
             České a Moravské daně v době Předbělohorské.
                                                                                                                                   
                          Berni požadoval Císař,  prostřednictvím dvorské komory komoře české. Komora Česká pak tyto požadavky předložila Českým
                          stavům na Českém Sněmu,který císař svolával,ale málokdy se ho osobně účastnil. Na Sněmu Českém se dva nejvyšší stavy
                          Království Českého, panský a rytířský, poradily a odpověděli na císařovi požadavky. Císař na toto prohlášení stavů reagoval a 
                          licitovali až dospěli k dohodě. Sněm Český byl svoláván každý rok a  někdy i několikrát např.v roce 1604 to bylo třikrát.Po 
                          Sněmu Českém byl svolán Sněm Moravský. Moravská šlechta byla většinou dobře informována o událostech na Českém Sněmu,
                          takže věděla co si může k Císaři dovolit.  Organizací berně byli pověřeni tzv. nejvyšší berníci.Nejvyšší berníci byli 3 po jednom z každého stavu království, tedy pán,rytíř ,měšťan a 
                          volili je stavové. Dalším stupněm berní správy byli od r. 1595 berníci krajů. Těch bylo 28 z každého kraje 2. Vždy jeden rytíř ,jeden měšťan byli až do r.1604 voleni stavy. Od tohoto roku už byli voleni císařem, nejvyššími. úředníky nebo zemskými soudci.Tito berníci byli placeni: 50 kopami grošů českých rytíř a 20 kopami grošů měšťan ročně. Před výběrem berně
                          byla vypracována obvyklá trojfázová agenda.Berně se vybírala na Sv. Bartoloměje a na Sv. Mikuláše
                          Stavové mohli vyhlásit lidovou sbírku. Následují jednotlivé typy berní a sbírek:
                          
                          Zbrojný kůň: Voják s jezdeckým koněm, vyzbrojený dvěma ručnicemi se střelive a mečem.V černé zbroji: přední a zadní kus
                          obojček a Šturmbauch,což byla helma. Takto vyzbrojeného a vybaveného vojáka musel poplatník postavit za každých 5000 kop grošů statku
                          pozemského  anebo 13500 kop grošů na úrocích. Navíc byli povinni poslat s každými 6ti jezdci poslat pána nebo rytíře a každého
                          20tého muže do pěchoty postavit.

Berně se dělila na přímou a nepřímou. Nepřímé berně měl v rukou vždy panovník. Byli v chodu 2 druhy institucí královské,Rentmistr, účtárna České komory a stavovské,sněm,nejvyšší berníci a berníci krajů. Nejvyšší berničný úřad Český fungoval v letech 1593-1606. Tento úřad byl zřízen kvůli vypuknutí další turecké války. pro správu všech českých berní přímých i nepřímých neboli prodejních kromě posudného.
Roku 1595 byla obnovena funkce Colmistra,ale byl k němu přidělen Musterher, který ho kontroloval.

















Plat nejvyšších berníků v kopách českých za rok
                    
  Rok         Pán          rytíř         měšťan

1582         200           150        100
1583         250           200        100
1585         325           250        125
1590         325           250        125
1596         400           300        150

Seznam nejvyšších berníků v letech 1580-1592 

rok               pán                                                    rytíř                                                        měšťan  
1580            Can Bezdružický  z Kolovrat             Vilém starší Malovec z Malovic             Daniel Švík z Loukonos
1581          Mikuláš z Říčan                             Vilém starší Malovec z Malovic          Jaroslav z Mutěnína
1582          Mikuláš z Říčan                             Vilém starší Malovec z Malovic          Jaroslav z Mutěnína            
1583          Adam starší ze Šternberka            Vilém starší Malovec z Malovic          Brixt zvonař z Cimperka 
1584          Adam starší ze Šternberka            Vilém starší Malovec z Malovic          Brixt zvonař z Cimperka  1585          Adam starší ze Šternberka            Vilém starší Malovec z Malovic         Pavel Kristián z Koldína
1586          Adam starší ze Šternberka            Vilém starší Malovec z Malovic         Pavel Kristián z Koldína
1587          Adam starší ze Šternberka            Vilém starší Malovec z Malovic         Pavel Kristián z Koldína
1588          Adam starší ze Šternberka            Vilém starší Malovec z Malovic         Brixt zvonař z Cimperka 
1589          Adam starší ze Šternberka            Vilém starší Malovec z Malovic         Brixt zvonař z Cimperka 
1590          Adam starší ze Šternberka            Frydrych Vostrovec z Kralovic          Václav starší Krocín z Drahobejce
1591          Adam starší ze Šternberka           Frydrych Vostrovec z Kralovic           Václav starší Krocín z Drahobejce
1592          Adam starší ze Šternberka           Frydrych Vostrovec z Kralovic          Václav starší Krocín z Drahobejce

Královské instituce byli kvalifikovanější,protože bývali obsazovány školenými úředníky. Stavovská kancelář nedosahovala takové kvality, ale časem se na postech nejvyšších berníků usadili stejní lidé,kteří se zapracovali a jejich práce byla stejně kvalitní jako  u královských úředníků.Zároveň měla kancelář trvalé písaře. Od roku 1572 bylo v kanceláři 9 úředníků s platy od 2 do 0.25 kopy.Kancelář zaměstnávala zemského Colmistra později zemského direktora berně. Vývoj berní správy v období domovní berňe v letech 1580-1592 byl bez častých proměn a zvratů.Berní správa je již zaběhnuta v pevných kolejích, stavovská prevalence je naprostá.Stavovský berní úřad spravuje: přímou berni,sbírky prodejní a po 19 let také zemské posudné.Došlo ke konsolidaci úřad a k najmutí řady odborných úředníků,především písařů. Největší zásluhu na tomto vývoji měl Izajáš Velík a jeho nástupce Jan Sladký z Pilinovce. Ten byl berním písařem od r. 1570 do r. 1590. Jeho nástupcem se stal Václav Harrera z Loučic.Bohužel se z tohoto období nezachovala souvislá registratura nejvyššího úřadu berničního.Roku 1593 požádal král o soupis poddaných,což stavové rázně odmítli a soupis nebyl pořízen až do Bílé hory.Od roku 1595 skládali zaměstnanci stavovského berního úřadu přísahu zemi i králi. Roku 1596 bylo nejvyšších berníku dokonce 6 plus 2 královští dohlížitel, navíc mohli nejvyšší berníci stanovit platy svým písařům.Platy mohli vyplácet z berních peněz pokud jich bylo alespoň 6 a byli povinni předložit vyúčtování berně. Z let 1593-1596. Tento krok ale správu tak prodražil,že roku 1597 rozhodl panovník k návratu k bývalému systému,ale navíc s královským pozorovatelem.Roku 1600 zvolili stavové Kryštofa z Lobkovic stavovským direktorem berně..Ten se  trvale ujal správy berně a dostával plat 500 kop grošů českých za rok. Od roku 1601 určovali nejvyšší berníci platy berníkům krajským,vyhotovovali zemské urbáře a museli úřadovat vždy alespoň 2. Od roku 1603 museli nejvyšší berníci sídlit v Praze.Od roku 1605 mohl panovník jmenovat do nejvyššího úřadu 2 osoby. Berní písař  vedl registra hlavní ve dvojím provedení1. podle titulů a 2, podle krajů taktéž týdenní registra ve dvojím provedení. Jedny pro výdaje a druhé pro příjmy.Navíc vyhotovoval i mincovní rejstřík s počtem a druhy mincí.Roku 1609 byl zrušen stavovský berničný úřad a král města byla zařazena do krajské berní správy. Města Pražská tvořila zvláštní berní kraj. Od peněz byli 2 klíče 1. měl přední písař a 2. nejvyšší berníci.









                         Berně domovní: Z každého obytného a obývaného domu 20 grošů. Ta se po vypuknutí turecké války zmnohonásobila.Roku 1593 začali stavové platit za každého poddaného 15 grošů českých. Města zvýšila odvody z 12500 kop grošů na 31250.Roku 1595 platili stavové 30 grošů za hlavu poddaného a města zvýšila odvod na 62500 kop grošů. Kromě toho každý poddaný odváděl určitou částku na nájemutí odborného vojska pro krále( 6 a 12 Grošů Českých po 6 měsíců). Tuto daň platila šlechta za svoje domy v královských městech a příspěvkem podle počtu domů svých poddaných. Královští měšťané ze svých domů tzv. RELUICI což  v roce 1592 vyšlo na 12500 Českých kop, jako páni podle počtu poddaných což bylo 18750 Českých kop. Poddaní sedláci platili 20 Grošů Českých za každou usedlost.Roku 1596 nastalo další zvýšení berně domovní až na dvojnásobek a byly zavedeny nové přímé berně pro obchodníky a živnostníky. Jednalo se o berni z krámu, Pro svobodné stavy byla zavedena berně z komínů, která činila 10 Grošů Českých za 1 komín.

                         Posudné: Platilo se z každého vědra piva 6 grošů.Roku 1583 bylo posudné rozděleno na 2 poloviny.1. polovina byla použita na  vydržování císařského dvora v Praze a 2. byla použita na úhradu královského domácího dluhu.kontrolovalo se pomocí měděných cejchů, které rozdávali krajští výběrčí. V každém městě byl veřejně vyhlášen povolený počet věrtelů Roku 1593 převzal panovník správu posudného. Neplatiči dostali pokutu ve výši dvojnásobku původní dlužné částky. Královská kancelář vystavila zatýkací listy.
 
Sbírka na defenzi: Každý poddaný zaplatil 6 Grošů Českých měsíčně po dobu 6 měsíců. Měšťané platili 12 Grošů Českých měsíčně po dobu 6 měsíců.                        
                         Sbírka z vína: Z každého vědra vína.
                           
                         Sbírka z komínů: Z každého komína nebo ohně v domě rozdělaného platili všechny stavy bez rozdílu 20 grošů.
                         Platilo se ve dvou termínech. Polovinu na Sv. Havla a druhou polovinu na 1. pondělí po Sv. Trojici. Kdo se úmyslně
                         placení vyhýbal dostal pokutu ve 4 násobné výši původního poplatku.

                         Sbírka z vlny: Z každého kamene vlny 4 groše.

                         Sbírka z mlýnů: Z každého kola moučného nebo sladového 30 grošů. Odevzdávalo se polovina na Sv. Vavřince a polovina na Sv. Václava.
Sbírka z krámů: Jen v hrazených městech.
                         Sbírka na lid válečný: Za každého poddaného 70 grošů. Polovina na 1. pondělí po Sv. Trojici a polovina na Sv. Havla.

Kostelní sbírka: Při nedělních bohoslužbách vybíral kostelník dobrovolné příspěvky.
Sbírka z prodeje přepychového zboží: Bylo to 10% hodnoty prodávaného zboží.
Sbírka z mlýnských kol: Za každé mlýnské kolo.

                     Sbírka z ryb: Z každého džberu nebo kopy 5 grošů.
                          
                         Sbírka z poddaných: Za každého poddaného platila vrchnost 24 grošů Míšeňských. A to třikrát do roka na Sv. Vavřince, Sv. Václava a o Vánocích.

                         Sbírka z dobytka: Z každého kusu dobytka hnaného přes pomezí Království Českého následovně.
Vůl Uherský:30 grošů českých. Vůl Polský 40 grošů českých. Vůl český 20 grošů českých.Vepř nebo svině 6 grošů českých.Skopec, ovce,kozel,beran,koza 2 groše české.koně,klisny 1,5 kopy grošů Míšeňských. Cetnér peří 2 kopy grošů Českých.

Všechny ceny jsou platné pro rok 1604. Podle výsledků Českého sněmu se mohly změnit.
                         
Plátci berní:

Svobodníci: Byli samostatnými berními jednotkami jako města. Přiznávací  listy listy a peníze posílali přímo nejvyšším nebo krajským berníkům. Od roku 1572 platili daň ze jmění. Tato daň čítala zaplati 2.15 kopy za každých 100 kop majetku. Roku 1595 kvůli turecké válce začali platit daň domovní a daň ze jmění jim vzrostla na 3 kopy za každých 100 kop majetku.

Faráři: V letech 1567-1572 platili jako měšťané radnicím nebo patriominální kanceláři. V letech 1573-1582 platili 0.5 kopy. V letech 1583-1593 berni neplatili. V letech 1594-1610 platili 2.5 kopy.

Židé:
V letech 1587-1591 platili 10% z ceny přepychových předmětů, které prodávali. Roku 1588 byla zrušena židovská berní autonomie. Berni zemskou začali platit od roku 1593 kvůli turecké válce.

Reštantníci:
Sněm Český na svém sjezdu roku 1583  rozhodl, že kdo berni od poddaných úmyslně zadrží ,  bude mu za zabaven majetek v hodnotě dvojnásobné, jestliže ani do roka nezaplatí započte se mu 6% úrok ročně.Jestliže toho nedbali mohli být zatčeni a předvedeni pře soud.Dlužno říci že nejvíce dlužníků bylo ze stavu rytířského. 10 a 11 dubna 1585 upomínala česká kancelář jménem krále tyto dlužníky: Barboru Šlikovou rozenou z Kolovrat,Kryštofa z Roupova, Kryštofa Markvarta na Bělé, Jana Vřesovce z Vřesovic, Arnošta Šlejnice, Jana z Roupova, Mikuláše ze Střely a Rokyc na Cerhenicích, Alžbětu z Lobkovic na Pátku, Mikuláše Štampacha, Jana z Vartemberka, Lukrecii Šlikovou z Pazounu, Jana Bezdružického z Kolovrat, Ferdinanda z Lokšova, Jaroslava Smiřického a bratry z Vartemberka na Skále.
Roku 1605 nastal rozklad berní morálky a čím byly šlechticové majetnější tím méně platili.

O zvláštních krajích:
 Království České bylo podle potřeb berní správy rozděleno na 14 berních krajů. Z těchto měli Chebsko, Loketsko a Kladsko vyjímky v placení berně.

Chebsko: Vzhledem k složitým historickým vztahům Chebska a Království Českého, platilo Chebsko méně než ostatní kraje nebo někdy vůbec nic.Sněm Chebských stavů uvolil se roku 1543 císaři odevzdat 5000 Zlatých. Roku 1562 to bylo 3000Zlatých a roku 1564 taktéž 3000 Zlatých. Roku 1599 koupili Chebšťí měšťané od císaře Rudolfa II purkrabství, zvané též Flegarství.

Loketsko: Lenní kraj až do 17. století.Svobody v berni pocházeli od  krále Jana z roku 1341. Když by král požádal o berni měl každý obyvatel zaplatit polovinu toho co činil roční úrok na pěnězích a obilí. Tyto svobody trvaly až do roku 1547. Roku 1598 koupili Loketští měšťané Purkrabství Loketské.

Kladsko: Mělo své výhody, protože bylo často zastavováno.

Závěr:Správa berně v Království Českém a v Chebsku výhradně v moci stavů a byla jednou ze základních stavovských svobod. Zeměpán držel berni měst královských. Stavovský monopol vyvolal dualismus veřejné finanční správy( Stavovský berničný úřad a rentovní úřad komorní, zemská pokladna  a zeměpanská pokladna,sněmovní komise pro účet berně a účtárna královská České komory. Svolení i výše berně bylo projevem loajality a vázala panovníka k reciproční službě, zejména k rozmnožování stavovských svobod.                           Vypracoval: Bronislav Tomek

