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koldínůV zákoník, 
vydaný pod názvem práva městská království českého, je kodifikací 
městského práva, jejímž autorem byl pavel kristián z koldína, učitel-rektor 
na pražských školách. roku 1565 se koldín stal kancléřem starého města 
pražského a roku 1569 byl hotov definitivní návrh jeho díla „práva městská 
království českého“. spor mezi litoměřicemi a starým městem pražským 
však královské potvrzení a sankcionování nového zákoníku zpozdil o 10 
let, jelikož příslušná sněmovní komise se musela vyrovnat s litoměřickým 
protinávrhem vycházejícím z práva magdeburského.
protože do něj koldín nepřejal nic z magdeburského práva, severní města, 
která se magdeburským právem řídila, zákoník odmítala. roku 1571 adre-
sovala králi protinávrh (tzv. extrakt), který byl v podstatě konzervací starého 
saského práva, které však už neodpovídalo potřebám doby. přes postoj měst 
magdeburské oblasti rudolf ii. roku 1579 zákoník schválil a sankcionoval. 
následujícího roku rada apelačního soudu Gabriel svěchin z paumberka pro-
hlásil, „že nálezové podle těchto práv činění budou u appellace uznáváni“, 
tedy apelační soud tak uznal zákoník za závazný pro soudní praxi. přesto 
odpor litoměřic a loun se podařilo zlomit až usnesením zemského sněmu 
roku 1610. přitom ještě roku 1626 se litoměřice marně snažily vymoci si 
změnu. platnost kodifikace byla zpočátku omezena jen na Čechy, tedy kromě 
těšína, kde byla zavedena roku 1598. teprve roku 1680 byla uvedena na 
moravu jako subsidiární a roku 1697 jako jediný zákoník městského práva.
Už roku 1579 se koldín rozhodl napomoci rozšíření svého díla vydáním krátké 
„summy“, která vyšla roku 1581. V ní používal stejné obraty, ale vynechával 
latinské sentence. V této zkrácené podobě těšila se koldínova kodifikace ve-
liké oblibě, čtrnáctkrát vyšla tiskem a v letech 1607 a 1614 byla přeložena 
pod názvem „das böhmische stadtrecht“ i do němčiny.
koldínovým dílem český právní život získal mimořádně cenný příspěvek. 
zákoník byl formulován výbornou češtinou a jeho ustanovení sestavena do 
přehledného systému. koldín hojně použil i zemského práva a sněmovních 
usnesení. se zdarem obohatil svou práci prvky z římského práva upraveného 
k domácím účelům. zákoník obsahoval právní předpisy, které v podstatě 
upravovaly veškerý život obyvatel města i jeho správu a soudnictví.

paVel kristián z koldína 
(1530 klatovy – 11. ledna 1589 praha) byl český právník.

Jeho otcem byl zámožný klatovský měšťan matěj křesťan. pavel koldín pobyl 
v letech 1548–1549 na fakultě artistické v praze, roku 1550 složil zkoušku 
bakalářskou a roku 1552 se stal mistrem svobodných umění. současně byl ustano-
ven rektorem na škole u sv. Jindřicha a vstoupil do literární společnosti, ve které 
se pěstovalo latinské básnictví. cituji: „i pavel básnil, ač nekloudně“, jeho silné 
stránky byly jinde.
od Ferdinanda i. získal erb a přídomek z koldína (stejně jako později jeho bratr 
Jan) a současně koldín přešel na universitu jako kollegiát kolleje karlovy. roku 
1561 byl zvolen děkanem a roku 1563 opustil vysoké učení a stal se písařem na 
novém městě pražském. získal tehdy také právo městské na starém městě, kde 
na staroměstském náměstí koupil domináčkovský dům v němž bydlel do smrti.
oženil se celkem třikrát: r. 1563 s magdalenou Žipanskou, r. 1575 s martou 
kulíškovou, se kterou měl dceru ludmilu, a r. 1588 s annou z pereftu) a nabýval 
stále většího majetku v praze. počátkem r. 1565 se uvázal v úřad kancléřství na 
starém městě a od té doby měl velký vliv ve věcech veřejných. V úřadě kancléřství 
staroměstského zůstal do roku 1584. patřil k nejbohatším měšťanům pražským 
(jeho majetek se rozmnožil o 5 domů pražských a o ves martinice na Břežicku). 
zemřel 11. ledna 1589 a pochován je v kostele sv. mikuláše na starém městě. po 
jeho smrti nastaly dlouhé pře o pozůstalost a o platnost posledního pořízení.

Jméno pavla kristiána bylo umístěno pod okny národního muzea v praze spolu 
s mnoha dalšími, viz dvaasedmdesát jmen české historie.

Čeněk Vosmík: pavel kristián z koldína, 1924
umělý kámen, schodiště klatovské radnice

Město Klatovy srdečně zve 
na konferenci, věnovanou 

klatovskému rodákovi 
a významnému právníkovi, 

autorovi kodexu městského práva
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Čtvrtek 8.11. 2012

14.30  přivítání účastníků konference 
           slavnostní zahájení konference  
           JUDr. Vlasta Formánková
15.00  odborný program 
           (do cca 18.00 hod.)
             prof. JUDr. Dr.h.c. Karel Malý, DrSc.  
           koldínův zákoník 
           v dějinách českého práva
             prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc. DSc.  
           pojetí práva v koldínově zákoníku
             JUDr. Vilém Knoll, PhD.  
           vybrané instituty 
           koldínova zákoníku
             JUDr. Karel Wawerka  
           pozůstalost mistra koldína

Pátek 9.11.2012

9.00    procházka centrem města 
           s výkladem, 
           sraz před hotelem ennius
11.00  odhalení pamětní desky 
           na koldínově rodném domě 
           v pražské ulici 
13.30  odborný program 
           (do cca 16.30 hod.):
             Mgr. Naďa Štachová, PhD.
           brněnské městské právo 
           a koldínova práva městská
              prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 
           pavel kristián z koldína, 
           Život mezi městem a universitou
             JUDr. PhDr. Stanislav Balík
           advokacie a notářství 
           za časů koldínových
             PhDr. Lenka Sýkorová 
           koldín a klatovy

           v každém bloku je přestávka 
           na občerstvení 
           konference bude zakončena
           společenským setkáním 
           v pátek 9. listopadu od 17.00 hod.
           v kulturním domě v klatovech

           vstup na konferenci je volný
 
           informace: jstancl@mukt.cz 
           tel. 376 347 277 nebo 777 773 661

Konference se koná ve dnech 
8. a 9. listopadu 2012 

v budově klatovské radnice, 
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, 

v prvním patře 








