HLAVA PRVNÍ
O Králi
Článek 1.1
a) Město u Dračího jezera jest absolutistickou monarchií, takto zřízenou na věčné časy a jeho
neomezeným vládcem jest král.
b) Král jest neomezeným vládcem Města u Dračího jezera a celého okolního kraje. Patří mu
veškerá půda, veškeré zdroje, bohatství surovinové, zvěř v lesích, voda v potocích a
řekách, vzduch který dýchají jeho poddaní, jakožto mu patří i všechno ostatní živé či
neživé v jeho zemi.

Článek 1.2
a)Král smí na svůj úřad abdikovat.
I.Toto se děje v přítomnosti alespoň tří svědků a železného lorda.
II. Úřadu se poté okamžitě ujímá další následník v pořadí.

Článek 1.3
a ) Je li králem muž, potom jeho oficiální titul zní „Jeho Královská Výsost Král“.
b) Je li králem žena, potom její oficiální titul zní „Její Královská Výsost Královna“.
c) Oficiální tituly králových příbuzných potom zní takto:
I.
II.

III.
IV.
V.

Rodiče krále :
i. „Její Královská Výsost Královna Matka“.
ii. „Jeho Královská Výsost Král Otec“.
Prvorozený syn – následník trůnu:
i. „Jeho Královská Výsost Princ Následník“.
ii. Není-li syna: „Její Královská Výsost Princezna
Následnice“.
Ostatní děti krále
i. „ Jeho Královská Výsost Princ“.
ii. „Její Královská Výsost Princezna“.
Manželka krále
i. „královna“
Sourozenci krále
i. „Jeho Královská Výsost Král Bratr“
ii. „Její Královská Výsost Královna Sestra“

Článek 1.4
a) Královský titul jest titulem dědičným.
b) Symbolem královské moci, jest královská koruna.
c) V případě královi smrti či abdikace se pořadí nároku na trůn stanoví takto:
I.
II.
III.

Synové krále dle pořadí narození.
Manželové královských dcer, dle pořadí narození dcer
Sourozenci krále dle pořadí narození.

IV.
Děti sourozenců krále, dle pořadí narození.
V.
Rodiče krále, přednost má muž.
VI.
Ostatní příbuzní krále dle pořadí narození.
d) Právoplatným králem se následník trůnu stává procesem korunovace
e) Korunovační proces musí vždy obsahovat tyto části:
I.
Vsazení královské koruny na hlavu následníka trůnu.
II.
Požehnání knězem.
III.
Proslov nového krále k lidu.

Článek 1.5
a) Král vydává zákony a edikty.
b) Zákonem se jest rozumí nařízení krále, jehož platnost trvá jest do doby, než tento zákon
král zruší či změní.
c)Zákony platí dále i po smrti či abdikaci krále.
d) Edikt, nebo též tak zvané jsouc „královo výsostné přání“ jest nařízením, které král vydává
zpravidla k jednorázovým a konkrétním účelům, především:
I.
Ke zbavení občana jeho občanských práv, k vyhoštění osoby atd.
e) Platnost ediktu končí smrtí krále či abdikací na jeho úřad.
f) Edikt jednou králem vydaný, sepsaný a splňující všechny náležitosti nelze odvolat či zrušit,
kromě případů uvedených v článku 1.5, odstavec e.
g) Každý zákon či edikt aby platným a nezpochybnitelným zákonem či ediktem se stal, musí
být zapsán a jedna kopie (smí se jednat i o originál) musí jest být uložena v knihovně města.
h) Zákon musí obsahovat :
I.
Formulaci „Jeho Královská Výsost Král si přeje a uzákoňuje:“
II.
Králův podpis.
i) Edikt musí obsahovat:
I.
Formulaci „Jest Královým výsostným přáním“.
II.
Králův podpis.
j) Každé královo přání, rozkaz, choutku či rozmar nemající podobu zákona či ediktu je třeba
také bez rozdílu splniti.

Článek 1.6
a) Král jest nejvyšším velitelem veškerých vojenských, polovojenských a všech ostatních
ozbrojených složek nalézajících se ve Městě u Dračího jezera.

Článek 1.7
a) Každý občan jest povinován svého krále bezvýhradně milovati, obdivovati a v případě
potřeby pro něj nasaditi svůj život.

