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Z dosavadní odborné literatury, zejména právnické a heraldické, je dobře známa existence 
nařízení ze 14. listopadu 1713, v němž císař Karel VI. jako český král ustanovil, aby se pří-
slušníky českých, moravských a slezských světských katedrálních a kolegiátních kapitul, 
které disponovaly zemskými statky, mohli napříště stát jen ti, kteří by před svou elekcí, 
nominací či prezentací prokázali držbu inkolátu platného ve všech českých zemích, a po-
kud ne, aby o něj požádali prostřednictvím české dvorské kanceláře.1 Jedním z důsledků 
inkolátní pragmatiky byla řada nobilitací členů dotčených kapitul, neboť – jak bude ještě 

1 Originál panovnického reskriptu viz Moravský zemský archiv (dále MZA), fond C 4 Tribunál – normalia, 
č. 556, opis v Národním archivu (dále NA), fond Česká dvorská kancelář (dále ČDK), inv. č. 752, sign. IV-D-1, 
kart. 409, inkolát duchovních hodnostářů a institucí. Plné znění reskriptu zpřístupnil WeINgArTeN, Johann 
Jacob eques de: Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus […]. Prag 1720, č. 719, s. 712, stručný re-
gest publikoval JAKSCH, Peter Karl: Gesetzlexikon im Geistlichen, Religions- und Toleranzsache, wie auch in 
Güter- Stiftungs- Studien- und Zensursachen für das Königreich Böhmen von 1601 bis Ende 1800, 3. Prag 1828, 
s. 55. Z odborné (právně-)historické literatury na existenci pragmatiky upozornili např. D’eLVerT, Christian: 
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detailněji zmíněno níže – držba inkolátu byla již od poloviny 17. století pevně vázána na 
šlechtický status, a to minimálně v rytířském stavu.2 Při snaze zasadit vydání inkolátní 
pragmatiky z roku 1713 do kontextu vývoje právního institutu inkolátu v českých zemích 
a současně i vztahu státu a katolické církevní hierarchie nás napadne otázka skutečných 
motivů vydání, které Karla VI. k vyhlášení pragmatiky vedly. Studium konkrétních kauz 
nobilitací členů deskovými statky nadaných kapitul v českých zemích v 18. století rovněž 
implikuje otázku, jaký byl skutečný právní rozsah inkolátního nařízení, tj. jak širokého 
okruhu členů jmenovaných kapitul se pragmatika reálně dotýkala – je nutno předeslat, 
že v praxi na ni rozhodně nereagovali všichni noví členové dotčených kapitul, kteří ne-
disponovali inkolátem a potažmo i patřičným šlechtickým titulem. Zamyšlení nad oběma 
položenými otázkami bude věnován následující text.

Zemští preláti v Čechách a na Moravě

Vyhlášení Obnoveného zřízení zemského (dále OZZ) 7. května 1627 pro Čechy a přesně 
o rok později pro Moravu zajistilo katolickému duchovenstvu přednostní postavení 
v rámci soudobé hierarchie stavovské společnosti. V české verzi OZZ to byl článek 
A.XXIV, který navracel vybrané reprezentanty českých katolických duchovních, tzv. pre-
láty, zpět mezi příslušníky zemských stavů. Odvolával se přitom na stavovské zastou-
pení katolické hierarchie v době císaře Karla IV. a neopomněl zdůraznit jejich tehdejší 
podíl na zemských berních povinnostech. Podle citovaného článku měli duchovní stav 
v nejobecnějším smyslu tvořit veškeří katoličtí duchovní v Českém království, v úzkém 
pojetí stavovské reprezentace však šlo jen o zemské preláty. V jejich čele stál pražský ar-
cibiskup jako český primas. Následován byl duchovními hodnostáři, kteří byli obdařeni 
právem nosit infuli neboli mitru, ať již bylo toto jejich právo dáno tradicí, nebo zajištěno 
příslušným privilegiem, a vedle toho užívali v rámci svých prebend statky zapsané do 
desk zemských. Právě druhá podmínka opravňovala zemské preláty k účasti na zem-
ském sněmu. OZZ ustavilo ze jmenovaných zástupců duchovních první zemský stav 
a dosadilo je tak do čela zemské stavovské společnosti. Teprve za nimi následoval stav 
panský (včetně vévodů, knížat a hrabat), rytířský a nakonec městský, jenž byl omezen 
pouze na královská města. V závěrečném odstavci čl. A.XXIV je věnována pozornost 
privilegovanému místu českého velkopřevora maltézského řádu, který v případě nepří-
tomnosti jakéhokoliv českého biskupa (v Čechách v době vydání OZZ ještě nebyla zří-

Das Incolat, die Habilitierung zum Lande, die erbhuldigung und Intabulations-Zwang in Mähren und Oesterr. 
Schlesien. Notizen-Blatt der Historisch-Statistischen Section der K. K. Mähr.-Schles. Gesellschaft zur Beförde-
rung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, 1882, č. 3, s. 18; BAXA, Bohumil: Inkolát (a indigenát) v ze-
mích koruny české od r. 1749–1848. Praha 1908, s. 14, či naposled BrŇOVJÁK, Jiří: Šlechticem z moci úřední : 
Udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705–1780. Ostrava 2015, s. 118, 279–289. Některé důležité syn-
tetické studie pragmatiku zcela opomíjejí, srov. rIeger, Bohuš: Inkolat, Indigenat in Böhmen. In: MISCHLer, 
ernst – ULBrICH, Josef (Hg.): Österreichisches Staatswörterbuch, 2. Wien 1906, s. 897–904; TÝŽ: Inkolát. 
In: KADLeC, Karel (ed.): Drobné spisy Bohuše svob. pána Riegra, 1. Praha 1914, s. 413–426; eLZNIC, Václav: 
Inkolát v českém státním právu. Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze 4, 1976, 2, s. 53–60; ADA-
MOVÁ, Karolína: K českému inkolátu. Právněhistorické studie 41, 2012, s. 179–198.
2 V této studii budu primárně sledovat jen kauzy těch duchovních hodnostářů nešlechtického původu, jejichž 
nobilitace byla bezprostředně vázána na inkolátní pragmatiku z roku 1713 a obdobná pozdější nařízení. Sa-
mostatným inkolátním kauzám, byť byly na základě citované pragmatiky iniciovány potřebou držby inkolátu 
(v těchto případech inkolát získávaly osoby již disponující šlechtickým titulem), nebude především z kapacitních 
důvodů věnována pozornost.
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zena žádná nová diecéze, litomyšlská zanikla během husitských válek) mohl usednout 
ihned za českým primasem.3   

Na Moravě na rozdíl od Čech nedošlo k přerušení účasti katolického kléru mezi stavy. 
V předbělohorském období zde duchovní stav zastával pozici ihned za pány, avšak bě-
hem hlasování odevzdával svůj hlas společně s reprezentanty čtvrtého, tj. městského 
stavu, neboť církevní majetek byl považován za podřízený královské moci, již zastupovala 
královská komora. Mezi předbělohorské zemské preláty byli počítáni olomoucký biskup, 
představitelé metropolitní kapituly sv. Václava v Olomouci a královské kolegiátní kapituly 
sv. Petra a Pavla na brněnském Petrově a infulovaní převorové či opati těch klášterů, které 
držely statky zapsané v moravských zemských deskách.4 Čl. A.XIV.23 moravské verze 
OZZ uvedenou předbělohorskou tradici v podstatě konfirmoval a doslovně uznal právo 
na zastoupení mezi zemskými preláty olomouckému biskupovi a jeho kapitule a sumárně 
všem duchovním s právem infule. Ve shodě s předbělohorskými poměry započítával mezi 
preláty rovněž všechny ty, kteří sice právo infule neměli, ale tradičně (před několika sty 

3 JIreČeK, Hermenegild (ed.): Obnovené Právo a Zřízení zemské dědičného království Českého : Verneuerte Lan-
des-Ordnung des Erb-Königreichs Böhmen : 1627. Praha 1888, s. 34–36. K definici pojmu prelát srov. Ottův slov-
ník naučný : Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí (dále OSN), 20. Praha 1903, s. 388. Užíváním mitry 
(infule) byli mocí svého úřadu automaticky obdařeni papež, kardinálové, patriarchové, arcibiskupové a bisku-
pové. Kanovníci, opati, infulovaní převoři a preláti ji mohli užívat pouze s určitými omezeními. BUCHBerger, 
Michael (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche, 7. Freiburg im Breisgau 1935, s. 242.
4 KALOUSeK, Josef: České státní právo. Praha 21892, s. 305; KAMeNÍČeK, František: Zemské sjezdy a sněmy 
moravské : Jejich složení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obno-
veného zřízení zemského (1526–1628), 3. Brno 1905, s. 73–76.

erbovní miniatura v listině Karla VI., kterou 2. 2. 1727 povýšil Ignáce Ludvíka Žaškovského, kanov-
níka kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na brněnském Petrově, do rytířského stavu českých zemí. 

Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Kapitula sv. Petra a Pavla v Brně, sign. 1727 II 02 a.
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lety) vlastnili na Moravě deskové statky.5 Pobělohorskou novinku představovalo zahrnutí 
představitelů moravských komend rytířských řádů.6

Zásady stanovené v OZZ byly potvrzeny čl. A.a.10 Deklaratorií a novel (dále DaN), vy-
daných roku 1640 pro Čechy a roku 1650 rozšířených i na Moravu. Zmiňovaný článek 
ještě upřesnil, že mezi zemské preláty je možno počítat pouze biskupy jakožto nejvyšší 
představitelé jejich diecézí, a nikoliv ostatní nositele biskupské hodnosti, tj. pomocné svě-
tící biskupy, i kdyby byli držiteli deskových statků.7

5 JIreČeK, Hermenegild (ed.): Constitutiones Margraviatus Moraviae anno 1628 reformatae. Codex Juris Bo-
hemici, 5/3. Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1890, s. 32–33.
6 Toto ustanovení bylo do finální verze moravského OZZ vloženo až v průběhu tisku. Současně došlo k odstra-
nění původní zmínky o mimořádném zařazení mikulovského probošta (zjevně šlo o zamítnutí snahy kardinála 
Františka z Ditrichštejna, zakladatele a fundátora mikulovské kapituly). JIreČeK, Hermenegild: O Obnove-
ném Zřízení Zemském markhrabství Moravského z r. 1628. Časopis Matice moravské 15, 1891, s. 275–276.
7 MALÝ, Karel – ŠOUŠA, Jiří – KUČerOVÁ, Klára: Deklaratoria a Novely Obnoveného zřízení zemského. In: 
SOUKUP, Ladislav – MALÝ, Karel (ed.): Vývoj české ústavnosti v letech 1618–1918. Praha 2006, s. 825; Ur-
FUS, Valentin: Stát a církev v návrhu na revizi zemského zřízení v Čechách v prvé třetině 18. století. Právně-
historické studie 23, 1980, s. 150–151. Ferdinand III. tímto způsobem odmítl pokus o uvedení pražského sufra-
gána Šimona Brosia z Horštejna na český zemský sněm. KrÁSL, František: Arnošt hrabě Harrach, kardinál 
sv. církve římské a kníže arcibiskup pražský : Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách od roku 
1623–1677. Praha 1886, s. 248.

Listina Karla VI., v níž udělil Františku Jakubu von Tiltscher, proboštovi kolegiátní kapituly sv. Vác-
lava v Mikulově, inkolát (v listině výslovně omezen na Moravské markrabství). Diecézní archiv Bis-

kupství brněnského, fond Kapitula Mikulov, sign. 1714 VII 11 b.
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V období po vydání OZZ došlo k politickému střetávání prelátů s panským stavem, 
který se cítil ohrožen rostoucími politickými ambicemi prelátů podpořených ustavením 
jejich (byť v podstatě jen formální) výsadní pozice ve stavovské společnosti. Spor mezi 
moravskými pány a preláty, kteří se snažili využít stále dosti neuspořádaných vnitřních 
poměrů v zemi k posílení vlastního politického postavení, gradoval již v druhé polovině 
30. let 17. století. Panský stav tehdy vznesl mj. požadavek přesného vymezení personální 
skladby prelátského stavu. Spor byl ukončen roku 1638 zásahem Ferdinanda III., který 
potvrdil přednost duchovních před panským stavem i stávající definici skladby prelát-
ského stavu.8 Přijetí DaN na Moravě roku 1650 tuto skutečnost petrifikovalo. V Čechách 
se v závěru 17. století dostali reprezentanti duchovního stavu v čele s ambiciózním ar-
cibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna dvakrát do ostrého střetu s Leopoldem II. 
a jeho dvorskými úřady ohledně zvýšených finančních požadavků státu na obranu před 
tureckým vpádem, resp. vedení války s Osmanskou říší, které zpochybňovaly fiskální 
privilegia duchovenstva. Papežská kurie se příliš neodvažovala do sporu zasáhnout. Po 
Valdštejnově smrti došlo k nucenému smíru a jistému zklidnění napjaté situace. Český 
případ současně ilustruje dlouhodobou a systematickou snahu habsburských panovníků 
podřídit duchovní hodnostáře přímému státnímu dohledu a kontrole, a eliminovat tak vliv 
papeže, římské kurie či generálních představených jednotlivých řádů na vnitřní politic-
kou situaci v českých zemích.9 Státní kontrole se proto neměla vyhnout ani personální 
skladba prelátského stavu, neboť byla založena na tzv. temporaliích, tj. světských majet-
cích (deskových statcích) a z nich plynoucích privilegiích a patrimoniálních pravomocích. 
Jejich prostřednictvím reprezentanti katolického kléru značně překračovali své duchovní 
kompetence (tzv. spiritualia) a dostávali se tak na půdu veřejného práva, jež bylo tradičně 
doménou světských institucí. Současně získávali jistý vliv na zemské politické scéně, kde 
však hájili zájmy svého stavu a katolické církve v čele s papežskou kurií. Obdobně jako na 
Moravě bylo jedním z výsledků sporu české katolické hierarchie se státem mnohem přes-
nější definování prelátského stavu, oktrojované a garantované panovníkem.10 Jejich počet 

8 reskript z 10. dubna 1638 stanovil za stavovské reprezentanty duchovního stavu olomouckého biskupa, 
olomouckou kapitulu jako celek, preláty požívající právo nosit infuli, řádové rytíře, jejichž řády na Moravě 
vlastní komendu, a neinfulované hodnostáře, kteří byli po staletí počítáni mezi příslušníky moravských stavů. 
D’eLVerT, Christian: Beiträge zur Geschichte der Rebellion, Reformation, des dreißigjährigen Krieges und 
der Neugestaltung Mährens im siebzehnten Jahrhunderte. Schriften der historisch-statistischen Sektion der 
K. K. Mähr.-Schles. gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, 16. Brünn 
1867, s. 453–456. Spor mezi moravskou šlechtou a preláty popisuje DAVID, Jiří: Moravské stavovství a zemské 
sněmy ve druhé polovině 17. století. Folia Historica Bohemica 24, 2009, 1, s. 155–159.
9 Přehledně BĚLINA, Pavel – KAŠe, Jiří – MIKULeC, Jiří – VeSeLÁ, Irena – VLNAS, Vít: Velké dějiny zemí 
Koruny české, 9: 1683–1740. Praha 2011, s. 173–176; detailněji CATALANO, Alessandro: „Das temporale 
wird schon so weith extendiret, daß der Spiritualität nichts als die arme Seel überbleibet“ : Kirche und Staat in 
Böhmen (1620–1740). In: MAŤA, Petr – WINKeLBAUer, Thomas (Hg.): Die Habsburgermonarchie 1620 bis 
1740 : Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas. Stuttgart 2006, s. 317–343; HAVLÍK, Jiří M.: Jan 
Fridrich z Valdštejna : Arcibiskup a mecenáš doby baroka. Praha 2016, s. 147n.
10 Podle reskriptu z 15. ledna 1681 byl duchovní stav členěn do tří tříd: 1) pražský arcibiskup, biskupové v po-
řadí podle data uvedení na sněm (nově jimi byli litoměřičtí a královéhradečtí biskupové), maltézský velkopřevor, 
probošt a zástupci metropolitní kapituly, probošti vyšehradský a staroboleslavský; 2) opati klášterů na Břevnově, 
Strahově, v Oseku, na Karlově a v Teplé; 3) opati klášterů v Doksanech, v Sázavě, ve Vyšším Brodě, děkan vyše-
hradské kapituly, opati v Plasích a v emauzích a probošt v Chotěšově. roku 1697 panovník ještě dosadil do první 
třídy duchovního stavu velmistra křížovníků s červenou hvězdou (s místem za staroboleslavského probošta). 
WeINgArTeN, J. J. e. de: Codex, č. 346 (1681) a č. 541 (1697); BAXA, B.: Inkolát, s. 14–15. Zbylé české 
kapituly (pražská kapitula u Všech svatých, litoměřická, královéhradecká či karlštejnská) právo na zastoupení 
ve stavovské obci nezískaly. Ani ostatní řády a kongregace, které nebyly vyjmenovány v citovaných nařízeních, 
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i základní podmínky způsobilosti reprezentovat duchovní stav v zemské politice byly v zá-
sadě definovány tak, aby okruh zemských prelátů setrval na svém původním vymezení 
a nemohl se nijak výrazněji proměňovat. K rozšíření prelátského stavu došlo až v závěru 
18. století: v souvislosti se zřízením nového biskupství v Brně roku 1777 byli panovnickým 
reskriptem z následujícího roku mezi moravské zemské preláty zařazeni brněnští bisku-
pové, obdobně byli od roku 1785 počítáni mezi české zemské preláty českobudějovičtí 
biskupové.11 Prelátskou hodností ale již nebyl obdařen nikdo z dignitářů nově ustavené 
českobudějovické katedrální kapituly sv. Mikuláše.12 K ustavení nových zemských prelátů 
částečně došlo již v období, kdy byl prelátský stav v Čechách i na Moravě dosti zredukován 
předchozími josefinskými reformami, během nichž byla řada klášterních institucí zrušena 
a jejich majetek byl převeden do tzv. náboženského fondu. Představitelům rušených insti-
tucí bylo přiznáno doživotní právo účasti na zemských sněmech.13

Habilitace v zemi a stavovské přijímání zemských prelátů

Původní ustanovení OZZ značně zvýraznilo privilegované postavení zemských prelátů 
rovněž v rámci pravidel přijímání nových členů jednotlivých zemských stavovských kor-
porací. Příslušné články obou zemských ústav totiž hovoří pouze o zakupování deskového 
majetku cizinci (Ausländer) a o přijímání těchto cizinců za obyvatele (Inwohner) Čech 
a Moravy, resp. jejich přijetí mezi tamní zemské stavy (české OZZ čl. A.II, A.XIX–A.20; 
moravské OZZ, čl. A.II.2, A.XIV.23).14 V těchto článcích byly definovány tři základní 
podmínky, které měly předcházet převzetí deskového statku v obou korunních zemích: 
první z nich byl zisk panovnického souhlasu se vstupem do země a potažmo vlastnic-
tvím deskového majetku. Tento souhlas (Consens), jemuž se posléze v právnické mluvě 
stalo zvykem říkat inkolát (nebo výjimečně, avšak povětšinou analogicky indigenát), byl 
dědičného charakteru a jeho platnost se výslovně vztahovala na všechny země Koruny 
české. S dotvořením šlechtické titulární struktury v polovině 17. století souvisela i vazba 
inkolátu minimálně s rytířským stavem. Druhou podmínku představovalo vykonání 
slibu věrnosti (přísaha dědičné poddanosti, Erbhuldigung[s-Eid], juramentum fidelitatis) 
vládnoucímu panovníkovi, která se automaticky vztahovala na všechny jeho dynastické 
nástupce. Slib bylo třeba podle předepsané formy osobně vykonat před úředníky české 
kanceláře ve Vídni. Třetí podmínkou bylo odevzdání písemného reversu úředníkům zem-
ských desk, v němž se jeho vydavatel zavazoval dodržovat práva a povinnosti v dané zemi, 

nebyly na sněmech zastoupeny (jezuité, theatini). Srov. MAŤA, Petr: Český zemský sněm v pobělohorské době 
(1620–1740) : relikt stavovského státu nebo nástroj absolutistické vlády? In: PTAK, Marian J. (ed.): Sejm czeski 
od czasów najdawniejszych do 1913 roku. Opole 2000, s. 60.
11 Srov. příslušné ročníky titulárních kalendářů Neuer Prager und Titular Kalender a na ně od počátku 80. let 
18. století navazujících ročenek Schematismus für das Königreich Böhmen.

12 Probošt a děkan získali právo infule. SVOBODA, rudolf: Proces založení českobudějovického biskupství 
v letech 1783–1789. Studia theologica 10, 2008, 3, s. 19–40; TÝŽ: Počátky českobudějovické diecéze. Praha 2014, 
zejm. s. 53–56.
13 KOSTeTZKy, Dominik: Die Staatsverfassung des Königreiches Böhmen. Prag 1816, s. 147–148; D’eLVerT, 
Christian: Zur Geschichte des katholischen Klerus in Mähren und Oesterr.-Schlesien. Brünn 1893, s. 7–12; Be-
rÁNeK, Karel – BerÁNKOVÁ, Věra: rušení klášterů v Čechách za Josefa II. In: HLeDÍKOVÁ, Zdeňka – 
POLC, Jaroslav V. (ed.): Pražské arcibiskupství 1344–1994 : Sborník statí o jeho působení a významu v české 
zemi. Praha 1994, s. 209–224.
14 JIreČeK, H. (ed.): Obnovené Právo, s. 10–12, 26–30; TÝŽ (ed.): Constitutiones, s. 4–7, 32–33.
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mezi jejíž stavy se chtěl přihlásit. I revers k zemi byl dědičným právním aktem, omezoval 
se však pouze na konkrétní zemi, Čechy nebo Moravu. Zatímco slib věrnosti představoval 
pobělohorskou novinku, instituty inkolátu a reversu k zemi vycházely z předbělohorské 
tradice stavovského přijímání v Čechách a na Moravě a nyní získaly fixovanou písemnou 
podobu – inkolátní listiny byly v podobě panovnických pergamenových chart vydávány 
českou kanceláří, reversy k zemi si nechávali (taktéž ve formě pergamenové listiny) vyho-
tovovat jejich původci.15

Prozatím nezodpovězenou otázkou zůstává, zda byli zemští preláti oproti laickým ucha-
zečům o členství v české nebo moravské stavovské obci skutečně zproštění zmíněné trojice 
požadavků. Každopádně až DaN výslovně vztahovaly povinnost vykonání slibu věrnosti 
i na zbylé dvě složky tehdejší stavovské společnosti – zemské preláty (čl. A.a.1) a svo-
bodné měšťany královských měst (čl. A.a.8). Ferdinand III. toto své rozhodnutí vysvětlo-
val potřebou nastolit rovnost mezi jednotlivými stavy, což podle něj bylo jistě již úmyslem 
jeho otce Ferdinanda II. jako vydavatele OZZ. Prelátům byla k vykonání slibu věrnosti 
u české dvorské kanceláře ve Vídni stanovena půlroční lhůta od potvrzení příslušné nad-
řazené duchovní instance. V případě opakovaného neuposlechnutí nebo liknavosti mohlo 
dojít k odnětí příslušných stavovských práv (čl. A.a.1–2). DaN v případě duchovních 
lehce poupravily původní předepsanou formu přísahy tak, že napříště nemuseli přísahat 
se zdviženými prsty, ale s pravou rukou položenou dlaní na levý prs (čl. A.a.1). DaN ještě 
pamatovaly na to, aby se nově ustavený prelát neprodleně dostavil k panovníkovi, který 
by  duchovní funkci s ohledem na její temporální charakter (víceméně jen formálně) kon-
firmoval (čl. A.a.2).16 Privilegované postavení prelátského stavu oproti zbývajícím svět-
ským stavům ale stále zůstalo uchováno v tom smyslu, že ani po vydání DaN nebyli preláti 
po vinni k uvedení do stavovské společnosti získat inkolát a odevzdat revers k zemi.

Všechny jmenované podmínky se staly základem byrokratického procesu přijetí mezi 
zemské stavy, tzv. habilitace v zemi (Habilitierung im/zu Lande). Jeho disciplinační cha-
rakter je patrný v několika ohledech. Předně bylo stavovské přijímání plně převedeno do 
kompetence panovníka a jej zastupujících dvorských a zemských úřadů. Dřívější auto-
nomní přijímací pravomoc jednotlivých zemských stavovských obcí byla zredukována na 
pouhé formální právo uvedení nového člena na zemský sněm, přičemž i tento tradiční 
stavovský rituál podléhal postupné degradaci.17 Lze se domnívat, že udílením inkolátu pa-
novník získal do rukou zajímavý nástroj, kterým mohl teoreticky v případě potřeby ovliv-
ňovat společenskou a politickou skladbu nových členů stavovských obcí. Vykonáním slibu 
věrnosti a složením reversu k zemi si pak písemnou formou pojišťoval jejich oddanost 
a loajalitu. Kontrolu nad absolvováním procesu habilitace v zemi měla pomoci zajistit 

15 BrŇOVJÁK, J.: Šlechticem, s. 159–167; TÝŽ: K úřednímu procesu přijetí do zemské stavovské obce v ob-
dobí od vydání Obnovených zřízení zemských do poloviny 19. století a jeho písemnostem. In: TÝŽ a kol.: Nobili-
tace ve světle písemných pramenů. Ostrava 2009, s. 126, 130.
16 Osobní charakter slibu věrnosti panovníkovi podtrhl čl. A.a.4, který nařizoval, aby juramentum vykonali po 
dosažení plnoletosti všichni příslušníci panského a rytířského stavu, kteří členství ve stavovské korporaci zdědili 
po svých rodičích a předcích. Za nesplnění této povinnosti v jednoroční lhůtě hrozila ztráta stavovských práv. 
V případě nutnosti, např. pro nemoc nebo kvůli pobytu mimo zemi či monarchii, bylo možno slib složit prostřed-
nictvím zplnomocněnce (čl. A.a.5). Pro úplnost lze dodat, že do poloviny 18. století byla povinnost skládat pří-
sahu ještě rozšířena na leníky olomouckého biskupa či osoby nosící akademický titul. MALÝ, K. – ŠOUŠA, J. – 
KUČerOVÁ, K. (ed.): Deklaratoria, s. 823–824.
17 DAVID, Jiří: Kniha moravského rytířského stavu (1628–1690) : Stavovský rozměr nobilitačního procesu. In: 
BrŇOVJÁK, J. a kol.: Nobilitace, s. 141–159, zejm. s. 153.
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evidence, jež se odehrávala opět na zemské úrovni. Za tímto účelem byla využita tradiční 
instituce českých a moravských zemských desk, v jejímž rámci byly zavedeny zcela nové 
řady specializovaných kvaternů.18 

Je nezbytné připomenout, že s výše popsaným procesem habilitace v zemi se setkáme 
jen na území Českého království a Moravského markrabství, neboť pouze těchto dvou ko-
runních zemí se dotýkala platnost vyhlášených OZZ a pozdějších DaN. Ve Slezsku byla na 
základě smírného ukončení stavovského povstání zprostředkovaného saským kurfiřtem 
Janem Jiřím ponechána v platnosti zemská zřízení jednotlivých knížectví a svobodných 
stavovských panství, která otázku udělování šlechtických titulů ani přijímání do zdejších 
tradičních stavovských korporací nijak konkrétně neřešila. Vycházela z tradičního poža-
davku držby zemského majetku, který jeho majitele opravňoval k přijetí příslušného místa 
na zemském sněmu. V jednotlivých slezských knížectvích se podmínky k jeho držbě růz-
nily: některá knížectví se spokojila s pouhou držbou šlechtického titulu (Opolsko-ratiboř-
sko, Svídnicko-Javorsko), jinde bylo možné zakupování zemských statků dokonce i bez 
šlechtického titulu, na Opavsku a Krnovsku přetrvávala platnost moravského zemského 
práva z roku 1608. V některých slezských knížectvích (Opavsko, Krnovsko, Svídnicko-Ja-
vorsko) byl rovněž používán právní instrument, velmi podobný českému a moravskému 

18 BrŇOVJÁK, J.: K úřednímu procesu, s. 136, 138–139.

revers k zemi, který v rámci 
habilitace mezi moravskými 

stavy vyhotovil 30. 5. 1747 
mikulovský probošt Jan 

Jakub Cechotti von ehrens-
berg. Moravský zemský ar-

chiv v Brně, fond A 2 Reversy 
k zemi, č. 184, kart. 10.
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reversu k zemi, který však byl přirozeně adresován konkrétnímu držiteli knížectví. Do 
rukou držitelů knížectví a svobodných stavovských panství byly skládány individuální 
lenní sliby (homagium, Huldigung). Slib věrnosti panovníkovi byl zaveden v Kladsku, 
kde byly vzhledem k jeho tradiční inklinaci k českému právnímu prostředí kopírovány 
české zvyklosti. V prvních třech desetiletích 18. století se habsburští panovníci pokusili 
naplnit tradiční proklamativní územní platnost inkolátních listin a slezské poměry rázně 
sjednotit s českými a moravskými. Za tímto účelem vydávali jednotlivá nařízení (1701, 
1712–1713, 1725 a zejm. shrnující inkolátní pragmatika z 6. 9. 1726), která plošně stano-
vovala nezbytnost inkolátu a jež byla současně ochotna dotčeným osobám značně ulehčit 
zisk případného rytířského titulu. Ani ona však nedokázala poměry ve Slezsku definitivně 
vyřešit. Slezských prelátů se týkalo královské nařízení z roku 1726, které od nich požado-
valo vedle lenního slibu do rukou příslušného slezského knížete také skládat juramentum 
fidelitatis.19

Kvůli kontextu lze zmínit, že v oblasti rakouských dědičných zemí k převedení kompe-
tence stavovského přijímání do zeměpanských rukou nedošlo, stejně jako zde nebyl za-
veden osobní slib věrnosti (odlišný od služebních přísah nejvyšších zemských úředníků 
panovníkovi či holdování novému zeměpánovi označovaného za Erbhuldigung).20 Je 
tedy patrné, že popsané pobělohorské právní změny dopadly nejvážněji právě na Čechy 
a Moravu.

Popsaný systém stavovského přijímání v Čechách a na Moravě v podstatě fungoval až 
do poloviny 19. století. Obětí josefinských reforem se stalo pouze juramentum fidelita-
tis, jehož zrušení Josefem II. bylo publikováno dvorským dekretem z 26. listopadu 1781. 
Bohužel, text nařízení ani jiné studované materiály neuvádějí bližší okolnosti, které Jo-
sefa II. k tomuto kroku vedly. Definitivní zánik stavovského systému přinesla revoluční 
léta 1848–1849. Stavovská zřízení byla nahrazena konstituční monarchií, která se sta-
vovskými privilegii i s řadou tradičních, ryze šlechtických svobod (soudních, vojenských) 
již nepočítala. Inkolát jako podmínka držby deskových statků byl zrušen v následujících 
letech ministerským nařízením z roku 1849 a císařskými patenty z let 1852 a 1853. S od-
straněním stavovství přirozeně ztratily své opodstatnění i reversy k zemi a celý úřední me-
chanismus evidence habilitace v zemi.21

Inkolátní pragmatika z roku 1713 – okolnosti vydání a její reálný dopad  
na nobilitační praxi

Je tedy zřejmé, že stanovené podmínky stavovského přijímání se ve své úplnosti dotýkaly 
jen šlechty – zemští preláti byli pro výkon duchovní funkce podle všeho povinni vykonat 

19 BrŇOVJÁK, J.: Šlechticem, s. 115–120. K povinnosti skládání lenního slibu i juramenta fidelitatis slezskými 
preláty viz NA, fond ČDK, inv. č. 668, sign. IV-B-15, kart. 351.
20 HASSINger, Herbert: Ständische Vertretungen in den althabsburgischen Ländern und in Salzburg. In: 
gerHArD, Dietrich (Hg.): Ständische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert. göttingen 1969, 
s. 251–262; STrADAL, Helmuth: Die Prälaten – grundlagen und Ausbildung der geistlichen Landstandschaft. 
In: HOFFMANN, Alfred – MITTerAUer, Michael (Hg.): Herrschaftsstruktur und Ständebildung : Beiträge 
zur Typologie der österreichischen Länder aus ihren mittelalterlichen Grundlagen, 3: Täler und Gerichte, Die Prä-
laten, Ständegliederung und Ländertypen. Wien – München 1973, zejm. s. 71–102.
21 BrŇOVJÁK, J.: Šlechticem, s. 120–128; ADAMOVÁ, K.: K českému inkolátu, s. 193. Podle B. Baxy byl 
slib duchovních nakrátko obnoven dekretem dvorské kanceláře z 8. 1. 1801 a definitivně zrušen 20. 7. 1820. 
BAXA, B.: Inkolát, s. 86.
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pouze slib věrnosti panovníkovi.22 Inkolátní pragmatiku o duchovních z listopadu 1713, 
která byla citována v úvodu této studie, lze na první pohled logicky interpretovat jako je-
den z výrazů snah státu podřídit jednotným pravidlům držby inkolátu, a potažmo tedy 
i habilitace v zemi (v jejím plném rozsahu samozřejmě jen v Čechách a na Moravě), další 
část stavovské společnosti, která disponovala deskovými majetky, ale habilitačním norma-
tivům doposud unikala. Nabízí se ale otázka, proč se pragmatika zastavila pouze u členů 
vybraných kapitul a nesnažila se plošně postihnout všechny zemské preláty. Odpověď lze 
vydedukovat z aktového materiálu, který se zachoval z projednávání připravované prag-
matiky v české kanceláři. Konkrétně jde o přednesení, v němž radní kolegium v čele s nej-
vyšším kancléřem Leopoldem Josefem hrabětem Šlikem shrnulo základní motivy obsahu 
pragmatiky.23 V jeho úvodu si kancelář stěžovala na skutečnost, že v kapitulách v českých 
zemích, jež jsou nadány zemskými statky (Landt-Gütter) a díky tomu jsou oprávněny 
k zastoupení na příslušných zemských sněmech a shromážděních, působí kanovníci-ci-
zinci (auswärtige Persohnen, Ausländer, Aliegenae), ačkoliv kanovnické prebendy by měly 
být primárně určeny kvalifikovaným obyvatelům českých zemí (Indigenae), kteří jsou 
k členství ve stavovské společnosti náležitě oprávněni. Ono oprávnění podle kanceláře lze 
získat buď narozením rodičům, kteří disponují členstvím mezi stavy, tedy dědictvím po 
otci, nebo jej nabýt pomocí panovnického povolení (ex indulgentia Principis), tj. inkolátu. 
Dotyční by museli nadto vykonat juramentum fidelitatis, které se v dané době vztahovalo – 
jak již bylo řečeno – nejen na všechny uchazeče o členství ve stavovské obci, ale i na její 
plnoleté členy. Kancelář dále kritizovala fakt, že dotčení cizinci při spravování svěřeného 
beneficia krátkozrace sledují vlastní prospěch a nehledí na dlouhodobé fiskální zájmy ze-
měpána, jenž byl často patronem jejich kapitulního beneficia. Stejně tak často se nedosta-
tečně starají o beneficium samotné.24 Kancelář dále upozornila, že zmínění cizinci mohou 
ze své domoviny přinášet zvyky a myšlenky (fremde Principia), jež se neshodují s tradi-
cemi a zájmy českých zemí.25 Nehabilitovaní členové výše definovaných kapitul totiž více 
dbají povinností vůči svým církevním nadřízeným a jen málo (pokud vůbec) se ohlížejí na 
povinnosti, které vyplývají z držby deskových statků (iura temporalia et politica). Popsaný 
negativní trend je podle mínění kanceláře pozorovatelný na jednáních zemských sněmů 
a jiných stavovských shromážděních, kde se dotyční kanovníci staví na stranu duchoven-

22 Srov. např. zápisy v moravských kvaternech slibů věrnosti z let 1670–1781 v MZA, fond A 3, inv. č. 73–78. 
Preláti de facto museli ještě splnit dvě další specifické podmínky: 1) výše již bylo zmíněno, že s ohledem na 
přesah prelátského postavení do oblasti veřejného práva a aktivní stavovské politiky se museli po zdařilé volbě 
či jmenování dostavit k panovníkovi pro patřičné potvrzení; 2) poté mohli při církevním obřadu přijmout po-
žehnání a na hlavu si nechat nasadit biskupskou mitru. FeIgL eDLer VON FeIgLFeLD, Joseph Johann: 
Öffentliche Vorlesungen über die königlichen Stadtrechte, neue Landesordnung, Novellen, Declaratorien, Rescrip-
ten, Patenten und sonstigen Anordnungen […]. Prag 1770, s. 300–302.
23 NA, fond ČDK, inv. č. 752, sign. IV-D-1, kart. 409, inkolát duchovních hodnostářů a institucí, přednesení 
kanceláře z počátku listopadu 1713.
24 Příklady takřka zruinovaných osobních prebend olomouckých kanovníků uvádí ZUBer, rudolf: Osudy mo-
ravské církve v 18. století, [1]. Praha 1987, s. 52.
25 Snad jimi byly míněny zásady tzv. vídeňského konkordátu, který byl uzavřen roku 1448 mezi římským císa-
řem Fridrichem III. a papežem Mikulášem V. a který se (spíše problematicky) mohl vztahovat i na české země. 
Ustanovení konkordátu posilovala vliv papežského stolce na jmenování biskupů, první následující dignity 
a některých kanovníků metropolitních či kolegiátních kapitul. MAyer, Andreas: Wiener Konkordat, 1448. 
In: Historisches Lexikon Bayerns, dostupné on-line na http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/ 
artikel_45690 (cit. 28. 1. 2016); ke snahám o aplikaci vybraných zásad konkordátu v moravském prostředí v zá-
věru 17. století a v průběhu 18. století srov. ZUBer, r.: Osudy, [1], s. 56–59.
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ského stavu jako celku, stejně jako ostatní preláti. Podle kanceláře je tento neblahý stav 
patrný při srovnání se situací v zahraničí, kde je cizincům přístup k církevním hodnostem 
zamezen. Na základě uvedených důvodů proto radní kolegium kanceláře panovníkovi na-
vrhovalo, aby zisk kanovnických postů kapitul, které vlastní zemské statky, striktně pod-
mínil držbou inkolátu. Kancelář dále navrhovala, aby dotčení kanovníci získali inkolát 
dříve, než se ujmou svého úřadu. Takto by bylo možno zamezit doposud neomezenému 
přístupu cizinců do dotčených církevních institucí a rovněž si podle kanceláře zajistit po-
třebnou politickou loajalitu nových kanovníků. Kancelář ještě poznamenala, že panovník 
by tak navíc zřetelně proklamoval přednost tuzemců (inkolů) před cizinci, neboť deskové 
prebendy jsou primárně určeny k zaopatření dětí řádných obyvatel českých zemí. Tvrdila, 
že takto zaopatřené děti tuzemců budou prostřednictvím svého duchovního postavení 
moci lépe sloužit zeměpanských i zemským zájmům.26

Podle doslovného znění studované pragmatiky kancelář obecně hovořila o přístupu 
do všech kapitul nadaných deskovými statky. Mělo tedy jít o plošné nařízení, které ne-
odlišovalo, zda byl konkrétní kanonikát dotován vlastním deskovým statkem (v takovém 
případě jeho držitel vystupoval jako samostatná patrimoniální vrchnost se všemi právy 
i povinnostmi vůči zeměpánovi a zemi), nebo příslušným podílem z výnosů komunního 
deskového majetku. Z použité argumentace ale zřetelně vyplývá, že kancelářští úředníci 
měli na mysli ty nehabilitované duchovní, kteří disponovali deskovými statky v rámci 
svých osobních obročí a současně nepatřili mezi zemské preláty. Takoví duchovní se mohli 
podle platných právních předpisů účastnit stavovských shromáždění, a tedy se i aktivně 
angažovat v zemské politice, pouze pokud by podstoupili celý proces habilitace v zemi. 
Jeho vykonáním by ve stavovské struktuře zaujali místo v jedné ze dvou existujících šlech-
tických stavovských korporací. Z dikce kancelářského přednesení můžeme vyvodit, že 
kritizovaní kanovníci v praxi zřejmě využívali svého duchovního postavení a habilitační 
předpisy obcházeli; na zemských stavovských shromážděních ale zřejmě vystupovali 
v souladu se zájmy duchovního stavu (či obecněji katolické církve či papežské kurie), ni-
koliv světského stavu, jehož součástí by jako osobní držitelé deskových statků měli být. 
Kancelář současně nijak nezohledňovala skutečnost, že by požadavek inkolátu a potažmo 
celé habilitace v zemi dopadl i na ty duchovní, kteří již byli počítáni mezi zemské preláty 
a na prelátské lavici mohli zasedat zcela legálně. Podstoupení habilitace v zemi by dotčené 
duchovní formálně vázala k věrnosti a poslušnosti vůči panovníkovi a jeho dynastickým 
nástupcům (viz znění slibu věrnosti) a současně i k dodržování zemských zřízení a zákonů 
(revers k zemi), které jasně upravovaly podmínky členství ve stavovské obci. Habilitace 
v zemi proto mohla do jisté míry posloužit jako nástroj k zabezpečení či případnému vy-
máhání politické loajality na zemských stavovských fórech, jejichž jednání se dotýkala 
rovněž celostátních záležitostí, a tedy zájmu vládnoucí dynastie.

Nastíněnou interpretaci motivů vydání inkolátní pragmatiky podporuje studium kon-
krétních nobilitačních kauz členů metropolitních či kolegiátních kapitul v českých zemích, 
k nimž následně došlo. Dotčení totiž byli nobilitováni nejčastěji až po zisku některého 
z předních kapitulních postů, tzv. dignit (děkan, probošt apod.), s nimiž se povětšinou 
pojila prelátská hodnost. Navíc nesídelními (tzv. domiceláři) či sídelními kanovníky dané 
kapituly se stali mnohdy dlouho před obdržením dignity. Obojí je tedy zjevně v rozporu 

26 Bohužel, kancelář setrvávala při popisování situace ryze v anonymní rovině. Ovšem zvolená dikce velmi ná-
padně připomíná soudobé poměry olomoucké kapituly, v níž nadpoloviční většinu tvořili cizinci, nejčastěji z ra-
kouských zemí a Říše. Srov. ZUBer, r.: Osudy, [1], s. 58–60.
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se zněním inkolátní pragmatiky. Ilustrativní příklad představuje nobilitace Karla Domi-
nika Řečického z roku 1733, který se v žádosti o rytířský stav a inkolát odvolával na své 
ustavení proboštem svatovítské metropolitní kapituly a s tím související nařízení inkolátní 
pragmatiky. Řečický se stal členem kapituly již roku 1709, děkanem byl ustaven roku 
1722 a proboštem roku 1732. Řečický se původně snažil zisku inkolátu vyhnout, neboť by 
jako nešlechtic musel navíc investovat do povýšení do rytířského stavu. Uváděl, že jeho 
předci a rodiče byli staroměstskými či novoměstskými měšťany, tedy příslušníky privile-
govaných královských měst s přístupem k zemským deskám. Dodával, že i on musel jako 
rozený Patricius und agnosciter Incola podle zemského zřízení u zemských desk vykonat 
slib věrnosti panovníkovi, a ještě před vydáním pragmatiky jako děkan u sv. Apolináře na 
Novém Městě pražském spravoval v rámci tzv. svatoapolinářské prebendy landtfl. Immo-
bilia. Nakonec poukázal na skutečnost, že jako kapitulní děkan, a tedy prelát, byl nucen 
vykonat juramentum fidelitatis a že se poté jako řádný inkola z duchovního stavu mohl 
podílet na činnosti řady zemských stavovských komisí. Řečický se svou argumentací ne-
uspěl, a musel proto podat novou supliku, v níž již přímo žádal o chybějící rytířský titul 
a inkolát.27 Obdobně signifikantní je nobilitace Ludvíka Steyera, jenž se stal kanovníkem 
svatovítské kapituly cca roku 1707. O třináct let později Steyer požádal o povýšení do pou-

27 NA, fond ČDK, kart. 483, rytířský stav a inkolát 18. 7. 1733; PODLAHA, Antonín: Series praepositorum, de-
canorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a pri-
mordiis usque ad praesentia tempora. Praha 1912, s. 238. Obdobně se z finančních důvodů snažil inkolátu vy-
hnout i čerstvý vyšehradský děkan J. T. Berghauer, srov. UrFUS, Valentin: Jan Tomáš Berghauer (1684–1760), 
děkan královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Kostelní Vydří 1997, s. 77. Inventář archiv-
ního fondu Farní úřad u svatého Apolináře na Novém Městě pražském hovoří o tzv. prebendě děkana svatoapo-
linářského, která byla založena na požitcích z dominikálního práva na Větrníku (Větrově) a platech z některých 
vinic a vsí Biškovice, Vysočany, Satalice a Domašice. BrÁTKOVÁ, Zlata: Farní úřad u svatého Apolináře na 
Novém Městě pražském : 1711–1966 : Inventář. Inventáře Archivu hlavního města Prahy. Praha 2008, s. II.

Litografický portrét 
Ferdinanda Kindermanna, 
kterému vzhledem k nástupu 
do úřadu děkana kapituly 
Všech svatých na Pražském 
hradě Marie Terezie udělila 
18. 4. 1777 rytířský titul 
s přídomkem von Schulstein 
a inkolát v českých 
zemích. Österreichische 
Nationalbibliothek, 
Porträtsammlung, 
inv. č. PORT_00080592_02.
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hého šlechtického stavu, což zdůvodňoval potřebou zvýšení osobní prestiže během zajiš-
ťování kanonizace Jana Nepomuckého u papežského dvora. Kancelář shledala Steyerovu 
žádost pro uvedené důvody, dobré osobní vlastnosti a doposud zastávané duchovenské 
úřady za oprávněnou a plně ji doporučila panovníkovi ke schválení.28 Steyera se tedy in-
kolátní pragmatika nijak nedotkla.

V případě královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byli na základě 
inkolátní pragmatiky nobilitováni pouze zdejší děkani. Tato hodnost byla v pořadí dru-
hou dignitou, často obsazovanou nešlechtici, zatímco do první – proboštské – byli až do 
19. století dosazováni výhradně držitelé baronského či hraběcího titulu. Obě hodnosti 
byly navíc počítány mezi prelátské, tedy s právem zasedat na zemském sněmu. Jan Vác-
lav Ditrich – první z řady čerstvě ustavených a vzápětí nobilitovaných děkanů29 – se stal 
vyšehradským kanovníkem již roku 1714, děkanem byl zvolen o pět let později. V žádosti 
o rytířský stav a inkolát, kterou podal krátce po svém zvolení, se odvolával na své prelátské 
postavení, jež podléhá ustanovení inkolátní pragmatiky, a na nezbytnost inkolátu k řád-
nému využívání svého beneficia. Ditrichův nobilitační spis opět (ač poněkud zastřeně) 
dokládá, že příčinou stavovských nobilitací členů vybraných kapitul byla právě držba 
osobního obročí, jehož součástí byl deskový majetek (v případě vyšehradských děkanů 
to bylo panství Kosoř v rakovnickém kraji).30 V rámci zbývajících kapitul v Českém krá-
lovství se již setkáme pouze s nobilitací významného školského reformátora Ferdinanda 
Kindermanna, který obdržel rytířský titul a inkolát roku 1777 v souvislosti s uvedením 
do funkce děkana kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě,31 jeho nástupce 
Václava Vojtěcha Herita (děkanem 1783, rytířský stav a inkolát téhož roku)32 a nakonec 
děkana litoměřické katedrální kapituly sv. Štěpána Jana Václava regnera (děkanem 1744, 
o rytířský stav s inkolátem požádal až 1748, obdržel je 1750).33

Z výše popsaného jednoznačně vyplývá, že ačkoliv primárním cílem inkolátní pragma-
tiky z roku 1713 (a rovněž reskriptů Marie Terezie z let 1746 a 1747, jež víceméně do-
slovně potvrzovaly její platnost – oběma ještě bude věnována pozornost níže) bylo plošné 
postižení všech příslušníků kapitul, které disponovaly deskovým majetkem, její praktický 

28 NA, fond ČDK, kart. 489, prostý šlechtický stav 22. 4. 1720; VLNAS, Vít: Jan Nepomucký : Česká legenda. 
Praha – Litomyšl 2013, s. 143–144.
29 Nobilitované děkany eviduje rUFFer, Vojtěch: Historie Wyssehradská, neb Wyprawowánj o hradu, o kapi-
tole a městu Hory Wyssehradu u Prahy w králowstwj Českém. Praha 1861; dochované nobilitační listiny srov. 
ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal – KOBLASA, Pavel: Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra : Erbovní lis-
tiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu 
Národního muzea (dodatky). Praha 2014, č. 171, 173–174, 179, 183, 187–188.
30 NA, fond ČDK, kart. 425, rytířský stav a inkolát 16. 11. 1719; CHALUPA, Aleš a kol. (ed.): Tereziánský ka-
tastr český, 2: Rustikál (kraje K–Ž) : Sumář a rejstřík. Praha 1966, s. 292–293, č. 1267.
31 Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv, Hofadelsakten (dále ÖStA, AVA, 
AA, e), rytířský stav s přídomkem von Schulstein a inkolát 18. 4. 1777; BUBeN, Milan: Encyklopedie českých 
a moravských sídelních biskupů. Praha 2000, s. 171–174. Statek Zbuzany (rakovnický kraj) v držení děkana 
kapituly Všech svatých viz CHALUPA, A. a kol. (ed.): Tereziánský katastr český, 2, s. 318–319, č. 1331.
32 ÖStA, AVA, AA, e, rytířský stav a inkolát 20. 5. 1783; PODLAHA, A.: Series, s. 294–295.
33 ÖStA, AVA, AA, e, rytířský stav s přídomkem von Regenthal a inkolát 10. 10. 1750 (k prodlení mezi ziskem 
děkanského postu a datací nobilitační a panovnické listiny došlo na základě regnerovy neschopnosti uhra-
dit vyžadované panovnické a kancelářské taxy). K děkanskému panství Starý Týn srov. titulární kalendáře cit. 
v pozn. 11 a SOMMer, Johann gottfried: Das Königreich Böhmen, 1: Leitmeritzer Kreis. Prag 1833, s. 373; 
SCHLeNZ, Jan: Geschichte des Bistums und der Diözese Leitmeritz, 1: Geschichte der Gründung des Bistums 
Leitmeritz. Warnsdorf 1914, s. 83; CHALUPA, A. a kol. (ed.): Tereziánský katastr český, 2, s. 124–125, č. 874 
(zde je statek připisován obecně litoměřické kapitule).



14 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2016/1

dopad se omezil pouze na ty duchovní, kteří spravovali a využívali deskový majetek 
v rámci osobního obročí. Karolinská pragmatika navíc nijak nezohledňovala fakt, zda do-
tčení duchovní byli, či nebyli zemskými preláty. Stejně tak se inkolátní nařízení nemuselo 
nutně omezovat jen na členy vybraných světských kapitul, jak dokládá nobilitační kauza 
pražského sufragána Jana Ondřeje Kaisera, který roku 1775 žádal o rytířský stav a inkolát 
kvůli svému čerstvému jmenování královéhradeckým biskupem. Kaiser byl díky své nové 
hodnosti automaticky počítán mezi české zemské preláty, kancelář však ve svém před-
nesení připomněla platné pragmatické nařízení (das in Böhmen und Mähren bestehende 
Pragmatical-Gesetz), podle něhož musí každý deskovými statky disponující Weltgeistli-
cher vlastnit inkolát a být řádně habilitován v zemi. Skutečnost, že inkolátní pragmatiky 
výslovně hovořily jen o kapitulách, a nikoliv o dalších duchovních institucích, kancelář 
v Kaiserově případě nezmínila ani náznakem.34 Pomineme-li biskupa Jana Leopolda Haye 
(eps. 1780–1794), který byl nobilitován již roku 1775, kdy se stal proboštem mikulovské 
kapituly, pak Kaiserův případ představuje do poloviny 19. století jediného nobilitovaného 
nešlechtice v jinak kontinuální řadě královéhradeckých biskupů-příslušníků domácí sta-
vovské šlechty, kteří tak již byli pro správu deskových statků i k vystupování na zemských 
shromážděních plně stavovsky oprávněni, nebo – pokud šlo o cizince – byli po splnění 
habilitačních pravidel (inkolát, slib věrnosti, revers k zemi) přijati do stavovské společ-
nosti.35 rovněž olomoucké a do značné míry i brněnské biskupské posty zastávali až do 
druhé poloviny 19. století příslušníci vyšší šlechty.36 Naopak biskupské stolce v Litoměři-
cích i Českých Budějovicích obsazovali od druhé dekády 19. století již jen nešlechtici, a to 
i přesto, že litoměřické biskupství podle tereziánského katastru vlastnilo deskové statky 
(českobudějovické zřejmě nikoliv).37

Další členy kapitul v českých zemích, kteří byli nobilitováni na základě inkolátní 
pragmatiky, nalezneme na Moravě a ve Slezsku. Předně je nutno zmínit takřka 
kontinuální řadu proboštů kolegiátní kapituly sv. Václava v Mikulově, kteří před zvolením 
do čela kapituly po řadu let zastávali kanovnické posty, a pokud byli nešlechtici, pak po 
volbě usilovali o rytířský titul a inkolát. Ostatní kanovníci zjevně inkolátní pragmatice 
nepodléhali. roku 1843 byla povinnost šlechtictví vyplývající z inkolátní pragmatiky 
odstraněna a mikulovské proboštské místo bylo opět plně zpřístupněno nešlechticům.38 

34 ÖStA, AVA, AA, e, rytířský stav s přídomkem von Kaisern a inkolát 27. 5. 1775. Biskupovy statky v Chru-
dimském kraji viz CHALUPA, Aleš a kol. (ed.): Tereziánský katastr český, 1: Rustikál (kraje A–CH). Sumář 
a rejstřík. Praha 1964, s. 299, č. 571 (Chrast), s. 296–297, č. 568 (Hroubovice) a s. 322–323, č. 594 (Zájezdec). 
K proměnám biskupských mensálních statků do konce 18. století srov. BrüCKNer, Hugo: Die Gründung des 
Bistums Königgrätz. Königstein im Taunus 1964, s. 209–214, 216–220.
35 Seznam královéhradeckých biskupů viz BUBeN, M.: encyklopedie, s. 403–404. K Hayově nobilitaci ÖStA, 
AVA, AA, e, rytířský stav s inkolátem 25. 2. 1775. Kvůli zisku královéhradecké biskupské hodnosti usiloval o in-
kolát např. saský vévoda Mořic Adolf Karel (eps. od 1731). Srov. NA, fond ČDK, kart. 484, inkolát 5. 11. 1731.
36 BUBeN, M.: encyklopedie, s. 406–407. K majetkům brněnského biskupství, které původně patřily proboš-
tům brněnské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Petrově, viz pozn. 40.
37 BUBeN, M.: encyklopedie, s. 402–404. K majetku litoměřického biskupství SCHLeNZ, J.: geschichte, 
s. 57, 81–83; CHALUPA, A. a kol. (ed.): Tereziánský katastr český, 2, s. 103, č. 840 (Křešice), s.126–127, č. 877 
(Stvolínky). K finančnímu dotování českobudějovických kanovnických míst z náboženského fondu srov. práce 
r. Svobody cit. v pozn. 12.
38 ZUBer, r.: Osudy, [1], s. 85–86; ZeMeK, Mikuláš: Vznik a vývoj kolegiátní kapituly v Mikulově. Jižní Mo-
rava 29, 1993, s. 93–104; KOUDeLA, Miroslav – VrBKA, Jiří: Verbo et exemplo : Dějiny Význačné kolegiátní 
kapituly a kostela sv. Václava v Mikulově. Mikulov 2007, s. 47. K nobilitovaným proboštům HANÁČeK, Jiří – 
KOS, roman: Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově. Brno 2007.
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Podobizna Jana Leopolda Haye, který byl jako nově ustavený probošt kolegiátní kapituly 
sv. Václava v Mikulově 23. 2. 1775 Marií Terezií povýšen do rytířského stavu dědičných zemí. 
Hay vzápětí (4. 3. 1775) obdržel také inkolát v českých zemích. Österreichische Nationalbib-

liothek, Porträtsammlung, inv. č. PORT_00079863_01.
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Archivní prameny, které se týkají této problematiky, již hovoří o vazbě inkolátního 
nařízení striktně k deskovému statku Jiřice ve Znojemském kraji, který od roku 1643 
patřil přímo mikulovským proboštům.39 Obdobně jako v Mikulově byla ještě nobilitována 
řada kanovníků královské kolegiátní (od roku 1777 katedrální) kapituly sv. Petra a Pavla 
na brněnském Petrově. Na rozdíl od výše zmíněných českých a moravských kapitul 
však zde nešlo o nobilitace dignitářů (proboštů, děkanů či arcijáhnů), ale „řadových“ 
kanovníků. Ačkoliv z příslušných nobilitačních spisů více méně zřetelně vyplývá vazba 
nobilitací na inkolátní nařízení, není prozatím možné potvrdit jejich přímou souvislost 
s držbou konkrétních deskových statků jako osobních obročí. Brněnská kapitula 
jako celek totiž disponovala konglomerátem statků a dvorů v blízkosti Brna, který byl 
obecně zván statkem sv. Petra. V jeho rámci se nacházely dvory v Přízřenicích a na Cejlu, 
které spravovali probošti (po zřízení biskupství roku 1777 byly tyto statky převedeny 
do biskupské držby), a statek rousínovec, jenž náležel do správy kapitulních děkanů. 
Jmenované dvory ale patrně netvořily samostatné deskové jednotky.40 Nobilitace brněn-
ských kanovníků tedy zřejmě byly důsledkem prosazení snahy kapituly o plně šlechtické 
personální obsazení, jež bylo úspěšně završeno ve 40. letech 18. století.41 Tato povinnost 
byla posléze zahrnuta do kapitulních statut z let 1752 a 1768. K jejímu odstranění došlo 
při panovnické konfirmaci statut roku 1836, následný protest kapituly (1842) císařské 
rozhodnutí nezvrátil.42 

V případě zbylých dvou moravských kapitul – olomoucké a kroměřížské – se s nobilita-
cemi kanovníků či dignitářů nešlechtického původu již nesetkáme. Olomoucká katedrální 
kapitula sv. Václava zastávala mezi moravskými kapitulami nejvýznamnější postavení, 
čemuž odpovídalo sociální složení jejího osazenstva. Od poloviny 17. století se pro člen-
ství pozvolna začala prosazovat zásada držby stavovského šlechtického titulu, nejčastěji 
panského či hraběcího. Podmínka vyššího šlechtického titulu pro přijetí byla výslovně 
kodifikována v kapitulních statutech z let 1764 a 1772. Kvůli charakteru „zaopatřovací“ 
instituce mladých aristokratů byla rovněž stále více porušována zásada obsazovat členy 
kapituly výhradně z řad moravské stavovské šlechty.43 Cizinci či nehabilitovaní tuzemci 
museli kvůli zisku nesídelního i sídelního kanonikátu usilovat o zisk inkolátu a provedení 
následné habilitace mezi moravskými stavy. Vzhledem k požadavku šlechtického statusu 

39 Vedle explicitních odkazů v inkolátních listinách dotyčných proboštů také viz MZA, fond A 8 Zemská registra-
tura, sign. e 2, šlechtické normálie, kart. 379, písemnosti z let 1727–1728. K Jiřicím viz WOLNy, gregor: Kirch-
liche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften, 2 : Brünner Diöcese, 2. Brünn 1858, 
s. 53–54; TÝŽ: Die Markgrafschaft Mähren topographisch, statistisch und historisch geschildert, 3 : Znaimer 
Kreis. Brünn 1837, s. 248.
40 TeNOrA, Jan: Statek sv. Petra v Brně, 1: do roku 1757. Brno 1934, s. 11–20; JAN, Libor – PrOCHÁZKA, 
rudolf – SAMeK, Bohumil: Sedm set let brněnské kapituly. Brno 1996, s. 72, 97.
41 V první polovině 40. let 18. století je možno zaznamenat přítomnost posledních dvou kanovníků nešlechtic-
kého původu, kteří po dobu svého členství v kapitule nedosáhli nobilitace: šlo o královské kanovníky Matyáše 
Františka Knoppa (jako člen kapituly doložen mezi léty 1706–1740) a Františka Xavera Löfflera (1702–1744, 
děkanem od 1715). HANÁČeK, Jiří: Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně, 1. Brno 2011, s. 88, 102. 
Personální skladbu brněnské kapituly v 18. století srov. příslušné ročníky titulárních kalendářů cit. v pozn. 11.
42 Nobilitované brněnské kanovníky a děkany eviduje HANÁČeK, Jiří: Nobilitovaní brněnští kanovníci od vzniku 
biskupství roku 1777. Ostrava 1991; TÝŽ: Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně, 1–4. Brno 2011. 
K odstranění povinnosti šlechtického statusu a držby inkolátu v letech 1836–1842 viz ÖStA, AVA, AA, Adels-
generalien, Nr. 636 geistliche Wappen und Ortsnamen (42), sign. 636.11.
43 ZUBer, r.: Osudy, [1], s. 59–61; MAŤA, Petr: Noblesse et chapitres dans les pays de la Couronne de Bo-
hême au XVIIe siècle. XVIIe siècle 63, 2011, 250, s. 82–89.
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proto přijímané členy nalezneme především mezi příjemci samostatných inkolátních 
privilegií, nikoliv mezi nobilitovanými nešlechtici.44 rovněž probošty kolegiátní kapituly 
sv. Mořice v Kroměříži byli stabilně příslušníci moravské stavovské šlechty, kteří často 
disponovali hraběcími tituly. Šlo o důsledek nařízení olomouckého biskupa Bruna ze 
Schaumburku z roku 1267, podle něhož měli být probošty olomoučtí kanovníci. Navíc 
kroměřížská kapitula nevlastnila prakticky žádný deskový majetek, a tak i z tohoto hle-
diska se na ni inkolátní pragmatika nemohla vztahovat.45 

Inkolátní pragmatika z roku 1713 se do první slezské války mezi rakouskem a Pruskem 
dotkla i několika duchovenských hodnostářů ve Slezsku. Nejpřednější postavení mezi 
slezskými kapitulami přirozeně zaujímala vratislavská katedrální kapitula sv. Jana Křti-
tele. V čele kapituly stál probošt, který mohl požívat všech práv sídelního kanovníka, aniž 
musel mít vlastní prebendu. Probošt a děkan disponovali v rámci vlastních obročí zem-
skými statky, na nichž mohli vystupovat jako světská vrchnost. I ve Vratislavi, obdobně 
jako v Olomouci, se stalo pravidlem, aby preláti i řadoví kanovníci byli nositeli šlechtic-
kého titulu. Nezbytnost ověřeného šlechtického statusu byla zakotvena v instrukci k při-
jímání kanovníků z roku 1722.46 Vedle příslušníků řady urozených říšských a slezských 
rodů se v námi studovaném období mezi členy vratislavské katedrální kapituly objevil jen 
jeden příjemce nobilitačního privilegia – hornofalcký šlechtic Karel Josef von Stingelheim, 
který díky svému původu, zásluhám předků a zisku kanonikátu obdržel roku 1719 spolu 
s inkolátem také povýšení do stavu svobodných pánů.47 Ze Slezanů byl kvůli držbě inko-
látu podle znění pragmatiky roku 1730 povýšen do rytířského stavu ještě Antonín Pavel 
Mazureck, kustod a prelát ratibořské kapituly při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vrati-
slavský biskup jej instaloval již v lednu 1728, o nobilitaci a inkolát žádal až v srpnu 1729.48 

Další kolegiátní kapituly ve Slezsku fungovaly ve Vratislavi (u sv. Kříže), ve Velkém 
Hlohově, v Opolí (u sv. Kříže) a v Nise (u sv. Jana).49 Ačkoliv tyto duchovní instituce vlast-
nily významné množství slezských svobodných statků a jejich zástupci vystupovali na 
zemských sněmech příslušných knížectví,50 mezi jejich členy již žádného nobilitovaného 

44 K některým inkolátním kauzám týkajícím se olomoucké kapituly viz BrŇOVJÁK, Jiří: Uherská vyšší šlechta 
v moravských kvaternech majestátů a slibů věrnosti od poloviny 17. do poloviny 19. století. In: FeDerMAyer, 
Frederik a kol.: Magnátske rody v našich dejinách 1526–1948. Martin 2012, s. 186–222 (Szápáry, Sztáray, Teleky, 
Zichy). V případě ještě nezletilého emericha hraběte Sztaraye dosáhla jeho ovdovělá matka Barbara, roz. hra-
běnka Migazziová, roku 1779 jak udělení inkolátu, tak povýšení do hraběcího stavu (v podstatě šlo o formu 
konfirmace jejich stávajícího uherského hraběcího titulu).
45 ZUBer, r.: Osudy, [1], s. 83–84.
46 MAŤA, P.: Noblesse, s. 82–89; PATer, Józef: Wrocławska kapituła katedralna w XVIII wieku : Ustrój – skład 
osobowy – działalność. Wrocław 1998, s. 64–73, 78–80. J. Pater uvádí, že řada kandidátů byla nejprve nobilito-
vána a teprve poté navržena biskupovi nebo papežské stolici ke schválení. K personálnímu obsazení kapituly 
srov. JUNgNITZ, Joseph: Die Prälaten des Breslauer Domstifts seit der Mitte des 17. Jahrhunderts. Zeitschrift 
des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 25, 1891, s. 282–286.
47 NA, fond ČDK, kart. 489, stav svobodných pánů a inkolát 11. 12. 1719; PATer, J.: Wrocławska kapituła, 
s. 80, 235–236.
48 Tamtéž, kart. 463, rytířský stav a inkolát 2. 2. 1730; WeLTZeL, Augustin: Geschichte des Ratiborer Archi-
presbyterats : Historisch-topographisch-statistische Beschreibung der zu demselben gehörigen Orte, Kirchen, Ka-
pellen, Schulen u.s.w. Breslau 1896, s. 28–30.
49 MANDZIUK, Józef: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku : Czasy reformacji protestanckiej, reformy ka-
tolickiej i kontrreformacji 1520–1740, 2. Warszawa 1995, s. 86, Totéž, 3/1 : (1742–1845). Warszawa 2007, 
s. 96–98.
50 OrZeCHOWSKI, Kazimierz: Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe. Warszawa. Wrocław 1979, s. 237–238. 
Např. v Hlohovském knížectví v druhé polovině 17. století suverénně vedla žebříček pozemkového vlastnictví 
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nenalezneme. Za současného stavu poznání (polská část karolinského katastru mi v době 
zpracovávání této studie nebyla k dispozici) lze jen těžko posoudit, zda byla tamní bene-
ficia dotována z komunního majetku, nebo se případní držitelé deskových statků jakožto 
osobních obročí snažili inkolátní pragmatice vyhnout.51 Po roce 1740 se již s žádnými 
dalšími slezskými kanovníky, kteří byli nobilitováni v přímé souvislosti s inkolátní prag-
matikou z roku 1713, nesetkáme. V nově utvořeném rakouském Slezsku, jež habsburské 
monarchii zbylo po prohrané první slezské válce s Pruskem, se žádná kolegiátní kapitula 
nenacházela a ani později nebyla zřízena. 

Inkolátní nařízení z let 1746 a 1747

Na základě výše uvedených příkladů lze tedy bezpečně tvrdit, že v praxi se povinnost in-
kolátu skutečně týkala jen držitelů prebend, které obsahovaly jako osobní obročí deskové 
statky, a jejichž držitelé byli potenciálně oprávněni zasahovat do zemské stavovské poli-
tiky. Tato praxe se samozřejmě nacházela v rozporu s původním, plošně míněným poža-
davkem inkolátní pragmatiky Karla VI. Na neuspokojivou situaci reagovala Marie Terezie 
vydáním reskriptu z 21. září 1746, v jehož úvodu si stěžovala, že předchozí pragmatika 
z roku 1713 není plně dodržována, proto považuje za nezbytné její znění důrazně zopako-
vat. Jelikož si byla vědoma praktických obtíží, které vyplývaly z původního požadavku je-
jího otce, aby k zisku inkolátu došlo ještě před elekcí, nominací či prezentací každého no-
vého člena kapituly nadané deskovým majetkem, nařídila, aby dotčení kanovníci požádali 
o inkolát a potažmo i o nobilitaci ihned po zisku duchovního úřadu. Marie Terezie zdůraz-
nila, že nedodržení nařízení jim znemožní legálně užívat deskového majetku a z něj ply-
noucích stavovských práv. Královna a příslušné dvorské či zemské kruhy, které mohly být 
s vydáním nařízení spjaty, se zřejmě domnívaly, že se všichni dotčení preláti neprodleně 
pokusí vzniklou situaci řešit. Že se tato představa obratem ukázala jako lichá, dokládá text 
královského reskriptu pro České království ze 17. ledna 1747, který zopakoval inkolátní 
nařízení z předešlého roku. V úvodu nového reskriptu Marie Terezie konstatovala, že se 
od září 1746 u české kanceláře dosud neohlásil nikdo z duchovních, na něž se inkolátní 
ustanovení vztahovalo. Podle panovnice byla příčinou této nečinnosti buď nesprávná do-
mněnka, že se nařízení dotýká jen budoucích kauz, nebo stejně tak mylné spoléhání na 
měšťanské právo, jež řada dotčených kanovníků mohla zdědit po rodičích usedlých v ně-
kterém z privilegovaných královských měst (srov. výše popisovanou kauzu svatovítského 
probošta Řečického). Příslušnost k privilegovanému městskému stavu sice umožňovala 
obyvatelům měst nabývat deskové statky, a tedy i užívat zemské desky, avšak již nikoliv 
osobně se účastnit zemské stavovské politiky, neboť privilegovaná města mohla být na 
zemských sněmech zastoupena pouze korporativně (poznamenejme, že právě možnost 
osobní účasti na zemských shromážděních primárně zajímala státní aparát). reskript na-

duchovního stavu hlohovská kapitula. Všichni členové kapituly bývali také preláty či kanovníky u některé 
z vratislavských kapitul. PTAK, Marian: Zgromadzenia i urzędy stanowe księstwa głogowskiego od początku 
XIV w. do 1742 r. Acta Universitatis Wratislaviensis 1344, Prawo 210. Wrocław 1991, s. 39–41, 79; KUCZer, 
Jarosław – STrZyŻeWSKI, Wojciech (ed.): Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671, 1681, 1718, 
1727. Warszawa 2007.
51 Tato domněnka se může jevit jako oprávněná v kontextu do jisté míry ne zcela úspěšných snah habsburských 
panovníků zavést v průběhu první poloviny 18. století také ve Slezsku obdobná inkolátní pravidla, jaká platila 
v Čechách a na Moravě. BrŇOVJÁK, J.: Šlechticem, s. 117–120.
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konec stanovil pro všechny dotčené kanovníky půlroční lhůtu k dosažení potřebné právní 
kvalifikace.52

Nelze vyloučit, že znění pragmatiky z roku 1746 bylo inspirováno návrhem pasáží 
o povinnosti držby inkolátu členů dotčených kapitul, který byl součástí písemného ná-
vrhu nového znění českého zemského zřízení (elaboratum bohemicum). To mělo vycházet 
z původního OZZ z roku 1627, avšak se současným zohledněním následných právních 
norem. Komise, která elaborát od roku 1710 zpracovávala, překročila na mnoha mís-
tech původní ryze kompilační záměr, revidovala původní nařízení a nabízela nová řešení, 
která by se mohla vztahovat nejen na Čechy, ale i na Moravu, a v některých konkrétních 
ohledech dokonce i na Slezsko (pokud šlo o nařízení, která byla vyhlášena s platností pro 
všechny země Koruny české).53 Tento přístup české komise je patrný i na ustanoveních 
ohledně inkolátu, která patřila do části zabývající se všemi aspekty veřejného práva a jež 
byla v původním OZZ označena literou A. Tato první část z celkové osnovy kompilační 
práce byla dotvořena roku 1723, přičemž pasáž o inkolátu (oddíl 10) vznikla až po roce 
1720. Český elaborát uznával nezbytnost inkolátu pro všechny duchovní, kteří by chtěli 
využívat beneficia zapsaná v zemských deskách, ať již byli měšťanského, či vyššího stavu, 
zahraničního, či domácího původu. Ve snaze upřednostnit tuzemské žadatele o uprázd-
něné kanonikáty elaborát navrhoval, aby jim bylo umožněno získat inkolát až po obdržení 
duchovní funkce, zatímco u těch, kteří nejsou řádnými obyvateli českých zemí, vyžadoval 
inkolát předem. Kompilační komise zdůvodnila tento odlišný přístup velkým zájmem ci-
zinců o uvolněné kapitulní prebendy. V otázce povinnosti vykonat slib věrnosti si jednot-
livé odstavce elaborátu poněkud protiřečí. Nejprve se obecně hovoří o jeho nezbytnosti, 
poté o jeho odstranění a nakonec je v důvodové zprávě panovníkovi navrhnuto zatížit jím 
alespoň děkany dotyčných kapitul. Je rovněž zajímavé, že o reversu k zemi se elaborát 
v kontextu stavovského přijímání zemských prelátů výslovně nezmiňuje a požaduje pouze 
intabulaci inkolátní listiny včetně potřebné úřední relace.54 Pro úplnost dodejme, že elabo-
rát moravské komise (elaboratum moravicum) se otázce inkolátu členů vybraných kapitul 
nijak nevěnoval; soudě podle datace přiložených příloh vznikla inkolátní část moravského 
elaborátu ještě před rokem 1713. Moravská komise navíc postupovala na rozdíl od svého 
českého protějšku cestou prosté kompilační práce.55

elaboráty české i moravské kompilační komise nebyly nikdy v úplnosti dokončeny a ani 
jejich zpracované části nevstoupily v platnost. Jejich vliv na budoucí právní vývoj, který 
od 50. let 18. století směřoval již k moderní kodifikaci práva v dědičných zemích (od roku 
1749 českých a rakouských), je ovšem nezpochybnitelný, stejně jako zdroj inspirace sou-
dobých osvícenských právníků. Tato okolnost je velmi důležitá, neboť vrátíme-li se zpět 
k inkolátnímu nařízení z roku 1747, narazíme na zajímavou interpretaci jeho znění, kte-
rou roku 1770 publikoval český právník Joseph Johann Feigl von Feiglfeld (1718–1784). 

52 Koncepty obou tereziánských reskriptů se nachází v NA, fond ČDK, inv. č. 752, sign. IV-D-1, kart. 409; zkrá-
cená znění publikoval JAKSCH, P. K.: gesetzlexikon, 3, s. 55–56. K českým privilegovaným městům srov. KOS-
TeTZKy, D.: Die Staatsverfassung, s. 152–153.
53 Zejm. UrFUS, Valentin: K pokusu o revizi zemského zřízení v Čechách na počátku 18. století. Právněhisto-
rické studie 16, 1971, s. 177–198, zde rovněž odkazy na dřívější literaturu.
54 NA, fond ČDK, inv. č. 565, sign. II-A-1, kart. 25, seš. 1/10.
55 UrFUS, Valentin: Pokus o revisi moravského zemského zřízení na počátku 18. stol. a tzv. „elaboratum Mora-
vicum“. Časopis Matice moravské 89, 1970, s. 46–65. Srov. NA, fond ČDK, inv. č. 565, sign. II-A-1, kart. 30, 
seš. 12.
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Aniž měl přímou oporu v doslovném znění textu, tvrdil, že inkolátní reskript z roku 1747 
se ve skutečnosti dotýká pouze statků určených k osobnímu obročí, nikoliv ve společné 
správě kapituly (tzv. komunních statků). Proto podle Feigla např. kanovníci svatovítské 
a vyšehradské kapituly inkolát k výkonu svého duchovního postu nepotřebovali, neboť 
užívali důchodů ze společných kapitulních majetků, na rozdíl od proboštů svatovítské 
kapituly a děkanů vyšehradské kapituly, kteří disponovali deskovými statky v rámci osob-
ních obročí.56 Feigl bohužel neodkazuje na žádný zdroj, který jej k tomuto vysvětlení vedl, 
nicméně jeho argumentace plně odpovídá dobové praxi. Je vysoce pravděpodobné, že 
možnou spojitost představuje právě český kompilační elaborát, který Feigl jako odborník 
na české zemské právo, jež v 60. letech 18. století přednášel na pražské právnické fakultě, 
nepochybně velmi dobře znal. Od roku 1765 se navíc jako člen tzv. kodifikační komise 
podílel na vytváření moderního všeobecného zákoníku (Codex Theresianus), který na-
vazoval na výsledky předchozí kompilační komise.57 Přednesenou domněnku podporuje 
svou argumentací samotné znění českého elaborátu, zejména rovněž zde uváděný ilust-
rativní příklad vyšehradské kapituly a jejího komunního i individuálního deskového ma-
jetku. Feig lova velmi trefná interpretace (pokud existovala nějaká dřívější, pak mi v době 
práce na této studii nebyla známa) nezůstala zapomenuta: právník a bílinský magistrátní 
rada Dominik Kostetzky (1753–1828) ji zařadil do prvního dílu svého monumentálního 
dvanáctisvazkového kompendia českých zákonů z roku 1816. Feiglův a potažmo i Ko s-
tetzkého názor pak moderní odborné veřejnosti zprostředkoval vynikající znalec proble-
matiky inkolátu Bohumil Baxa.58

Závěr

Shrneme-li výše uvedené úvahy s obsahem a dopadem inkolátní pragmatiky Karla VI. 
z roku 1713 a na ni navazujících reskriptů Marie Terezie z let 1746 a 1747, pak musíme 
Feiglovu interpretaci označit za oprávněnou a bezpochyby plně odrážející dobovou si-
tuaci. Jak si ale vysvětlit rozpor mezi proklamacemi panovnických nařízení a skutečnou 
nobilitační praxí? Podle mého názoru se zmíněná inkolátní nařízení skutečně snažila 
nastavit plošnou povinnost držby inkolátu všech nových členů kapitul nadaných desko-
vými statky, a to bez ohledu na formu konkrétních prebend (osobní či komunní) nebo 
na „kolizi“ se současným ziskem prelátské hodnosti. V praxi se však inkolátní povinnost 
zredukovala pouze na držitele osobních deskových obročí. Tato redukce se pak v návaz-
nosti na pravidla habilitace v zemi svým způsobem logicky projevila v požadavku na no-
bilitaci a držbu inkolátu nových biskupů nešlechtického původu, kteří taktéž disponovali 
v rámci své prebendy deskovými statky, ačkoliv uváděné pragmatiky výslovně hovořily jen 
o členech vybraných kapitul. Výjimku představují „šlechtické“ kapituly v Olomouci, Vra-
tislavi a Brně, jejichž personální politice požadující šlechtický status u všech svých členů 

56 FeIgL eDLer VON FeIgLFeLD, J. J.: Öffentliche Vorlesungen, s. 303–304.
57 Feigl se otázce inkolátu chtěl věnovat ve druhém díle své dřívější práce s názvem Institutiones iuris bohemici 
[…], který však na rozdíl od prvního dílu (Praha 1765) bohužel již nevydal. K Feiglově osobnosti viz Ottův slovník 
naučný, 9. Praha 1895, s. 68–69 a JIreČeK, Hermenegild: Právnický život v Čechách a na Moravě v tisícileté 
době od konce IX. do konce XIX. století v nákresích dějepravných, životopisných a knihopisných. Praha – Brno 
1903, s. 440–445.
58 KOSTeTZKy, D.: Die Staatsverfassung, s. 158–159; BAXA, B.: Inkolát, s. 14; biogram D. Kostetzkého Ös-
terreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, 4. München 1993, s. 155.
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široké ustanovení inkolátních pragmatik konvenovalo. Panovnická nařízení z let 1746 
a 1747 také poměrně jasně dokládají liknavost řady členů dotčených kapitul při naplnění 
pragmatikou předepisované inkolátní povinnosti, jež mohla být zapříčiněna – jak ukazují 
některé konkrétní kauzy – problémy s uhrazením poměrně vysokých panovnických tax 
a kancelářských poplatků, které ve svém úhrnu mohly závažně převyšovat běžné kanov-
nické příjmy.59 Lze se oprávněně domnívat, že pokud by se tereziánské reskripty snažily 
uvést literu práva do souladu s reálnou praxí, jistě by omezení nezbytnosti inkolátu jen na 
osobní kanovnická obročí neopomenuly uvést. Zdá se, že na reálné naplnění svého ma-
ximalistického požadavku státní aparát musel nakonec rezignovat a spokojit se s držbou 
inkolátu alespoň u těch členů kapitul či biskupů, kteří osobně disponovali deskovým ma-
jetkem.60 Tato rezignace je zřejmá z faktu, že od roku 1747 se až do zániku stavovských 
ústav v polovině 19. století nesetkáme s doklady o snaze vydat nějakou novou, upravující 
či upřesňující právní normu, která by více korespondovala s reálnou praxí. Ani tato studie 
nedokáže nabídnout definitivní odpověď na všechny položené otázky (její materiálově-

-diskusní charakter je čtenáři jistě zřejmý), k tomu bude zapotřebí provést detailní ana-
lýzu aktivní účasti zástupců duchovního stavu i obou šlechtických korporací na českých 
a moravských zemských sněmech v dlouhém období jejich existence v 17.–19. století.

Zusammenfassung

In vim sanctionis pragmaticae : Zur Interpretation der Inkolat-Pragmatik von 1713 und  
der Nobilitierungen der Kirchenwürdenträger in den böhmischen Ländern im 18. Jahrhundert
Jiří Brňovják

Das Reskript Karl VI. vom 14. November 1713 legte fest, dass zu Angehörigen böhmischer, mähri-
scher und schlesischer Dom- und Kollegiatkapitel, welche über Landesgüter verfügten, fernerhin nur 
diejenigen Personen werden können, die bereits vor ihrer Elektion, Nomination oder Präsentation das 
für alle böhmischen Länder gültige Inkolatsrecht innehatten. Eine der unmittelbaren Folgen dieser 
sog. Inkolat-Pragmatik waren viele Nobilitierungen der Mitglieder der gegebenen Kapitel: falls sie 
nicht adeliger Herkunft waren, mussten sie wegen der Beanspruchung des Inkolats vermittels der 
Böhmischen Hofkanzlei den Herrscher auch um die Nobilitierung ersuchen, denn der Besitz des In-
kolats war bereits seit der Mitte des 17. Jahrhunderts fest an den adeligen Status, zumindest den 
Ritterstand, gebunden. Die Analyse konkreter Nobilitierungsfälle führt aber zum eindeutigen Schluss, 
dass in der Praxis die Pflicht des Inkolats nur auf die Besitzer der Kapitelpfründen fiel, welche die 

59 Na možnou nedisciplinovanost řady dotyčných kanovníků může poukazovat fakt, že např. v rámci litoměřické 
kapituly nebyl po děkanu (1772) již nikdo další nobilitován (nepočítáme-li kanovníky, kteří krátce po nástupu do 
funkce – tj. v rozmezí 1–3 let – zemřeli), ačkoliv prokazatelně disponovali děkanským deskovým majetkem. Tato 
problematika ještě zasluhuje detailní výzkum.
60 Fiaskem skončila v letech 1747–1748 snaha české reprezentace a komory dosáhnout disciplinace inkolátní 
pragmatikou dotčených duchovních hodnostářů. Pražská zemská vláda si v průběhu první poloviny roku 1747 
nechala s pomocí pražského arcibiskupa vyhotovit seznam všech duchovních, kterých se inkolátní nařízení mělo 
dotýkat. Do tohoto seznamu byli zahrnuti nejen členové světských kapitul, ale rovněž další duchovní, kteří ne-
byli počítání mezi zemské preláty (karlštejnský děkan, představitelé některých církevních řádových institucí), 
a dokonce duchovní hodnostáři ze schwarzenberského jihočeského dominia. Dotyčné světské i řádové instituce 
se současně snažily dosáhnout uchování stávající praxe, v níž byli inkolátní pragmatice vystaveni jen držitelé 
osobních deskových obročí. Protest vyšehradské kapituly byl ze strany Marie Terezie odmítnut jako neopod-
statněný; k reálné nápravě ale nikdy nedošlo. Poměrně ostře vystoupil na obranu augustiniánských proboštů 
v Borovanech a Třeboni a krumlovského arciděkana Josef kníže Schwarzenberg. Úspěšně argumentoval tím, že 
dotyční duchovní jsou dotováni z knížecího majetku, nikoliv vlastního svobodného. Pro popisovanou situaci je 
signifikantní, že samotná česká reprezentace a komora byla ze strany dvorské kanceláře nakonec napomenuta 
z liknavého přístupu. NA, fond ČDK, kart. 409, písemnosti k inkolátu duchovních z let 1747–1748.
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ČLÁNKY A STUDIELandgüter als persönliche Pfründe umfassten. Die Inkolatsregel betraf anscheinend nicht diejeni-
gen Angehörigen der Kapitel, welche im Namen des Kapitels gemeinsames (kommunes) Landesgut 
verwalteten (es handelte sich durchaus um Landesprälaten), ferner alle sonstigen Kanoniker, deren 
Pfründen aus dem Anteil des genannten kommunen Eigentums fundiert worden sind. Eine Ausnah-
me bilden lediglich die „Adels“kapitel (Olomouc/Olmütz, Kroměříž/Kremsier), welche bei der Auf-
nahme eines neuen Kanonikers die Zugehörigkeit zum Landesadel und damit aus das Inkolat bean-
spruchten. Die erwähnte Praxis stand somit im schroffen Gegensatz zum ursprünglichen Anspruch 
der Inkolatspragmatik Karls VI. Die Situation haben nicht einmal die Reskripts Maria Theresias vom 
21. September 1746 und 17. Januar 1747 geändert, obwohl sie ermöglicht haben, dass die neu ins-
tallierten Kanoniker betreffender weltlicher Kapitel aus rein praktischen Gründen um die Verleihung 
des Inkolats, bzw. um die Nobilitierung erst nach der Erlangung des geistlichen Standes ansuchten. 
Der Verfasser der Studie meint, dass diese Überarbeitung des ursprünglichen Wortlautes der karo-
lingischen Pragmatik vom einschlägigen Abschnitt des sog. elaboratum bohemicum inspiriert werden 
konnte, d.h. von dem Entwurf eines neuen Wortlautes der böhmischen Landesordnung, welcher in 
den 20. Jahren des 18. Jahrhunderts entstanden ist und in ein einziges organisches Ganzes den ur-
sprünglichen Wortlaut der Verneuerten Landesordnung von 1627 und viele folgende Rechtsnormen 
zusammenfassen sollte. Es scheint, dass der Staatsapparat auf die tatsächliche Befriedigung dieser 
maximalistischen Anforderung schließlich verzichten musste und fernerhin sich mit dem Besitz des 
Inkolats wenigstens bei den Mitgliedern der Kapitel begnügen musste, die persönlich über Landgüter 
verfügten. Die Inkolatspflicht bei den Personen geistlichen Standes, falls sie nicht aus dem Willen des 
Herrschers nicht bereits im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgehoben wurde (Kapitel 
der hl. Petrus und Paulus auf Petrov in Brünn, Wenzelskapitel in Mikulov/Nikolsburg), erlisch defi-
nitiv in Folge der revolutionären Ereignisse von 1848–1849 gemeinsam mit den Landesordnungen.


