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Správa Benátské republiky jako zvláštní typ politického zřízení 

 

Lukáš Pátý 

 

Počáteční vývoj benátského státu 

Na počátku raného středověku byly Benátky součástí Byzantské říše a podléhaly 

ravennskému exarchátu, z jehož moci se postupně vymaňovaly. Od 8. století stál v jejich čele 

představitel volený doživotně z řad místního patriciátu, jehož titul zněl dux, v hrubém 

benátském dialektu dóže. První byl zvolen údajně v roce 697, doložena je ale až spontánní 

volba dóžete Orsa (Ursa) po zavraždění tehdejšího ravennského exarchy roku 726, podobně 

jako si tehdy zvolila své představitele i jiná města exarchátu. Původně vládl dóže oficiálně 

jako byzantský úředník. Město nadále uznávalo nadvládu exarchy, ale postupem času se z ní 

vymanilo a i samotná příslušnost k byzantské říši se stala pouhou formalitou a naopak 

umožňovala Benátkám to, aby se nestaly součástí jiných politických celků. V 10. až 11. století 

se Benátky osamostatnily zcela.  

Během zápasů mezi světskou a duchovní mocí, tedy mezi dóžetem a patriarchou, se 

prosadil první z nich. Benátky se tak staly ryze světským státem, nakonec se v polovině 12. 

století dóže vzdá práva na investituru biskupů a opatů, avšak duchovenstvo zcela ztratí 

politický vliv. Moc dóžete byla značná, v úřadě se obvykle střídaly především tři mocné rody, 

které usilovaly o úplnou přeměnu Benátek v dědičnou dóžecí monarchii. Tyto snahy ovšem 

ztroskotaly proti silné opozici ostatních představitelů silného benátského obchodního 

patriciátu. První omezení dóžecí moci nastalo v roce 1032 poté, co byl svržen poslední dóže 

z rodu Orseolů, jednoho z oněch tří, a ztroskotal pokus jeho příbuzných dóžecí úřad znovu 

uchvátit. Do čela Benátek se naopak dostal vůdce opozice a zároveň byl přijat zákon, který 

zakazoval to, aby si dóže směl zvolit spoluvladaře. Od té doby začal vývoj Benátek směřovat 

k aristokratické republice s omezenými právy dóžete. 

 

Fungování benátské správy v raném středověku 

V čele městského státu stál dóže, při jehož volbě měly hlavní slovo aristokratické rody a 

zatím ještě i vysoký klérus. Dóže předsedal vrchnímu soudnímu dvoru (curia communis, curia 

ducis), který sám svolával a který zasedal v jeho paláci. Tento soudní dvůr byl i vrchním 

správním orgánem. Poprvé je doložen na přelomu 9. a 10. stol.; zasedali v něm zástupci 

celého Benátska. Při rozhodování o zvlášť důležitých otázkách, především o válce a míru, 
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mohl dóže svolat i veřejné lidové shromáždění. Dóže také jednak spravoval státní pokladnu 

(camera palatii), jednak měl své vlastní příjmy (camera ducis). 

Od 11. stol. stoupal vliv aristokracie na úkor dóžete. Členové soudního dvora, nazývaní 

iudices, se už stali jakousi spoluvládou a i zahraniční mocnosti se při různých jednáních 

obraceli nejen na dóžete, ale i na ně. Pro městskou obec Benátek se od začátku 12. stol. 

objevuje označení komuna. Komuna byla vedena tzv. radou moudrých (sapientes), doloženou 

poprvé roku 1141, ve které měla hlavní roli aristokracie a která se stala dalším orgánem 

s velkým vlivem na chod státních záležitostí. V průběhu 12. stol. si pak komuna vytvořila 

řadu dalších vlastních úředníků, jako byli finanční úředníci, advokáti komuny, soudci 

komuny, nejrůznější kontroloři atd. Dóže, který musel před komunálními orgány složit 

volební kapitulaci, už nedisponoval všemi státními financemi – od 60. let náležely příjmy 

z dávek, pokut, soudních poplatků aj. také komuně, která je ještě rozmnožovala vlastními 

obchody a pronájmy. 

 

Definitivní podoba benátské správy 

Dóže byl od roku 1172 volen orgánem, který už měl pevnou podobu, a to nově vzniklou 

velkou radou, která se brzy natrvalo stane nejdůležitějším orgánem benátské správy. Vznikla 

jako první ze soustavy orgánů, která se vytvořila v období od konce 12. stol. do začátku 14. 

stol. a která představuje už konečnou podobu centrální správy benátské republiky. Jde o 

poměrně komplikovanou soustavu různých rad a grémií, které měly kontrolovat dóžete i samy 

sebe navzájem. Bylo to pět hlavních kolektivních orgánů: velká rada, malá rada, rada 

čtyřiceti, senát a rada deseti. Benátské ústavní zřízení přitom neznalo dělbu mocí, všechny 

tyto orgány vykonávaly funkci zákonodárnou, výkonnou i soudní; zároveň byly tak navzájem 

provázané a na sobě závislé, že žádný z nich nemohl sám uchvátit rozhodující moc. Leopold 

von Ranke napsal, že toto zřízení připomínalo „konstrukci chrámu sv. Marka: pět kopulí 

vedle sebe, stejným způsobem vyklenutých a velkolepých, kterými proniká světlo do 

rozlehlého dómu, jedna z nich je největší, nejširší a nejvyšší, přivede dovnitř nejvíce světla, 

sama však nezpůsobí, že nastane den.“  

Nejdříve však pár vět o dóžeti. Volila jej doživotně (nebyl však zcela nesesaditelný) velká 

rada, nikoli ovšem přímo, ale nesmírně komplikovaným postupem, během něhož docházelo 

v několika fázích i k losování volitelů, vše s cílem omezit vliv nejmocnějších rodů. Pravomoci 

dóžete byly stále více omezovány, byl svázán volebními kapitulacemi, rozhodováním velké a 

malé rady, omezením své působnosti jako vrchního soudce i zmiňovaným oddělením příjmů 

státu (komuny) od příjmů svého úřadu. Existovalo pět úředníků (correctores), jejichž jediným 
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úkolem bylo dohlížet na to, aby dóže nepřekračoval své kompetence. Různá nařízení 

zasahovala i do jeho soukromého života a týkala se i jeho rodiny: např. jeho choť sice měla 

jisté čestné výsady, ale byla přísně držena stranou všech politických záležitostí a nesměla 

např. přijímat žádné dary; různá omezení se vztahovala i na jeho syny a dokonce i vnuky. Za 

takových okolností se nabízí otázka, zda o dóžecí úřad existoval nějaký zájem. Nicméně 

většinou se našlo dost ctižádostivých kandidátů, které lákal vnější lesk dóžecího úřadu a úcta, 

kterou dóže požíval, ale často měli i ambice na reálnou politickou moc. A skutečně bychom 

mezi dóžaty našli některé silné osobnosti, které opravdu dokázaly prosazovat svou vůli, neboť 

vzhledem k tomu, že kompetence jednotlivých úřadů nebyly pevně vymezené, vždy záleželo 

na konkrétních lidech. 

Největším orgánem co do velikosti i do významu byla velká rada (consilium maius, 

Maggior Consiglio). Počet členů odpovídal jejímu názvu: v době jejího vzniku roku 1172 jich 

bylo sice jen 35, avšak ve 13. stol. už 300–500, ve 14. stol. 900–1200, v roce 1510 to bylo 

1651 členů z 200 rodin, úplné maximum bylo dokonce přes 2000 členů. Přesto nebylo stát se 

členem velké rady jednoduché. Původně byla volena nepřímo prostřednictvím volitelů, které 

vybíralo lidové shromáždění. Tento systém však byl různě upravován a v roce 1297 byl přijat 

klíčový zákon (tzv. serratura del consiglio – uzavření rady), který stanovil, že do velké rady 

nemá přístup žádná rodina, jejíž členové v ní do té chvíle nikdy nezasedali. Od 14. stol. 

(1323) se pak místa v radě definitivně stala dědičnými a rodiny, které velkou radu tvořily, 

byly sepisovány do seznamů, z nichž se v 16. stol. stala tzv. zlatá kniha. Následkem tohoto 

procesu byl pro ostatní rodiny přístup do velké rady krajně obtížný, občas sice do ní bývala 

jednorázově přijata skupina nových rodin, to ale nic nemění na tom, že se vytvořila pevně 

ohraničená, uzavřená a vnitřně soudržná vrstva aristokracie, která byla u moci až do zániku 

republiky. 

Velká rada sice byla už vzhledem k počtu členů a ke skutečnosti, že jimi často byli 

nezkušení mladí šlechtici, spíše jakousi „hlasovací mašinou“, ale úloha byla zásadní, volila 

dóžete a přímo či nepřímo i členy ostatních úřadů, rozhodovala o válce a míru a o dalších 

zásadních otázkách. 

Oproti ní se malá rada (consilium minus, Minor Consiglio) skládala pouze z šesti členů, 

tzv. consiglierů, volených na jeden rok. Vyvinula se asi roku 1178 z části rady moudrých 

komuny a každý člen zastupoval jednu z šesti městských čtvrtí Benátek. Členové malé rady 

spolu s dóžetem a třemi předsedy rady čtyřiceti tvořili tzv. signorii, vlastní vládu Benátek. Ta 

stála po boku dóžete, radila mu a zároveň ho kontrolovala a omezovala. Překládala různé 

návrhy velké radě ke schválení, předsedala ostatním grémiím a zasahovala do řady oblastí 
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správy a práva. Od první poloviny 14. stol. vykonávali vlastní výkonnou úřední moc její 

pověřenci – kolegium tzv. saviů (sbor moudrých), které bylo přitom ustaveno a voleno 

senátem (nařp. Savi della Terra ferma – ministři pro pevnou zemi, tj. pro benátské panství 

v severní Itálii, Savio di scrittura – ministr pro pozemní válku aj.). Ti byli voleni na šest 

měsíců, obměňovali se postupně. Consiglieři a sbor saviů od 15. – 16. stol. přebírali i mnohé 

úkoly původně příslušející senátu, neboť šlo o menší a pružnější orgány, hlavně ale o 

odborníky opravdu spjaté s řízením obchodu a dalších záležitostí, o nichž rozhodovali. 

Právě otázky související s obchodem a lodní dopravou byly také jednou z hlavních náplní 

činnosti zmiňovaného senátu (Senato). Vznikl roku 1229 jako jedna z komisí ustavených 

velkou radou a do roku 1250 se nazýval Consiglio dei Pregadi, „rada poprošených“, tzn. rada 

vážených občanů, aristokratů, prošených o rady dóžeti. Nicméně senát, jehož počet členů se 

postupně také rozrostl na několik stovek, zdaleka nebyl jen poradním orgánem a do oblasti 

jeho působnosti spadaly vedle obchodu, plavby a vůbec hospodářství i zahraniční a pak i 

vnitřní politika, finanční politika, dohled nad vedením válek, jmenování vyslanců a přijímaní 

jejich zpráv aj.(něco z toho později přebírala signorie či jiné orgány). 

Z jedné ze senátních komisí vznikla v první polovině 13. století rada čtyřiceti neboli 

quarantia (Supremo Tribunale della Quarantia). Původně se měla zabývat finančními 

otázkami, ale brzy byla její hlavní náplní jiná činnost: stala se vrchním soudním dvorem, 

odvolací instancí od všech soudů v civilních i trestních procesech. Byla jí ovšem odejmuta 

vlastní městská oblast Benátek a i proto její zpočátku velká moc v 15. stol. poněkud poklesla. 

Vedle soudní činnosti působila i jako prostředník mezi signorií a velkou radou, podobně jako 

senát diskutovala o návrzích, které signorie hodlala přednést velké radě.  

Co se soudnictví týče, z původního soudního dvora  dóžete vzniklo dvanáct samostatných 

soudů, zabývajících se vždy určitým okruhem záležitostí – soud pro majetkové záležitosti, pro 

cizince, pro pašeráctví atd. Dlouho neexistovala souhrnná kodifikace práva, jen jednotlivé 

zákoníky, ale vzájemná kontrola soudů nedávala příliš prostoru pro zvůli, i neurození měli 

vždy k dispozici obhájce, dbalo se o obecné blaho. 

V roce 1310 se skupina šlechtických rodin pod vedením Bajamonta Tiepola pokusila o 

převrat proti panujícímu dóžeti a celému republikánskému zřízení. Benátská aristokracie si 

však na podobné pokusy, směřující k nastolení vlády jednoho rodu, dávala pozor, spiklenci 

byli odhaleni a k jejich odsouzení – většina pak byla popravena či jinak tvrdě potrestána – se 

sešel zvláštní soud deseti osob, z něhož v roce 1335 vznikla stálá rada deseti (Consiglio dei 

Dieci). Jejím úkolem bylo především dbát o bezpečnost státu, skrze to však získala nemalé 

politické pravomoci. Organizovala rozsáhlou síť špionů, mohla používat i mučení a byla 
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opředena hrůzostrašnými pověstmi. Ve skutečnosti jí však nešlo o hrůzovládu, ale pořádek a 

spravedlnost. Jako malá skupina osob (byť se účastnili jejích zasedání i dóže a ostatní členové 

signorie a také dvacet volených pomocníků) mohla fungovat rychle a účinně a s menším 

nebezpečím vyzrazení informací.  

Vedle těchto nejdůležitějších orgánů existovala celá řada úřadů nižších, věnujících se 

vždy určitému okruhu úkolů. Např. na finanční otázky dohlíželi Magistrato di Rason, 

Camerlenghi del Comun (pokladníci) či různí provveditori (pověřenci). Jiní provveditori 

působili v dalších oblastech správy, některým např. příslušely otázky týkající se vody, tj. 

stavba kanálů atd. 

Dřívější instituce většinou změnily svou podobu nebo zanikly. To je i případ lidového 

shromáždění (arengo), které ve 14. stol. ztratilo všechen význam a v roce 1423 bylo 

definitivně zrušeno. 

 

Vývoj centrálních úřadů v novověku 

Vraťme se k radě deseti. Ta od samého počátku vždy volila pro jednotlivé případy 

obvykle dva své členy za vyšetřující soudce. V roce 1539 byli takoví inkvizitoři, tentokrát 

v počtu tří, zvoleni k dohlížení na to, aby se nevyzradila žádná státní tajemství během jednání 

s Tureckem. Tito tři inkvizitoři se vyvinuly v nový stálý orgán, od roku 1592 nazývaný státní 

inkvizice (Inquisitori di Stato). Byli voleni dva tzv. černí ze členů rady deseti a jeden tzv. 

červený z řad malé rady (označení podle barvy oděvu), od roku 1601 navíc jeden náhradník. 

Zatímco rada deseti tehdy byla v rámci mocenských bojů mezi úřady o část svých kompetencí 

připravena, moc státních inkvizitorů byla značná. I oni si vybudovali síť špionů, výslechy 

prováděli za tmy a s případným použitím mučení, takže není divu, že i oni budili často strach. 

Vývoj správy v raném novověku byl ovlivněn situací ve společnosti, kdy se vedle starých 

aristokratických rodin objevovaly i rody nové, často v porovnání s původními rody ještě 

bohatší, které se také tlačily do úřadů. To se odráží jednak v tom, že se zvyšovala početnost 

úředního aparátu a vznikaly další a další úřady, jejichž kompetence se často překrývaly, 

jednak v mocenských bojích mezi úřady. 

Už když ve 14. století vznikla rada deseti, byla to určitá oligarchická protiváha 

dosavadním úřadům jako velké radě, která představovala skoro až demokracii v rámci 

aristokracie. Vznik desítky vyvolal nelibost také u senátu. Ostré boje mezi úřady se pak 

konaly na konci 16. stol. a začátku 17. stol. Proti sobě stály především velká rada, kterou 

tvořili v ětšinou mladí šlechtici, obvykle ze starých rodů (podobná byla i situace v senátu), a 

na druhé straně rada deseti, ovládaná novými rody, která si mezitím přivlastnila de facto 
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úlohu benátské vlády a odpírala mladým aristokratům přístup ke klíčovým funkcím. V roce 

1583 zasáhla proti radě deseti velká rada a vrátila jistá vládní oprávnění senátu. Boje 

pokračovaly dále a v roce 1628 se situace opakovala, zákon potvrdil velkou radu suverénem 

republiky a senát opět získal řadu ztracených práv zpět. Avšak nakonec se jako vládnoucí 

orgán přeci jen prosadila rada deseti. Podstatné bylo také, že nadále zůstávaly hlavní úřady 

vyhrazené pouze aristokracii. V 18. století se pak uvažovalo o možných reformách a o 

otevření úřadů širším vrstvám, ale žádné podstatnější změny neproběhly.  

 

Městská správa Benátek 

Samotné město bylo už v roce 1171 rozděleno na šest čtvrtí nebo spíše šestin (sestieri), po 

třech na každé straně kanálu, a toto uspořádání trvá dodnes, i jejich hranice se měnily jen 

málo. Předsedové čtvrtí a jejich podřízení vykonávaly místní policejní funkci, později tyto 

úkoly přešly na jiný úřad. Existovalo i množství dalších úřadů, které ve městě dbaly o 

zásobování potravinami, požární ochranu, zdravotní péči atd. Do místních správních orgánů 

měli přístup i měšťané z nižších vrstev. 

 

Správa kolonií 

Správa oblastí benátského panství byla podřízena centrálním úřadům, měla však různou 

podobu. V některých oblastech, většinou na italské pevnině, si místní volili své starosty 

(podestà) a jiné orgány zcela sami. Mimo Itálii se systém lišil. Do čela měst Istrie a Dalmácie 

byli postaveni místodržící, jinak ale Benátky zde do podoby městské správy nezasahovaly, i 

místodržící pocházeli často z řad místních obyvatel, pouze vojenské velení milic bylo svěřeno 

benátským kapitánům. V čele benátského území v Konstantinopoli stál od roku 1204 podestà 

a od roku 1265 bailo, volený na dva roky velkou radou nebo senátem. Pomáhali mu různí 

rádci, soudci a další úředníci. Tento bailo byl i vyslancem Benátek u byzantského císaře a 

poté u sultána a požíval z benátských úředníků ve východním Středomoří největší úcty. 

Konstantinopolská kolonie, podobně jako některé další, měla vlastní velkou radu a další 

orgány, takže se zde v malém odrážela správa Benátek. V čele Kréty stál vévoda (duca), 

volený také na dva roky, vedle toho zde opět existovali další úředníci i kolektivní orgány; 

obdobně byla organizována správa Euboie, titul benátského pověřence zněl bailo. 

Nejdůležitějším opěrným bodem benátských kolonií na Blízkém a Středním Východě 13. 

století byla Sýrie, kde v Akkonu úřadoval bailo, který měl své zástupce v Antiochii, Beirútu, 

Tripolisu a Alexandrii.  
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Závěr 

V Benátkách se tedy na rozdíl od řady jiných italských států nikdy nevytvořila klasická 

signorie, dědičná vláda jednoho rodu. Místo toho řídila stát soustava kolektivních orgánů, 

podstatně omezujících moc dóžete a ovládaných uzavřenou a jednotnou vrstvou obchodnické 

aristokracie. Jiné vrstvy se k vládě nedostaly, politický vliv nebyl připuštěn např. u cechů, ani 

duchovní jím nedisponovali. Avšak i zmíněné vlastnosti aristokracie umožnily, aby tento 

systém přes některé pokusy o převrat vydržel od vrcholného středověku až do zániku 

benátské republiky v roce 1797 skrze vpád Napoleona a aby se benátská ústava stala vzorem 

pevnosti a stability. Vzájemným působením kolektivních orgánů se utvořil systém vah a 

protivah, který byl zárukou vzájemné kontroly. Zároveň byl přes svou složitost účinný a 

dostatečně pružný, aby umožňoval přínosné střídání osob a změny v politické orientaci. 
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Dóže Leonardo Loredan (1501-1521) 
v typické rohaté čepici (corno ducale) 
(Giovanni Bellini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stětí dóžete Marina Faliera před radou 
deseti (1355) 
(Francesco Hayez) 
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Audience vyslanců u dóžete (Francesco Guardi) 
 

 

 


