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Z volebního slibu Ferdinanda I. českému zemskému sněmu
My Ferdinand z boží milosti český král, infant (následník trůnu) v Hispánii, arcikníže
rakouské, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický markrabě atd.
oznamujeme tímto listem všem:
Že slíbili jsme kompaktáta mezi svatým koncilem bazilejským a slavným
královstvím českým a markrabstvím moravským zjednaná a učiněná, aby zase ve svou
pevnost vstoupila a přivedena byla a skutečně zachována…
Také jsme slíbili, aby takový arcibiskup dán … byl ke kostelu pražskému, který by
Čechy a Moravany při kompaktátech zachoval a držel…
Také jsme slíbili korunu českou držet a zachovat … při právech, řádech, privilegiích,
svobodách … zvláště slavných pamětí krále Otakara, krále Jana, císaře Karla …
Také jsme slíbili hrad Karlštejn, korunu, klenoty zemské, ani desky (zemské)
privilegia … nesvěřovali žádnému bez vůle a rady panstva, rytířstva… i měst pražských…
Také jsme slíbili, že zachovat máme řád a zvyklosti starodávné království českého.
Také jsme slíbili žádné cizince na úřady zemské, dvorské ani městské …
nedosazovat než Čechy…
Také jsme slíbili, že nemáme žádných zemí, knížectví, měst … od koruny (českých
zemí) odtrhovat ani odcizovat…
Také jsme slíbili mince české … nepolehčovat ani ponižovat bez vůle vší země…
Také jsme slíbili, co předkové naši, císařové nebo králové komu dali zapsat
(darovali) … že to máme zachovat…
Také jsme slíbili každý stav… při jejich právech … svobodách … co kterému stavu
náleží, zachovati.
Tomu na svědomí list náš … dán jest v městě našem Vídni 15. dne měsíce prosince
… léta Páně 1526, království našeho pak léta prvního.
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Jaké tituly měl Ferdinand I. Habsburský?
český král, infant (následník trůnu)
v Hispánii, arcikníže rakouské, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže a
lužický markrabě
Basilejská kompaktáta chtěl zrušit, nebo zachovat? Zachovat
Jak se postavil k odkazu králů Přemysla, Jana a Karla?
slíbil korunu českou držet a
zachovat … při právech, řádech, privilegiích, svobodách
Chtěl se Ferdinand I. řídit vůlí českého panstva a rytířstva?
Ano
Chtěl dosazovat do úřadů zemských, dvorských a městských cizince?
Ne
Přislíbil zachovat celistvost českých zemí? Ano
Co dále ještě slíbil? mince české, jmění předků, práva a svobody stavů
Kdy byl slib vydán? 15. 12. 1526
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