Royal Council

Král
- Má právo udělovat a odebírat funkce v rámci Královské rady
- Má právo rozšiřovat či zmenšovat počty členů Královské rady
- Všechny pozice v rámci Královské rady se mu přímo zodpovídají a
jen on je nevyšší hlavou celého Království
- Je feudálně-absolutistickým vládcem celého Království a jen jeho
rod má právo usednout na Dračí trůn.

Aktuálně: Lucerys Ondoryon

Dědic trůnu
- Má právo zasedat v rámci Královské rady a zastupovat krále v
jeho nepřítomnosti. V nepřítomnosti krále získává všechny jeho
práva a povinnosti v rámci Královské rady

Aktuálně: Aemon Ondoryon

Maršál království
- Právo povolat v době ohrožení Království, či při plánované invazi
vojenské síly Království o síle stanovené aktuálními zákony
Království.
- Právo rozdělit vojenské funkce a velení jednotlivých vojenských
uskupení dle platných zákonů a zásad.
- Právo odvolat z funkce nekompetentního velitele a nahradit ho
novým, dle platných zákonů.
- Právo vykonávat funkci vrchního velitele v případě ozbrojeného
konfliktu
- Povinnost zajistit obranyschopnost Království všemi dostupnými
prostředky
- Povinnost udržovat profesionální síly Království (legie) na
normovaných stavech
- Právo požadovat ze státní pokladny peníze na zaplacení žoldu legií
a jejich doplnění, údržbu, či zformování nové legie

Aktuálně: Dareon Andaryon

- V době války má právo požadovat vstup do jakéhokoliv obranného
objektu (pevnost, hrad), přičemž požádaný má povinnost postarat se
o zásobování sil do objektu umístěných.
- Právo najímat žoldnéřské kumpanie v době války a právo zažádat o
finance na jejich zaplacení.
- Může udělovat právo hradební městům království
*Skutečná práva i povinnosti se mohou lišit od těch aktuálně
platných, neboť ta mohou být ovlivněna mocí a autoritou krále, mocí
Rady, či aktuálními platnými zákony a usneseními.

Královský správce financí
- Právo stanovovat výši daní pro velké i malé lordy
- Právo stanovovat výši cel na hranicích panství velkých i malých
- Právo stanovit výši mýtného na Královských cestách
- Právo stanovovat přístavní poplatky
- Právo udělit obchodní koncese pro obchod se zeměmi mimo
Království
- Právo udělit výjimky z placení daní, cel a mýtného
- Právo uvalit embargo na obchod s některou surovinou/zbožím
- Právo stanovit poplatky na těžbu zlata/stříbra
- Právo uvalit embargo na některé panství, či na obchod s cizí zemí
- Právo udělit monopol na obchod s některou surovinou/zbožím či
monopol v daném městě/panství
- Povinnost spravovat královské doly a ražbu nových mincí do
Královské pokladny

Aktuálně: Arion Thalon

- Povinnost udržovat Královské cesty a přístavy v dobrém stavu a
bezpečné
- Povinnost najít finance na zaplacení údržby ozbrojených a
zpravodajských sil Království a také Královských dvorních výdajů.
- Povinnost zajistit potravinové a další zásobování všech koutů
Království a všech jeho armád.
- Právo udělit „právo na konání trhů“, práva mílová, práva horní,
práva nuceného skladu a právo várečné

Špehmistr
- Právo na provádění zpravodajských operací a aktivit v rámci
Království i mimo něj.
- Povinnost vyjmout členy královské rodiny ze zpravodajských
operací (zákaz špionáže členů král. rodu)
- Povinnost zajistit vnitřní a vnější bezpečnost na informační
úrovni.
- Povinnost poskytovat Králi a pověřeným členům Královské
rady informace týkající se jejich povinností
- Právo požádat královskou pokladnu o finance na zajištění
svých aktivit
- Povinnost zajistit bezpečí královského rodu zpravodajskou
činností a odhalit případné hrozby dříve, než udeří.

Aktuálně: Lucren Nallard

Kancléř království
- Právo zastupovat krále ve všech ohledech v případě královi
nepřítomnosti či případné indispozice (zdravotní důvody, …).
Pokud není určeno jinak, stává se automaticky lordem regentem v
případě královi smrti až do doby, než je korunován král nový.
- Povinnost koordinovat činnost Královské rady. V nepřítomnosti
krále a jeho dědice ji předsedá.
- Povinnost správy království a jeho vnitřní situace
- Povinnost a právo vykonávat pozici hlavy Královské
diplomacie při jednání se zahraničními i vnitřními subjekty
Království. Zajišťuje hladký průběh jednání a funguje buď jako
přímý zástupce krále, nebo jako zprostředkovatel mezi králem a
oponentem.
- Ve spolupráci s Mistrem práva udržuje Králův mír
- Může udělovat samosprávu městům království (po schválení
šlechtice, majitele města), právo osobní svobody a právo
univerzitní

Aktuálně: Raenor Augaryon

Mistr práva
- Právo a povinnost udržovat právní stabilitu v rámci celého
Království
- Vymáhá dodržování všech platných zákonů v rámci Království
- Funguje jako zástupce krále v případě rozsuzování sporů lordů,
či doručuje rozhodnutí krále, která se práva týkají
- Je nejvyšším soudcem v rámci Království a zodpovídá se pouze
králi, který je nad ním.
- Udržuje ve spolupráci s kancléřem Králův mír
- Právo disponovat pořádkovými silami (něco na způsob policie).
Ty jsou umístěné různě po Království.
- Právo jmenovat Královského konstábla, který funguje jako
velitel Pořádkových sil
- Právo jmenovat Královu spravedlnost, tedy oficiálního
popravčího
- Právo jmenovat Nejvyšší soudce v jednotlivých vévodstvích,
hrabstvích apod.

Aktuálně: Diego Alvazar

- Právo udělovat městům práva městského osudu, právo útrpné a
právo hrdelní

Velkoadmirál království
- Právo povolat v době ohrožení Království, či při plánované
invazi námořní síly Království o síle stanovené aktuálními
zákony Království.
- Právo rozdělit vojenské funkce a velení jednotlivých námořních
uskupení dle platných zákonů a zásad.
- Právo odvolat z funkce nekompetentního velitele a nahradit ho
novým, dle platných zákonů. - Právo vykonávat funkci vrchního
admirála v případě ozbrojeného konfliktu
- Povinnost zajistit námořní obranyschopnost Království všemi
dostupnými prostředky
- Povinnost udržovat profesionální síly Království (Královské
flotily) na normovaných stavech
- Právo požadovat ze státní pokladny peníze na zaplacení žoldu
královských flotil a jejich doplnění a údržbu, či zformování nové
flotily
- V době války má právo požadovat vstup do jakéhokoliv
přístavu, přičemž požádaný má povinnost postarat se o
zásobování flotil v přístavu umístěných.

Aktuálně: Manuel Nazair

Velitel dračí gardy
- Povinnost zajistit bezpečí krále a jeho rodiny všemi dostupnými
prostředky
- Povinnost zemřít za svého krále, pokud to bude situace vyžadovat
- Právo disponovat silami Dračí gardy
- Právo přijímat a vyhazovat členy dračí gardy. Vždy musí projít
souhlasem panovníka.

Aktuálně: Andreas Zann

První meč království
- Povinnost ochraňovat přímo Královskou osobu a zodpovídat za
jeho přežití
- Povinnost a právo velet Štítům Falmaaru a ochraňovat hlavní
město Království
- Povinnost a právo být Královým šampionem v případě vyhlášení
„Trial by combat“

Aktuálně: Sirion Andaryon

Patriarcha Ondorské církve
- Je hlavou celé Dračí církve a náboženským vůdcem celé víry
- Má právo jmenovat a odvolávat dračí kněze
- Má právo zajišťovat Ondorovu vůli a dodržení církevních
dogmat
- Má povinnost respektovat aktuální zákony Království týkající
se víry a náboženství, i kdyby se jednalo o náboženskou svobodu
- Má právo disponovat ozbrojenou silou v podobě Sacred band a
to do počtu dvou tisíc mužů, ne více. A právo ustanovovat jejího
velitele
- Má právo korunovat nové krále na Dračím trůnu (je to
formalita, nevyžaduje se). - Má právo vyhlašovat svaté výpravy.
Nemůže však vynucovat účast na nich.

Aktuálně: Ancalyron

Arcimág království
- Je neoficiální hlavou čarodějů, mystiků a alchymistů v
Království
- Má právo disponovat všemi Královskými čaroději a čarodějkami
a jejich kádry
- Má povinnost zajišťovat magickou ochranu Království
- Má povinnost a právo radit králi a Radě ve věcech týkajících se
mystických území
- Má povinnost zajišťovat interní stabilitu Království co do
magických záležitostí
- Má povinnost zajistit vnitřní neutralitu mystických povolání a
kontrolovat používání mystických umění v rámci Království.
- Má povinnost pronásledovat renegáty z řad mystických
povolání a zajistit jejich potrestán

Aktuálně: Xandus Xor

