Codex iuris municipalis regni Bohemiae

Jedná se o specializovanou diplomatickou edici – CIM, čili SBÍRKA PRAMENŮ PRÁVA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO, vychází v několika řadách, roztříděných dle právního poměru města k vrchnosti, na níž byla zcela závislá a z jejíž moci a vůle dostávala a užívala svá běžná práva 

1 – privilegia královských měst pražských – vydal JuDr. Jaromír ČELAKOVSKÝ v Praze 1886 jako Privilegia měst Pražských: jedná se o jeden svazek, který se dělí na několik částí. 
Úvod – pojednává obecně o městských právech, dějinách pramenů m. práv (např. kdo se jimi zabýval- V.V.Tomek)
	dále se zabývá právním materiálem, jeho druhy obsažené v CIM (výsady panovníka pro určitou obec, potvrzení privilegií od nastupujícího vladaře, listiny obyvatelům obce o poskytnutí práv, úpravy právního vztahu)

Poté rozebírá blíže jednotlivá města Pražská
Privilegia Starého města Pražského
Priv. Menšího města Pražského
Nové město Pražské
Privilegia Hradčanská
A závěrem privilegia spojené obce Pražské

Autor sleduje především historický vývoj práva ve vztahu k městu. Od doby Václava I. asi 1234- kdy je poprvé užito sousloví cives Pragenses (počátek se ale u každého města liší),vývoj je sledován až do roku kolem 1750 a později, jako spojené obce Pražské až do r.1850. Od tohoto letopočtu sleduje práva po jednotlivých resortech př. Nemovité jmění obce Pražské, cla v branách a na mostě… a to až do roku vydání svazku 1886. 
Tato část je koncipována jako souvislé vyprávění o historickém vývoji městských práv. jednotlivé poznámky, fakta jsou odkázány na jiné edice listin, (nejčastěji  na Regesta a Kniha archivu města Prahy, tedy na číslo a stranu), někdy také komentáře či ukázky z listiny o které se hovoří.
Následuje část o listinných a rukopisných pramenech, především, kde jsou uloženy originály (Archiv města Prahy).



Další částí je již samotná edice: od 1174-1178 do 1850
Stručný výtah v češtině, text(latina, od Karla IV i němčina a čeština- popřípadě překlady do těchto dvou jazyků), ediční poznámky: kde uloženo, opisy, odchylky, kde jinde je text otištěn, popř. co bylo přiloženo- pečetě.
Dále dodatky a opravy.

2- výsady královských měst českých – vydal J. Čelakovský v Praze r. 1885 a to z let 1225 – 1419 a z jeho pozůstalosti vydal Gustav Friedrich návazný svazek s privilegii týchž měst pro léta 1420 – 1526 Praha 1948, především tento svazek neobsahuje již výklad nebo pojednání o vývoji městských práv, jako je tomu u předešlých. Já tyto dva svazky řadím do jedné skupiny, i když bývají označovány jako  nezávislé.

3- privilegia nekrálovských, poddanských měst českých – vydal Dr. Antonín Haas  v Praze 1954-1960. jsou vydány tři svazky z let 1232 – 1526. Regesta pro dobu po r. 1526 jsou publikovány časopisecky a jen částečně. Vedle toho existují ještě četné listináře městské (Plzeň, Most, České Budějovice…), ty nesahají za rok 1526 a v některých případech jde vysloveně o torza. Mnoho specializovaných listinářů je vydáno také v Archivu Českém Praha 1840.

Akademik Václav Vojtíšek dal podmět k založení zvláštního lístkového katalogu všech privilegií českých měst a městeček, a to na základě archivních výzkumů, uložených v archivu země České. V roce 1945 byl doplněn rejstříkem městských listin. Záhy se objevila nutnost doplnit a revidovat tento katalog. Tohoto se ujal archivní inspektor Dr. Miloslav Volf, který provedl mnoho inspekčních cest, takže katalog je nyní úplný.

Co se týče uložení pramenů k m. právům: archiv ministerstva vnitra
						Archiv Národního muzea – originály
						Archiv země české – opisy
						Archivy jednotlivých měst či krajů
						 Archiv AV ČR





