ 15. „ 3 „ „ App. I. 55.
„ 16. „ 16 a 30 shora čti bude ještě dále.
„ 24. „ 20 zdola čti Fundijských.
„ 24. doplň literaturu: D. Anziani, Caeritum tabulae, Mélanges d’archéo

logie et d’histoire 1911 str. 435nn.
„ 26. řádek 4 shora čti Apollonii.
„ 26. „ 13 „ „ Postumius.
„ 30. „ 7 a 6 zdola čti Aemilio a Aemilii.

33. tt 10 shora čti skutečně nic.
38. 6 η „ Publicii.
39. tt 7 zdola doplň místo publikace: Turin.
40. lì 25 shora čti polstva.
45. 4 zdola „ vellet.
45. 2 tt „ Cat.
48. 10 shora „ R. Hist. 106.
48. 16 n „ determinativ.
51. 6 zdola „ transitio.
55. 2 n „ Poreius.
57. tt 19 n „ jezdcem.
64. 7 n „ transvectio.
69. tt 9 η „ r. 82.
74. tt 4 » „ Gracchů.
78. 18 » „ leguntur.
81. tt 7 n „ Patriz. und pleb.
90. 1 11 „ adscriptivi.
94. tt 9 „ Liviově.

100. 1Ì 15 „ Aureliu.
101. n 6 „ Liv. 24. 7.
105. tt 8 shora „ o reformě.
106. tt 1 tt „ Iulianum. a.
109. n 10 zdola „ Arimifta.
124. tt 19 „ Magistratus.
124. doplň literaturu : S. Wide, Pomerium e il pelargicon, „Ausonia“ VII

Řím 1913, str. 177nn.
tt 157. řádek 15 zdola čti potestate.

177. 2 shora n Liv.
180. 4 zdola n électorales des Romaines.

11 188. tr 1 tt tt všech magistratur.
11 193. tt 2 tt 11 Z. röm.

202. 21 tt n senatum.
203. 16 tt Messala.

n 219. 21 11 n dostali.
tt 231 1Ì 14 tt tt toho.
tt 231. 11 8 tt tt eum.

233. 11 1 shora 11 aedilech.
246. 11 10 tt tt sententiae.
269. n 15 tt 11 známe je.

tt 276. tt 12 tt perduellio.
tt 277. tt 18 11 tt magistrátova.
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