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Zlatá bula 
sicilská



 soubor tří navzájem provázaných listin
 Přemyslu Otakaru I. ji vydal 26. září 1212 

král Fridrich II.
 odměna za podporu v boji o říšskou 

královskou korunu
 název odvozen od pečeti listiny
 Fridrich II. král Sicilský



 potvrzovala znovu dědičnost české 
královské hodnosti

 potvrzovala nedělitelnost území českého 
státu

 potvrzovala osvobození od dřívějších 
poplatků za udělení léna

 potvrzovala právo svobodné volby 
českého krále bez zásahu z říše



 českému králi se přiznávalo jmenovat 
biskupy

 mohl se zúčastňovat jen některých 
říšských sněmů

 při císařské korunovaci měl vyslat do Říma 
jen 300 oděnců nebo zaplatit 300 hřiven 
stříbra

 text listiny obsahuje převážně potvrzení 
starých práv



 vymezuje neúplně postavení panovníka a 
státu v říši

 chybí právo podílet se na volbě římsko-
německých králů

 listina prvořadého významu
 římský panovník slavnostně uznal reálně 

existující nezávislost přemyslovského státu
 Zlatá bula sicilská se řadí k nejvýznamnější 

dokumentům našich dějin



První privilegium

 Sicilský král potvrdil  Přemyslu Otakarovi I. 
královskou hodnost

 privilegium má potvrzovat starší výsady, 
které Přemysl obdržel od římských králů 
Filipa Švábského a Oty IV.

 v listině je zmíněn jen Filip Švábský



 listina potvrzuje, že budou uděleny  
královské znaky každému, kdo bude 
zvolen v Čechách – zachováno právo 
šlechty na volbu

 českému panovníkovi potvrzeno právo 
investitury pražských a olomouckých 
biskupů



 český panovník osvobozen od povinností 
k říši – až na účast na říšském sněmu a 
korunovační jízdě

 korunovační jízda – 300 jezdců, nebo 300 
hřiven stříbra

 garance vnitřní nezávislosti státu
 formální začlenění do Svaté říše Římské



druhá a třetí listina

 druhá listina věnována Přemyslu Otakaru 
I. (statky)

 třetí listina jeho bratrovi  Vladislavovi 
Jindřichovi 



Význam královské hodnosti

 posílení mezinárodní prestiže panovníka i 
státu

 velký význam i ve vnitřní politice
 majetek byl vždy považován za vlastnictví 

 svatého Václava a knížata jsou jeho 
pozemskými zástupci

 šlechta získávala větší vliv
 královský titul – autorita pro šlechtu



http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_bula_sicilsk
%C3%A1#mediaviewer/Soubor:Golden_Bull_of_Sicily.jpg



Zdroje

 Dějepis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Plzeň: Nakladatelství 
Fraus, 2009, ISBN 978-80-7238-558-4

 Válková, Veronika. Dějepis 7 pro ZŠ středověk a raný novověk, 
Praha: Nakladatelství SPN, 2009 ISBN 978-80-7235-373-6

 http://
cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_bula_sicilsk%C3%A1#mediaviewer/Soubor:Golden_Bull_of_Sicily.jpg


