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1. Úvod 
Problematika poválečné retribuce v Československu zatím postrádá komplexní 

monografii, která by reflektovala rozdílné podmínky poválečné justiční spravedlnosti 

v českých zemích. Tato dizertační práce si klade za cíl doplnit dosavadní literaturu o další 

dva mimořádné lidové soudy (dále jen MLS) – MLS Mladá Boleslav a MLS Kutná Hora. 

MLS Praha je popsán jen okrajově.  

Výzkum k této dizertační práci byl zahájen v roce 2014 na základě bilaterální 

spolupráce mezi Státním oblastním archivem v Praze (dále jen SOA Praha) a Právnickou 

fakultou Univerzity Karlovy. Tehdy byla zahájena kooperace při vytváření badatelských 

pomůcek k fondům MLS Praha, Mladá Boleslav a Kutná Hora s tím, že autorka 

se rozhodla zpracovat rešerši k MLS Mladá Boleslav a Kutná Hora. Na MLS Praha 

se podílel široký kolektiv zaměstnanců SOA Praha a částečně autorka.1 Díky získání 

grantu GAUK č. 341515/2015, Problematika činnosti mimořádných lidových 

soudů Středočeského kraje v letech 1945–1948, bylo možné věnovat veškeré úsilí 

ke zpracování rešerše k těmto dvěma, resp. třem MLS. Při zpracování bylo nutné si 

stanovit jednotnou metodiku a vybrat si některé zajímavé a nezpracované aspekty 

mimořádného lidového soudnictví (viz kapitola 1.3 Metodika a výzkumné otázky). 

K činnosti, ustanovení a organizaci těchto MLS bylo nutné využít presidiální spisy 

přidružené k těmto MLS, vč. využití prezidiálních spisů MLS Praha.   

Dále bylo důležité nalézt dokumenty a ideové zdroje pro přípravu tzv. velkého 

retribučního dekretu, jeho novelizaci a aplikaci v praxi. K tomu posloužily následující 

archivy: Archiv bezpečnostních složek, Archiv Kanceláře prezidenta republiky (fond 

Londýnský archiv 1940–1945), Národní archiv v Praze (fondy Ministerstva vnitra – 

Londýn, Ministerstva spravedlnosti a ÚV KSČ). Z fondu ÚV KSČ, dílčí fond Alexej 

Čepička (č. 100/52) seznamy všech proběhlých hlavních přelíčení v revizi retribuce 1948. 

Obojí materiály byly využity pro statistické zpracování a k porovnání statistických dat 

ve Studentské vědecké odborné činnosti a ve spoluautorství s Mgr. Lukášem Blažkem 

byly prezentovány první výsledky.2 

                                                
 
1 U MLS Praha vypomohli i někteří spoluřešitelé grantu GAUK č. 341515/2015, Problematika 
činnosti mimořádných lidových soudů středočeského kraje v letech 1945–1948. 
2 BLAŽEK, Lukáš; NĚMEČKOVÁ, Daniela. Analýza revize retribuce 1948 s využitím statistických metod. 
Studentská vědecká odborná činnost. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017.  
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Publikované stenografické zápisy exilových vlád3 byly využity při posouzení 

ožehavosti této otázky v exilu, ale i k pochopení toho, že retribuční otázka se řešila 

i v ostatních státech, nejenom v Československu. Zápisy z poválečných vlád z období 

třetí republiky4 zase svědčí o tom, jaký tlak byl vyvíjen na ministry spravedlnosti, jaké 

kompromisy přijímali a jaké přicházely varianty řešení různých situací. Koneckonců byly 

navrhovány i takové změny, že by tzv. malý retribuční dekret, resp. dekret prezidenta 

republiky č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti, zasahoval 

do zásad moderního trestního procesu (nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci), 

popř. se zvažovala varianta, aby bylo na území Čech, Moravy a Slezska rozšířeno 

slovenské nařízení SNR č. 33/1945 Sb. n. SNR, o potrestání fašistických zločinců, 

okupantů, zrádců a kolaborantů a zřízení lidového soudnictví, které upravovalo retribuci 

na slovenském území.   

Nakonec objektivitu mělo podpořit statistické zpracování dat ze spisů 

jednotlivých MLS. Právě pochopení laického prvku, který měl být tou tvrdou revoluční 

spravedlností proti nacistickým zločincům a zrádcům, je klíčem k posouzení, zda 

existovaly politické tlaky od politických stran (právně nezakotvený politický klíč stran 

Národní fronty při sestavování senátů MLS) a v kolika případech byl soudce z povolání 

přehlasován soudci z lidu. Laický prvek se vyskytoval i v první fázi retribuce – 

vyšetřování obviněných okresními národními výbory, které byly v gesci ministerstva 

vnitra.  

Komunisté po únoru 1948 zneužili data přednesená ministrem spravedlnosti 

Prokopem Drtinou ohledně provedené retribuce a označovali ji za nedobře provedenou, 

protože byla potrestána pouhá jedna desetina obviněných. Poté ovšem již nezohlednili 

dva faktory nezdaru během trestního řízení: v první řadě u obviněných bylo mnoho 

trestních řízení zastaveno jen na základě špatného vyšetření případů okresními národními 

výbory (dále jen ONV), které byly navíc v gesci ministra vnitra a komunisty Václava 

Noska, druhým faktorem byly případy poválečných „udavačů“, kteří si chtěli se svými 

                                                
 
3 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.). Od uznání 
československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu 1940–1941, sv. 1, 16. červen 
1940–30. duben 1941. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006; Zápisy ze schůzí československé vlády 
v Londýně 1942, díl II [1942]. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, Masarykův ústav a Archiv AV 
ČR, 2011; Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně, díl III.I (leden–červen 1943). Praha: 
Historický ústav Akademie věd ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012; Zápisy ze schůzí 
československé vlády v Londýně, díl III.2 (červenec–prosinec 1943). Praha: Historický ústav Akademie věd 
ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 
4 NA, Praha, fond ÚV KSČ, dílčí fond Klement Gottwald (č. 100/24), a. j. 137–152.  
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sousedy vyřídit osobní neshody pomocí trestních oznámení. Deníky veřejných žalobců 

při MLS obsahují údaje o jednotlivých trestních oznámení i o tom, jak vágně byla někdy 

formulována. Není proto výjimkou, když ve spisech nacházíme trestní oznámení proti 

neznámému pachateli či seznam obchodních společností, jejichž vlastníci se měli dopustit 

kolaborantské činnosti bez bližšího určení. Takové případy si potom jednotlivé instituce 

přeposílaly mezi sebou: vyšetřující komise veřejnému žalobci, jenž trestní řízení 

zpravidla zastavil a poslal spis příslušné trestní nalézací komisi, která jej zastavila, aby 

v roce 1948 byly tyto případy znovu otevřeny zpravidla s negativním výsledkem. V tomto 

případě nepomohly ani podací deníky Akčních výborů Národní fronty, uložené v Státním 

okresním archivu Kutné Hoře či Mladé Boleslavi. 

Proto jsem se rozhodla zaměřit se ve své práci na dva prvky, které literatura 

dostatečně nezpracovala, a vyplnit tak mezery v dosavadním výzkumu. V první řadě jde 

o rozbor hlavních hmotněprávních ustanovení velkého retribučního dekretu; od jeho 

přípravy, novelizace až po problémy při aplikaci, vč. mezinárodněprávních souvislostí. 

Druhá část se zaměřuje právě na laický prvek a jeho vliv v retribučním soudnictví, který 

by mohl posléze posloužit i jako zhodnocení tohoto prvku pro případnou novelizaci 

současného platného znění trestního řádu, tedy zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním. První výsledky byly ostatně prezentovány na Studentské vědecké odborné 

činnosti v roce 2015 a posléze publikovány.5 

Tato dizertační práce, vč. pokračující spolupráce na vypisování dat na MLS Praha, 

byla ztížena obavami, zda práce na rešerši dat k MLS Praha, Mladá Boleslav a Kutná 

Hora bude moci pokračovat vzhledem k návrhu Nejvyššího soudu na vyslovení 

protiústavnosti § 37 odst. 6, resp. § 37 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě, ve znění účinném do dne 30. 6. 2009. Tento návrh byl naštěstí Ústavním 

soudem zamítnut 20. prosince 2016 pod sp. zn. Pl. ÚS 3/14, tudíž obavy nebyly potvrzeny 

a dizertační práce mohla být dokončena, stejně tak práce na kolektivní monografii, která 

by měla být hlavním výstupem zmiňovaného projektu GAUK, a na rešerši MLS Praha, 

ke kterému by v blízké budoucnosti měla taktéž vzniknout samostatná monografie. 

Konečně byl zúročen i roční studijní pobyt v zahraničí v rámci programu 

Erasmus+ v univerzitním městě Regensburg, díky němuž bylo možné doplnit závěry při 

zhodnocení retribuce v evropském kontextu zahraniční literaturou a zároveň zde bylo 

                                                
 
5 NĚMEČKOVÁ, Daniela. Laický prvek ve spisech Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi. 
In Právněhistorické studie, 2016, sv. 45/2, s. 240–252.     
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možné dokončit dvě badatelské pomůcky se jmennými seznamy, které budou upraveny 

v průběhu příštího roku. 

 

1.1. Stav poznání 
Základní a vůbec první monografií, která se v devadesátých letech věnovala 

retribuci, byla Borákova Spravedlnost podle dekretu.6 Jedná se o základní publikaci, která 

byla ve své době přelomová, jelikož autor zpracoval obecně tuto problematiku s důrazem 

na Ostravu, a stala se na dlouhé roky nejvíce citovanou monografií, na kterou odkazují 

všichni další autoři, kteří se retribuci věnovali později (Lucie Jarkovská zpracovala MLS 

Hradec Králové a Jičín,7 Benjamin Frommer se věnoval obecně retribuci 

v Československu,8 z novějších pak Pavel Kmoch).9 Jako první publikace ovšem 

obsahuje i některé nedostatky (např. zjednodušené vývojové etapy retribuce) 

a neobsahuje všechny otázky, na které by bylo možné se zaměřit (např. laický prvek, 

obecně zpracovaná revize retribuce 1948 aj.). 

 Na druhou stranu monografie jiných autorů10 tyto otázky nejenom neodstranily, 

ale ani také ani nedoplnily (např. definitivní vyřešení otázky revize retribuce 1948 a její 

statistické zhodnocení na základě dostupných archivních dokumentů v Národním 

archivu), tudíž tato základní monografie je v současné době v tomto ohledu nepřekonaná. 

Na Borákově monografii lze ocenit i vývoj velkého retribučního dekretu a komparace 

londýnského a finálního znění s mezinárodním pozadím. Navíc tento autor pokračoval 

ve výzkumu retribuce i později se zpracováním dílčích otázek.11 Dalo by se konstatovat, 

že všechny MLS jsou již zpracovány alespoň na úrovni kvalifikačních prací,12 vč. MLS 

                                                
 
6 BORÁK, Mečislav. Spravedlnost podle dekretu: retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud 
v Ostravě (1945–1948). Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X. 
7 JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945–1948 
na Královéhradecku. Praha: Prostor, 2008. 364 s. ISBN 978-80-7260-206-3. 
8 FROMMER, Benjamin. Národní očista: Retribuce v poválečném Československu. Praha: Academia, 
2010. 504 s. ISBN 978-80-200-1838-0. 
9 KMOCH, Pavel. Provinění proti národní cti: "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací komise 
v Benešově u Prahy. Praha: Academia, 2015. 659 s. ISBN 978-80-200-2475-6. 
10 K nejnovějším publikacím patří PEJČOCH, Ivo; PLACHÝ, Jiří. Ženy na popravišti: Tresty smrti 
vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945–1948. Cheb: Svět 
křídel, 2016. 211 s. ISBN: 978-80-87567-86-9.	
11 BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu: Postih provinění vůči Židům 
před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1946 a v některých zemích střední Evropy 
(sborník příspěvků). Praha, Opava: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Slezský ústav Slezského zemského 
muzea, 2002. 396 s. ISBN 80-86224-39-2. 
12 Výčet těchto kvalifikačních prací je uveden v seznamu pramenů a literatury. 
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Mladá Boleslav13 a MLS Kutná Hora,14 i když se vyskytly i takové kvalifikační práce 

s chybnými citacemi a neocitovanými zdroji.15  

MLS Mladá Boleslav byl poprvé zpracován v roce 2005 autorkou Veronikou 

Sýkorovu, která zpracovala období 1945–1947 pomocí deskriptivní statistické metody 

ze spisů fondu MLS Mladá Boleslav. Součástí práce je i nastínění práce dějin gestapa 

a rekonstrukce činnosti mladoboleslavské služebny. Zvláštní pozornost je věnována 

bývalým úředníkům gestapa, kteří před tímto soudem stanuli. Autorka evidentně provedla 

kompletní rešerši z fondu MLS Mladá Boleslav, která se vztahovala k letem 1945–1947, 

byla schopna extrahovat seznam soudců z povolání, veřejné žalobce i obhájce u MLS 

Mladá Boleslav. Ze spisů byla schopna vytvořit statistiku na 12 stran a kompletní jmenný 

seznam obžalovaných osob. Seznam spíše měl být nazván seznamem obviněných osob, 

jelikož ne u všech případů byla podána obžaloba. Autorka pracovala se všemi 591 

případy, které se nacházejí ve fondu MLS Mladá Boleslav. Při zpracování dat autorka 

nevyužila materiály z fondu Deníku veřejného žalobce (zejm. rozsudky z chybějících 

spisů) ani materiály z fondů Ministerstva spravedlnosti. Naopak práce obsahuje materiály 

ze Státního okresního archivu v Mladé Boleslavi uvedené z toho důvodu, že se autorka 

zaměřila v práci spíše na činnost a rekonstrukci mladoboleslavského gestapa. Práce 

ovšem nebyla nikdy publikována a zůstala přístupná pouze v knihovně Technické 

univerzity v Liberci.  

V práci k MLS Kutná Hora od Lukáše Kouly je velice zajímavé, že se autor 

zabýval pouze tzv. revizí retribuce v roce 1948, i když je v zadání bakalářské práce 

uvedené, že měl zpracovat celé období 1945–1948. Tento rozpor v práci není vysvětlen.16 

                                                
 
13 SÝKOROVÁ, Veronika. Mimořádný lidový soud Mladá Boleslav 1945–1947. Liberec, 2005. 
Kvalifikační práce. Technická univerzita v Liberci. Pedagogická fakulta.  
14 Srov. JELÍNEK, Petr. Praxe mimořádného lidového soudnictví v komparativním pohledu. Brno, 2016. 
Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Právnická fakulta. 
15 Příkladem může být práce Martina Heinla. Ten si vytkl ve své bakalářské práci popsat velký retribuční 
dekret, jehož provádění chtěl demonstrovat na několika vybraných případech. U případů Leopolda Kellera 
a Kurta Borovského autor neocitoval zdroj, ze kterého vycházel. Tyto případy byly již popsány v 
NĚMEČKOVÁ, Daniela. Mimořádný lidový soud v Praze. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita 
Karlova. Právnická fakulta. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120170253/?lang=cs, s. 
81–83. Autor údajně vycházel z archivních materiálů, což je teoreticky možné, ale prakticky vycházel ze 
stejných dokumentů jako autorka diplomové práce. Obdobně u případu Anny Brodňanské, u které autor 
opět neocitoval zdroj a zařadil ho navíc do MLS Brno, což není pravda (tento případ pochází též z MLS 
Praha). Na druhou stranu tato práce byla vedoucím práce i oponentem hodnocena známkou nedostatečně. 
Viz HEINL, Martin. Velký retribuční́ dekret. Brno, 2017. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. 
Právnická fakulta. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/th/345288/pravf_b/Velky_retribucni_dekret__Martin_Heinl__345_288.pdf. 
16 KOULA, Lukáš. Mimořádný lidový soud v Kutné Hoře v roce 1948 v době tzv. druhé retribuce. Liberec, 
2012. Bakalářská práce. Technická univerzit v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a psychologická. 
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K MLS Most zase vznikla publikace Ivany Rapavé,17 která sice opět neuvedla metodiku 

zpracovaných dat, ale jako jedna z mála zahrnula do práce obvod zpracovaného MLS. 

To je také jedna z chybějících náležitostí jednotlivých prací: buď chybí charakteristika 

oblasti (průmyslová či zemědělská oblast, složení obyvatel apod.), anebo vymezení 

obvodu MLS, popř. obojí.   

Ostatní kvalifikační práce víceméně vychází z dostupné literatury, a pokud jejich 

autoři využívali pro jejich zpracování spisy MLS, byly využity jako inspirace při 

vytváření metodiky k této dizertační práci. I na základě komparace monografií a těchto 

kvalifikačních prací bylo možné zjistit, že neexistuje jednotná metodika pro zpracování 

a vypsání dat, a pokud autoři postupovali podle vlastní metodiky, tak ji vůbec v práci 

neuvedli (viz kapitola 1.3 Metodika a výzkumné otázky). Ostatně i ve významné 

publikaci Lucie Jarkovské, která statisticky zpracovává MLS Hradec Králové a Jičín, 

metodika absentuje a chybí i seznam obžalovaných. 

K vytváření metodiky byla využita dále publikace od Jiřího Grézla k MLS 

v Olomouci 1945,18 v níž publikoval seznam odsouzených osob před tamním soudem 

až do ledna 1946. Autor si dal tu práci, že podrobně vypsal data ke každému případu 

(od čísla spisu, kartonu, jméno obžalovaného, až po složení senátu a změny v rozhodnutí 

soudu), ale neobsahuje např. informace o vlivu laického prvku (přehlasování předsedy) 

a např. povolání je umístěno nelogicky ve sloupci „Poznámky“, kam jsou zapisovány 

i útěky apod. Jiříkovy seznamy v monografii Nedaleko od Norimberku19 se pro změnu 

nedají porovnat z hlediska spáchaných zločinů, protože autor sice uvedl, kdy byl 

obžalovaný zatčen, kdy odsouzen a jaký mu byl vysloven trest, ale neuvedl konkrétní 

paragraf (práce postrádá také poznámkový aparát, tudíž není možné ověřit závěry autora). 

Ostatně Klatovské oprátky od stejného autora20 jsou také napsány spíše populárním 

stylem a postrádají jakýkoliv úvod do problematiky činnosti MLS Klatovy a retribuce 

vůbec. Za úvod se nedá považovat osm řádek o počtu odsouzených před MLS Klatovy 

bez zařazení do kontextu. A navíc tato monografie nemá k sobě připojený žádný seznam 

odsouzených. 

                                                
 
17 RAPAVÁ, Ivana. Mimořádný lidový soud v Mostě v letech 1945–1948. Ústí nad Labem: Albis 
international, 2010. 252 s. ISBN 978-80-86971-22-3. 
18 GRÉZL, Jiří. Činnost Mimořádného lidového soudu v Olomouci 1945. Šumperk: Reprotisk, 2007. 115 s. 
ISBN 978-80-903905-0-8. 
19 JIŘÍK, Václav. Nedaleko od Norimberku: Z dějin Mimořádného lidového soudu v Chebu v letech 1946–
1948. Cheb: Svět křídel, 2000. 725 s. ISBN 80-85280-68-X. 
20 JIŘÍK, Václav. Klatovské oprátky. Plzeň: Fraus, 2004. 361 s. ISBN 80-7238-376-0. 
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Statisticky jsou zpracovány i MLS Litoměřice a Liberec,21 ale v publikaci není 

uvedena metodika ani seznamy, na nichž byla statistika postavena. Kvůli neexistující 

metodice nelze však údaje s MLS Mladá Boleslav a Kutná Hora porovnat, protože jsou 

směšovány údaje ze všech retribučních etap 1945–1948. Například se nedá tedy porovnat 

tabulka k výši trestů odnětí svobody (terminologicky správně by se navíc mělo jednat 

o dočasný trest na svobodě).22 Navíc je uváděn poměr odsuzujících a zprošťujících 

rozsudků, aniž by se reflektovaly i jiné způsoby ukončení trestního řízení. Jsou sice 

uvedeny i konkrétní případy, v nichž pět osob u MLS v Liberci zemřelo před hlavním 

přelíčením, ale po úmrtí před hlavním přelíčením musel veřejný žalobce formálně vydat 

usnesení, že trestní řízení je zrušeno. I zde je vidět, že je velkým handicapem zejména 

pro historiky, když nemají potřebnou znalost o dobových právních předpisech a chybí 

jednotná metodika.  

Ponecháme-li stranou statistickou a metodickou oblast, bylo nutné projít pro 

výzkum dekretů prezidenta republiky základní publikaci Jana Kuklíka známou pod 

názvem Mýty a realita tzv. Benešových dekretů23 a další významné studie důležité 

k zpracovávanému tématu,24 vč. již zmíněných edic zápisů exilové vlády25 a edice 

dokumentů zahraniční politiky.26 Při výzkumu dekretů prezidenta republiky není možné 

opomenout edice dokumentů Jána Gronského27 a Karla Jecha a Karla Kaplana,28 v nichž 

                                                
 
21 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina; RADVANOVSKÝ, Zdeněk; SUCHÁ, Jitka. Mimořádný lidový soud 
v Liberci a Litoměřicích v letech 1945–1948. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 
Pedagogická fakulta, 2001. 104 s. ISBN 80-7044-326-X. 
22 Trest odnětí svobody byl zaveden až zákonem č. 86/1950 Sb. (trestní zákon). 
23 KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. „Benešových dekretů“: Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. 
Praha: Linde, 2002. 511 s. ISBN 80-7201-352-1. 
24 KUKLÍK, Jan. Dekrety prezidenta republiky v bezprostředně poválečném období roku 1945. In Rok 1945 
v českých a evropských dějinách: Sborník referátů z vědecko-osvětové konference Českého svazu bojovníků 
za svobodu 4. října 2000. Praha: Český svaz bojovníků za svobodu, 2002, s. 83–120; KUKLÍK, Jan. Právní 
a historické souvislosti dekretů prezidenta republiky. In DEJMEK, Jindřich; KUKLÍK, Jan; NĚMEČEK, 
Jan (ed). Historické a mezinárodní souvislosti dekretů prezidenta republiky. Praha: Medea Kultur, 2003, 
s. 51–93. Bez ISBN; KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám 
německé národnosti v letech 1940–1948. In PEŠEK, Jiří; TŮMA, Oldřich; KITTEL, Manfred; MÖLLER, 
Horst. Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Československo ve srovnání s vybranými 
evropskými zeměmi. Brno: Doplněk a Ústav pro soudobé dějiny 2006, s. 119–235.  
25 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan; BÍLEK, Jan (eds.). Zápisy 
ze schůzí československé vlády v Londýně, díl III.I (leden–červen 1943). Praha: Historický ústav Akademie 
věd ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012, 82. schůze 19. února 1943, s. 145–146. 
26 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.). Československá 
zahraniční politika v roce 1942, sv. I, 1. leden–31. červenec 1942. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 
Historický ústav AV ČR, 2010 a další díly z edice uvedené v seznamu pramenů a literatury. 
27 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Sv. 1. 1914–1945. 
Praha: Karolinum, 2005. 584 s. ISBN 80-246-1027-2. 
28 JECH, Karel; KAPLAN, Karel (eds.). Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty. 2. vyd. 
Brno: Doplněk, 2002. 1066 s. ISBN: 80-7239-115-1. 
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je možné nalézt plné znění dekretů prezidenta republiky, které byly výběrově 

k problematice Němců a Maďarů v otázce dekretů publikovány i v německém překladu 

s příslušnými rozbory Jana Kuklíka a Vladimíra Mikuleho.29 Dekrety prezidenta 

republiky ve vztahu ke Slovensku zase zpracovali kolektiv Štefana Šutaje, Petra Mosného 

a Milana Olejníka pod názvem Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom 

Slovensku30 či Jozef Beňa.31  

Při zpracování byly využity i právní časopisy a dobová periodika. Jedním 

z posledních pramenů byly vzpomínky přímých aktérů a pamětníků retribuce. Ti se dají 

dělit do tří skupin. První skupina se skládala z odpůrců komunistů, kteří byli nuceni 

emigrovat nebo byli v Československu perzekuováni. Ve svých vzpomínkách, které byli 

nuceni vydávat v zahraničí, popř. byly vydány později až v devadesátých letech 

20. století, vzpomínají na retribuci s velkým odstupem a stiženi negativní pamětí kritizují 

retribuci kvůli vývoji po únoru 1948.32 Někteří z nich ovšem průběh kritizovali již v jejím 

průběhu (příkladem může být Ferdinand Peroutka).33 Komunisté, jako druhá skupina, 

kritizovali retribuci již při její přípravě a aplikaci a dá se předpokládat, že tendenčně 

v každé publikaci vydané od roku 1948 do roku 1989.34 Příčinou jejich kritiky byli 

ministři spravedlnosti (zejména pak Prokop Drtina), kteří byli z jiné politické strany 

a snažili se o zachování nezávislosti justice i za cenu útoků na jejich osobu, ať již 

verbálních či v případě P. Drtiny dokonce nepodařeného atentátu.  

                                                
 
29 JECH, Karel (eds.). Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Studie a dokumenty 1940–1945. 
Brno: Doplněk 2003. 688 s. ISBN 80-7285-017-2. 
30 ŠUTAJ, Štefan; Mosný, Petr; Olejník, Milan. Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom 
Slovensku. Bratislava: Veda, 2002. 158 s. ISBN 80-224-0731-3. 
31 BEŇA, Jozef. Slovensko a Benešove dekréty. Bratislava: Belimex, 2002. 251 s. ISBN 80-89083-22-6. 
32 FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické vzpomínky III. 2. vyd. Brno: Atlantis, 1996. 503 s. ISBN 80-
7108-091-8; DRÁBEK, Jaroslav. Z časů dobrých i zlých. Praha: Naše vojsko, 1992. 166 s. ISBN 80-206-
0365-4; ČERNÝ, Václav. Paměti 1945–1972. 2. vyd. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 80-7108-036-5; 
KALISTA, Zdeněk. Po proudu života. Brno: Atlantis, 1997. 755 s. ISBN 80-7108-147-7; KRAJINA, 
Vladimír. Vysoká hra: vzpomínky. Praha: Eva, 1994. 238 s. Bez ISBN; MASTNÝ, Vojtěch. Vzpomínky 
diplomata: Ze vzpomínek a dokumentů československého vyslance. Praha: Karolinum, 1997. 271 s. ISBN 
80-7184-410-1; RIPKA, Hubert. Únorová tragédie: Svědectví přímého účastníka. Brno: Atlantis, 1949. 
302 s. ISBN 80-7108-098-5; TIGRID, Pavel. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha: 
XYZ, 2013. 306 s. ISBN 978-80-7388-756-8. 
33 PEROUTKA, Ferdinand. Tak nebo tak. V Praze: Fr. Borový, 1947, s. 42. 
34 Příkladem jsou BOUČEK, Miroslav; KLIMEŠ, Miroslav; VARTÍKOVÁ, Marta. Program revoluce: Ke 
vzniku košického vládního programu. Praha: Svoboda, 1975. 316 s. Bez ISBN; CESAR, Jaroslav; SNÍTIL, 
Zdeněk. Československá revoluce 1944–1948. Praha: Svoboda, 1979. 415 s. Bez ISBN; DVOŘÁKOVÁ, 
Eva; LESJUK Petr. Československá společnost a komunisté v letech 1945–1948. Praha: Svoboda, 1967. 
126 s. Bez ISBN; KRÁL, Václav. Historické mezníky ve vývoji Československa. Praha: Horizont, 1978. 
224 s. Bez ISBN; LAŠTOVIČKA, Bohuslav. V Londýně za války: Zápasy o novou ČSR 1939–1945. 2. vyd. 
Praha: SNPL, 1961. 610 s. Bez ISBN; 
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Třetí skupina představuje opačný protipól. Obhájci retribuce byli logicky ti, kteří 

se podíleli na přípravě a aplikaci velkého retribučního dekretu,35 popř. stíhali válečné 

zločince za hranicemi Československa.36 Tyto tři skupiny pramenů vypovídají o tom, 

o jak živelnou dobu se jednalo a jak je nutné objektivně posoudit všechny důležité 

podklady. Tehdy byla kritizována provedená očista, v současné době je zase v jiném 

případě kritizováno, že jsme se dosud nevypořádali se zločiny komunismu. 

Při vyhledání relevantní literatury a právních předpisů bylo zjištěno, 

že se ve zmiňovaných zdrojích sice uvádí znění velkého retribučního dekretu, ale nebývá 

uvedeno, v jakém znění a ke kterému datu. Taktéž bylo obtížné sehnat právní předpisy, 

na který velký retribuční dekret odkazoval a které se použily subsidiárně. Jednalo 

se primárně o zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen trestní zákon), zákon č. 119/1873 ř. z., jímž se zavádí nový 

řád soudu trestního, ve znění pozdějších předpisů (trestní řád) a zákon č. 50/1923 Sb., 

na ochranu republiky. Tyto předpisy zasáhla následná okupace a novelizace v období 

druhé světové války, které potom byly následně zrušeny dekretem prezidenta republiky 

č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, který posléze byl znovu 

publikován, tentokrát v poválečné Sbírce zákonů a nařízení vyhláškou č. 30/1945 Sb., 

o obnovení právního pořádku.  

Problematické vyhledání těchto právních předpisů, resp. jejich platného znění 

v době činnosti MLS, přineslo zajímavou otázku, podle kterého právního předpisu 

a v jakém znění vůbec rozhodovaly tamější soudy. Opravdu platila zásada iura novit 

curia, či nikoliv? V době chaotického přebírání původních německých soudů v pohraničí 

a postupnému zahajování činnosti MLS na českém území lze spíše tvrdit, že nikoliv. 

A tuto hypotézu poté potvrdily i výnosy ministerstva spravedlnosti, které pomáhaly při 

výkladu velkého retribučního dekretu.  

Pro pochopení retribučního řízení bylo nutné projít zejména prvorepublikovou 

literaturu37 a pochopit, jak tehdy vypadalo trestní řízení a nakolik se od něj trestní řízení 

                                                
 
35 Na soudu národa: Tři projevy ministra spravedlnosti Dr. Prokopa Drtiny o činnosti mimořádných 
lidových soudů a národního soudu. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1947. 78 s. Bez ISBN. 
36 HERBEN, Ivan. Žalujeme v Norimberku: Reportáž o nacistických zločinech proti Československu. Praha: 
Anthos: František Herman, 1946. 100 s. Bez ISBN; EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal. Praha: Naše 
vojsko, 1946. 258 s. Bez ISBN; EČER, Bohuslav. Norimberský soud. Praha: Orbis, 1946. 380 s. Bez ISBN. 
37 BURŠÍK, Zdeněk. Trestní řád československý (pro potřebu stráže bezpečnosti). Praha: tiskem B. Vašaty, 
1934. 75 s. Bez ISBN; LEPŠÍK, Josef. Stanné právo, jeho vznik a vývoj. Praha: Knihovna Sborníku věd 
právních a státních, 1945. 95 s. Bez ISBN; MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: Část obecná 
i zvláštní. Praha: Spolek československých právníků Všehrd, 1934. 414 s. Bez ISBN; SOLNAŘ, Vladimír. 
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před MLS odlišovalo. Ostatně bez znalostí tehdejších právních předpisů nebylo možné 

vytvořit jednotnou metodiku, která byla také jedním z cílů této dizertační práce. A navíc 

jen při pochopení tehdejšího trestního řízení je možné vyvarovat se zjednodušujících 

závěrů, ke kterým docházejí i zahraniční historici.38 

Dalším problémem při interpretaci činnosti MLS je snaha o glorifikaci 

odsouzených a falšování historie. Pomineme-li nepodložené diskuze na internetu 

a „fundované“ odpovědi na ně, vznikají televizní dokumenty, které mají veřejnost 

informovat o nespravedlivě odsouzených osobách. Na jedné straně jsou zde využity jako 

důkazy pro tato tvrzení v tzv. oral history,39 na druhé straně jsou zde využity prameny 

ze spisů MLS, ovšem často při jejich chybné či záměrné dezinterpretaci. Příkladem může 

být televizní dokument České televize pod názvem Vizovická Mata Hari (vlastním 

jménem Marie Tomšů), který měl za cíl popsat „neuvěřitelný životní příběh ženy, která 

sloužila od čtyřicátých do sedmdesátých let 20. století několika režimům a jejich tajným 

službám“. Výsledky oral history zde byly podpořeny listinami uloženými v SOA Praha 

ve fondu MLS Praha,40 bohužel však dezinterpretovány, aby podpořily závěry 

o politickém procesu s manželem této ženy Kurtem Blaschtowitschkou (údajně se mělo 

jednat o první politický proces vedený komunisty). Teprve později odborná veřejnost 

objektivně posoudila oba případy.41 Bohužel televize a její dokumenty mají větší 

sledovanost a dochází ke zkreslení této fáze československých dějin. Opakem tohoto 

trendu jsou opakované rekonstrukce politických procesů pořádané v rámci 

mezinárodního festivalu Mene tekel a vědeckých seminářů Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy, které se živě promítají na webových stránkách České televize. Tyto 

rekonstrukce probíhají za využití archivních materiálů ze spisů a studenti Právnické 

                                                
 
Učebnice trestního řízení platného v zemi České a Moravskoslezské. Praha: Melantrich, 1946. 224 s. Bez 
ISBN a j.  
38 Srov. FROMMER, Benjamin. Národní očista: Retribuce v poválečném Československu. Praha: 
Academia, 2010, s. 118 a n. Tento závěr byl potvrzen po osobním rozhovoru s autorem této knihy na 
11. sjezdu českých historiků dne 13. září 2017.  
39 Oral history je kvalitativní výzkumná metoda, která se užívá ve společenských vědách. Hlavním cílem 
není získat fakta, ale subjekt v rámci rozhovoru sděluje vlastní osobní prožitky, rozhodování 
v každodenních i složitých situacích a osobní motivace. VANĚK, Miroslav a kol. Orální historie. 
Metodické a "technické" postupy. Olomouc: Filozofická fakulta UO, 2003. 78 s.  
40 SOA, Praha, fond Mimořádný lidový soud (dále jen MLS) v Praze. Ls 2/45, Kurt Blaschtowitschka. 
41 PLACHÝ, Jiří. Vizovická Mata Hari. Česká televize Ostrava, 2005, 56 min., režie Ján Novák, scénář 
Šárka Horáková, námět JUDr. Jaroslav Pospíšil. In Securitas imperii: Sborník k problematice 
bezpečnostních služeb 14: Agent Hračka: Smrt na hranicích: Rozpuštění Lidových milicí: Laušman v 
Bělehradě: X. správa SNB. Praha: Themis 14, 2006. ISBN 80-86621-26-X, s. 440–453 a NĚMEČKOVÁ, 
Daniela. Mimořádný lidový soud v Praze. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. 
Právnická fakulta. Vedoucí práce prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., s. 120–129.  
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fakulty Univerzity Karlovy i veřejnost se mohou seznámit s mechanismy využívanými 

v justici po roce 1948. V těchto rekonstrukcích ovšem zatím neproběhly žádné případy 

retribučního soudnictví ani revize retribuce z roku 1948.  

Dalším problémem současné literatury je dopouštění se zjednodušujících závěrů 

nepodložených pramenným výzkumem (např. zjednodušující závěry o nestrannosti 

a nezávislosti Národního soudu42 zřízeného dekretem prezidenta republiky 

č. 17/1945 Sb., a účasti sovětských poradců, přestože k tomuto soudu taktéž nevznikla 

žádná komplexní monografie).43 Jsou opomíjeny archiválie ze spisů, které by mohly 

vysvětlit některé pokládané výzkumné otázky. Znalecké posudky v oboru psychiatrie 

mohou vysvětlit pohnutky ke spáchání zločinu.44 Dalšími opomíjenými listinami jsou 

nedoručené svědecké obsílky. Pokud je badatel odmítne zohlednit ve svém výzkumu, lze 

snadno dojít k závěru, že si obžalovaný nemohl pozvat k hlavnímu přelíčení svědky, 

a proto se jednalo o nespravedlivé odsouzení. K takovému zjednodušujícímu závěru lze 

dojít jedině při opomíjení doručenek a vrácených nedoručených obsílek k předvolání 

svědků k hlavnímu přelíčení, jelikož na zadní straně je vždy uvedeno, proč nebylo 

doručeno (adresát neznámý, zemřel, odstěhoval se apod.). Teprve po bedlivém 

prostudování i těchto obálek (právní) historik může dojít k závěru, zda bylo či nebylo 

znemožněno vykonání práva na obhajobu. 

Konečně bylo nutné zařadit českou retribuci do mezinárodního kontextu. Nejprve 

ji porovnat se Slovenskem, které si vytvořilo vlastní retribuční soudnictví. Bohužel 

zpracování otázky lidových soudů na Slovensku se dočkalo jediné monografie, 

a to od Antona Rašla s názvem Ľudové súdy v Československu po 2. svetovej vojne ako 

forma mimoriadneho súdnictva,45 který kromě vývoje zásad stíhání válečných zločinců, 

přípravy československých retribučních norem a aplikace velkého retribučního dekretu 

obsahuje i celkovou bilanci slovenské retribuce v letech 1945–1947. Slovenský Národní 

                                                
 
42 K Národnímu soudu nejnověji JANEČKOVÁ, Eva. Novináři „aktivistické sedmičky“ před Národním 
soudem. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 287 s. ISBN: 978-80-261-0545-9.	
43 KMOCH, Pavel. Provinění proti národní cti: "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací 
komise v Benešově u Prahy. Praha: Academia, 2015, s. 97. 
44 Srov. případ letce a kolaboranta Augustina Přeučila odsouzeného MLS Praha. Už od jeho popravy 
si autoři beletrie a historici opakovaně pokládali otázky ohledně motivu jednání odsouzeného. Přitom na ně 
odpověděl znalecký posudek v oboru psychiatrie, který ho označil za psychopata. Srov. NĚMEČEK, Jan; 
NĚMEČKOVÁ, Daniela. Prototyp zrady: Životní příběh Augustina Přeučila. Praha: Epocha, 2015. 212 s. 
ISBN: 978-80-7425-281-5.  
45 RAŠLA, Anton. Ľudové súdy v Československu po 2. svetovej vojne ako forma mimoriadneho súdnictva. 
Bratislava: Slov. akad. vied, 1969. 165 s. Bez ISBN.  
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soud byl zpracován v knize Igora Daxnera.46 Od té doby byly sice napsány dílčí studie,47 

ale nelze v dohledné budoucnosti očekávat podrobnou statistickou analýzu jednotlivých, 

ať již okresních, či místních, lidových soudů vč. jmenných seznamů obviněných. 

Důvodem je jednak důsledná ochrana osobních údajů, jednak v dílčích případech revize 

fondů.48 Kupříkladu fondy okresních lidových soudů jsou ve Státním archivu v Bratislavě 

sice opatřeny jmenným rejstříkem obviněných, ale bez dalších vysvětlujících údajů. 

Tudíž bez jakýchkoliv souvislostí jsou pro další zpracování a komparaci tyto údaje 

bezcenné. 

Československá retribuce byla samozřejmě zachycena i zahraničními autory. 

Kromě zmíněného amerického historika Benjamina Frommera49 se vyskytlo i mnoho 

dalších autorů, kteří se věnovali české a slovenské retribuci, ať již v podobě monografií, 

či článků. Podstatou kolaborace v letech 1939–1945 se zabývá kniha Franze W. Seidlera 

Die Kollaboration 1939–1945.50 Autor se v ní zabývá podstatou kolaborace v různých 

státech Evropy, vč. českého území a Slovenska (zabývá se v ní nejvýznamnějšími 

kolaboranty). Zároveň zpracovává i očistu po válce v různých státech, české země ovšem 

vynechává (autor zpracoval pouze Slovensko a neuvádí u svých údajů zdroj).  

Evropskou retribuci popsal britský historik Tony Judt a americký historik István 

Deák, kteří spolu s Jan T. Grossem napsali knihu The politics of retribution in Europe.51 

Československo je zde bohužel zachyceno jen v podobě zpracování procesu s Jozefem 

Tisem z pera amerického historika Abramse Bradleyho. István Deák pak vydal v roce 

2015 další knihu k evropské retribuci známou pod názvem Europe on Trial s podtitulem 

                                                
 
46 DAXNER, Igor. Ľudáctvo pred národným súdom 1945–1947. Bratislava: Slov. ak. vied, 1961. 299 s. 
Bez ISBN.  
47 KLAUBERT, Tomáš. Vznik a špecifiká ľudového (retribučního) súdnictva na Slovensku. In PEJČOCH 
Ivo; PLACHÝ Jiří a kol. Okupace, kolaborace, retribuce. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 
Prezentační a informační centrum MO, 2010, s. 235, či BEŇA, Josef. Slovensko a Benešove dekrety. 
Bratislava: Belimex, 2002, s. 79 a n., popř. SYRNÝ, Marek. Retribúcia ako mocensko-politický činiteľ 
v povojnovom Slovensku. In Acta Historica Neosoliensia, 6, 2003, 137–147; MALATINSKÝ, Michal. 
Slovensko a retribúcia v rokoch 1945–1948. In Securitas imperii, sv. 28/1, 2016, s. 134–170. Posledně 
zmiňovaná studie obsahuje velký výčet dalších doprovodných publikací a studií. 
48 Státní archiv v Bratislavě má od 21. srpna 2017 fondy lidových soudů nepřístupné až do odvolání 
z důvodu delimitace spisů. 
49 Jeho monografie National Cleansing vyšla původně v anglickém znění v roce 2004, později v českém 
překladu Národní očista.  
50 SEIDLER, Franz W. Die Kollaboration 1939–1945: Zeitgeschichtliche Dokumentation in Biographien. 
2. vyd. München, Berlin: Herbig, 1999. 598 s. ISBN 3-7766-2139-7. 
51 DEÁK, István; GROSS, Jan T.; JUDT, Tony. The politics of retribution in Europe: World War II and its 
aftermath. New Jersey: Princeton University Press, 2000. 337 s. ISBN 0-691-00953-8. 
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The Story of Collaboration, Resistance, and Retribution during World War II.52 Kniha 

se spíše zabývá historií kolaborace, odboje a retribuce Evropy v průběhu druhé světové 

války, retribucí po válce se zabývá až 10. kapitola. Ta obsahuje polemiku 

o (ne)spravedlnosti Norimberského tribunálu a (ne)spravedlnosti národních soudů, které 

měly po válce představovat revoluční spravedlnost. V případě československé retribuce 

vychází z díla Benjamina Frommera a dle něj autor dochází i k podobným závěrům 

ohledně vlivu odsunu na retribuci. V případě porovnání tvrdosti vynesených trestů ovšem 

dochází k opačnému závěru. Zatímco Benjamin Frommer se kloní k tomu, že nejpřísnější 

retribuce v Evropě byla v českých zemích,53 tak István Deák dochází k opačnému závěru, 

že nejtvrdší tresty byly vyneseny v Norsku, Dánsku a Nizozemsku. Oba autoři si vzali 

jiné hledisko posuzování tvrdosti soudnictví – Frommer počet provedených poprav 

(české země se dostaly na první místo s 94,9 %, na druhém místě Norsko s 88 %), Deáka 

zase zaujalo, že více než 90 000 Norů bylo po válce obžalováno, což dle něj vycházelo 

na 4 % tehdejší populace. Vzápětí tuto hodnotu porovnává s populací v Americe, kde by 

dle jeho propočtů vycházelo 12 milionů obžalovaných Američanů na 300milionovou 

populaci.54  
O československé retribuční justici v letech 1945–1948 napsal i polský autor 

Łukasz Jasiński studii Powojenne rozliczenia w Czechosłowacji 1945–1948, ke které jako 

zdroj použil víceméně všechny již zmíněné české i slovenské monografie, zabývající 

se touto tématikou,55 ale převzal s tím také některé zavádějící údaje k revizi retribuce, jak 

je zhodnoceno v závěru.   

K nejnovějším monografiím o retribuci se řadí Human Rights after Hitler: The 

Lost History of Prosecuting Axis War Crimes,56 který se zabývá nejenom postihem 

válečných zločinců obviněných z holokaustu, ale i ze znásilnění. Autor vycházel 

v případech znásilnění z archivu UNWCC, monografii obohatil o tabulky a grafy 

mezinárodního vojenských tribunálů. 

                                                
 
52 DEÁK, István. Europe on Trial: The Story of Collaboration, Resistance, and Retribution during World 
War II. Westview Press: New York, 2015. 440 s. ISBN 0813347890. 
53 FROMMER, Benjamin. c. d., s. 132. 
54 DEÁK, István. c. d., s. 204. 
55 JASIŃSKI, Łukasz. Powojenne rozliczenia w Czechosłowacji 1945–1948: proces prawny i tło 
polityczne. In Pamięć i Sprawiedliwość 13/2 (24), 2014, s. 253–282. Dostupné z: 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5074b2db-9fd5-470c-8c29-
5d1cecf4180f/c/253-282_Jasinski.pdf. 
56 PLESCH, Dan. Human Rights after Hitler: The Lost History of Prosecuting Axis War Crimes. 
Georgetown University Press: New Jersey, 2017. 272 s. ISBN: 1626164312.   
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V dizertační práci se samozřejmě vyskytují i další doprovodné cizojazyčné práce, 

ať se již jedná o edice dokumentů,57 zahraniční studie, či internetové zdroje. Internetové 

stránky archivu United Nations58 obsahují nepřeberné množství dokumentů 

ke spojenecké retribuci, monografie k historii Komise Spojených národů pro vyšetřování 

válečných zločinců (angl. United Nations War Crimes Commission, dále jen UNWCC),59 

která obsahuje statistiku stíhání válečných zločinců v různých státech Evropy k 1. březnu 

1948. Tyto údaje se ovšem nedají porovnat, protože u některých států jsou evidováni 

jenom váleční zločinci, u Československa60 jsou dohromady zahrnutí váleční zločinci 

a kolaboranti. Dále se vychází z údajů, které byly dostupné k 1. březnu 1948, což ovšem 

neznamenalo, že UNWCC tehdy mělo všechny dokumenty. U Československa se tak 

vychází k stavu 1. listopadu 1946 (počet obžalovaných 18 496, počet trestů smrti 362, 

počet dočasných trestů na svobodě 13 969 a zproštěných případů 4 165).61  

 

1.2. Charakteristika spisů  
Pro účely této dizertační práce bylo nutné projít z fondu MLS Mladá Boleslav 

celkem 98 kartonů (kartony 1–83 zahrnovaly období 1945–1947 podle velkého 

retribučního dekretu, kartony 84–97 obsahovaly období obnovené retribuce 1948 podle 

zákona č. 33/1948 Sb., jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení 

o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení (dále jen zákona o revizi retribuce), 

karton 98 obnovené případy v roce 1948 podle trestního řádu). Tyto údaje byly doplněny 

o data z Deníku veřejného žalobce u MLS Mladá Boleslav.  

Z fondu MLS Kutná Hora bylo nutné projít celkem 134 kartonů (kartony 1–84 

obsahovaly období 1945–1947, vč. obnovených případů podle trestního řádu NLs 1948, 

kartony 85–131 se vztahovaly k období 1948, součástí byly i zvláštní kartony 94a, 99a 

a nezařazený karton 132). Tyto údaje byly doplněny o data z Deníku veřejného žalobce 

u MLS Kutná Hora. K oběma fondům připadají ještě prezidiální spisy.  

                                                
 
57 United Nations Documents 1941–1945. London, New York: Royal Institute of International Affairs, 
1947. 271 s. Bez ISBN; A decade of American foreign policy: Basic documents 1941–49. Washington D. 
C.: US Gov. Print. Off., 1950. 1381 s. Bez ISBN; SMITH, Bradley F. (ed.). The American road to 
Nuremberg: The documentary record 1944–1945. Stanford: Hoover Inst. Press, 1982. 259 s. ISBN 
0817974814. 
58 Dostupné z: https://archives.un.org. 
59 UN War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and the 
Development of the Laws of War. William s Hein & Co: 2006, ISBN 1575889099. 
60 Československo je zahrnuto jako jeden celek bez ohledu na právní dualismus. 
61 UN War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and the 
Development of the Laws of War. c. d., s. 518. 
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 U fondu MLS Praha byla situace poněkud komplikovanější. Z onoho fondu, který 

čítá téměř 1000 kartonů, bylo nutné vymezit a zároveň omezit vypisovaná data 

na minimum s ohledem na vzájemnou spolupráci se zaměstnanci SOA Praha. A ona 

získaná data se nehodí pro komparaci stanovených výzkumných otázek v této dizertační 

práci k MLS Mladá Boleslav a Kutná Hora (právě kvůli omezenému počtu vypisovaných 

dat). I z tohoto důvodu jsou vypisované údaje k MLS Praha pouze doplňující a podrobná 

analýza je zachycena jen jako sonda u kartonů 571–629 (období 1946) a 882–901 (rok 

1948). Tento zdroj dat byl vybrán dle domluvy se zaměstnanci SOA Praha při zpracování 

jmenného seznamu. Spisy jdou za sebou, nejedná se o žádný eklektický výběr stovky 

případů z celého spisového souboru o 11 tisíc spisů.  

Jelikož se tato dizertační práce nezabývá pouze jedním MLS, ale hned dvěma, 

je možné porovnat jednotlivé spisy a ustálenou praxi v obou soudech. Spisy a prezidiální 

spisy MLS Praha byly použity jenom v některých konkrétních otázkách (zřízení MLS, 

kvalifikace trestného činu, projev laického prvku), protože ho nebylo možné jako největší 

MLS opomenout.  

Listiny jsou psané v českém, ale i slovenském jazyce. U obžalovaných Němců 

spisy obsahují i německé dokumenty, ty se ostatně objevují i v případě osob odsouzených 

za války německými soudy (častá přítomnost obžalob, německy Anklageschrift). Při 

odsunu do amerického pásma Německa i anglické dokumenty, zřídka se objevují další 

jazyky (ruština).   

Stav spisů odpovídá kvalitě papíru, kterého bylo po skončení války nedostatek 

(tento problém řešen často původními předtištěnými protokoly v německém jazyce), ale 

i od častého používání spisů badateli. Proto SOA Praha přistoupilo k postupné digitalizaci 

nejvíce půjčovaných spisů s akcentem na MLS Praha, jehož spisy jsou nejžádanější, aby 

bylo zabráněno jejich následnému úplnému zničení. 

Jak takový spis MLS u Kutné Hory, Mladé Boleslavi nebo Prahy vypadá? 

V ideálním případě mají spisy62 na sobě obálku s nadpisem obžalovaného, přehled spisu 

a poté následují různé dokumenty. Zpravidla v první části spisu se nacházejí protokoly 

o vyšetřování vyšetřovacích komisí ONV s finálním návrhem veřejnému žalobci, poté 

obžaloba, uvalení vazby, předvolání k hlavnímu přelíčení, svědecké obsílky a doručenky, 

                                                
 
62 Výjimku tvoří spisy, ze kterých se dochoval jen rozsudek. Původní spis může ležet v podstatě kdekoliv: 
u trestních nalézacích komisí (dále jen TNK), které spis nevrátily, odvolací instance trestních nalézacích 
komisí, či se nacházejí ve spisech krajských soudů, popř. jsou sloučeny se spisy v revizi retribuce 1948.  
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protokoly o výslechu, protokol o hlavním přelíčení, poradní protokol, rozsudek, nařízení 

o výkonu trestu. Pokud trestní řízení bylo zastaveno, končí spis usnesením, které 

je zpravidla velice těžko dohledatelné, většinou je napsáno perem na dokument formátu 

A5 a vypadá spíše jako poznámka veřejného žalobce než jako formální rozhodnutí. Méně 

často se vyskytují zprávy o odsunu, žádosti o milost, žádosti o zahlazení odsouzení. 

Jestliže jsou usnesení ve spisech MLS Mladá Boleslav a Praha těžko dohledatelná, tak 

u Kutné Hory se nedají dohledat vůbec. Často se lze z jedné poznámky v obžalobě 

dozvědět, že se v trestním řízení vyskytovalo více obviněných, kteří byli vyloučeni 

k samostatnému projednání před řádnými soudy, popř. bylo u nich trestní řízení 

zastaveno. Právě u Kutné Hory bylo nutností kontrolovat téměř všechny spisy s Deníkem 

veřejného žalobce, ve kterém je zaznamenáno, kdo byl pod jakou spisovou značkou veden 

jako obviněný.  

I z dalších dokumentů ve spisech lze vysledovat nejednotnou praxi MLS. V MLS 

Mladá Boleslav se žádosti o obnovu podle trestního řádu nebo zákona o revizi retribuce 

nacházejí ve zvláštních kartonech, obdobně u MLS Praha. U Kutné Hory je tomu právě 

naopak: případy NLs (zde případy obnovy podle trestního řádu) a dokonce i obnovená 

retribuce podle velkého retribučního dekretu se nacházejí jak ve spisech, ale 

i ve zvláštních kartonech. Ve spisech Kutné Hory se nacházejí běžně nálezy trestních 

nalézacích komisí (dále jen TNK) či rozsudky Nejvyššího soudu, což u MLS Mladá 

Boleslav není běžné.  

Mezi zajímavé listiny patří bezesporu opomíjené poradní protokoly, které byly 

využity hlavně v druhé části této dizertační práce. Porada senátu byla podle velkého 

retribučního dekretu neveřejná, stejně tak i poradní protokoly, jako tomu je i dnes. 

Poradní protokol je velice důležitý důkaz, který může potvrdit anebo vyvrátit hypotézu, 

že laický prvek měl zásadní vliv retribučního soudnictví. Využili soudci z lidu svůj vliv 

a přehlasovali často svého předsedu? Byl každý senát apolitický?  

Zatím neexistuje žádná monografie,63 která by se detailněji zabývala touto 

otázkou z několika důvodů. V prvé řadě pravděpodobně autory odradilo množství spisů 

a poradních protokolů, v druhé řadě je většina protokolů zapečetěná. I zde zaujme 

rozdílná praxe jednotlivých MLS, jelikož měly např. MLS Praha a Mladá Boleslav 

všechny protokoly zapečetěné i sedmdesát let od výroku soudu, MLS Kutná Hora tyto 

                                                
 
63 Kromě již citované dílčí studie NĚMEČKOVÁ, Daniela. Laický prvek ve spisech Mimořádného 
lidového soudu v Mladé Boleslavi. Právněhistorické studie, 2016, sv. 45/2, s. 240–252.    
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protokoly byly vložené ve spisu nebo v nezapečetěných obálkách. A konečně zjištění 

apolitičnosti jednotlivých senátů znamená projít prezidiální spisy, zjistit jmenované 

soudce z lidu, kteří působili u toho kterého MLS, jejich politickou příslušnost a u každého 

hlavního přelíčení zjistit konkrétní sestavu. U MLS Mladá Boleslav se na rozdíl od MLS 

Praha a Kutná Hora apolitičnost těchto senátů podařilo zjistit. 

 

1.3. Metodika a výzkumné otázky 

Od počátku spolupráce se SOA Praha byla snaha vytvořit jednotnou metodiku, 

podle které byly vypisovány údaje. Cílem nebylo vybrat několik náhodných případů, 

na základě kterých by byly tvořeny závěry,64 ale zpracovat jednotnou metodiku, 

na základě které by bylo možné vypsat údaje a z nich zpracovat statistickou analýzu, 

kterou by bylo možné interpretovat. 

Revolučnost a staronový laický prvek v soudnictví v onom období zapříčinily 

doslova chaos ve spisech. V době neexistence elektronických databází, odsunu Němců 

a Maďarů a naopak přesunů českého obyvatelstva do pohraničí bylo obtížné dohledávat 

pachatele (a svědky) a jejich údaje, které se ve spisech diametrálně liší. Ve spisech 

se nacházejí německá i počeštělá jména a příjmení, německé i české názvy obcí, které 

dnes třeba existují i pod jinými názvy nebo v průběhu času zanikly. Z těchto důvodů bylo 

nutné vymezit jak postupovat, když tyto případy nastanou, a v první řadě jsme 

se zaměstnanci SOA Praha měli na zřeteli badatele, kteří budou chtít dohledat obviněné 

i v jiných archivech (např. v Archivu bezpečnostních složek).  

Jistým vodítkem při vytváření metodiky byly již zpracované badatelské pomůcky 

jiných archivů,65 ale též i publikované seznamy od první monografie M. Boráka 

až po diplomové práce. Lze zkonstatovat, že dostupná literatura neobsahuje žádnou 

kapitolu o metodice, na základě které autoři vypisovali údaje, z jakých dokumentů apod. 

Nebylo jasné, jestli údaje o stíhaných osobách byly vypisovány z protokolů 

u vyšetřovacích komisí, nebo z obžaloby či rozsudku. Z toho lze dojít k závěru, že data 

v těchto případech mohla být a zřejmě byla vypisována náhodně z různých dokumentů, 

což ovšem může vést ke zcela odlišným závěrům. Pokud se v MLS Mladá Boleslav, 

                                                
 
64 Srov. PIONTKOVÁ, Kristýna. Praxe Mimořádného lidového soudu v Brně. Brno, 2013. Diplomová 
práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Bez vedoucího práce, dostupné z: 
https://is.muni.cz/th/345027/pravf_m/Diplomova_prace_Piontkova.txt.  
65 Viz Státní oblastní archivu v Zámrsku a fond MLS Chrudim. 



 
 

24 

Kutná Hora i Praha vyskytovaly protichůdné údaje u výše zmíněných dokumentů, 

je velice pravděpodobné, že tomu tak i bylo v jiných MLS.  

Proto byla vytvořena vlastní metodika u MLS Praha a u MLS Mladá Boleslav, dle 

které bylo stanoveno, jaká informace se vypisuje a z jakého dokumentu. Tato metodika 

se posléze aplikovala i na vypisování údajů k MLS Kutná Hora, pakliže to bylo možné. 

Pokud to nebylo možné, bylo to zaznamenáno v metodice i s následným řešením 

konkrétní situace (viz dále). 

Pokud ve spisu chybí informace, vypsala se 0. Nula byla konstanta, že tato 

informace není, protože nemůže existovat. Například u zastaveného případu není možné 

mít informaci o přehlasování předsedy senátu. Jiný případ je, pokud informace chybí, 

protože nebyly podklady pro její vypsání, vypsala se značka N/A (z angl. not available, 

nedostupný). Rozlišení značek 0 a N/A bylo důležité pro zjištění, kolik z celkového počtu 

chybělo dat. Výrazná odchylka kvůli nedostatku dat by totiž mohla mít vliv na finální 

statistiku.  

 

1. Spisová značka 

Spisová značka byla vypsána podle čísla přirazeného ke spisu u MLS. Předepsaná spisová 

značka měla začínat „Ls“. U MLS Mladá Boleslav došlo k odchylce.	Některé MLS 

nerespektovaly předepsané značky a používaly odlišné značení spisů. V některých 

případech Tk (většinou případy předané řádným soudům), někdy též Lsp, a MLS Mladá 

Boleslav není jediný případ. Značka Lsp se jinak běžně u MLS používala pro číslování 

hlavních přelíčení. Ale pro účely inventáře musela být zachována původní značka 

původce, tedy Lsp, nikoliv Ls. Správné použití Ls je uvedeno u MLS Kutná Hora nebo 

MLS Praha. 

př. u MLS Mladá Boleslav: Lsp 1246/46 

př. u MLS Kutná Hora: Ls 16/45.  

 

Výzkumné otázky: 

Nehodí se pro statistické zpracování, jen pro evidenční účely. Lze zjistit, kolik chybí spisů 

podle chybějících spisových značek. Tento počet ovšem nemusí být přesný, protože 

docházelo ke slučování spisů, tudíž chybějící spis neznamená, že tento spis se ve fondu 

nenachází.  
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2. Karton 

Zde bylo vypsáno číslo kartonu, ve kterém se nachází spis. 

př. 1 

Výzkumné otázky: 

Nehodí se pro statistické zpracování, slouží pouze pro identifikaci spisu. 

 

3. Jméno a příjmení 

Jméno a příjmení byly vypisovány z údajů v rozsudku, resp. obžaloby. Pokud byla jména 

zkomolená, bylo zapsáno jméno z obžaloby. Pokud bylo uvedeno i rodné příjmení, 

je uvedeno za jménem. U MLS Kutná Hora se rodné příjmení u žen muselo dohledávat 

z jiných dokumentů, neboť je obžaloba a rozsudek ve většině případů neobsahovala. 

 

Výzkumné otázky: 

Nehodí se pro statistické zpracování, slouží maximálně pro identifikaci spisu a vyhledání 

rešerše v ABS. 

 

4. Pohlaví 

Pohlaví bylo vypsáno pouze výkladem z bodu 3. 

 

Výzkumné otázky: 

1. Jaký je poměr obviněných mužů a žen? 

2. Jaký je poměr odsouzených mužů vs. odsouzených žen, popř. poměr zproštěných 

mužů a žen? 

 

5. Národnost 

Národnost byla vypisována nejlépe z obžaloby, v rozsudku uvedena málokdy. Pokud 

selhaly informace i v obžalobě, tak posloužil protokol o výpovědi obviněného.  

V případě MLS Kutné Hory vyhledání národnosti bylo obtížnější, jelikož byla 

zaměňována národnost a státní příslušnost. (Viz Ls 539/46: „původně české, nyní 

německé národnosti“). 

 

Výzkumné otázky: 

1. Kolik bylo souzeno Čechů, kolik Němců, ostatní národností?  

2. Kolik bylo odsouzeno a zproštěno Čechů, kolik Němců, kolik ostatních národností? 
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6. Datum rozhodnutí 

Datum rozhodnutí, tj. rozsudku nebo usnesení, bylo vypisováno z rozsudku či usnesení. 

U usnesení se toto datum hledalo velice obtížně, jelikož ve spise se objevovalo spíše jako 

poznámka na druhé straně libovolného dokumentu.  

 

7. Paragraf (četnost) 

V tomto případě byly uvedeny všechny paragrafy z rozsudku, na základě kterých byl 

obžalovaný odsouzen, či zproštěn. Nebylo vhodné používat obžalobu, protože často došlo 

u hlavního přelíčení k překvalifikování spáchaného skutku. Paragrafy se zpravidla 

vyskytují od 1 do 11, výjimečně i § 20 (nadržování), a to zejména v roce 1948. 

Pokud případ nedošel k hlavnímu přelíčení a zůstal ve fázi podané obžaloby, byla 

užita data z podané obžaloby. Pokud nedošlo trestní řízení ani do této fáze, paragrafy 

se nevyplňují. Pokud se tedy v dizertační práci vyskytují údaje o počtu případů souzených 

dle jednotlivých paragrafů, jedná se o případy, které došly do fáze podání obžaloby.  

Zatímco u MLS Mladá Boleslav při kvalifikaci skutkové podstaty trestného činu 

byli tamní veřejní žalobci a soudci z povolání relativně přesní a kvalifikovali příslušný 

odstavec kteréhokoliv trestného činu, u MLS Kutná Hora byl nalezen problém, jelikož 

u některých paragrafů (např. § 5, 6 a 8) ani veřejný žalobce přímo nespecifikoval, podle 

jakého odstavce byl obžalovaný zproštěn či odsouzen. U § 5 bylo možné odvodit, dle 

jakého odstavce byla kvalifikovaná skutková podstata, protože byl uveden i podpůrný 

paragraf trestního zákoníku, u § 6 a 8 tomu tak vždy nebylo, proto by statistika byla méně 

přesná a zahrnovala jen celé příslušné paragrafy. Dodatečně bylo nutné i tyto případy 

přesně kvalifikovat a podřadit pod jednotlivé odstavce, aby bylo možné vytvořit 

co nejdetailnější statistiku. 

Naopak soudci z povolání u MLS Kutná Hora zapisovali § 11 udavačství velice 

detailně, neboť často uváděli odstavce, i když tento paragraf žádné odstavce neměl. 

Až po delším průzkumu bylo jasné, že příslušné odstavce jsou ve skutečnosti věty onoho 

paragrafu. 

 

Výzkumné otázky: 

1. Jaké trestné činy byly nejčetnější?  
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8. Paragrafy u odsouzených případů 

Zde se pouze zapsaly ony paragrafy, na základě kterých byl obžalovaný odsouzen, 

a to z výrokové části rozsudku. Pokud byl zproštěn, zapsala se 0. Pokud se nekonalo 

hlavní přelíčení, a tedy nedošlo k odsouzení, zapsala se taktéž 0. 

K dalšímu obdobně viz bod 7.  

 

Výzkumné otázky: 

1. Jaký byl nejčetnější paragraf, na základě kterého byl obžalovaný odsouzen? 

 

9. Paragrafy u zproštěných případů 

Zde byly vypsány pouze ty paragrafy, na základě kterých byl obžalovaný zproštěn. Pokud 

byl obžalovaný pouze odsouzen a nebyl z žádného paragrafu zproštěn, zapsala se zde 0. 

Pokud se nekonalo hlavní přelíčení, a tedy nedošlo k zproštění, zapsala se taktéž 0. 

K dalšímu obdobně viz bod 7.  

 

Výzkumné otázky: 

1. Jaký byl nejčetnější paragraf, na základě něhož byl obžalovaný zproštěn? 

 

10. Výrok 

Výrok v rozsudku nebo usnesení. Pokud se rozhodnutí nenachází ve spise, byl zjištěn 

výrok výkladem. Pokud se například ve spisu nacházela informace o tom, že obviněný 

zemřel ve vazbě, zapsalo se zrušeno. Pokud se objevila informace o tom, že obviněný byl 

odsunut, zapsalo se zastaveno. V případě odsouzení k těžkému žaláři, popř. dočasnému 

trestu na svobodě byl zvolen zápis číslovkou či zlomkem kvůli možnosti zpracovat čísla 

do statistické analýzy. Problém nastal u vyčíslení doživotního trestu těžkého žaláře, proto 

byla stanovena konstanta, že doživotnímu trestu těžkého žaláře odpovídá 35 let.  

Přicházely tedy v úvahu následující varianty výroků:  

a) číslovka či zlomek (v případe dočasného trestu na svobodě: zlomek je lomen 12, 

neboť rok má 12 měsíců, proto vychází u 3/12 jedna čtvrtina apod.) 

b) zproštěn 

c) smrt 

d) doživotí 

e) upuštěno (odsouzený byl uznán vinným, ale bylo upuštěno od uložení trestu) 

f) přerušeno (veřejný žalobce trestní řízení přerušil) 
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g) zastaveno (veřejný žalobce trestní řízení zastavil, platí i v případě odsunu) 

h) zrušeno podle § 224 trestního zákoníku, protože obviněný (obžalovaný) zemřel 

i) vyloučeno (spis byl vyloučen ze samostatného projednávání a další osud 

obžalovaného nebyl dohledán, tyto případy se vyskytly pouze u MLS Kutná Hora) 

j) postoupeno (spis byl postoupen řádnému soudu) 

 

Výzkumné otázky: 

1. Jaké připadaly varianty u vyneseného rozhodnutí?  

2. Jaký byl průměrný dočasný trest na svobodě (trest odnětí svobody)? 

 

11. Politické složení senátu 

Tato položka má za úkol odpovědět na otázku, zda byl senát složen podle klíče 

politických stran Národní fronty, resp. zda nedošlo k převaze jedné politické strany. 

Jednalo se spíše o jakýsi pokyn, resp. doporučení, které nebylo právně zakotveno.  

U Mladé Boleslavi se kromě čtyř povolených politických stran (Komunistická 

strana Československa – K, Československá strana národně socialistická – NS, 

Československá strana sociálně demokratická – SD, Československá strana lidová – L) 

nacházely i osoby bez politické příslušnosti, ze Svazu osvobozených politických vězňů 

v Turnově (SOPV), Ústřední rady odborů (ÚRO) a Krajské odborové rady (KOR). 

Důležité je, že je předsedové senátů MLS Mladá Boleslav považovali při vybírání soudců 

z lidu za politické strany ve smyslu dodržení onoho apolitického klíče. Pro účely této 

dizertační práce jsou tedy i ony považovány za politickou stranu z toho důvodu, aby byl 

reflektován faktický stav u onoho MLS.  

Pakliže každý ze soudců z lidu byl z jiné politické strany, senát byl seřazen 

správně (zapisováno ANO). Pokud senát seřazen správně nebyl, zapisovalo se NE. 

Bohužel v některých případech nebylo možné dohledat některé soudce z lidu, a tak tato 

položka nebyla vůbec vyplněna (N/A). Obdobný případ nastával, pokud se nacházel 

ve spisu pouze rozsudek (N/A).  

Údaje byly vypisovány z protokolů o hlavním přelíčení, kde se nachází jména 

soudců z lidu, spolu s výkladem jmenných seznamů MLS Mladá Boleslav, které měly 

u jednotlivých soudců z lidu zapsány jejich politickou příslušnost. 

Tato otázka nemohla být zkoumána u MLS Kutná Hora, jelikož se dochovaly 

seznamy soudců z lidu, ale bez politické příslušnosti. Vazba na politickou stranu byla 
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dohledána jen u několika osob (z celkového počtu 263 soudců z lidu dohledána jen u 

80 z nich). U MLS Praha tato otázka nemohla být zkoumána z obdobného důvodu.   

 

Výzkumné otázky: 

1. V kolika případech došlo ke „správnému“ vytvoření senátů k omezení vlivu různých 

politických stran? 

2. Pokud byl senát seřazen jinak s převahou nějaké politické strany, přehlasovali soudci 

z lidu předsedu senátu? Anebo správně složený senát spíše přehlasoval předsedu bez 

ohledu na politický klíč? 

 

12. Politický profil soudců z lidu 

Do této buňky byl vypsán politický profil soudců z lidu v senátu, což bylo možné 

využít při výkladu předchozí buňky 11, tedy zda (ne)byl senát složen podle politického 

klíče Národní fronty. 

Údaje byly zjištěny z protokolu o hlavním přelíčení, kde se nachází jména soudců 

z lidu, spolu s výkladem seznamů MLS Mladá Boleslav, které měly u jednotlivých soudců 

z lidu zapsány jejich politickou příslušnost. 

Tyto údaje mohly být vypsány i z protokolu u MLS Mladá Boleslav o nařízení 

hlavního přelíčení, pokud se tento dokument ve spisu nacházel. Ale tento způsob byl 

zavrhnut, neboť se někteří soudci z lidu k hlavnímu přelíčení vůbec nedostavili a museli 

za ně zaskočit náhradníci.  

Pokud informace chyběla, zapsalo se N/A. Pokud nebylo jasné, o kterého soudce 

z lidu se jedná (bylo uvedeno pouze příjmení, které bylo shodné pro dva soudce z lidu 

a každý z nich byl z jiné politické strany), byly vypsány všechny varianty. 

 

Výzkumné otázky: 

Finální složení senátu lze využít jako odpověď a vysvětlení anomálií v bodu 10 a 13. 

 

13. Přehlasování předsedy senátu 

Do této buňky byly zaznamenány údaje z poradních protokolů, zda bylo rozhodnuto 

jednomyslně (J) o výroku trestu a vině. Pokud byl soudce z povolání přehlasován, tak 

bylo i rozlišeno, v jaké otázce (zda viny, či trestu) byl předseda soudu přehlasován. 

Pokud byl přehlasován v otázce viny, tak byl i v trestu. Když hlasoval pro zproštění 

a všichni ostatní pro vinu, předseda potom zpravidla nehlasoval pro výši trestu. 
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Pokud byl přehlasován pouze v otázce trestu, tak nebyl přehlasován v otázce viny. 

Všichni byli jednomyslně pro vinu, ale soudci z lidu ho přehlasovali ve výši trestum. 

Často se stávalo, že u zproštěných rozsudků byli všichni soudci (z lidu i z povolání) 

jen podepsáni. V tomto případě se vycházelo ze závěru, že předseda nebyl přehlasován 

a do závorky bylo zapsáno N/A.  

 

Výzkumné otázky: 

1. Kolikrát byl předseda senátu přehlasován?  

2. Kolik procentuálně bylo přehlasováno předsedů v otázce viny? 

3. Kolik procentuálně bylo rozhodnuto majoritně? 

 

14. Revize retribuce v roce 1948 

U případů revize retribuce v roce 1948 byly údaje vypsány analogicky. MLS 

Mladá Boleslav si vedl dva odlišné seznamy: A. Revize navrhnutá veřejným žalobcem, 

B. Revize navržená odsouzeným, popř. jeho příbuzným.  

U MLS Mladá Boleslav byla většina případů otevřena v neprospěch pachatele, 

ale vyskytl se jeden případ, který byl otevřen na podnět odsouzeného, a nakonec byl 

zproštěn v revizi (viz dále). U MLS Kutná Hora byla situace mnohem komplikovanější. 

Podařilo se zjistit, zda byla provedena revize starého, tedy již rozhodnutého případu, a zda 

se jednalo o rozsudek MLS, krajského soudu Tk, anebo dokonce i TNK (trestní nalézací 

komise). 

Jak je vidět z metodiky a výzkumných otázek, téma dizertační práce bylo 

soustředěno na vysvětlení podstaty velkého retribučního dekretu, zařazení do souvislostí, 

a nakonec zodpovězení hlavních otázek, které se týkaly hmotněprávních ustanovení 

aplikovaných v praxi a zařazeného laického prvku a jeho významnosti s použitím všech 

dostupných spisů MLS v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře. Pro doplnění jsou uvedeny 

i sondy ze spisů MLS Praha. Spisy přinesly odpovědi na další otázky, které se týkaly 

rozhodovací činnosti, zostření trestů, ukládání vedlejších trestů, ale ty byly ponechány 

pro zpracování v kolektivní monografii, která bude výstupem zmiňovaného grantu 

GAUK. Výstupem též budou dva jmenné seznamy stíhaných osob před oběma MLS 

(ukázka je v příloze 31), které ovšem nebyly k práci přiřazeny jako přílohy, protože spisy 

prochází inventarizací a u jednotlivých spisů se budou měnit kartony. Tento seznam by 

tak byl aktuální pouze dočasně.  
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Při psaní této dizertační práce byly využity následující metody: Kromě 

deskriptivní metody byla využita při zpracování statistických dat neúplná induktivní 

metoda, protože některé spisy objektivně chybí, spolu s dedukcí, kvantitativní metodou 

a komparativní metodou při porovnání dvou MLS. Zároveň u MLS Praha byla využita 

metoda sondy. Při zpracování statistických dat jsem využila spolupráce s Bořivojem 

Vlkem a Janem Novákem, studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kteří 

se dlouhodobě zabývají zpracováním statistických dat a byli schopni na základě mnou 

vytvořených dat odpovědět na otázky, na které bych nebyla schopna odpovědět pouhou 

deskriptivní statistickou analýzou.  
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2. Příprava velkého retribučního dekretu 
Druhá světová válka přinesla v oblasti mezinárodního práva trestního něco, 

co nemělo do té doby obdoby. Od roku 1933 se v Evropě ustavil nacistický stát, jehož 

vedení politické, hospodářské a vojenské, ale také vědecké a kulturní, se dostalo do rukou 

zločinců. Tento stát provozoval zločinnost jako státní politiku nejprve v rámci svých 

hranic, později i mimo své hranice. Tehdejší mezinárodní trestní právo nebylo schopné 

včas adekvátně zasáhnout a druhá světová válka výrazně pozměnila jeho ráz. Spojenečtí 

právníci si museli pokládat do té doby nepoložené otázky: lze stíhat zločinnost přípravy 

a rozpoutání útočné války, tedy lze zatížit osobní a trestní odpovědností původce druhé 

světové války? Jak to bylo se zločiny, které byly páchány s úmyslem zotročit nebo 

vyhubit cizí národy a rasy jak v Německu, tak i mimo něj, z důvodů rasových, 

náboženských, národních nebo politických? A jak budou postiženi hlavní váleční 

zločinci, podle jakých zásad a jakým způsobem?  

Podíváme-li se na věc z dnešního pohledu, odpovědi na tyto otázky jsou již známé. 

Příprava a rozpoutání útočné války byly po válce souzeny u Mezinárodního soudního 

dvoru v Norimberku, před nímž byly stíhány jako nově formulované zločiny. A ony 

myšlenky byly dále rozváděny v průběhu druhé poloviny 20. století navazujícími 

mezinárodními konvencemi. Podíváme-li se na věc ale očima pamětníků a právníků, kteří 

se podíleli na tvorbě nových právních norem mezinárodního trestního práva, prosazení 

těchto myšlenek bylo mnohem složitější, než by bylo navenek zřejmé. Podařilo 

se to i díky iniciativě gen. JUDr. Bohuslava Ečera,66 který se v průběhu druhé světové 

války proslavil jako odborník na mezinárodní právo trestní a který prosadil zásadní 

myšlenky, na nichž byla postavena spojenecká retribuce.  

Retribuce, pojem vycházející z latiny, znamená v právním slova smyslu stíhání 

zločinů, kterých se dopustili nacisté a jejich pomahači na československém lidu. 

Retribuční justice vycházela z odpovědnosti státu za řešení trestných činů dopadením 

                                                
 
66 Generál justiční služby Bohuslav Ečer, narozen 31. července 1893, odborník na mezinárodní právo 
trestní, člen Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů, předseda čs. delegace 
u Mezinárodního vojenského tribunálu pro potrestání válečných zločinců v Norimberku 
a soudce ad hoc Mezinárodního soudního dvora v Haagu. V květnu 1945 byl vyslán v čele týmu 
do Wiesbadenu, kde pomáhal spojeneckým vojenským úřadům při stíhání válečných zločinců. Zasloužil se 
o vydání významných nacistů československé justici, mj. Karla Hermanna Franka a Kurta Daluegeho, kteří 
byli odpovědni za vypálení Lidic. V letech 1948–1950 působil jako profesor mezinárodního práva trestního 
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Po jejím zrušení odešel do invalidního důchodu a zůstal 
v hledáčku Státní bezpečnosti. Zemřel 14. března 1954 v Brně. 
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a spravedlivým potrestáním jejich pachatelů. Snahy o retribuční spravedlnost lze nalézt 

již u raně středověké církve, která se prostřednictvím státu pokoušela prosadit křesťanské 

hodnoty a způsob života (Dekreta Břetislavova z roku 1039). V západní a střední Evropě 

docházelo k postupnému nahrazování soukromé svépomoci (krevní msty, války rodů 

a výkupného) veřejným zájmem na dopadení a postihu zločinců asi od 13. století. Jelikož 

v konceptu retribuce byl trestný čin chápán zejména jako útok proti státu, způsobení újmy 

pachateli a jeho morální zavržení a stigmatizace byly chápány jako vhodné prostředky 

ochrany společnosti před další kriminalitou. Ve středověku byl tento koncept trestní 

spravedlnosti velice pokrokový, ovšem koncem 20. století se stal nefunkčním 

a zastaralým pro svoji vysokou finanční nákladnost a nízkou efektivitu. Proto byl 

v mnohých případech doplňován nebo v případech méně závažné kriminality 

i nahrazován novým konceptem restorativní justice, která chápe trestný čin primárně jako 

konflikt mezi pachatelem a obětí, nikoliv jako útok pachatele na zájmy státu. 

Maximalizuje dobrovolnou participaci pachatelů na odčinění následků jejich činů.67 

Exilové vlády v Londýně (včetně československé) upozorňovaly velmoci 

na zločiny páchané na jejich území a podaly v tomto smyslu velmocím řadu memorand. 

Pro československou diplomacii měla v první fázi války největší význam aktivita polské 

exilové vlády.68 Ve společné polsko-československé deklaraci z 11. listopadu 1940 (jež 

byla přípravným aktem k poválečnému bližšímu spojení obou zemí) bylo konstatováno, 

že násilí a zvěrstva, kterým byly oba státy vystaveny, neměly v lidské historii obdoby. 

Nacisté zde prováděli násilná vysídlení, nasazení stovek a tisíců mužů a žen na nucené 

práce v Německu, masové popravy a deportace do koncentračních táborů, ničení 

veřejného a soukromého majetku, vyhlazení intelektuální třídy a kulturního života a mj. 

i perzekuce na základě náboženského přesvědčení.69 O měsíc později v prosinci 1940 

uveřejnila polská vláda separátní stanovisko, ve kterém kritizovala německou politiku 

odnárodnění v Polsku, což bylo v rozporu s mezinárodním právem a haagskými 

konvencemi z roku 1907 (míněna zřejmě Haagská úmluva o zákonech a obyčejích války 

pozemní), aj. 

                                                
 
67 HENDRYCH, Dušan (et al.). Právnický slovník. Praze: C.H. Beck, 2009, s. 928. 
68 Srov. KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. 
Praha: Linde, 2002, s. 195.  
69 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.). Od uznání 
československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu 1940–1941, sv. 1, 16. červen 
1940–30. duben 1941. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, dokument č. 80, s. 188–189. 
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Zejména v počátečním období 2. světové války se ovšem někteří diplomaté 

v britském ministerstvu zahraničí ke zprávám o německých (ale i sovětských) válečných 

zločinech na okupovaném území stavěli zdrženlivě a nechtěli se vázat žádnými 

oficiálními akty v otázce eventuálního potrestání válečných zločinců.70 

První významná deklarace devíti okupovaných zemí byla podepsána 

ve Svatojakubském paláci 13. ledna 1942 a vešla ve známost pod názvem Svatojakubská 

deklarace či deklarace St. James,71 podepsaná zástupci Belgie, Československa, Řecka, 

Lucemburska, Nizozemí, Norska, Polska, Jugoslávie a Francouzského národního výboru. 

Signatáři se v ní zavázali podle bodu 3 potrestat podle práva a spravedlnosti viníky nebo 

osoby odpovědné za tyto zločiny, kteří je nařídili, prováděli nebo se jich účastnili, 

a současně podle bodu 4 odevzdat viníky a odpovědné osoby bez rozdílu národní 

příslušnosti spravedlnosti a provést vyhlášené rozsudky. Československo zprvu počítalo 

i s možností, že by mohlo soudit Adolfa Hitlera. 

Z československé strany pak na mezinárodní scéně zesílilo toto úsilí o potrestání 

po nacistické perzekuci po atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942, kdy 

československá vláda adresovala spojeneckým vládám dvě deklarace (jednu po atentátu 

z 29. května 1942, druhou po vyhlazení Lidic 17. června 1942), v nichž upozornila 

na zvěrstva prováděná okupační správou a zdůraznila nutnost potrestání německých 

zločinů. 

První prohlášení z 29. května 1942 bylo přijato po vzrušené debatě na schůzi čsl. 

exilové vlády s cílem zveřejnit stanovisko k perzekucím v protektorátu, přestože tehdy 

členům vlády nebylo jasné, kdo atentát spáchal. Vláda se v deklaraci obracela „ke všem 

spojeneckým národům a ke všem slušným lidem ve světě, aby pranýřovala ničemnost 

Němců Hitlerem vedených a za něho odpovídajících.“ Kromě toho vláda požadovala 

potrestání válečných zločinců: „Začínají-li už vraždit celé rodiny, je to zvěrstvo jedinečné 

v dějinách a zvou tím na sebe podle přikázání Božích i lidských spravedlivou odplatu. 

Nebude ve světě míru a práva, nebudou-li německé zločiny přísně potrestány 

                                                
 
70 KUKLÍK, Jan. c. d., s. 196. 
71 Její plné znění je v NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.). 
Československá zahraniční politika v roce 1942, sv. I, 1 1..–31. 7. 1942. Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, Historický ústav AV ČR, 2010, dokument č. 9, s. 77–78.  
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a nesjednají-li spojenci záruk, aby se německý národ nemohl už nikdy odvážit nové 

válečné výpravy proti světu.“72  

Anglická mutace onoho prohlášení byla zaslána spojeneckým vládám 2. června 

1942 s průvodním dopisem, ve kterém byl vyzdvihnut atentát jako projev legitimního 

odporu československého lidu na Heydrichův teror od jeho příchodu do Prahy 28. září 

1941. Čsl. vláda protestovala proti perzekuci čsl. lidu, tedy proti těmto barbarským 

aktům, které nestydatě popíraly všechny principy humanity a spravedlnosti a vyzývala 

k retribuci osob, které byly odpovědné za tyto zločiny s odkazem na Svatojakubskou 

deklaraci.73  

Druhé vládní prohlášení ze 17. června 1942 se vztahovalo přímo k nacistickým 

zločinům na území protektorátu, k perzekuci českého obyvatelstva po atentátu 

na R. Heydricha a k vypálení Lidic.74 Den předtím na předporadě vlády ministr sociální 

péče František Němec vyslovil pochybnosti, zda takové prohlášení nevyvolá větší 

bestialitu Němců, obdobně vyjádřil pochybnosti i ministr financí Ladislav Feierabend 

zejména s publikací před datem 18. června, což byl poslední den vyhlášené amnestie pro 

účastníky atentátu či jejich pomocníky. Prezident Edvard Beneš ovšem byl toho názoru, 

že musí být učiněn rozhodný krok vůči spojencům, kteří se ve věci chovali s rezervou. 

Výsledkem diskuze na vládě bylo prohlášení čsl. vlády, jež zastávala pevné stanovisko 

v postihu pachatelů zločinů páchaných na čsl. občanech (vč. A. Hitlera), ale i kolaborantů 

a domácích zrádců. Svoje stanovisko opět podepřela Svatojakubskou deklarací a zavázala 

se k vytvoření nového retribučního právního předpisu: „Československá vláda připraví 

a zařídí také sama vše, čeho je třeba, aby ihned po osvobození od nepřátelské okupace 

soudily a trestaly viníky soudy k tomu stanovené tresty mimořádnými a nejpřísnějšími.“75  

                                                
 
72 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.). Zápisy ze schůzí 
československé vlády v Londýně 1942, díl II [1942]. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, Masarykův 
ústav a Archiv AV ČR, 2011, 55. schůze 29. května 1942, s. 351.  
73 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.). Československá 
zahraniční politika v roce 1942, sv. I, 1. leden–31. červenec 1942. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 
Historický ústav AV ČR, 2010, dokument č. 144, s. 313–317. 
74 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.). Zápisy ze schůzí 
československé vlády v Londýně 1942, díl II [1942]. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, Masarykův 
ústav a Archiv AV ČR, 2011, 57. schůze 17. června 1942, s. 388. 
75 Ona deklarace byla zaslána v anglickém překladu s doprovodnou nótou státního tajemníka ministerstva 
zahraničních věcí Huberta Ripky diplomatickým zástupcům americké, belgické, britské, čínské, egyptské, 
jugoslávské, lucemburské, mexické, nizozemské, norské, polské, řecké a sovětské vlády, dále vysokým 
komisařům pro Austrálii, Jižní Afriku, Kanadu a Nový Zéland, a komisaři zahraničních věcí Francouzského 
národního výboru. NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.). 
Československá zahraniční politika v roce 1942, sv. I, 1. leden–31. červenec 1942. Praha: Ústav 
mezinárodních vztahů, Historický ústav AV ČR, 2010, dokument č. 169, s. 352–355. 
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Spojenci odpověděli na tyto bestiality mj. zahájením diskuze o poválečné 

retribuci. Ještě do 30. října 1943 nebylo jasné, jakým způsobem budou váleční zločinci 

postiženi, podle jakých zásad a ani moskevská dohoda z 30. října 1943, resp. 1. listopadu 

1943, podepsaná Velkou Británií, USA a Sovětským svazem, nepřinesla přesnou 

odpověď. Definitivní vymezení bylo stanoveno až londýnskou dohodou z 8. srpna 1945 

sjednanou mezi čtyřmi spojenci (Velká Británie, USA, Sovětský svaz a Francie). 

Moskevská dohoda přinesla sice velice důležitou zásadu, že ti němečtí váleční 

zločinci, jejichž zločiny nešlo zvláště zeměpisně umístit (např. páchali zločiny na území 

několika spojeneckých států), měli být potrestáni společným rozhodnutím spojeneckých 

vlád, ostatní měli být navráceni do zemí, kde spáchali své zločiny. Co ovšem znamenalo 

ono společné rozhodnutí spojeneckých vlád? Tehdy se ještě nevědělo, zda bude nutné 

zřídit spojenecký soud sui generis, nebo potrestat hlavní zločince bez soudu jakýmsi 

politickým aktem. Inspirací pro tento politický akt byl sto let starý případ potrestání 

Napoleona I. Vídeňským kongresem v roce 1815 a prohlášení ho za nepřítele světa, který 

podléhá veřejné pomstě. Postavil jej tedy „mimo zákon“ a Napoleon byl odevzdán jako 

vězeň do vazby Velké Británie. Tento koncept byl nakonec odmítnut. 

S blížícím se koncem druhé světové války bylo jasné, že po celé Evropě budou 

tisíce válečných zločinců, kteří by měli být souzeni za spáchané zločiny, protože pokud 

by „tyto surovosti zůstaly nepotrestány, zanechaly by se (v Evropě) miliony 

frustrovaných a rozčarovaných lidí“.76 

Nedlouho po podepsání moskevské deklarace proběhl v Sovětském svazu první 

soudní proces77 (Kharkov Trial, česky charkovský proces), který odkazoval na články 

moskevské deklarace. Stíhané trestné činy byly spáchány na území Sovětského svazu, 

proto byly souzeny před sovětským soudem podle sovětského trestního zákoníku.78 

                                                
 
76 Slova amerického právníka Murray C. Bernays z 15. září 1944. SMITH, Bradley (ed.). The American 
road to Nuremberg: The documentary record, 1944–1945. Stanford: Hoover Inst. Press, 1982, dokument 
č. 16, s. 33.  
77 K dalším procesům v SSSR viz WEIGELT, Andreas (ed.). Todesurteile sowjetischer Militärtribunale 
gegen Deutsche (1944–1947): Eine historisch-biographische Studie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2015. 488 s. ISBN 3525369689; nebo ZEIDLER, Manfred. Stalinjustiz contra NS-Verbrechen: Die 
Kriegsverbrecherprozesse gegen deutsche Kriegsgefangene in der UdSSR in den Jahren 1943–1952. 
Dresden: Annah – Arendt – Institut für Totalitarismusforschung, 1996. 84 s. ISBN 3931648087. 
78 Obžalovaní byli souzeni podle dekretu prezídia Nejvyššího sovětu SSSR z 19. dubna 1943, o opatřeních 
k potrestání německých fašistů vinných z vraždy a mučení sovětských civilistů a válečných zajatců z řad 
Rudé armády, také zrádců vlasti z řad občanů Sovětského svazu a jejich pomahačů. Preambule onoho 
dekretu mířila na „německá, italská, rumunská, maďarská a finská fašistická monstra (...) stejně jako na 
zrádce mezi sovětským obyvatelstvem“. Je tedy evidentní, že uvedený dekret měl stíhat primárně evropské 
válečné zločince a místní kolaboranty. von LINGEN, Kerstin. War Crimes Trials in the Wake of 
Decolonization and Cold War in Asia 1945–1956. Heidelberg 2016, s. 248. 
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Zajímavostí tohoto procesu bylo, že se odehrál ještě v průběhu druhé světové války 

(ve dnech 15.–18. prosince 1943). Veřejný žalobce též potvrdil stanovisko LIA 

k potrestání nadřízených osob (Hitlera a dalších osob) podle trestního práva jejich obětí.79 

Nutno dodat, že Sovětský svaz tyto procesy (další se konal o rok později v Majdanku)80 

propagandisticky využil na územích, které postupně osvobozovala Rudá armáda. 

Zásady moskevské deklarace byly převzaty, zpřesněny a rozšířeny v tzv. 

londýnské dohodě. Jednání byla zahájena 26. června 1945 v Londýně a týkala se jich 

i  konference v Postupimi. Tato londýnská dohoda čtyř velmocí konečně upravila otázku 

potrestání válečných zločinců a ustavila Mezinárodní soudní tribunál. V jeho statutu 

publikovaném v Československu pod č. 164/1947 Sb.81 došlo k vymezení zločinů proti 

míru (nově vymezené osnování, podněcování nebo podniknutí útočné války nebo války 

narušující mezinárodní smlouvy, dohody nebo záruky, anebo účast na společném plánu 

nebo spiknutí k provedení uvedených činností82), válečných zločinů (tj. porušení zákonů 

války nebo válečných zvyklostí, vč. vraždy, zlého nakládání, deportacím civilního 

obyvatelstva z obsazeného území nebo v něm otrocké práci, nebo pro jakýkoliv jiný účel, 

vraždu válečných zajatců nebo osob na moři aj.) a zločinů proti lidskosti (vražda, 

vyhlazování, zotročování, deportace nebo jiné nelidské činy spáchané proti jakémukoliv 

civilnímu obyvatelstvu před válkou nebo za války, nebo pronásledování z politických, 

rasových či náboženských příčin).  

Londýnská dohoda rozdělila válečné zločince do dvou kategorií. Do první 

kategorie spadali ti váleční zločinci, kteří měli být postaveni před Mezinárodní vojenský 

tribunál (tj. vůdcové, organizátoři, podněcovatelé a spoluviníci, kteří se zúčastnili při 

osnování nebo provádění společného plánu nebo spiknutí k provedení některého 

                                                
 
79 ETCHER, Bohuslav. The lessons of the Kharkov trial, London 1944, s. 16.  
80 V procesu Majdanek (22. listopad–2. prosinec 1944) stanulo před sovětsko-polským speciálním trestním 
tribunálem v Lublinu šest funkcionářů působících v tamním vyhlazovacím táboře. Mezi obžalovanými se 
nacházeli Anton Thernes, Wilhelm Gerstenmeier, Hermann Vögel, Kapo Edmund Pohlmann, Theodor 
Schöllen, Kapo Heinrich Stalp. Všichni odsouzeni k trestu smrti a popraveni 3. prosince 1944 až na 
Pohlmanna, který spáchal sebevraždu o den dříve. Popravě přihlíželo dle sovětského tisku 20 tisíc diváků. 
BASS, Gary Jonathan. Stay the Hand of Vengeance: The politics of war crimes tribunals. New Jersey: 
Princeton University Press, 2002, s. 194. 
81 Některé pasáže v překladu do češtiny kritizuje BECKMANN, Rudolf. Hitlerova válka proti 
Československu ve světle mezinárodního práva. Praha: Orbis, 1948, s. 38. „Initiation“ dle něj bylo 
přeloženo nesprávně jako „podněcování“, které v sobě obsahuje určitou intenzitu subjektivní stránky, 
kterou nevyjadřuje žádná z dalších tří jazykových mutací. 
82 Tamtéž, s. 38. 
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ze zmíněných zločinů), ostatní měli být vydáni těm zemím, kde páchali své zločiny.83 

Nové normy mezinárodního trestního práva byly připraveny, práce spojeneckých 

právníků skončila a poválečná retribuce ať již na mezinárodní, či národní úrovni mohla 

začít. 

Odpovědí československé vlády na spáchané zločiny měly být tzv. retribuční 

dekrety, v jejichž přípravě rozhodující úlohu sehrála československá exilová vláda 

v Londýně, resp. orgány jí zřízené k tomuto účelu.84 Normotvorná činnost v rámci 

exilového státního zřízení byla vykonávána tzv. ústavními dekrety, dekrety prezidenta 

republiky a nařízeními vlády. Právním základem pro jejich vydávání se stal ústavní dekret 

č. 2/1940 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné, který reagoval 

na mimořádnou situaci, do níž se Československo dostalo, a to ne vlastní vinou. Navíc 

zákon č. 121/1920 Sb. z.  a n., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky 

(dále jen Ústava z roku 1920) tuto situaci nepředpokládala a neřešila. Paragraf 2 onoho 

zmíněného dekretu stanovil, že zákonodárná činnost měla být v nezbytných případech 

vykonávána prostřednictvím ústavních dekretů a dekretů prezidenta republiky vydaných 

na návrh vlády a spolupodepsaných prezidentem a předsedou vlády, respektive ministry 

odpovědnými za jejich provedení.85  

Po vydání ústavního dekretu č. 12/1942 Úř. věst. čsl.86 si prezident před vydáním 

dekretů musel navíc vyžádat poradní zprávu Státní rady, která plnila funkci poradního 

orgánu prezidenta a prozatímního státního zřízení ČSR. Na přípravě dekretů prezidenta 

republiky a přípravě poválečného zákonodárství se podílela i Právní rada vytvořená 

rozhodnutím prezidenta republiky na návrh vlády 4. února 1942.87 Právní rada zastávala 

funkci poradního a kvazisoudního orgánu, jehož úkolem bylo podávat právní posudky při 

                                                
 
83 K retribuci v jednotlivých státech vzniklo mnoho publikací. Z nejnovějších byla zmíněna již od von 
LINGEN, Kerstin. c. d., DEÁK, István. c. d; HEYDECKER, Joe J.; LEEB, Johannes. Der Nürnberger 
Prozeß. Köln: KiWi-Taschenbuch, 2015. 592 s. ISBN 3462032402.  
84 Dále k dekretům viz KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. Benešových dekretů. Praha: Linde, 2002, s. 28. 
85 Jejich celé znění se nachází v JECH, Karel; KAPLAN, Karel. Dekrety prezidenta republiky 1940–1945: 
Dokumenty. 2. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 
86 Celé znění dekretu byl: ústavní dekret presidenta republiky č. 12/1942 Úř. věst. čsl., jímž se mění ústavní 
dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940 číslo l Úředního věstníku československého, 
o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky, 
ve znění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 24. listopadu 1941 číslo 3 ex Úředního věstníku 
československého. 
87 KUKLÍK, Jan. Právní rada v londýnském exilu za druhé světové války. In: Acta Universitatis Carolinae. 
Iuridica. Praha: Karolinum, 1997, č. 2, s. 33–46. Nejnověji HUBENÝ, David. Právní rada státního zřízení 
československého. In SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, 
svazek VI. Plzeň; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing 
s.r.o., 2016, ISBN 978-80-7380-641-5; 978-7418-268-6, s. 66–69. 
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přípravě osnov normativních aktů exilového státního zřízení rozhodnutím orgánů 

exilového státního zřízení. A stejnou procedurou prošla i diskuze o dekretu prezidenta 

republiky č. 6/1945 Úř. věst. čsl., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich 

pomahačů a o mimořádných lidových soudech (dále jen londýnská verze dekretu). 

Příprava londýnské verze dekretu začala fakticky až ve druhé polovině roku 1942, 

kdy ministerstvo spravedlnosti na základě vládního prohlášení ze 17. června 1942 bylo 

pověřeno vypracováním onoho dekretu (Jaroslav Stránský požádal už 14. března 1942 

Právní radu o doplnění platného trestního zákona v oné problematice). Na návrh ministra 

spravedlnosti podle § 5 stanov Právní rady zahájila Právní rada přípravné práce v oboru 

trestní represe v souvislosti s činy okupantů a jejich pomahačů. Za spoluúčasti právníků 

z různých oborů státního zřízení zřídila 3 subkomise, které pracovaly mj. na posouzení 

rozsahu trestných činů, jež mají být do dekretu zahrnuty, pro soudní řízení a pro 

mezinárodní otázky související s retribucí.88 Kromě členů Právní rady a úředníků 

ministerstva spravedlnosti se na práci podíleli i právníci z dalších ministerstev 

a z Kanceláře prezidenta republiky. Ministerstvo vnitra vedle toho bylo pověřeno 

shromažďováním důkazního materiálu a spolu s ministerstvem zahraničních věcí 

i přípravou čsl. seznamů válečných zločinců.89 

První subkomise se zabývala zásadními otázkami materiálního trestního práva, 

tedy zda postačovaly skutkové podstaty platného trestního československého práva 

k postižení všech „zavržitelných“ činů90 spáchaných na území Československa 

od 1. října 1938, popř. zda bude nutné doplnit materiální trestní právo o nové skutkové 

podstaty na ochranu státu, státního zřízení, jednotlivců aj. Mezi další významné otázky 

patřilo promlčení trestných činů spáchaných jak na území Československa, tak i v cizině, 

anebo otázka zpětné retroaktivity a k jakému datu. Měly by být zavedeny nové tresty, 

které byly neznámé československému trestnímu právu? A co otázka institutu účinné 

lítosti, aby vlastenecké činy měly za následek beztrestnost anebo mírnější potrestání 

trestných činů?91 Referentem této subkomise byl dr. Vladimír Clementis, mezi členy 

                                                
 
88 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 4. Inv. č. 3. Trestní právo, komise pro reformu 
trestního práva. Zpráva o zřízení 3 subkomisí z 20. listopadu 1942. 
89 Srov. KUKLÍK, Jan. c. d., s. 205. 
90 Terminologie zvlášť zavržitelných trestných činů byla upravena v zákoně č. 123/1931, o státním vězení. 
91 Návrh programu prací zvláštní komise o otázkách trestního práva odkazoval na nařízení ze dne 22. ledna 
1942, kterým byl zaveden nový trest „ztráty veřejné důvěry na doživotí anebo na určitý počet roků“. Ztráta 
této veřejné důvěry znamenala nejen ztrátu politických práv, ale i ztrátu způsobilosti provozovat různé 
živnosti, obchody a svobodná povolání. Tento trest mířil na členství v Quislingově organizaci Nasjonal 
Samling a podobné organizace, pomáhajících nepříteli. AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, 



 
 

40 

patřil npor. just. JUDr. Alois Buzrla, dr. Egon Schwelb, dr. Alois Pražák, dr. Hartmann, 

dr. Mayer-Harting, dr. Oldřich Maláč, dr. Václav Beneš, dr. Ján Paulíny-Tóth, kpt. just. 

JUDr. Karel Fink.92 

Druhá subkomise se zabývala soudní organizací a trestním řízením. Řešila 

primárně otázku, jakými soudy toto mimořádné trestní řízení bude provedeno. Přicházely 

v úvahu řádné trestní soudy, porotní,93 kmetské,94 vojenské anebo zvláštní, kterou budou 

kombinací řádných s kmetskými a vojenskými. Pokud by byly tyto nové trestní 

mimořádné případy předloženy řádným soudům, jak zařídit, aby 1. nebyla ohrožena 

soudní reorganizace v poválečné době, 2. nebyla zamezena spravedlnost v jiných 

právních případech, a 3. nebyla ohrožena možnost rychlého vyřízení případů? Mezi další 

významné otázky patřila i diskuze o laickém prvku, zřízení porotních soudů se zvláštním 

politickým a výchovným významem proti významným osobnostem (K. H. Frank, 

E. Moravec) a přípustnost opravných prostředků.95 Referentem byl dr. Egon Schwelb, 

dalšími členy dr. Ján Paulíny-Tóth, dr. A. Pražák, dr. Oldřich Maláč, dr. Vladimír 

Clementis, kpt. just. JUDr. Karel Fink, dr. Hartmann, npor. just. JUDr. Alois Buzrla.96 

                                                
 
k. 4. Inv. č. 3. Návrh dr. Schwelba na Program prací zvláštní komise o otázkách trestního práva z 22. června 
1942 či nedatovaný Program prací zvláštní komise o otázkách trestního práva. 
92 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 4. Inv. č. 3. Nedatovaný návrh na složení subkomisí 
pro studium otázek souvisejících s reformou platného čs. trestního zákonodárství. 
93 Porotní soudy byly pokládány za významnou záruku občanských svobod, proto jim byly svěřovány 
především delikty tiskové, politické, a zvláště závažné trestné činy. Skládaly se ze soudního dvoru 
(3 soudci) a z lavice 12 vylosovaných porotců, tzv. poroty. Ve dvacátých letech 20. století došlo k omezení 
příslušnosti porot, zejm. zákonem na ochranu republiky a zákonem č. 124/1924 Sb. z. a n., o změně 
příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek 
na cti. SOLNAŘ, Vladimír. Učebnice trestního řízení platného v zemi České a Moravskoslezské. Praha: 
Melantrich, 1946, s. 37. 
94 Kmetské soudy byly upraveny zákonem č. 124/1924 Sb. z. a n., o změně příslušnosti trestních soudů 
a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti. Jednalo se o sborové 
soudy první stolice, které rozhodovaly o zločinu křivého obvinění (§ 209–210 TZ), o urážce (§ 1 dle 
108/1933 Sb. z. a n.), pomluvě (§ 2), utrhání na cti (§ 3), výčitkách trestního stíhání nebo trestu (§ 4), když 
tyto činy byly spáchány obsahem tiskopisu (tiskové soudy urážkové). Rozhodovalo 5 soudců, z nichž 2 jsou 
přísedící z lidu (kmeti). BURŠÍK, Zdeněk. Trestní řád československý (pro potřebu stráže bezpečnosti). 
Praha: tiskem B. Vašaty, 1934, s. 10–11, srov. SOLNAŘ, Vladimír. Učebnice trestního řízení platného 
v zemi České a Moravskoslezské. Praha: Melantrich, 1946, s. 37. 
95 Návrh programu prací zvláštní komise o otázkách trestního práva odkazoval na nařízení ze dne 22. ledna 
1942, kterým byl zaveden nový trest „ztráty veřejné důvěry na doživotí anebo na určitý počet roků“. Ztráta 
této veřejné důvěry znamenala nejen ztrátu politických práv, ale i ztrátu způsobilosti provozovat různé 
živnosti, obchody a svobodná povolání. Tento trest mířil na členství v Quislingově organizaci Nasjonal 
Semling a podobné organizace, pomáhajících nepříteli. AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, 
k. 4. Inv. č. 3. Návrh dr. Schwelba na Program prací zvláštní komise o otázkách trestního práva z 22. června 
1942 či nedatovaný Program prací zvláštní komise o otázkách trestního práva. 
96 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 4. Inv. č. 3. Nedatovaný návrh na složení subkomisí 
pro studium otázek souvisejících s reformou platného čs. trestního zákonodárství. 
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Třetí subkomise zpracovala otázky související s mezinárodním stykem, zejm. pro 

extradiční otázky. Referentem byl dr. Alfréd Drucker, dalšími členy dr. Adolf Procházka, 

Eduard Táborský, dr. Vladimír Vochoč, dr. Václav Beneš, Fedor Hodža, dr. A. Kunoši 

z ministerstva vnitra.97 

Mezi nejaktivnější členy subkomisí patřili A. Procházka, E. Schwelb 

a A. Drucker, dále E. Táborský z prezidentské kanceláře, Alexander Kunoši 

z ministerstva vnitra, V. Beneš, A. Pražák a T. Litmman z ministerstva spravedlnosti 

a Fedor Hodža.98  

Komise se sešla na první schůzi 14. července 1942. Prvním výstupem první 

a druhé subkomise byly osnova uvozovacího dekretu o pěti článcích, osnova zákona 

o trestných činech okupantů republiky a jejich pomahačů (hmotněprávní část s celkem 

14 paragrafy) a zákon o zvláštních soudech upravující soudní organizaci (18 paragrafů). 

Tento způsob uvozovacího dekretu a dvou zákonů s oddělenou hmotněprávní 

a procesněprávní částí byl stanoven záměrně s ohledem na „širší veřejnost domácí“, která 

by mohla mít problémy s pochopením podstaty dekretu prezidenta republiky.99 Tyto 

návrhy řešily hlavně dva hlavní problémy – vazbu na předmnichovské právo, zejména 

k zákonu na ochranu republiky, a problém formulace nových skutkových podstat. Tento 

návrh byl vypracován dr. Hartmannem a později odmítnut.100  

Práce těchto subkomisí byla následně předmětem ústního projednání v plenárních 

schůzích právníků ze všech oborů státní správy konaných 30. listopadu a 9. prosince 

1942. Právní rada následně přepracovala osnovu subkomisí podle námětů přednesených 

v diskuzi a podle politických direktiv a považovala ji pouze jako základ pro další diskuzi 

a práci za účasti i domácích právníků. Finální osnova zaváděla nové tresty, možnost 

vykonání trestu smrti na veřejném místě v případech mimořádného a politického dosahu, 

odsouzení zločince k nucené práci, což mělo posloužit k hospodářské obnově území 

zpustošeného území. Trestní řízení u těchto zvláštních soudů mělo být rychlé 

a jednoduché, ale přesto mělo obžalovanému zaručit minimum právní garance.101  

                                                
 
97 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 4. Inv. č. 3. Nedatovaný návrh na složení subkomisí 
pro studium otázek souvisejících s reformou platného čs. trestního zákonodárství. 
98 KUKLÍK, Jan. c. d., s. 205 a n. 
99 NA, Praha, fond Ministerstvo vnitra – Londýn, k. 95, Právní rada: zákony, sign. 2-4-6. Vysvětlivky 
k uvozovacímu dekretu, ve znění usneseném II subkomisí dne 26. října 1942.  
100 KUKLÍK, Jan. c. d., s. 205. 
101 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 4. Inv. č. 3. Odůvodnění, poznámky a vysvětlivky 
k osnově Právní rady (...) z 4. března 1943. 
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Ona osnova byla předložena 11. února 1943 ministru spravedlnosti. Elaborát byl 

přepracován do osnovy ministerstva spravedlnosti, resp. exilovým ministrem 

spravedlnosti Stránským102 za pomoci Ečera, československého vládního delegáta 

v pozdější UNWCC, s cílem navázat co nejvíce na platné právo a včlenit jej pokud možno 

do systému platného práva. Původní návrh totiž obsahoval úplný systém nových 

skutkových podstat, resp. takto to ministr spravedlnosti odůvodnil, přestože tento návrh 

spíše jen doplnil a terminologicky zpřesnil. Osnova Právní rady už tehdy počítala 

s rozdělením na trestné činy proti státu, proti osobám a majetku. Paragraf 1 upravoval 

zpřísnění trestních sazeb za některé zločiny dle zákona na ochranu republiky (později § 

1 ve velkém retribučním dekretu), § 2 se stíhalo členství i činovnictví ve vyjmenovaných 

organizacích (výčet nebyl taxativní), § 3 pamatoval na podporu fašistického hnutí 

(„veřejně vychvaloval, výslovně schvaloval nebo šířil nacistické nebo fašistické zásady“). 

Obdobně další paragrafy, dokonce § 8 pamatoval i na udání, které se později vtělilo do 

londýnského znění dekretu a vyústilo ve vznik samostatného paragrafu § 11 s názvem 

udavačství. Terminologicky odlišné bylo jen odlišení mimořádných lidových soudů, zde 

nazvaných stále jako zvláštní soudy. Výrazná odlišnost spočívala v pětičlenných 

senátech, které se měly skládat ze dvou soudců z povolání a tří soudců z lidu. Personální 

obsazení také nebylo odvislé od tvorby seznamů okresními národními výbory, jak tomu 

bylo v konečném znění. Dále již tato právní osnova nepočítala s přípustností opravných 

prostředků, ale připouštěla mimořádné opravné prostředky (zmateční stížnost 

k zachování zákona z důvodů v § 281 trestního řádu a § 4 zákona č. 91/1934 Sb. z. a n., 

o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech. A už tehdy byla stanovena hlavní a 

                                                
 
102	 JUDr. Jaroslav Stránský (15. ledna 1884, Brno – 13. srpna 1973, Londýn), český právník, politik, 
socialista a žurnalista, „muž vysokých morálních hodnot, kterému ale občas chybí odhodlání“. Narozen 
15. ledna 1884 v Brně jako nejstarší syn bývalého československého ministra obchodu. Absolvoval právo 
na Právnické fakultě Univerzitě Karlově v roce 1907. Stal se zakladatelem Národní demokratické strany, 
v roce 1925 ji však opustil a založil Národní stranu práce, která se spojila s národními socialisty v roce 
1929 v Československou národně socialistickou stranu. Působil jako poslanec do prosince 1938, v roce 
1939 emigroval. Stal se členem Státní rady, od roku 1941 byl exilovým ministrem spravedlnosti. Jako 
ministr spravedlnosti působil i v první vládě osvobozené republiky, v druhé vládě se stal náměstkem 
předsedy vlády, aby ve třetí vládě od června 1946 působil jako ministr školství. Během vládní krize 1948 
podal na protest demisi a následně v červenci 1948 znovu emigroval. Vysílal z redakce BBC a ze Svobodné 
Evropy pod jménem Jan Zedník, stal se členem Rady svobodného Československa, Národního výboru 
svobodného Československa a Ústavu dr. E. Beneše pro politické a sociální studium v Londýně. Zemřel 
12. srpna 1973 v Londýně. KALINOVÁ, Barbora. Jaroslav Stránský: Zapomenutý ministr školství. Praha, 
2003. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce prof. PhDr. Karel 
Rýdl, CSc; nebo ČANK, Martin. Jaroslav Stránský: Právník, žurnalista, politik. Olomouc, 1993. 
Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Miloš 
Trapl, CSc.	
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později velice kritizovaná zásada o vykonání trestu smrti do dvou hodin po vyhlášení.103 

Terminologicky byla stanovena působnost zákona na dobu zvýšeného ohrožení 

republiky, ale fakticky nebylo stanoveno žádné datum, protože se Právní radě jevilo toto 

datum jako politická otázka. Uvažovalo se o datu 29. září 1938 (Mnichovská konference), 

ale zvažovalo se jít i dále do historie: 30. leden 1933 (jmenování Hitlera kancléřem 

v Německu), 20. února 1938 (Hitlerův projev v rozhlase o utlačených Němcích 

v Československu), 11. března 1938 (vynucená demise vlády rakouského kancléře Kurta 

Schuschnigga), 12. či 13. března 1938 (anšlus Rakouska), 14. března 1939 

(„osamostatnění“ Slovenska) a 15. března 1939.104  

Bylo evidentní, že bude nutné kvůli zpětné retroaktivitě porušit jednu 

ze základních zásad trestního práva nullum crimen sine lege a nullum poena sine lege. 

Právní rada a pozdější političtí činitelé ovšem byli toho názoru (a toto stanovisko zastával 

Ečer), že zpětná platnost tohoto zákona byla nutná ve veřejném zájmu. Ostatně 

to odpovídalo i spojenecké politice – bylo nutné odsoudit nacismus a fašismus jako 

ideologie, ovšem to nebylo možné bez vyhlášení tohoto zákona bez zpětné platnosti 

až v poválečné Sbírce zákonů a nařízení. Právní rada tuto budoucnost vcelku brzy 

odhadla: již první MLS v Brně musel soudit a rozhodovat podle londýnského znění 

dekretu v době, kdy ještě oficiálně nebyl přijat dekret prezidenta republiky č. 19/1945 Sb., 

o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé. Prolomení zásady nullum poena 

ovšem bylo ospravedlněno tím, že se právě odkazovalo na předpisy a skutkové podstaty 

zákona na ochranu republiky.105 A ohledně nových skutkových podstat později ministr 

spravedlnosti obhajoval, že v členství a činovnictví ve zločineckých organizacích 

se pouze jedná o konkretizovanou formu „banditismu“.106 Stíhání propagace fašismu 

a nacismu v podstatě vznikla jako reakce na aktivistické články novinářů 

v protektorátu.107 

                                                
 
103 Srov. FROMMER, Benjamin. c. d., s. 131. 
104 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 4. Inv. č. 3. Odůvodnění, poznámky a vysvětlivky 
k osnově Právní rady (...) z 4. března 1943. Srov. KUKLÍK, Jan. c. d., s. 205. 
105 Tamtéž. 
106 NA, Praha, fond Státní rada – Londýn 1940–1945, Schůze výborů SR. Politický 1943, k. 96. Projev 
ministra spravedlnosti na 2. schůzi politického výboru Státní rady 7. prosince 1943. 
107  Jaroslav Stránský jmenovitě zmínil redaktora Vladimíra Krychtálka, který byl nakonec v retribuci 
odsouzen Národním soudem 22. dubna 1947 k trestu smrti a popraven. NA, Praha, fond Národní soud, 
k. 122–135. Spis TNS 8/47, Vladimír Krychtálek a spol. Srov. NA, Praha, fond Státní rada – Londýn 1940–
1945, Schůze výborů SR. Politický 1943, k. 96. Projev ministra spravedlnosti na 2. schůzi politického 
výboru Státní rady 7. prosince 1943. 
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Ministr proto požádal Právní radu tentokrát o připomínky k jeho návrhu.108 Tento 

postup byl ale později kritizován kvůli opomenutí role Právní rady, protože byl předložen 

vládě a Státní radě návrh od ministerstva spravedlnosti, nikoliv od Právní rady.109  

V průběhu přípravy retribuční normy čsl. vláda zareagovala prohlášením dne 

19. února 1943 na řeč v rozhlase státního tajemníka Úřadu říšského protektora 

K. H. Franka z 13. února. Odkazovala přitom na prohlášení ze 17. června 1942 

a k odpovědnosti za všechny německé zločiny spáchané na čsl. území nebo na čsl. 

občanech volala všechny pachatele, jejich návodce, pomocníky a nadržovatele.110 Čsl. 

vláda tak vymezila hlavní zásady, na kterých potom stála londýnská verze dekretu 

a v podstatě kopírovala zásady již projednané Právní radou. Volala po osobní 

odpovědnosti pachatelů rozdělených do tří skupin: v první řadě se jednalo o říšském 

kancléři A. Hitlerovi a členům jeho vlády, v druhé řadě o všech činitelích německé vlády 

a správy nacistické strany na čsl. území od Henleina, Franka až po Neuratha, Bertsche 

a Daluegeho, o všech německých úředních a vojenských osobách na čsl. území, o všech 

členech německého aparátu, vč. gestapa, oddílů SS, a nakonec o ostatních Němcích, kteří 

viníky (pachatele) byť i jen nepřímo podporovali nebo jejich jednání schvalovali. Stejně 

tak odpovědní měli být i domácí zrádci, kteří se provinili proti státu nebo lidu. 

Ministerstvu spravedlnosti pak čsl. vláda uložila urychlené vypracování osnovy nového 

zákona o potrestání viníků.111   

Po řadě interních porad Právní rady se konala 1. a 2. září 1943 společná schůze 

ministra spravedlnosti a jeho úředníků s Právní radou, ve které byly projednány 

připomínky k osnově ministerstva spravedlnosti.112 Finální osnova byla zaslána 11. září 

1943 prezidentu E. Benešovi s návrhem, aby Státní rada tuto osnovu projednávala bez 

ohledu na vládní návrh, aby bylo zřetelné, že pracuje paralelně s vládou a nezávisle 

                                                
 
108 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 4. Inv. č. 3. Trestní právo, záznam o poradě Právní 
rady konané 2. července 1943. 
109 NA, Praha, fond Ministerstvo vnitra – Londýn, k. 95, Právní rada: činnost 1942–45, sign. 2-4-17. 
Úvodem k posudku o elaborátu recepční normy meziministerské komise, PR 29/43. 
110 Pro zločin nadržování byl nadržovatel stíhán, pokud nezamezil spáchání trestného činu dle § 212 a 213 
trestního zákona. Stejně tak bylo stíháno i poskytnutí pomoci po činu (ukrýváním pachatele či stop 
trestného činu, pomáhání zatčenému k útěku). Na rozdíl od účastenství se poskytuje pomoc pachateli bez 
předchozího srozumění. K nadržování dále viz MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: Část obecná 
i zvláštní. Praha: Spolek československých právníků Všehrd, 1934, s. 225–227.  
111 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan; BÍLEK, Jan (eds.). Zápisy 
ze schůzí československé vlády v Londýně, díl III.I (leden–červen 1943). Praha: Historický ústav Akademie 
věd ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012, 82. schůze 19. února 1943, s. 145–146. 
112 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 2. Inv. č. 2. Zpráva o činnosti ministerstva 
spravedlnosti z června 1944. 
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na vládní osnově. E. Beneš ji zaslal 2. listopadu 1943 Státní radě a požádal ji, aby ji 

projednala nezávisle na vládní osnově. Poradní zpráva Státní rady měla pro futuro sloužit 

jako podklad pro vypracování budoucího znění zákonné předlohy poté, co bude „doma“ 

schválen oprávněnými představiteli osvobozeného národa. 

Státní rada následně na návrh předsednictva dne 15. listopadu 1943 svěřila 

vypracování poradní zprávy politickému výboru. Ten si zvolil za zpravodaje prof. PhDr. 

Vladimíra Klecandu. První jednání bylo zahájeno 7. prosince 1943 výkladem ministra 

spravedlnosti, v následné obsáhlé rozpravě byl vyslechnut i znalec oné problematiky Ečer 

(20. prosince 1943, zde zmínil již proběhlý Charkovský proces). Tato obecná rozprava 

následně vyplnila dalších šest schůzí (13. a 20. prosince 1943, 10., 17. a 18. ledna 1944 

a konečně 2. února 1944). Po krátké odmlce kvůli onemocnění zpravodaje bylo 

až 27. června 1944 zahájena na základě jeho referátu podrobná rozprava. Ta zabrala další 

čtyři schůze: 10. a 18. června a 19. a 25. července 1944. Podle výsledku této rozpravy 

referent vypracoval návrh poradní zprávy 17. a 23. srpna 1944, po provedených úpravách 

a doplňcích byla schválena 4. září 1944.113 

Kritika na tehdejší návrh ministra spravedlnosti padala už z úst místopředsedy 

Státní rady poslance Františka Uhlíře kvůli přísnému právnickému zpracování, i když 

se jednalo o otázky politické. Chyběl mu zde revoluční prvek.114 Připravovaný dekret 

kritizoval komunista Václav Nosek, který po válce jako ministr vnitra odpovídal 

za provádění tzv. malého retribučního dekretu. Doporučoval vyhlášení dekretu 

až na osvobozeném území, aby bylo vidět, že vychází z vůle národa (obdobný název 

zastával i prezident E. Beneš, s tímto stanoviskem nesouhlasila vláda).115 Dále byl pro 

zákon, který by postihl významné kolaboranty, na zbylé zločiny by postačovaly 

dosavadní právní předpisy. Poslanec Jozef Valo zas vyslovil naději, že problém potrestání 

válečných zločinců „bude vyřízen revolucí“,116 na to Arnošt Frischer reagoval, že je proti 

událostem obdobným Bartolomějské noci.117  

                                                
 
113 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 4. Inv. č. 3. Poradní zpráva Státní rady pro 
prezidenta republiky z 4. září 1944. 
114 NA, Praha, fond Státní rada – Londýn 1940–1945, Schůze výborů SR. Politický 1943, k. 96. Projev 
místopředsedy Státní rady Václava Noska 4. schůzi politického výboru Státní rady 20. prosince 1943. 
115NA, Praha, fond Státní rada – Londýn 1940–1945, Schůze výborů SR. Politický 1943, k. 96. Projev 
poslance Františka Uhlíře na 3. schůzi politického výboru Státní rady 13. prosince 1943. Srov. kritika přijetí 
velkého retribučního dekretu z pohledu DRÁBEK, Jaroslav. c.d., s. 106. 
116 NA, Praha, fond Státní rada – Londýn 1940–1945, Schůze výborů SR. Politický 1943, k. 97. Zápis 
ze 7. schůze politického výboru z 18. ledna 1944. 
117 Ing. A. Frischer odkazoval na události v noci z 23. na 24. srpna 1572, kdy došlo k masakru hugenotů 
ve Francii. 
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Kritika padala i na to, že byl návrh projednáván paralelně ve Státní radě a ve vládě. 

Zvláštní paralelní projednávání osnovy ve vládě a Státní radě bylo provedeno na pokyn 

prezidenta republiky, který zamýšlel získat poradní zprávu Státní rady, která by 

projednala osnovu bez ovlivnění názory a jednáním vlády.118 Kromě „pracovní duplicity“ 

při projednávání osnovy se objevily další sporné otázky: datum vyhlášení retribučního 

zákona, postižení příliš širokého okruhu lidí připravovanou osnovou, zpětná účinnost, 

posouzení viny německé vs. české a slovenské. V otázce potrestání významných zrádců 

převládal požadavek přísného potrestání Emila Háchy, ale vyskytly se i poznámky 

k možnosti potrestání některých poslanců v exilové vládě. V. Nosek pak přinutil 

J. Stránského k přepracování původní osnovy. Nakonec iniciativu k projednávání osnovy 

převzala vláda.119 

Stránský referoval o přípravě velkého retribučního dekretu 18. listopadu 1943 

na 111. schůzi vlády a přednesl hlavní zásady, na nichž by měla finální osnova stát. Tyto 

zásady poté sdělil i v československém vysílání BBC o tři dny později. Tři zásady byly 

dle ministra spravedlnosti nesporné a dvě sporné. Nesporný byl úmysl nespokojit 

se s platným právem a zřídit mimořádné soudy. Nesporná byla zpětná platnost nejen 

za činy trestné dle tehdejšího, ale i podle mimořádného práva. Mezi nesporné záležitosti 

patřil lidový charakter mimořádného soudu, urychlené trestní řízení a nepostižení 

nedobrovolných obětí, vč. úředníků, kteří jednali v mezích úřední pravomoci. Mezi 

sporné věci patřilo stanovení data zpětné platnosti (zda jít před datum mnichovské 

konference či nikoliv) a stanovení nových skutkových podstat, zejm. banditismus, 

tj. „zločin sám o sobě bez vyšetřování zakládá vinu“ (tj. pouhé členství v tlupách 

a organizacích).120  

Když měl Stránský informovat vládu o přípravě retribučního zákona 21. dubna 

1944, shrnul to takto: „Jen se řeklo, smrtí bude potrestán prezident Hácha, ministři 

a sekční šéfové. Převládala tendence potrestat vysoké byrokraty, ač připustili upozornění, 

                                                
 
118 NA, Praha, fond Státní rada – Londýn 1940–1945, Schůze výborů SR. Politický 1943, k. 97. Zápis 
z 8. schůze politického výboru z 2. února 1944. 
119 KUKLÍK, Jan. c. d., s. 208. 
120 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan; BÍLEK, Jan (eds.). Zápisy 
ze schůzí československé vlády v Londýně, díl III.2. (červenec–prosinec 1943). Praha: Historický ústav 
Akademie věd ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013, 111. schůze 18. listopadu 1943, s. 363–364. 
Srov. KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. „Benešových dekretů“: Dekrety prezidenta republiky 1940–1945, 
s. 207. 
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že se našli i v řadách lidu udavači.“121 Již na vládě se objevily první připomínky ohledně 

výkladu fašismu a nacismu: Stránský posouzení chtěl nechat na „soudci a státnímu 

návladnímu“, Slávik o tom pochyboval, Feierabend podotkl, že MLS „nemůže soudit 

vágní zločin“. Zajímavé na postoji Feierabenda je, že při psaní pamětí pozapomněl, 

že původně proti retribuci jako takové nebyl. Naopak – jeho největší obavou bylo, jak 

ty odsouzené lidi budou „žalářovat“, protože „kdyby byli pověšeni, bylo 

by to jednoduché.“122 Tehdy proti němu vystoupil státní ministr Hubert Ripka, 

co Feierabend vlastně chce: „Je lepší, prohlásí-li hned, že nechce retribuční zákon.“ 

A Feierabend explicitně prohlásil, že chce „retribuční zákon, který by pověsil nebo 

postihl 2–3 000 lidí“,123 přestože ve svých vzpomínkách uvedl, že byl zásadně proti ní.124  

Vláda pokládala za nutné vydat prohlášení, ve kterém by sdělila hlavní zásady 

potrestání válečných zločinců, jejich pomahačů a kolaborantů. Tento text byl přečten 

v československém vysílání BBC ministrem sociální péče Františkem Němcem 6. května 

1944.125 Projednávání osnovy retribučního dekretu bylo poté posledním bodem téměř 

každé schůze vlády, k jejímu projednání došlo až 23. června 1944 na 144. schůzi. 

Nakonec projednala připomínky Státní rady a definitivní znění schválila na své 162. 

schůzi dne 6. října 1944 (Stránský trval na podřízení veřejných žalobců ministerstvu 

spravedlnosti). Dekret následně podepsal prezident republiky a vyšel v Úředním věstníku 

československém pod č. 6/1945 Úř. věst. čsl. Byla zvolena forma dekret prezidenta 

republiky stejně jako později v novelizovaném a definitivním znění pod č. 16/1945. Dr. 

Rudolf Beckmann, čsl. zástupce z UNWCC ovšem vznesl námitku nezákonnosti tohoto 

dekretu neoznačeného jako „ústavní dekret“. Argumentoval tím, že dle § 94 odst. 3 

Ústavy z roku 1920 stanovoval, že „jen v řízení trestním mohou být zavedeny soudy 

výjimečné, a to pouze v případech zákonem předem stanovených a na dobu obmezenou.“ 

Ono „předem“ nepochybně znamenalo před spácháním činu, který měl být souzen 

výjimečným soudem. Trestní zákon dle zásady nullum crimen sine lege a nullum poena 

                                                
 
121 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan; BÍLEK, Jan (eds.). Zápisy 
ze schůzí československé vlády v Londýně, díl IV.2. (leden–červen 1944). Praha: Historický ústav Akademie 
věd ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, 135. schůze 21. dubna 1944, s. 510. 
122  NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan; BÍLEK, Jan (eds.). 
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně, díl IV.2. (leden–červen 1944). Praha: Historický ústav 
Akademie věd ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, 136. schůze 28. dubna 1944, s. 537. 
123 Tamtéž, srov. KUKLÍK, Jan. c. d., s. 209. 
124 Srov. FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické vzpomínky III. 2. vyd. Brno: Atlantis, 1996, s. 44. 
125 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan; BÍLEK, Jan (eds.). Zápisy 
ze schůzí československé vlády v Londýně, díl IV.2. (leden–červen 1944). Praha: Historický ústav Akademie 
věd ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, 137. schůze 5. května 1945, s. 595–597. 
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sine lege působí do budoucna, velký retribuční dekret byl typický ad hoc zákon, který 

výjimečně měl retroaktivní platnost. Právník Weyr poznamenal k této větě ústavní listiny: 

„Tím vyloučeny jsou veškeré výjimečné soudy ad hoc zřízené“.126 A MLS nepochybně 

byl výjimečným soudem. Velký retribuční dekret, zejm. svou zpětnou platností, 

pozměňoval ústavu. Ministerstvo spravedlnosti tento posudek dr. Beckmanna obdrželo, 

nicméně nezapracovalo.127 

 

2.1. Schválení definitivního znění a novelizace 
Zásady potrestání válečných zločinců stanovila nová československá vláda 

na osvobozeném území a formulovala je v tzv. Košickém vládním programu přijatém 

5. dubna 1945, kde v bodě IX. stanovila zásady pro potrestání válečných zločinů 

spáchaných nejen na národech Československa a na československém území, nýbrž 

i zločinů spáchaných na jiných národech. Vláda se zasadila o rychlé potrestání všech 

válečných provinilců, zrádců, vědomých a aktivních pomocníků „německých nebo 

maďarských utlačovatelů“, ale i pachatelů německé a maďarské národnosti, a to bez 

„průtahů, bez kolísání a shovívavosti vůči komukoliv“. Košický vládní program dále 

obsahoval závazek ke zřízení Národního soudu jak v českých zemích, tak i na Slovensku, 

a očistu státního a veřejného aparátu provedenou individuálním zkoumáním činnosti 

každého jednotlivce.128  

Osobou, která měla MLS uvést do činnosti, byl opět Jaroslav Stránský, ministr 

spravedlnosti v první vládě na osvobozeném území (někdy nazývaná 1. Fierlingerova 

či Košická vláda). Sám stál před nelehkou situací: jako ministr spravedlnosti byl nejenom 

odpovědný za finální podobu poválečného retribučního předpisu, ale i za to, že jeho resort 

v porevoluční době urychleně připraví podmínky pro zahájení činnosti MLS. Obrázek 

o živelnosti a revolučnosti této doby si můžeme udělat i díky sdělení Národního výboru 

pro Velké Brno (později Národní výbor zemského hlavního města Brna) o situaci v Brně, 

která si vyžadovala bezodkladné ustanovení MLS Brno. V tamní věznici bylo zajištěno 

asi 1600 osob, z toho 1500 byli Němci a zbytek Češi. Obyvatelstvo Brna se srocovalo 

před vězením a žádalo okamžité souzení a potrestání těchto osob. Situace byla tak 

                                                
 
126 WEYR, František. Soustava československého práva státního. Praha: Fr. Borový, 1924, s. 319. 
127 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. Připomínky k velkému 
retribučnímu dekretu dr. Beckmanna z 12. října 1945.  
128 NA, Praha, fond Ministerstvo vnitra – Londýn, k. 219, sign. 2-51-13. Návrh programu nové 
československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků, nedatováno. 
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závažná, že byl tento národní výbor nucen umístit před vězení kulomety a hrozilo, že buď 

budou zajištěné osoby lynčovány, nebo národní výbor k jejich ochraně bude nucen střílet 

do českého lidu. Stránský operativně zakročil a zajistil vše potřebné k ustanovení tohoto 

MLS, včetně jmenování všech nutných osob pro zahájení činnosti MLS Brno.129 Ten tedy 

jako první a poslední zahajoval svoji činnost podle londýnského dekretu, a jeho činnost 

neušla ani pozornosti britského Foreign Office.130 Tento MLS soudil podle londýnského 

dekretu až do 8. července 1945, neboť druhý den nabyl účinnosti velký retribuční dekret. 

A právě toto krátké období můžeme považovat za první retribuční etapu s ohledem na to, 

podle jakého právního předpisu MLS v praxi soudily.  

Borák dělí retribuční období na dvě období: první období retribuce od 6. března 

1945 do 4. května 1947 a jejich obnovu 2. dubna 1948–31. prosince 1948. Toto dělení 

ale není přesné. Jednak protože došlo v rozmezí od 6. března 1945 do 4. května 1947 

k novelizaci hmotněprávní části velkého retribučního dekretu, jednak protože retribuce 

probíhala i v období od 5. května 1947 do 1. dubna 1948, ale nebyla účinná procesní část 

onoho dekretu (řádné soudy, které převzaly neskončené případy od MLS, soudily podle 

hmotněprávní části, jinak podle platných trestních předpisů). Retribuci lze tedy rozdělit 

na dobu příprav v exilu, která skončila 6. březnem 1945 přijetím londýnského verze 

dekretu. Poté nastala krátká etapa aplikace podle londýnské verze dekretu. První týdny 

po osvobození byly též poznamenány revoluční očistou, kterou vychvalovala pouze 

poúnorová literatura,131 která ovšem opomíjela fakt, že toto období primárně 

poznamenalo vyřizování si osobních účtů.  

V jejím průběhu došlo k novelizaci osnovy londýnského dekretu, která byla 

předložena Stránským na předsednictvu vlády 4. června 1945. Až na výjimky se kryla 

s původním zněním londýnské verze dekretu. Mezi největší změny patřila úprava 

preambule, (staro)nová skutková podstata udavačství v § 11 a upravené formulace osnovy 

                                                
 
129 PIONTKOVÁ, Kristýna. Praxe Mimořádného lidového soudu v Brně. Brno, 2013. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Autorka ovšem vybrala jen několik náhodných případů bez 
statistického zhodnocení, protože to nebylo cílem její diplomové práce. 
130 The National Archives, London, fond Foreign Office (FO) 371, sign. 47163. Zpráva o zřízení MLS 
z 23. července 1945. Srov. ČERNÝ, Vladimír. Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu 
v Brně a jejich osudy v letech 1945–1956. In ARBURG, Adrian von; DVOŘÁK, Tomáš; KOVAŘÍK, 
David a kol. (eds.). Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno 2010, s. 393–435 
a KUKLÍK, Jan; NĚMEČEK, Jan. Osvobozené Československo očima britské diplomacie: Zprávy britské 
ambasády z Prahy v roce 1945. Praha: Karolinum, 2010. 550 s. ISBN:978-80-246-1849-4. 
131 Srov. DVOŘÁKOVÁ, Eva; LESJUK, Petr. Čs. společnost a komunisté v letech 1945–1948. Praha: 
Svoboda, 1967, s. 43. 
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podle výsledky rozpravy. Taktéž Stránský přednesl osnovu dekretu, který měl zřizovat 

Národní soud, později vydaný pod číslem 17/1945 Sb., o Národním soudu.132 

Původně počítal se vznikem dvou soudů – v Praze a Brně, ale nakonec se rozhodl 

o zřízení jednoho kvůli technickým důvodům. Byla zdůrazněna i otázka propadnutí jmění 

ve prospěch státu za povinnou součást vyneseného trestu u obou dekretů. To zajímalo 

zejména náměstka předsedy vlády Klementa Gottwalda, aby se na to nezapomnělo.133 

Účinnost velkého retribučního dekretu nastala 9. července 1945 a platil pouze v českých 

zemích. Základní retribuční normou se pro Slovensko stalo nařízení SNR č. 33/1945 Sb. 

nar. SNR, o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a o zřízení 

lidového soudnictví. Nařízení nenavazovalo na předmnichovský zákon č. 50/1923 Sb., 

na ochranu republiky, ani na žádnou jinou československou normu, v čemž dnes můžeme 

spatřovat i vyjádření postoje SNR k otázce nepřetržité právní kontinuity ČSR. Došlo 

ke vzniku právního dualismu, ale původní odkazy na trestní zákon platný na Slovensku 

(zák. čl. 8/1878) ve velkém retribučním dekretu zůstaly. 

Spolu s velkým retribučním dekretem a dekretem o Národním soudu bylo 

publikováno i prováděcí vládní nařízení č. 18/1945 Sb., které upravovalo podmínky 

složení slibu soudců z lidu působících u mimořádných lidových soudů a Národního 

soudu, odměna za jejich funkci a přidělení kancelářského personálu. Bohužel 

neupravovalo žádné sankce v případě řádného neplnění povinností soudce z lidu, což 

si nakonec vynutila praxe až v poslední fázi hlavní části retribuce zákonem č. 246/1946 

Sb. 

Stránský svoje několikaleté úsilí na přípravě velkého retribučního dekretu a jeho 

následné přijetí v poválečné vládě musel nesčetněkrát obhajovat na vládních zasedáních, 

byť nakonec o rok později prohlásil, že si v exilu jeho aplikaci představoval úplně 

jinak.134 To bylo již v době, kdy ministrem spravedlnosti nebyl a činnost MLS musel 

                                                
 
132 Dále KAPLAN, Karel. Dva retribuční procesy. Komentované dokumenty (1946–1947). Praha: Ústav 
pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 346 s. ISBN 80-85270-05-6. Nejnověji JANEČKOVÁ, Eva. Novináři 
„aktivistické sedmičky“ před Národním soudem. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 287 s. ISBN: 
978-80-261-0545-9; VEČEŘA, Pavel. Žurnalisté mezi zradou a kolaborací: Moravská novinářská 
kolaborace před Národním soudem. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 229 s. ISBN: 978-80-210-7506-
1.  
133 NA, Praha, fond Úřad předsednictva vlády – usnesení vlády, k. 137. Usnesení 26. schůze z 4. června 
1945. 
134 Jaroslav Stránský se stal 2. července 1946 v tzv. třetí (Gottwaldově) vládě ministrem školství. NA, 
Praha, fond ÚV KSČ, dílčí fond Klement Gottwald (č. 100/24), a. j. 141, zápis 14. schůze třetí vlády 
z 27. srpna 1946. 
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na vládě obhajovat národní socialista Prokop Drtina,135 který byl jmenován do funkce 

6. listopadu 1945 a byl jím až do 25. února 1948.   

Oba ministři se starali o personální a materiální zajištění mimořádných lidových 

soudů a Národního soudu, o čemž svědčí i zápisy poválečných vládních schůzí. Kromě 

toho získal ministr spravedlnosti novou pravomoc: od 6. října 1945 ho vláda pověřila 

ve smyslu § 24 odst. 1 velkého retribučního dekretu, aby veřejné žalobce jmenoval 

on sám.136 Vedle toho se vyjadřoval i k otázkám týkajícím se retribučních milostí, ať již 

z českých zemích u MLS a Národního soudu, tak i ze Slovenska.  

Podle zprávy Foreign Office bylo záměrem velkého retribučního dekretu 

uspokojit veřejný požadavek na potrestání kolaborantů a vyřešit tuto otázku 

v co nejkratším možném termínu.137 Tento termín byl stanoven původně účinností 

velkého retribučního dekretu na dobu jednoho roku, tedy do 8. července 1946. Ještě před 

ukončením účinnosti došlo opět k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů a nařízení zákonem 

č. 22/1946 Sb., jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických 

zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.138 Tento zákon 

pozměnil pouze některá procesní ustanovení a celé znění dekretu bylo vyhlášeno 

                                                
 
135 JUDr. Prokop Drtina (13. dubna 1900, Praha – 16. října 1980, Praha), Čech, právník a politik. Syn vědce 
a politika PhDr. Františka Drtiny (1861–1925). Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 
1924 pracoval u České finanční prokuratury, v roce 1925 vstoupil do nově založené Národní strany práce, 
později do Československé strany národně socialistické. V roce 1929 se stal úředníkem Kanceláře 
prezidenta republiky, od roku 1935 do roku 1938 tajemníkem nového prezidenta. V roce 1938 odešel 
z prezidentské kanceláře a začal pracovat u Nejvyššího správního soudu. Na jaře 1939 patřil mezi hlavní 
iniciátory odbojové organizace Politické ústředí, po jejím odhalení uprchl do exilu a v Anglii se stal 
politickým referentem exilové prezidentské kanceláře. Od roku 1942 místopředsedou Právní rady a za 
války se proslavil jako rozhlasový komentátor BBC pod pseudonymem Pavel Svatý. Od května 1945 
členem vedení národně socialistické strany, od 6. listopadu ministrem spravedlnosti. Patřil k osobám, 
na které byl proveden pokus o atentát (tzv. krčmaňská aféra), dne 20. února 1948 podal s dalšími 
nekomunistickými ministry demisi, jež se stala impulsem ke komunistickému převratu. Po přijetí demise 
prezidentem E. Benešem a ze strachu před zatčením Státní bezpečností se neúspěšně pokusil o sebevraždu 
skokem z okna. Nakonec odsouzen k 15 letům trestu odnětí svobody. V roce 1960 propuštěn na základě 
amnestie na svobodu, pracoval jako knihovnický asistent v knihovně Národního technického muzea, 
po sedmi letech odešel do starobního důchodu. V roce 1969 plně rehabilitován, rehabilitace byla později 
revokována a nakonec odsouzen v roce 1975 k 6 letům trestu odnětí svobody. Podpořil Chartu 77. Údaje 
pochází z KOUTEK, Ondřej. Prokop Drtina: Osud československého demokrata. Praha: Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2011. ISBN: 978-80-7429-069-5; 978-80-87211-50-2. 
136 NA, Praha, fond ÚV KSČ, dílčí fond Klement Gottwald (č. 100/24), a. j. 138, zápis 66. schůze vlády 
z 6. října 1945. 
137 The National Archives, London, fond Foreign Office (FO) 371, sign. 47163. Zpráva o potrestání 
válečných zločinců z 16. července 1945. 
138 Pro zjednodušení je v této práci uveden pod zkratkou velký retribuční dekret, ale je míněn 
v aktualizovaném znění.  
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vyhláškou ministra vnitra č. 23/1946 Sb.139 V tomto období byl přijat důležitý malý 

retribuční dekret vedený v resortu vnitra, v jehož čele stál komunistický ministr V. Nosek. 

Tato etapa v aplikaci velkého retribučního dekretu byla ovlivněna předvolebním 

bojem do Ústavodárného Národního shromáždění. Zápisy ze schůzí vlád dokazují první 

střety P. Drtiny a tehdy náměstka předsedy vlády a předsedy Národní fronty 

a Komunistické strany Československa K. Gottwalda, který vyjádřil svůj nesouhlas 

s prováděním očisty. Stránský se svého stranického kolegy zastal a vyjádřil stanovisko, 

že komunisté tehdy mohli odmítnout souhlas k vydání velkého retribučního dekretu. Dali-

li ovšem souhlas k jeho vydání, jsou za něj odpovědní stejně jako ostatní členové vlády. 

Toto stanovisko byl Stránský nucen později při podobných konfliktech znovu opakovat, 

obdobně jako Gottwald ho opakovaně odmítal.140 

Drtina jako ministr spravedlnosti vydal brzy po svém nástupu do funkce velice 

důležitý výnos (viz příloha 10), na který odkazuje i ve svých pamětech.141 Brzy po svém 

nástupu zjistil, že ministerstvo vnitra a „jeho Státní bezpečnost“ neváhala sáhnout 

k falešným a vynuceným svědectvím gestapáků v retribučním řízení (viz později velice 

známý případ zfalšovaného protokolu K. H. Franka v Krajinově aféře).142 Tento výnos 

dle Drtinových slov způsobil velký rozruch, který mu údajně KSČ nikdy neodpustila. 

A i kvůli onomu výnosu měl být personou non grata od počátku působení v ministerském 

křesle. Co onen výnos upravoval?  

Veřejní žalobci měli použít svědecké výpovědi svědků, kteří byli původními 

příslušníky bývalé německé tajné státní policie (gestapa), jen jako pomocné důkazní 

prostředky. Dále měli veřejní žalobci upustit od navrhování těchto osob za svědky před 

MLS a v žádném případě nesměla být obžaloba proti obviněnému z řad českého 

obyvatelstva zakládána výlučně na jejich svědectví.143 Ze způsobu vyjádření se jednalo 

                                                
 
139 K přípravě novely viz Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 92), jímž se mění 
a doplňuje dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, čís. 16 Sb., o potrestání nacistických 
zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech [online]. Digitální repozitář 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky [cit. 29. 9. 2017]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1945pns/tisky/t0115_00.htm.   
140 NA, Praha, fond ÚV KSČ, dílčí fond Klement Gottwald (č. 100/24), a. j. 139, zápis 24. schůze druhé 
vlády z 18. ledna 1946. 
141 DRTINA, Prokop. Československo můj osud: kniha života českého demokrata 20. století. Sv. II. Kn. 1: 
Emigrací k vítězství. Praha: Melantrich, 1991, 1992, s. 114–115.  
142 Podrobněji celou kauzu vysvětluje KOUTEK, Ondřej. c. d., s. 207 a násl.; DRTINA, Prokop. c. d., 
s. 134–146; DRÁBEK, Jaroslav. c. d., s. 121–128; RIPKA, Hubert.  c. d., s. 150 a násl.; ŠOLC, Jiří. Smrt 
přála statečným: Osudy doc. Vladimíra Krajiny a jeho spolupracovníků v českém domácím odboje za druhé 
světové války. Praha: Vyšehrad, 1995, s. 164–171; FEIERABEND, Ladislav Karel. c. d., s. 450–457. 
143 SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud v Praze, Pres., k. 4. Výnos ministerstva spravedlnosti 
č. 72.383/46-IV/1, nedatováno. 
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o imperativní příkaz, resp. zákaz, který zřejmě zabránil odsouzení mnoha nevinných 

osob. 

Postavení ministra spravedlnosti se zhoršilo po volebním vítězství komunistů 

a rozsudku Národního soudu nad protektorátní vládou.144 Vláda zaujala 6. srpna 1946 

stanovisko, které potvrdilo nezávislost a nestrannost tohoto soudu, byť z něho bylo 

zřejmé, že s tímto rozsudkem nesouhlasila. Později se ovšem nenadále strhla novinová 

kampaň proti tomuto rozsudku a vláda svoje stanovisko revidovala a revokovala a uložila 

současně ministrům spravedlnosti i vnitra, aby přezkoumali možnosti revize. Oba ministři 

si připravili právní výklad k danému problému, proti této praxi se však Drtina energicky 

ohradil: „Bylo by dobře, kdyby vláda uvážila, kam bychom přišli, kdybychom takto 

postupovali, totiž kdyby ve věcech, které zřejmě patří do výhradní kompetence určitého 

resortního ministra, podávali zprávy a posudky též jiní ministři, kteří nejsou ústavně 

odpovědni za resort.“145 Jeho rozpaky byly naprosto na místě, protože předpokládal, 

že si ministr vnitra připraví referát ohledně skutkových otázek, resp. zda existovaly nové 

skutkové okolnosti, které by mohly vést k obnově procesu. Koneckonců resort vnitra 

připravoval podklady pro stíhání podle velkého retribučního dekretu. Příčina zcela 

zbytečné rozepře spočívala v nešikovné formulaci vládního usnesení ze 14. srpna 1945, 

ze kterého nevyplývalo, co má který ministr za úkol, a navíc Drtina na této schůzi ani 

nebyl, zastupoval ho Stránský. Výsledek této rozpravy vedl ke vzniku nové komise, která 

měla zjistit, zda by mohlo dojít k revizi tohoto rozsudku a dále zvážit novelizaci velkého 

retribučního dekretu, která by zabránila opakování této situace.146  

Tato komise se ovšem o vhodnosti revize nebyla schopna dohodnout. Ministr 

vnitra zastával stanovisko, že právo na revizi má jen veřejný žalobce, s čímž ministr 

spravedlnosti nemohl souhlasit. Vedle toho komunistická strana dle slov předsedy vlády 

K. Gottwalda měla zájem na to, aby se velký retribuční dekret změnil materiálně 

(tj. stanovení nových skutkových podstat).147 Komunisté tedy vyžadovali znovu porušení 

                                                
 
144 Blíže v KAPLAN, Karel. Dva retribuční procesy. Komentované dokumenty (1946–1947). Praha: Ústav 
pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 346 s. ISBN 80-85270-05-6, či JANEČKOVÁ, Eva. Proces 
s protektorátní vládou. Praha: Libri, 2012. 253 s. ISBN: 978-80-7277-502-6. 
145 NA, Praha, fond ÚV KSČ, dílčí fond Klement Gottwald (č. 100/24), a. j. 141, zápis 14. schůze třetí 
vlády z 27. srpna 1946. 
146 Práce komise vyústily v zákon č. 245/1946 Sb., jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky 
o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost, který ale nezasáhl do hmotněprávních 
ustanovení velkého retribučního dekretu. 
147 NA, Praha, fond ÚV KSČ, dílčí fond Klement Gottwald (č. 100/24), a. j. 141. Zápis z 18. schůze třetí 
vlády z 10. září 1946. 
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principu retroaktivity, ale již po roce běhu retribuce podle velkého retribučního dekretu 

a nereagovali na výtky „dvojího metru“ u jednotlivých obžalovaných.  

Drtina byl tedy nucen obhajovat nejenom velký retribuční dekret jako takový, byť 

si byl velmi dobře vědom jeho limitů, ale i právní jistotu, esenciální princip právního 

státu. Tento princip se mu podařilo zdařile obhajovat až do konce účinnosti velkého 

retribučního dekretu i díky tomu, že vydal důležitou publikaci,148 která obhajovala průběh 

retribuce, byť práce na ní započala ještě před vyhlášením rozsudku nad protektorátní 

vládou. Drtina v ní pečlivě vysvětloval široké veřejnosti, jakým způsobem MLS soudily 

a proč docházelo k excesům v rozhodování o vině a trestu. Velice chytře poukazoval 

na to, jakým způsobem byli do funkce dosazováni soudci z povolání, veřejní žalobci 

a soudci z lidu, z čehož jasně vyplývalo, že nacisty a kolaboranty soudily osoby, které 

si vybral sám lid. Křiklavé případy ministr zdůvodnil lidovostí senátu, jelikož soudce 

z povolání mohl být snadno přehlasován čtyřmi soudci z lidu, což mu tehdy, na rozdíl 

od dnešní doby,149 nikdo vyvrátit nemohl. A zdůraznil i důležitý fakt, který byl mnohdy 

předmětem jednání vlád, že ministerstvo spravedlnosti sice mohlo přijímat podněty 

na vyšetřování případů excesů, ale v žádném případě nemohlo protiústavně zasáhnout, 

až na výjimky,150 do rozhodování samotného soudu. Drtina tedy zareagoval 

na dezinformační kampaň Rudého práva, které napadalo resort spravedlnosti pro způsob 

provádění retribuce, touto cestou, aby vysvětlil veřejnosti podstatu retribučního 

zákonodárství. Tato publikace se připravovala v průběhu předvolebního boje 

do Ústavodárného Národního shromáždění (ÚNS) a vyšla po vynesení rozsudku nad 

protektorátní vládou v září 1946, což autor okomentoval v závěru a zdůraznil dodržování 

principu nezávislosti soudce. 

Účinnost velkého retribučního dekretu byla opakovaně prodloužena: vláda 

21. června 1946 schválila osnovu, kterou se prodlužovala účinnost retribučního zákona 

zákonem č. 149/1946 Sb., o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky 

                                                
 
148 DRTINA, Prokop. O soudcovské nezávislosti, lidovém soudnictví a jiných časových otázkách čs. justice. 
Praha: Mladá fronta, 1946. 58 s. Bez ISBN. 
149 Srov. NĚMEČKOVÁ, Daniela. Laický prvek ve spisech Mimořádného lidového soudu v Mladé 
Boleslavi. In Právněhistorické studie. 2016, sv. 45/2, s. 240–252.    
150 Viz § 25 odst. 2 velkého retribučního dekretu: Byl-li obžalovaný rozsudkem mimořádného lidového 
soudu osvobozen, nevylučuje se tím jeho stíhání před příslušným soudem řádným, případně před soudem 
státním podle zákona č. 68/1935 Sb. nebo před krajským soudem příslušným pro souzení vojenské zrady 
podle zákona č. 130/1936 Sb. a vl. nař. č. 238/1937 Sb. Tento soud posoudí věc znova řízením řádným, 
přičemž platí hmotně právní ustanovení tohoto dekretu (§§ 1 až 20), stejně jako když osoba provinilá hned 
předem byla pohnána před soud řádný (§ 21). Návrh, aby se takto proti obžalovanému postupovalo, musí 
však býti podán nejpozději do tří měsíců ode dne osvobozujícího rozsudku. 
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o mimořádném lidovém soudnictví. Účinnost velkého retribučního dekretu a dekretu 

o Národním soudu byla prodloužena doba do 8. ledna 1947. Zároveň byl stanoven konec 

zvýšeného ohrožení republiky vládním nařízením č. 217/1946 Sb., jímž bylo 

až 7. prosince 1946 stanoveno, že doba zvýšeného ohrožení republiky „končí dnem 

31. prosince 1946“. Jednalo se o kompromis, který byl řešen na schůzi vlády 

až 22. listopadu 1946. Ministr zdravotnictví A. Procházka požadoval co nejbližší možné 

datum, Drtina byl také pro 1. prosinec 1946, ale jiné návrhy zněly až na 5. května 1947.151 

Toto datum bylo diskutováno spolu s poslední významnou novelou, jíž byl zákon č. 

246/1946 Sb., jímž se mění a doplňují dekrety prezidenta republiky o mimořádném 

lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost, který též pouze upravil procesní 

ustanovení onoho retribučního dekretu, stejně jako dekretu o Národním soudu 

a prodloužil účinnost do 4. května 1947. Nově tak velký retribuční dekret obsahoval 

ustanovení o mimořádných opravných prostředcích, sankce za neplnění povinností 

soudce z lidu a předávání případů řádným soudům po ukončení účinnosti za použití 

hmotněprávních ustanovení. Výše uvedené novely měnily a konkretizovaly procesní 

otázky (možnost konat hlavní přelíčení déle než tři dny, výslovné připuštění přípravného 

vyšetřování a vyhledávání, možnost odložení výkonu trestu smrti z důležitého veřejného 

zájmu na návrh veřejného žalobce, určení pořadí výkonu trestu smrti u více odsouzených, 

sankce pro soudce z lidu při řádném nevykonávání své funkce, změna při hlasování při 

užití § 16 odst. 2 velkého retribučního dekretu, konkretizování nemožnosti podat řádné 

opravné prostředky a výslovné připuštění zmateční stížnosti k zachování zákona), nebyly 

měněny ani rozšiřovány skutkové podstaty. 

Dnem 4. května 1947 končí druhá fáze retribuce a od 5. května 1947 do 1. dubna 

1948 nastalo krátké období vyřizování nedodělků. Řádné soudy při rozhodování 

využívaly hmotněprávních ustanovení velkého retribučního dekretu a onomu cíli vyřízení 

retribuce se přizpůsobila i struktura ministerstva spravedlnosti. Původní přednosta 

retribučního oddělení Zdeněk Marjanko se stal 15. září 1947 přednostou IV. odboru pro 

trestní právo. Retribuce od 15. září 1947 spadala pod šesté oddělení a mělo za úkol 

likvidaci záležitostí, které náležely původně do příslušnosti MLS a Národního soudu. 

Po provedení a likvidaci mělo být oddělení zrušeno, k čemuž nikdy nedošlo.  

                                                
 
151 NA, Praha, fond ÚV KSČ, dílčí fond Klement Gottwald (č. 100/24), a. j. 142. Zápis z 41. schůze třetí 
vlády z 22. listopadu 1946. 
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Poslední etapou bylo znovuobnovení retribuce v roce 1948 zákonem č. 33/1948, 

jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění 

některá jejich ustanovení, který obnovil účinnost velkého retribučního dekretu (dále jen 

zákon o revizi retribuce), malého retribučního dekretu, ale dekret o Národním soudu 

obnoven nebyl. Nabyl účinnosti 2. dubna 1948 a kapitola retribuce byla definitivně 

ukončena 31. prosince 1948. Přípravu onoho zákona si vzal pod taktovku nový 

komunistický ministr spravedlnosti Alexej Čepička. Ministerstvo spravedlnosti 

se na nový úkol velice dobře připravilo a posílilo retribuční oddělení i po personální 

stránce. V čele stál dr. Václav Černý a působil zde i později nechvalně známý dr. Josef 

Urválek, spojovaný nejčastěji s rolí prokurátora v procesech u Státního soudu.152  

Z rozšíření a posílení retribuční agendy je zřejmé, že byl ze strany ministerstva 

spravedlnosti na retribuci kladen velký důraz. Komunisté využívali „špatně provedenou 

retribuci“ jako propagandu proti národním socialistům po celou dobu třetí republiky 

a využili ji i po únorovém převratu v roce 1948, což naprosto jasně odpovídá na otázku, 

proč se nový ministr spravedlnosti A. Čepička v posledním období, tj. od 25. února 1948 

do 31. prosince 1948, zaměřil na znovuotevření retribuce ihned po nástupu do funkce. 

  

  

                                                
 
152 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno). Tzv. Dresslerův archiv, k. 40a. Organizační 
řád ministerstva spravedlnosti z roku 1948.  
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3. Velký retribuční dekret a jeho aplikace v praxi 
3.1. Velký retribuční dekret a jeho vazba 

na předmnichovskou úpravu 
Velký retribuční dekret už ve své londýnské verzi, resp. už od osnovy Právní rady, 

odkazoval v co největší možné míře na prvorepublikové trestněprávní předpisy. Přestože 

byla platnost velkého retribučního dekretu nakonec omezena jen na české země, zůstaly 

tam i recipované slovenské trestněprávní předpisy. Naopak slovenské nařízení č. 33/1945 

Sb. nar. SNR upravovalo pouze problematiku na Slovensku a nenavazovalo na zákon 

na ochranu republiky.  

Ohledně hmotněprávních ustanovení odkazoval velký retribuční dekret 

na recipovaný trestní zákon v platném znění a zákon na ochranu republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Původní osnova počítala s celorepublikovou platností, proto velký 

retribuční dekret odkazoval i na recipovaný uherský trestní zákonný článek V/1878, 

platný na Slovensku. Zločiny trestné podle velkého retribučního dekretu byly pokládány 

vždy za zvlášť zavržitelné podle § 1 odst. 1 zákona č. 123/1931 Sb. z. a n., o státním 

vězení.153   

V procesní části velký retribuční dekret odkazoval na trestní řád, jímž se zavádí 

nový řád soudu trestního, ve znění pozdějších předpisů. V případě zproštění obžaloby 

bylo možné zproštěného stíhat před soudem řádným, popř. státním dle zákona č. 68/1935 

Sb. z. a n., o vrchních soudech jako soudech státních, nebo před krajským soudem 

příslušným pro souzení vojenské zrady dle zákona č. 130/1936 Sb. z. a n., jímž se mění 

a doplňuje zákon na ochranu republiky, a vládního nařízení č. 238/1937 Sb. z. a n., 

o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady. V přechodných a závěrečných 

ustanoveních zase bylo stanoveno, že ustanovení zákona č. 91/1934 Sb. z. a n., o ukládání 

                                                
 
153 Zvlášť zavržitelné zločiny jsou v tomto ustanovení vyloženy negativně: „Ukládá-li soud trest na svobodě 
za trestný čin, který podle své povahy a podle okolností, za nichž byl spáchán, svědčí o snaze pachatele 
vykonati vliv na uspořádání věcí veřejných nebo sociálních, a kterým způsobem svého provedení, užitými 
prostředky nebo zaviněnými následky není zvláště zavržitelný a nebyl spáchán z pohnutky nízké nebo 
nečestné, 1. uloží na místě trestu těžkého žaláře, káznice nebo žaláře trest státního vězení, 2. a ukládá-li 
trest tuhého vězení, vězení neb uzamčení, vysloví zároveň, že tento trest má býti vykonán podle předpisů 
o výkonu trestu státního vězení (§ 5). Odstavec 3 navazuje na odstavec 1 a vysvětluje, kdy vždy jsou zločiny 
zvlášť zavržitelné: „Za zvláště zavržitelné ve smyslu odst. 1 buďtež vždy pokládány zejména tyto zločiny: 
vojenská zrada, svádění, pomáhání, podněcování k vojenskému zločinu nebo nadržování vojenskému 
zločinu, podněcování k hromadnému páchání přečinu podle § 47 až 51 branného zákona, nedovolené 
najímání vojska, padělání peněz a cenných papírů, vražda, zabití a zločiny, jimiž byl někdo těžce poškozen 
na těle nebo jimiž byla způsobena značná škoda na veřejném nebo soukromém majetku, jakož i pokus 
uvedených zločinů.“ 
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trestu smrti a doživotních trestech, pro zločiny trestné podle velkého retribučního dekretu 

neplatí (jednalo se o možnost zmírnění trestu smrti na doživotní těžký žalář v případě 

polehčujících okolností). Naopak v platnosti zůstávala ustanovení zákona č. 48/1931 Sb. 

z. a n., o trestním soudnictví nad mládeží.  

Revolučnost velkého retribučního dekretu často někteří autoři154 odvozují od jeho 

striktních procesních ustanovení (vč. urychleného výkonu trestu smrti, nemožnosti 

odvolání a tím připuštění možnosti justičních omylů), na druhou stranu je opomíjena 

možnost využití mimořádných opravných prostředků, jejichž přípustnost byla explicitně 

připuštěna novelou č. 245/1946 Sb. (zmateční stížnost k zachování zákona, Nejvyšší soud 

rozhodoval proti praxi generální prokuratury), odsouzení často využívali možnosti 

obnovy trestního řízení (ve spisech MLS Mladá Boleslav a Kutná Hora se jich 

vyskytovaly desítky, i když pozitivně vyřízeny byly jen zlomky). Nicméně pro pochopení 

kořenů velkého retribučního dekretu je nutné se blíže podívat na ustanovení o stanném 

řízení v modifikované podobě podle ustanovení velkého retribučního dekretu.  

Stanné právo mělo v českém právním prostředí dlouhou tradici, byť bylo původně 

používáno pro formu ztráty pře zmeškáním ve staročeském procesu od 14. do 17. století. 

Až později byl přenesen na stanné právo trestní (Standrecht), resp. vojenské stanné 

právo.155  Jednalo se o mimořádné opatření, jehož účelem bylo odstrašit od dalšího 

páchání zločinů, které ohrožovaly zvýšenou mírou společenský řád. Předpokladem bylo 

porušeno právního řádu tím způsobem, že se šířilo páchání těžkých zločinů, k jejichž 

potlačení nepostačovaly zákonné prostředky. Jednalo se např. o případy vzbouření, nebo 

když se v zvláště nebezpečné míře rozšířily zločiny vraždy, loupeže, žhářství nebo 

veřejného násilí podle § 85 trestního zákona. Odstrašujícího účinku se dosáhlo jednak 

zvláštním urychleným způsobem řízení, jednak zvláštními přísnými tresty. Vyhlášení 

stanného práva tedy fakticky znamenalo suspenzi některých ustanovení trestního řádu 

i trestního práva hmotného. Stanné právo se vztahovalo i na spoluvinu a každé účastenství 

na těchto trestných činech, tedy i např. na podílnictví na loupeži dle § 196 trestního 

zákona. Při vyhlášení stanného práva nebo později šlo vyhlásit, že trest smrti nesmí být 

vykonán, dokud prezident republiky nerozhodl, že odsouzenému neudílí milost dle § 7 a 8 

zákona č. 91/1934 Sb. z. a n., o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech.  

                                                
 
154 FROMMER, Benjamin. c. d., s. 130. 
155 O vzniku a vývoji stanného práva viz LEPŠÍK, Josef. Stanné právo: Jeho vznik a vývoj. Praha: Knihovna 
Sborníku věd právních a státních, 1945. 95 s. Bez ISBN. 
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Teprve vyhlášením stanného práva se stal krajský soud, v jehož obvodu bylo 

vyhlášeno, výlučně příslušným pro všechny zločiny, spáchané po vyhlášení stanného 

práva a v jeho obvodu, jakož i pro spoluvinu a každé trestné účastenství na nich. 

Rozhodoval ve shromáždění čtyř soudců z povolání, z nichž jeden předsedal, 

a s přibráním zapisovatele. Podle předsedova rozhodnutí mohl soud zasedat v kterémkoli 

místě obvodu, pro nějž bylo stanné právo vyhlášeno dle § 435 trestního řádu.  

Před stanný soud mohla být postavena jen taková osoba, která byla dopadena při 

páchání trestného činu nebo taková, u níž bylo možno důvodně očekávat, že bude možné 

u ní prokázat vinu. Osoby těžce nemocné a těhotné ženy nesměly být před stanný soud 

vůbec postaveny (dle § 437 trestního řádu), poněvadž na nich nemohl být vykonán trest 

smrti dle § 398 trestního řádu. Uznal-li státní zástupce za vhodné zahájit řádné řízení, 

nebylo již přípustné postavit obviněného později pro týž čin před stanný soud (§ 439). 

Hlavní přelíčení se mělo konat bez přerušení ne déle než tři dny (od 19. února 

1946 bylo možné na návrh veřejného žalobce pokračovat v řízení před MLS i po uplynutí 

této lhůty, i když někteří autoři na tuto novelu zapomínají),156 vyloučením opravných 

prostředků (žádost o milost kýmkoliv neměla odkladného účinku až na již zmiňovanou 

výjimku dle § 7 a 8 zákona č. 91/1934 Sb. z. a n.) a trest smrti měl být vykonán do 2, 

resp. nejdéle 3 hodin po vynesení rozsudku. Přípravné vyšetřování nebylo vyloučeno 

a mohlo být vedeno dle ustanovení trestního řádu, na tuto možnost upozorňuje i výnos 

ministerstva spravedlnosti z 30. listopadu 1945.157  

Řízení bylo ústní a veřejné. Obviněný si mohl zřídit obhájce, pokud tak neučinil, 

jmenoval mu soud obhájce ex offo dle § 440 trestního řádu.158 Právě tady se projevil 

hlavní faktor, který šel proti obhajobě, a to byl čas. Jakmile měl obviněný čas 

na obhajobu, protože se jeho případ dostal před MLS až po roce od prvního podnětu 

k zahájení trestního řízení (dobově zvaného udání), mohl díky svému obhájci sehnat 

svědky a od nich potvrzení o jeho čestném a vlasteneckém chování za zvýšeného ohrožení 

republiky. Poté tedy nevadilo, že hlavní přelíčení mělo zpravidla trvat pouze tři dny, 

jelikož pokud se dostavili svědci, byly připraveny listinné důkazy, nebyl problém 

prokázat svoji nevinu anebo alespoň polehčující okolnosti.159 

                                                
 
156 Srov. VITÁMVÁSOVÁ, Jarka. Retribuce a její "mimořádná" spravedlnost.  In Západní Morava: 
vlastivědný sborník. 2006, roč. 10, s. 156–159. 
157 SOA Praha, fond MLS Mladá Boleslav, pres. 
158 Blíže k řízení podle stanného práva v SOLNAŘ, Vladimír. c. d., s. 190–194. V učebnici je zohledněno 
i řízení před MLS. 
159 Závěry vyplývají z vlastního průzkumu spisů MLS Kutná Hora a Mladá Boleslav. 
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 Jen pro doplnění byla obdobně jako dnes v trestním právu využívána terminologie 

skutkové podstaty trestného činu. Podle ní bylo nutné k naplnění trestného činu naplnění 

jednotlivých stránek: trestný čin páchal subjekt (pachatel, ve velkém retribučním dekretu 

označován jako viník § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, popř. spolupachatel jako spoluviník 

§ 28 odst. 1 a 4), objekt (osoba, věc či práva jiných),160 tzv. zevnější jednání činu nebo 

opomenutí (obdoba dnes známé objektivní stránky trestného činu).161  

 

3.2. Nedostatky velkého retribučního dekretu 
Nedostatky velkého retribučního dekretu se objevily až při jeho aplikaci. Ty, které 

byly procesního charakteru, bylo možné odstranit v průběhu novelizacemi, 

ty hmotněprávního charakteru v zájmu principu právní jistoty nebyly odstraněny, 

ač komunisté požadovali opak.162 Pomineme-li již zmiňovanou kritiku ze strany 

komunistů na zpřísnění trestních sazeb a rozšíření skutkových podstat, které byly 

ze strany ministra spravedlnosti odmítány, v květnu 1947 se při závěrečných zprávách 

zjistily vážnější nedostatky. Většina z nich bude vysvětlena v příslušných podkapitolách 

u jednotlivých paragrafů.   

Výklad velkého retribučního dekretu měla usnadnit preambule: „O přísnou 

spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní 

spoluviníci na Československu. Porobení vlasti, vraždění, roztročování, loupení 

a ponižování, jehož obětí byl československý lid, a všechna ta stupňovaná německá 

zvěrstva, kterým bohužel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se občané 

českoslovenští, z nichž někteří zneužili při tom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodností, 

musí dojíti zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo 

vyvráceno z kořene.“ Právě ona vedla soudce z povolání a veřejné žalobce při posouzení, 

kdo je chráněným objektem, protože byli pachatelé stíháni i pro trestnou činnost 

páchanou v koncentračních táborech proti osobám jiných národností než československá. 
Ve velkém retribučním dekretu se nacházely nedostatky terminologického 

charakteru: zda pojem „zavinil“ znamenalo totéž, co „způsobil“ (zda byl i tady potřeba 

                                                
 
160 Oproti dnešní době byl tehdy chráněn v první řadě stát a ústavní činitelé. Život, zdraví a svoboda byly 
systematicky umístěny na konci trestního zákona, resp. velkého retribučního dekretu, obdobné řazení bylo 
zachováno až do přijetí trestního zákona č. 40/2009 Sb. 
161 Blíže v MIŘIČKA, August. c.d.; LEPAŘ, Mojmír. Trestní zákon ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z. 
se zákonem na ochranu republiky aj.  11. vyd. Praha: Ed. Grégr a syn, 1930; aj. 
162 Výsledkem dlouhé diskuze ministerstva spravedlnosti a vnitra nad novelizací velkého retribučního 
dekretu byl zákon č. 245/1946 Sb. 
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zlý úmysl, nebo jenom nedbalost), zda „obyvatel republiky“ je totéž co „československý 

občan“ či „lid“. Tyto různé objekty v praxi přinesly pochybnosti, zda zákonodárce 

nezamýšlel postihnout i trestné činy spáchané na Němcích. Výklad těchto pojmů nemohl 

být sjednocen kvůli nemožnosti řádných opravných prostředků a neexistující judikatuře. 

Tyto nedostatky se ministerstvo spravedlnosti dozvědělo až v květnu 1947 po skončení 

hlavní fáze retribuce.   

Pachatelem mohl být fakticky kdokoliv, tedy i cizinec podle § 12 velkého 

retribučního dekretu, který se dopustil zločinu uvedeného v § 1, nebo 4 až 9 v cizině, 

pokud se ho dopustil na československém státním občanu nebo na československém 

veřejném nebo soukromém majetku. Problém ovšem nastal u osob, které nemohly být 

postaveny před soud, protože zemřely, popř. spáchaly sebevraždu. Jednalo se zejména 

o takové kolaboranty, jakým byl např. Emanuel Moravec, ministr školství a lidové osvěty 

protektorátní vlády, který spáchal 5. května 1945 sebevraždu.  

U osob, které zemřely v průběhu trestního řízení u MLS, bylo řízení dle § 224 

trestního řádu zrušeno (dochází k zániku trestnosti kvůli úmrtí pachatele – viníka). 

Spojeneckou, ale i československou retribuci ovšem poháněla myšlenka odsoudit 

nacismus jako ideologii. Z tohoto důvodu byly stanoveny nové skutkové podstaty účasti 

ve zločineckých organizacích a propagace nacismu, aby byla odsouzena tato myšlenka. 

A všechny skutkové podstaty byly tímto způsobem formulovány. Co když ovšem 

pachatel chtěl uniknout potrestání a sám se zbavil života? Nejednalo se pouze 

o československé kolaboranty, ale i vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler a říšský ministr 

propagandy Paul Joseph Goebbels aj. spáchali sebevraždu a unikli tak spravedlivému 

potrestání. Je otázkou, zda nebylo možné do velkého retribučního dekretu zahrnout 

morální odsouzení obdobným způsobem, jak bylo vymezeno v malém retribučním 

dekretu, popř. by součástí výroku mohlo být u nejzávažnějších zločinů i propadnutí 

majetku. Na druhou stranu tato možnost nebyla možná z několika důvodů. Jednak 

by hrozilo odsouzení domnělých kolaborantů a zrádců, aby bylo možné konfiskovat jejich 

majetek v reakci na ostatní výrazné změny po druhé světové válce (vlna znárodňování, 

konfiskace dle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném 

rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého 

a slovenského národa, a přijetí kontroverzního zákona č. 143/1947 Sb., o převodu 

vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zem Českou, známým pod Lex 
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Schwarzenberg).163 Tato varianta ovšem nebyla možná hlavně z důvodu, že tehdejší 

trestní řízení ovládaly zásady moderního trestního práva. A pokud dle teorie trestního 

práva zemřel pachatel, zrušilo se dle § 224 trestního zákona trestní stíhání zločince 

a výkon trestu. 

Velký retribuční dekret dále vykazoval jednu výraznou vadu, z čehož vyplývalo, 

že skutkové podstaty formulovali muži. Nepostihoval zločiny páchané na ženách 

(v trestním zákoníku vymezeny jako trestné činy proti pohlavní mravnosti). Ve velkém 

retribučním dekretu byly v paragrafech 5–7 a 11 formulovány nové skutkové podstaty 

zločinů proti osobám, popř. velký retribuční dekret zpřísňoval trestní sazby již 

skutkových podstat v trestním zákoně. Odkazoval tak např. na skutkovou podstatu 

nakládání s člověkem jako s otrokem (§ 95 trestního zákona ve smyslu § 6 odst. 1 velkého 

retribučního dekretu), ale nevymezil se proti násilnému smilstvu dle § 125 až 127 

trestního zákona (dnes obdoba znásilnění), zprznění dle § 128 (obdoba dnešního 

pohlavního zneužití) aj. Pachatelé těchto trestných činů mohli být sice stíháni podle 

trestního zákona, ale pokud byly ženy nuceny k pohlavnímu styku či souloži v cizině 

(např. v koncentračním táboře mimo území Československa), nebylo možné tyto trestné 

činy stíhat podle velkého retribučního dekretu (srov. § 5). Přitom by stačilo jenom 

do onoho paragrafu vložit odkaz na ono ustanovení. Došlo by tímto i k morálnímu 

odsouzení pachatelů, kteří páchali sexuální delikty. Ostatně na tuto otázku upozorňoval 

i poslanec F. Uhlíř ve Státní radě.164 Pokud bylo veřejně odsouzeno udavačství z důvodu 

podpory nacismu, dle mého názoru mělo být odsouzeno i znásilnění, pokud bylo pácháno 

ze stejného důvodu. Ostatně na nemožnost potrestat zlá nakládání, týrání a jiná nelidská 

šikanování vč. pohlavního nelidského zneužívání vězněných osob v různých táborech 

(ať již koncentračních, či pracovně-výchovných) upozorňoval přednosta MLS Liberec.165 

I další nedostatky byly zjištěny až po skončení největší fáze retribuce. Přednosta 

MLS Brno poznamenal, že velký retribuční dekret mohl postihnout i speciální skutkovou 

podstatou zločin týrání a mučení, během kterého oběť pociťovala sice kruté bolesti, ale 

                                                
 
163 Srov. případ J. A. Bati odsouzeného podle § 4 velkého retribučního dekretu v nepřítomnosti (kapitola 
4.1.4). 
164 NA, Praha, fond Státní rada – Londýn 1940–1945, Schůze výborů SR. Politický 1943, k. 96. Projev 
poslance Františka Uhlíře na 3. schůzi politického výboru Státní rady 13. prosince 1943. 
165 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942. Pres 38/47. Zpráva 
přednosty MLS Liberec z 12. května 1947.	
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poškození na těle nedosáhlo toho stupně, aby byl pachatel odsouzen podle § 5 odst. 2 

písm. a velkého retribučního dekretu (těžké poškození na těle).166 

Velký retribuční dekret dále vymezil čas, který byl rozhodný pro spáchání 

trestného činu, jednalo se v něm o tzv. zvýšené ohrožení republiky. Pakliže 

v následujících skutkových podstatách došlo k vymezení skutkové podstaty trestných 

činů podle velkého retribučního dekretu, vždy byly (nebo měly být v praxi) trestány, jen 

pokud byly spáchány v období tzv. zvýšeného ohrožení republiky. V praxi se vyskytl 

ovšem i případ, a je otázkou, zda byl jediný, v němž byly jako přitěžující okolnost 

posuzovány skutky i před tímto obdobím (viz případ Jiřího Stříbrného odsouzeného 

Národním soudem k doživotnímu trestu těžkého žaláře).167 

Otázka zpětné retroaktivity byla jednou ze stěžejních otázek projednávaných již 

od počátku jednání zvláštní komise o otázkách trestního práva. Nejdůležitější otázkou 

ovšem bylo, k jakému dni má platnost připravovaného velkého retribučního dekretu jít 

zpět. Přicházelo v úvahu několik variant: a) některé datum před 29. zářím 1938, b) ke dni 

mnichovské konference 29. září 1938, c) ke dni 14. března 1939, což by den počátku 

slovenské „samostatnosti“, d) k 15. březnu 1939, kdy vznikl Protektorát Čechy a Morava, 

e) ke dni 1. září 1939, kdy vypukl německo-polský konflikt a začala 2. světová válka, f) 

ke dni 3. září 1939, kdy Francie a Velká Británie vstoupily do válečného stavu 

s Německem, g) ke dni 21. července 1940, kdy byla uznána prozatímní československá 

vláda vládou Spojeného království, h) ke dni 24. července 1940, kdy prezident republiky 

v rozhlase vyhlásil zásadu právní kontinuity československého státu, či i) ke dni, kdy 

bude vyhlášen připravovaný dekret v Úředním věstníku v Londýně v rozhlase. 

A v posledním jmenovaném případě bylo nutné stanovit, zda nové trestní sazby byly 

odstupňovány tak, že tresty za spáchané činy po tomto datu budou těžší než tresty na činy 

spáchané před tímto datem.  

Právní rada zvolila původní termín k datu konference v Mnichově 29. září 1938.168 

Polská úprava169 měla zpětnou účinnost vlastního dekretu k 31. srpnu 1939. Nakonec bylo 

                                                
 
166 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942. Pres 318-26/47. Zpráva 
přednosty MLS Brno z 8. května 1947. 
167 BLÁHOVÁ, Ivana; BLAŽEK, Lukáš; KUKLÍK, Jan; ŠOUŠA, Jan a kol. Oběti komunistické 
spravedlnosti: Právní aspekty politických procesů 50. let 20. století. Praha: Auditorium, 2013, s. 19–50. 
168 NA, Praha, fond Ministerstvo vnitra – Londýn, k. 95, Právní rada: zákony, sign. 2-4-6. Vysvětlivky 
k uvozovacímu dekretu, ve znění usneseném II subkomisí dne 26. října 1942. 
169 Jednalo se o dekret polského komitétu Dz.U. 1944 nr 4 poz. 19 (Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy 
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.), 
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stanoveno datum od 21. května 1938 a konec byl určen na 31. prosince 1946. Je ovšem 

otázkou, zda finální datum nebylo stanovené účelově pozdě, aby postihl i osoby, které 

páchaly protistátní činnost až po osvobození (případ Ls 6439/46 Jan Pecháček u MLS 

Praha, odsouzený i pro korespondenci s býv. gen.  Lvem Prchalou dne 24. dubna 1947 

na doživotí).170  

Většina skutků stíhaná podle velkého retribučního dekretu se odehrála v době 

nesvobody, tj. od 30. září 1938 do 4. května 1945,171 některé delikty se ale odehrály 

i po této době, jelikož doba zvýšeného ohrožení republiky byla ukončena 31. prosincem 

1946 (literatura někdy oba termíny zaměňuje).172 V téže době ministerstvo vnitra 

a spravedlnosti zachytilo informace o ilegálním přechodu osob české národnosti 

do zahraničí. Jednalo se hlavně o mladé lidi, kteří se buď dopustili trestných činů a snažili 

se uniknout trestnímu stíhání, nebo následovali své milenky odsunuté do zahraničí, anebo 

uprchli kvůli dobrodružství, popř. kvůli důvodům politického rázu. Pokud se jednalo 

o poslední skupinu osob, která se pokoušela uprchnout do zahraničí a zapojit 

se do jakýchsi čsl. legií, které by měly bojovat na straně nepřátel ČSR, naplňovalo by toto 

jednání skutkovou podstatu zločinu dle § 1 odst. 2 velkého retribučního dekretu, popř. 

§ 2 zákona na ochranu republiky.173  

Další nedostatek spočíval v nemožnosti odvolání. Jak již bylo zmíněno, existovala 

možnost mimořádných opravných prostředků, ale nemožnost odvolání zabránilo jednak 

sjednocení odlišné rozhodovací praxe, jednak absence vyšší instance chyběla při 

rozhodnutí sporů mezi jednotlivými MLS o příslušnosti, resp. zařízení delegace jiného 

MLS dle § 62 trestního řádu.174  

Poslední nedostatek velkého retribučního dekretu vyřešila praxe MLS. Jak již bylo 

zřejmé z průběhu přípravy londýnského znění dekretu, byla při přípravě snaha ochránit 

                                                
 
neboli dekret z 4. listopadu 1944, o zabezpečovacích opatřeních proti zrádcům národa (dz. U. R. P. Nr. 11, 
poz. 54). 
170 SOA Praha, fond MLS v Praze, k. 598. Ls 6439/46 JUDr. Jan Pecháček. Rozsudek z 24. dubna 1947. 
171 Počátek doby nesvobody byl stanoven v dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., 
o obnovení právního pořádku, republikovaného vyhláškou ministra vnitra 30/1945 Sb., o platnosti 
ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního 
pořádku, a jeho konec vládním nařízením č. 31/1945 Sb., kterým se určuje konec doby nesvobody pro obor 
předpisů o obnovení právního pořádku. 
172 Srov. VITÁMVÁSOVÁ, Jarka. Retribuce a její "mimořádná" spravedlnost.  In Západní Morava: 
vlastivědný sborník. 2006, roč. 10, s. 156–159. 
173 SOA Praha, fond MLS v Praze, Pres. 3, k. 4. Výnos ministerstva vnitra č. Z/s-3587/1662-16/11-1946 
z 20. listopadu 1946 (důvěrné). 
174 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 13-7/47. 
Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. května 1947. 
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oběti a také nezapomenout na hledisko stavu nouze, který byl polehčující okolností 

ve smyslu § 264 písm. f trestního zákona. Také trestní zákon pamatoval na důvody 

vylučující zlý úmysl, mezi které patřilo i spáchání skutku z neodolatelného donucení nebo 

u výkonu spravedlivé nutné obrany. Londýnské znění dekretu v § 12 odst. 2 upravilo další 

důvod vylučující zlý úmysl takto:  

„Jednání trestné podle tohoto dekretu se však nepřičítá k vině pachateli, který 

podnikl toto jednání jen proto, aby odvrátil nebo zmenšil skutečné nebezpečí bezprávně 

hrozící životu, nebo svobodě, nebo hrozící naprostou zkázou hospodářské existence jeho 

nebo jiných lidí, anebo aby odvrátil nebo zmenšil škodu hrozící republice. Nešlo-li však 

při tom o donucení neodolatelné, bude pachatel ospravedlněn jenom tehdá, nepřevýšila-

li mravní nebo hmotná škoda z jednání vzešlá neúměrně prospěch jím sledovaný, a učinil-

li pachatel vše, co bylo v jeho moci, aby škoda byla odčiněna.“  

Toto ustanovení bylo nakonec upraveno do § 13 takovým způsobem, že tyto 

případy by musely být stíhány jako zločin.  Tvrdou literu zákona ovšem napravila praxe 

a soudci z lidu, kteří v těchto případech přehlasovali soudce z povolání, protože se jim 

trest zdál příliš přísný. Tudíž došlo fakticky k morálnímu odsouzení pachatele dle 

§ 16 odst. 2, ale s nízkým trestem, který byl započítán vazbou. Tento odstavec byl využit 

bez splnění podmínek uvedených ve velkém retribučním dekretu, a tedy porušením 

zákona ve prospěch pachatele a někdy i proti vůli předsedy senátu. U MLS se tento 

charakter projeví ve statistice u všech případů, jakmile byl dočasný trest na svobodě 

vyměřen pod pět let, popř. bylo upuštěno od uložení trestu (u MLS Mladá Boleslav 

se vyskytovalo 40 % případů, u MLS Kutná Hora 30,5 % případů). Ale často byl tento 

paragraf použit i při výměře vysokých trestů (např. nebyl uložen trest doživotního těžkého 

žaláře, ale při použití onoho paragrafu byl snížen na 8 let těžkého žaláře).  

 Přednosta MLS Mladá Boleslav konstatoval, že příliš vysoké trestní sazby 

a ustanovení § 16 odst. 2 velkého retribučního dekretu působily nepříznivě 

na rovnoměrné posuzování viny. Zpočátku byly ukládány tresty přísné bez využití tohoto 

ustanovení, důsledky ovšem postihovaly ve výsledku celou rodinu odsouzených, takže 

„krutost trestu byla někdy v nepoměru ke spáchanému [trestnému] činu“. Později 

s odstupem času od konce druhé světové války poklesla přísnost v posuzování viny 

a docházelo i k nesprávnému posuzování viny a zprošťujícím rozsudkům. Obhájci později 

a často úmyslně neprokazovali okolnosti pro § 16 odst. 2 velkého retribučního dekretu. 

Soudci z lidu raději obžalovaného zprostili, než by museli vynést příliš přísný trest a ke 

konci retribuce se toto stalo pravidlem. Pro použití tohoto ustanovení stačily jen okolnosti 
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bezvýznamné a pochybné, jaké nastaly u všech lidí bez rozdílu (účast v revoluci, poslech 

ciziny aj.). Upravené ustanovení v § 29 odst. 1175 velkého retribučního dekretu tuto praxi 

nezměnilo. Z důvodů příliš přísných trestních sazeb došlo i ke čtyřem případům uložení 

podmíněného trestu, což dle názoru přednosty MLS Mladá Boleslav odporovalo povaze 

velkého retribučního dekretu.176 

Ohled na rodinu odsouzených byl projevován alespoň tak, že v případech, v nichž 

odsouzený měl na starosti výživu dětí, nebylo vyslovován trest propadnutí jmění.177  

  

                                                
 
175 „K usnesení, jímž se snižuje trest pod dolní hranici sazby nebo se zaměňuje jeho způsob za mírnější 
nebo jímž se upouští od potrestání (§ 16 odst. 2) je však potřebí čtyř hlasů.“ 
176 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 13-7/47. 
Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. května 1947. 
177 Tamtéž. 
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4. Hmotněprávní část velkého retribučního dekretu 

a příklady ze spisů MLS Mladá Boleslav a Kutná 

Hora 
4.1. Zločiny proti státu 

4.1.1. První zločin proti státu 
Paragraf 1 zpřísňoval trestní sazby již známých trestných činů z dob první 

republiky, jelikož navazoval na zákon na ochranu republiky. Pachatel měl být potrestán 

trestem smrti, pokud na území republiky nebo mimo něj se dopustil úkladů o republiku 

(§ 1 zákona na ochranu republiky). Pokud se dopustil přípravy úkladů (§ 2 zákona 

na ochranu republiky), ohrožení bezpečnosti republiky (§ 3 zákona na ochranu 

republiky), prorady (§ 4 zákona na ochranu republiky), zrady státního tajemství 

(§ 5 zákona na ochranu republiky), vojenské zrady (§ 6 zákona na ochranu republiky) 

a násilí proti ústavním činitelům (§ 6 zákona na ochranu republiky) měl být odsouzen 

k těžkému žaláři od dvaceti let až na doživotí a za okolností zvláště přitěžujících trestem 

smrti.178  

Úklady byly v zákoně na ochranu republiky používány v širším a užším slova 

smyslu. V širším slova smyslu tímto pojmem byla označena celá hlava I, v užším slova 

smyslu pojmenování zločinu v § 1, kterého se pachatel dopustil, pokud užil násilí nebo 

se pokusil ho použít jako prostředek k dosažení svého účelu. Toto ustanovení chránilo 

platnou ústavu republiky, ústavní činitele, zákonodárných sborů (Národní shromáždění 

a sněm Podkarpatské Rusi) a celistvost státního území.179  

Činnost sama o sobě nemusela být skrytá, ale i veřejná a prováděná v cizině (viz 

Zm III 856/28 Zb. n. s.). Násilím byl dle legální definice nejen skutečný násilný čin, ale 

i nebezpečná výhružka bezodkladným násilným činem. Dle judikatury se za násilí mohl 

považovat každý čin objektivně násilné povahy, který sloužil jako prostředek k překonání 

odporu nebo k vynucení rozhodnutí (Zm I 101/26 Sb. n. s.). Proto byl již pokus 

dokonaným trestným činem a v důsledku toho byla skutková podstata tohoto zločinu dána 

už prvním násilným jednáním, které směřovalo k účelu stanoveného v zákoně 

                                                
 
178 Preambule dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců 
a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. 
179 MIŘIČKA, August. c. d., s. 197–198. 
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(Zm II 88/26 Sb. n. s.) a nemuselo se jednat ani o krvavou formu násilí (Zm II 59/26 Sb. 

n. s.).180 Při výkladu tohoto paragrafu se nesmělo zapomenout i na další judikaturu. 

Všeobecné normy a zásady trestního zákona platily i pro zákon na ochranu republiky, 

pokud v tomto zákoně nebylo ustanoveno jinak (Zm I 463/24 Sb. n. s.), a byla zdůrazněna 

přednost teleologického výkladu zákona nad jazykovým (Zm II 130/27 Sb. n. s.). 

V přípravě úkladů dle § 2 zákona na ochranu republiky byly za trestné 

prohlášeny pouze určité druhy přípravného jednání k úkladům, ostatní přípravná jednání 

trestná nebyla. Pokud ovšem došlo již k vykonání násilí, postoupila pachatelova činnost 

do stadia pokusu a skutek by se podřadil pod § 1 zákona na ochranu republiky (úklady). 

Trestná činnost spočívala buď v spolčení (al. 1), styku s cizí mocí nebo cizími činiteli 

(konspirace, al. 2), sbírání a organizování branných a pomocných sil (al. 3), či sbírání 

prostředků k úkladům a jejich poskytování (al. 4).181 Cizími činiteli byly takové osoby 

cizího státu, které nemusely být jeho zástupci nebo orgány, ale měly v cizím státě 

význačnou moc nebo alespoň význačný vliv a mohly tímto způsobem vydatně podporovat 

úklady o republiku (Zm I 585/25 Sb. z. s.).  

Otázka přípravy úkladů byla posuzována jinak u příslušníků Československé 

republiky a jinak u říšskoněmeckých příslušníků (Zm I 874/33 Sb. z. s.). Územní cíle 

v politickém programu strany NSDAP ohledně ČSR mohly být uskutečněny jen násilím, 

s kterým ostatně strana počítala (Zm I 453/34 Sb. z. s.). To ovšem automaticky 

neznamenalo, že když obžalovaný znal program a cíle NSDAP (obdobně Volkssport 

a Deutscher nationalistischer Studetenbund), že jeho (společenské) styky s onou stranou 

byly právě trestným činem přípravy úkladů o republiku. Toto jednání se mohlo naopak 

podřadit pod ustanovení § 17 č. 1 zákona na ochranu republiky, bylo-li zjištěno, 

že obsahem a účelem těchto styků nebylo právě uskutečňování oněch cílů strany NSDAP 

(Zm I 1138/33 Sb. z. s.).  

Skutková podstata příprav úkladů nepředpokládala, že by ihned po spáchání činu 

nastaly následky úkladů o republiku a ohrožení bezpečnosti státu. Postačilo, pokud 

jednání bylo způsobilé přivodit možnost výsledku i pozvolna a v budoucnu a ohrozit tak 

bezpečnost státu. Dalo se zde podřadit i „sbratřování“ komunistické mládeže 

                                                
 
180 Srov. MILOTA, Albert. Zákon na ochranu republiky. 2. vyd. Kroměříž: J. Gusek, 1930, s. 3–7. 
181 Srov. MILOTA, Albert. c. d., s. 8–12. 
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v Československé republice s cizí vojenskou mocí (věnování praporu části Rudé armády, 

Zm II 309/27 Sb. z. s.).182  

Ustanovení § 3 zákona na ochranu republiky s názvem ohrožení bezpečnosti 

republiky chránilo ve všech třech případech vnější bezpečnost republiky, tj. její 

bezpečnost proti jiným státům. Bylo pamatováno i na ozbrojené povstání, trestal 

se i komplot a jeden způsob přípravného jednání.183  

Velký retribuční dekret postihoval u trestného činu prorady pouze 

tzv. diplomatickou zradu. Té se dopustil zmocněnec republiky, který při jednání s cizí 

mocí úmyslně porušil své povinnosti, čímž mohl být odsouzen k těžkému žaláři od 

dvaceti let až na doživotí a za okolností zvláště přitěžujících k trestu smrti.  

U zrady státního tajemství dle § 5 č. 1 zákona na ochranu republiky mířil velký 

retribuční dekret na pachatele, který buď vyzradil přímo nebo nepřímo cizí moci 

skutečnost, opatření nebo předmět, jež vláda tajila v důležitém zájmu republiky, nebo jež 

v takovém zájmu republiky měly zůstat utajeny před cizí mocí, nebo vyzvídal takovou 

skutečnost, opatření nebo předmět, aby je vyzradil přímo nebo nepřímo cizí moci. Tudíž 

zločinu se mohl dopustit jak ten, kdo vyzradil, tak i ten, který ke stejnému účelu vyzvídal. 

U obou variant byl ke spáchání trestného činu potřeba úmysl.  

Velký retribuční dekret postihoval i vojenskou zradu spáchanou úmyslně 

pachatelem dle § 6 č. 1, 2, 3 zákona na ochranu republiky, obdobně i násilí proti ústavním 

činitelům dle § 10 č. 1 zákona na ochranu republiky. Na rozdíl od úkladů o republiku, 

kde byl v okruh ústavních činitelů užší a musela být úplně znemožněna jejich ústavní 

činnost, tj. činnost vyhrazená jim ústavními zákony, v násilí proti ústavním činitelům 

se jednalo o bránění anebo maření jednotlivému výkonu jejich pravomocí. 

Dalším problémem tohoto paragrafu bylo ve výkladu „za války“ podle 

§ 6 č. 1 zákona na ochranu republiky (vojenská zrada): „Kdo za války opatřuje nepříteli 

nějaký prospěch nebo způsobí škodu branné moci nebo vojenským podnikům republiky 

nebo jejího spojence, příslušník republiky, který za války koná službu v nepřátelském 

vojsku, trestá se za zločin...“ Co je doba válečná vykládá legální definice obsažená v § 39 

č. 3 stejného zákona: počíná dnem, kdy byla vyhlášená mobilizace, a končí dnem, jímž 

demobilizace má být skončena demobilizační vyhláškou a pokud v ní není uveden takový 

                                                
 
182 NA, Praha, fond Národní soud, Praha, k. 77. Výklad k § 2 zákona na ochranu republiky, nedatováno.  
183 Srov. MILOTA, Albert. c. d., s. 13–16; MIŘIČKA, August. c. d., s. 199–200.  
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den, tak uplynutím dvou měsíců ode dne této vyhlášky. Toto ustanovení úzce navazovalo 

na § 64 odst. 1 č. 3184 Ústavy z roku 1920. 

Otázka, od kdy bylo Československo ve válečném stavu s Německem 

a Maďarskem byla skloňována v průběhu druhé světové války i na půdě exilové vlády. 

Ke dni prohlášení válečného stavu USA s Japonskem, Německem a Itálií, proběhla 

diskuze ohledně přesného data. Právní výklad paragrafu 64 Ústavy z roku 1920 pojímá 

termín „válečný stav“ jen jako faktický stav, který nastává ipso facto už jen tím, 

že se Československo octne ve válce, tj. že sama buď válku vypoví, nebo jí válku vypoví 

některý jiný stát, anebo ji některý stát faktickými válečnými činy bez formálního 

vypovězení války napadne, popř. tak učiní v poměru k jinému státu sama. Prohlášení 

válečného stavu prezidentem republiky je tak jednostranným aktem deklaratorní povahy, 

nepotřebuje k vyhlášení ani předchozího, ani dodatečného souhlasu Národního 

shromáždění. Předsednictvo ministerské rady za předsednictví prezidenta republiky 

vyhlásilo týž den jako USA prohlášení, že „Československá republika je ve válečném 

stavu se všemi státy, které jsou ve válečném stavu s Velkou Británií, Svazem sovětských 

socialistických republik anebo Spojenými státy americkými, a že válečný stav mezi 

Československou republikou na jedné a Německem a Maďarskem na druhé straně trvá 

od chvíle, kdy vlády těchto států se dopustily násilných činů proti bezpečnosti, 

samostatnosti a územní celistvosti republiky.“185 Konkrétní datum tehdy stanoveno 

nebylo, i když v diskuzi padala data 15. či 14. března 1939 (ta neprošla kvůli principu 

předmnichovské kontinuity s předválečným Československem).  

V průběhu retribuce kvůli nejednotné praxi bylo nutné tento pojem blíže vymezit. 

Podle posudku generální prokuratury z 10. dubna 1946 se legální definice v § 6 č. 1 

zákona na ochranu republiky uplatnila pouze tehdy, byla-li mobilizace nařízena ještě před 

započetím války. Došlo-li k prohlášení válečného stavu nebo k vypovězení války dle § 64 

odst. 1 č. 3186 Ústavy z roku 1920, zvláště pak tehdy, došlo-li k nepředvídané nepřátelské 

                                                
 
184 Prezident republiky dle tohoto odstavce „prohlašuje válečný stav, vypovídá s předchozím souhlasem 
Národního shromáždění válku a předkládá mu sjednaný mír k vyslovení souhlasu“. 
185 NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.). Od uznání 
československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu 1940–1941, sv. 2, 1. květen 1941–
31. prosinec 1941. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, dokument č. 381, s. 291–295 a NĚMEČEK, 
Jan; KUKLÍK, Jan; NOVÁČKOVÁ, Helena; ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.). Zápisy ze schůzí československé 
vlády v Londýně, díl I (1940–1941). Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, Masarykův ústav a Archiv 
AV ČR, 2008, 42. schůze 16. prosince 1941, s. 818–826.  
186 Prezident republiky dle tohoto odstavce „prohlašuje válečný stav, vypovídá s předchozím souhlasem 
Národního shromáždění válku a předkládá mu sjednaný mír k vyslovení souhlasu“. 
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akci bez předchozího vypovědění války tak náhle, že nebylo ani technicky možno nařídit 

a vyhlásit mobilizaci, bylo nutné považovat za trestné činy spáchané za války všechny 

činy spáchané po prohlášení válečného stavu, po vypovězení války nebo po zahájení 

nepřátelské činnosti nepřítelem. Zde již dle posudku šlo podle přirozeného výkladu slov 

o válečný stav a nebylo třeba sahat k pomocné legální definici. Proto činy spadající pod 

ono ustanovení § 6 č. 1 zákona na ochranu republiky byly spáchané za války již tehdy, 

pokud k nim došlo v zájmu Německa již před dnem 17. září 1938 nebo později. 

Ministerstvo spravedlnosti vycházelo z onoho posudku a vyložilo jej v souladu 

se zásadami mezinárodního práva, dle nichž byl počátek válečného stavu 

pro Československou republiku datován ode dne 17. září 1938 vůči Německu, od 7. října 

1938 vůči Maďarsku, tj. data, kdy se tyto státy dopustily aktu násilí proti bezpečnosti, 

neodvislosti a územní celistvosti republiky. 17. září 1938 bylo proklamováno zřízení 

organizace „Sudetendeutsche Freikorps“ a od tohoto dne tlupy této organizace 

vyzbrojené německou vládou prováděly z Německa útoky na československé území. 

Takovým způsobem vyložilo ministerstvo spravedlnosti pojem „za války“ pro účely 

retribučního řízení a úřady veřejné žaloby se měly tímto právním názorem řídit.187  

 Zvláště zpočátku byly pod tento paragraf podřazovány i případy obviněných 

bývalých československých státních příslušníků, zejm. českého původu, kteří 

se dobrovolně přihlásili k Němcům a tak získali říšskoněmeckou příslušnost a později 

konali v době války, resp. zvýšeného ohrožení republiky, službu v nepřátelském 

vojsku.188 Způsob nabývání československého státního občanství upravoval ústavní 

zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání 

a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé, 

tzv. brněnská smlouva s Rakouskem č. 107/1921 Sb. z. a n., mezi republikou 

Československou a republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin, 

a nakonec i smlouva s Německem č. 308/1922 Sb. z. a n., o státním občanství mezi 

republikou Československou a říší Německou, v nichž bylo zejména stanoveno, 

že smluvní strany neudělí státní občanství, dokud nedošlo k propuštění ze státního svazku 

                                                
 
187 SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud v Kutné Hoře, Pres. 1946, pres. 143/46. Výnos ministerstva 
spravedlnosti č. 30.584/46-IV/1 z 18. dubna 1946. 
188 Tyto případy byly podřazovány jak pod tento paragraf, tak i pod § 3 odst. 1 velkého retribučního dekretu. 
V mnohých případech byla však veřejným žalobcem odložena podle § 90 trestního řádu, proto ministerstvo 
spravedlnosti muselo vydat sjednocující směrnice k stejnému postupu; viz výnos ministerstva spravedlnosti 
č. 19.678/46-IV/1 z 30. března 1946. NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), 
k. 1934. Výnos ministerstva spravedlnosti č. 40.304/45-IV/5 z 16. listopadu 1945. 
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druhého státu. V souladu s touto otázkou je nutné zmínit i ústavní dekret prezidenta 

republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti 

německé a maďarské, který v § 5 stanovil, že Češi a Slováci a příslušníci jiných 

slovanských národů, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky ucházeli o udělení 

německé nebo maďarské státní příslušnosti, aniž k tomu byli donuceni nátlakem anebo 

zvláštními okolnostmi, pozbyli československé státní občanství dnem, kdy tento dekret 

nabyl účinnosti, tj. 10. srpna 1945. Na základě výše uvedeného ministerstvo spravedlnosti 

vyložilo, že pokud se československý státní příslušník české národnosti přihlásil v době 

okupace k německé národnosti, pozbyl československé státní příslušnosti, pokud nešlo 

o výjimky v dekretu blíže uvedené, teprve dnem 10. srpna 1945, i když mu byla dříve 

udělena německá státní příslušnost. Konal-li tudíž takový čsl. státní příslušník české 

národnosti, který se v době okupace přihlásil k německé národnosti a získal pak 

německou státní příslušnost, službu v bývalé německé armádě, popř. v tzv. lidobraně, 

spadala tato činnost za splnění ostatních předpokladů, tj. zejm. že nebyl dán důvod 

vylučující trestnost především dle § 2 písm. g trestního zákona, pod ustanovení § 6 odst. 1 

zákona na ochranu republiky, neboť pozbyl čsl. státní občanství teprve dnem 10. srpna 

1945. Toto se ovšem nevztahuje na ty čsl. státní příslušníky české národnosti, kteří nabyli 

německou státní příslušnost na základě smlouvy mezi ČSR a německou říší ze dne 

20. listopadu 1938,189 pokud sloužili v německé armádě po takto nabyté německé státní 

příslušnosti.190 

 Projednávání případů vojenské zrady před MLS v hlavním přelíčení ovšem nebylo 

moc jednoduché kvůli utajení věcí v zájmů obrany státu. Podle § 5 odst. 2191 zákona 

č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu, a podle § 1 vládního nařízení č. 196/1936 Sb. z. 

a n. byly soudy, státní úřady (orgány) i všechny jiné veřejné úřady (orgány) povinny dbát 

toho, aby v písemnostech (spisech), které byly vydávány nebo do nichž bylo dovoleno 

nahlédnout někomu jinému než soudu nebo státnímu nebo jinému veřejnému úřadu 

                                                
 
189 Tato smlouva byla publikována pod č. 300/1938 Sb., smlouva mezi Česko-Slovenskou republikou 
a Německou říší o otázkách státního občanství a opce. 
190 NA, Praha, fond Národní prokuratura, pres. 1946, k. 3. Výnos ministerstva spravedlnosti č. 19.678/46-
IV/1 z 30. března 1946. 
191 § 5 odst. 2 tohoto zákona zní: „Jestliže by v řízení před soudy, úřady a veřejnými orgány mohly býti 
jakkoliv dotčeny věci, které mají zůstati utajeny v zájmu obrany sátu, je soud, úřad nebo orgán řízení 
provádějící povinen učiniti všechna vhodná opatření, aby věci ty zůstaly zachovány v tajnosti. Za tím 
účelem se může úřad nebo veřejný orgán řízení provádějící v mezích nezbytnosti odchýliti od platných 
předpisů řízení se týkajících; to platí i v jiných případech, kdy je toho v zájmu obrany státu naléhavě třeba. 
Opatření, opřená výslovně o ustanovení věty prvé, není třeba odůvodňovati.“ 
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(orgánu), byly popisovány věci jen potud, pokud toho bylo nezbytně třeba. Měly zjevně 

dbát, aby okruh osob, které měly přístup k spisům nebo k úředním (soudním) jednáním, 

v nich se projednávaly věci, které měly zůstat utajené v obraně státu, byl co nejmenší. 

To platilo obzvlášť při projednávání zločinu vojenské zrady. Ministerstvo spravedlnosti 

proto uložilo všem přednostům MLS, aby tyto předpisy byly bezpodmínečně dodržovány. 

Úschově a manipulaci se spisy měla být věnována zvláštní péče nutná k zachování 

v tajnosti jejich obsahu a aby byla stejná opatrnost zachována zejména i v odůvodnění 

rozsudku.192  

 Dále bylo nutné chránit jména vojenských znalců, aby nepronikla na veřejnost. 

MLS mohly využít § 118 odst. 3 trestního řádu a obrátit se kvůli znaleckému posudku 

na veřejný úřad nebo veřejný ústav, který byl povolán podávat takové nálezy a posudky. 

V takovém případě měl úřad nebo ústav pojmenovat osoby, které ho podaly, a jen podle 

potřeby je vyslechnout jako znalce. Ustanovení umožňuje soudu, aby se spokojil 

s nálezem a posudkem veřejného úřadu, aniž by bylo třeba tyto osoby předvolávat 

k soudu. Ustanovení § 124 trestního řádu navíc umožnilo, aby znalci podali posudek 

písemně.193  

V každém případě ministerstvo spravedlnosti považovalo za nutné zabránit 

fotografování a filmování v jednací síni v době přítomnosti vojenských znalců, stejně 

i zvukovému zachování ústních posudků znalců.194 

Otázka znalců byla upravena ještě jedním výnosem ministerstva spravedlnosti, 

které tak reagovalo na výtky ministerstva vnitra na nápad retribučních případů a nutnosti 

přítomnosti znalců u hlavního přelíčení, ale i na výtky přednostů MLS.195 Jen v těch 

závažných, zejm. případech celostátního významu, si ministerstvo vnitra (odbor pro 

politické zpravodajství) vyhradilo, že dobrozdání bude podávat samo (později to odvolalo 

a nahradilo je ředitelství národní bezpečnosti, státně-bezpečnostní oddělení).196  

                                                
 
192 NA, Praha, fond Národní prokuratura, pres. 1945–1946, k. 2. Výnos ministerstva spravedlnosti (tajné) 
č. 38.607/45-IV/1 z 10. listopadu 1945.  
193 Tamtéž.  
194 Tamtéž.  
195 Přednosta MLS Kutná Hora vytýkal, že tamnímu MLS chybí znalecké posudky a jejich vyžadování 
značně prodlužuje trestní řízení. Proto navrhoval vzájemnou výměnu znaleckých posudků, což by mohlo 
zprostředkovat ministerstvo spravedlnosti. NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), 
k. 1934. Přípis přednosty MLS Kutná Hora ze dne 8. ledna 1946.  
196 NA, Praha, fond Národní prokuratura, pres. 1945–1946, k. 2. Výnos ministerstva spravedlnosti č. 
26.442/46-IV/1 z 29. března 1946. 
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Ministerstvo spravedlnosti tedy doporučilo všem přednostům a vedoucím 

veřejných žalobců, aby se v zájmu urychlení trestního řízení obraceli se žádostmi 

o vhodného znalce příslušný zemský národní výbor, případně zpravodajskou odbočku 

v Moravské Ostravě, a aby v obsílkách znalců, resp. žádostech za označení znalce uvedli 

otázku, která byla předmětem znaleckého posudku.197  

Znalci z politického zpravodajství nemohli vypovídat o otázkách vojenského rázu. 

Nešlo ovšem předem určit, zda bude nutné vyslechnout pouze znalce o otázkách 

vojenského či politického rázu. Ministerstvo spravedlnosti soudilo, že je vhodné slyšet 

znalce o otázkách vojenského znalce i znalce z oboru politického zpravodajství, kteří 

by se vzájemně doplňovali.198  

Některé skutky byly později subsumovány i pod úplně jiný paragraf. Podávání 

zpráv Sicherheitsdienstu o chování a náladě obyvatelstva bylo později kvalifikováno 

spíše jako podpora nacistického hnutí,199 nikoliv jako zrada státního tajemství (Ls 34/45), 

obdobně provádění sbírek pro německou brannou moc (Ls 2/45). Kromě případů konání 

služby v nepřátelském vojsku, podávání zpráv o chování a náladě obyvatelstva, různých 

stavbách se vyskytl i případ dodání gestapu v Kolíně seznam osob, které po okupaci 

uprchly z Protektorátu za hranice, kde bojovaly v čsl. zahraniční armádě (Ls 284/46 MLS 

KH). Jediné dva tresty smrti dle tohoto paragrafu byly vykonány na těch pachatelích, kteří 

mj. pátrali po partyzánech a parašutistech, podávali zprávy o jejich pomahačích 

a dodávali je gestapu v Táboře. Jednalo se o Bohumila Nacházela (Ls 331/46) 

a Bohuslava Buštu (Ls 593/46).   

U MLS Mladá Boleslav bylo mj. dle tohoto paragrafu odsouzeno 27 osob 

(1 případ úkladů, 26 případů vojenské zrady), v roce 1948 3 osoby (vojenská zrada). Pro 

jediný případ úkladů byl Antonín Storch (Lsp 274/46) odsouzen, protože v říjnu 1938 

se stýkal s německými činiteli, aby u nich docílil okupace tehdy ještě nezabrané obce 

Hlínoviště, a takto se s nimi spolčil k úkladům o republiku. Ostatní případy vojenské 

zrady byly spáchány zpravidla pro podávání zpráv SD a gestapu. Výjimečně se zde 

vyskytly jiné případy: Adolf (Adalbert) Vojtěch (Lsp 38/45) dne 3. května 1945 

telefonicky hlásil zemskému radovi do Jablonce nad Nisou, že část obce Velké Hamry 

                                                
 
197 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, Pres. Výnos ministerstva spravedlnosti č. 37.850/45-IV/1 
z 10. listopadu 1945. 
198 Tamtéž. 
199 Srov. SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 5. Lsp 48/45 Rudolf Vostrý, Rozsudek z 27. listopadu 
1945. 
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byla obsazena partyzány, za což byl odsouzen k trestu smrti. Antonín Antropius (Lsp 

327/46) jako vyšetřovanec Krajského soudu v Mladé Boleslavi dne 22. 7. 1940 u této 

služebny skutečně dle výpovědí svědků vyzradil skupinu podzemního vojenského hnutí 

a způsob tajné přepravy jejich příslušníků přes moravsko-slovenské hranice za účelem 

vstupu do československé zahraniční armády ve Francii, za což byl odsouzen 

k doživotnímu těžkému žaláři.  

U MLS Kutná Hora v letech 1945–1947 bylo odsouzeno 23 osob dle tohoto 

paragrafu (2 případy zrady státního tajemství a 21 podle vojenské zrady), v roce 1948 

se jednalo o osm odsouzených pro vojenskou zradu. Jak je vidět z odlišné praxe, Jiří 

Řehoř Lošenko (Ls 28/45) byl odsouzen k trestu těžkého žaláře ve výši dvacet let pro 

podávání zpráv SD v Kolíně, což MLS Mladá Boleslav kvalifikoval jako vojenskou 

zradu, obdobně Jan Quoika (Ls 34/45) pro podávání zpráv v Chotěboři taktéž odsouzen 

ke stejnému trestu pro zradu státního tajemství.  

Důvěrnictví gestapa, resp. Sicherheitsdienstu, bylo obžalováno a také odsuzováno 

velice přísně, přestože MLS Mladá Boleslav neměl k dispozici bližší informace a vůbec 

nemohl posoudit, do jaké míry mohly zprávy přivodit nepříteli prospěch, resp. jakou 

škodu mohly způsobit branné moci či branným podnikům republiky. Později byly tyto 

činy souzeny jako podpora nacistického režimu, tedy dle § 3 odst. 1 velkého retribučního 

dekretu. Tresty vyměřené podle tohoto ustanovení byly také daleko mírnější než za tresty 

uložené za vojenskou zradu.200 

 

4.1.2. Členství ve zločineckých organizacích 
 Další významnou skutkovou podstatou bylo nově stanovené členství 

ve zločineckých organizacích v § 2 podle hesla „je-li někdo špinavý, zůstane špinavý, 

ať si obleče na sebe jakékoliv roucho“,201 popř. činovnictví v nich v § 3 odst. 2 velkého 

retribučního dekretu. Jedním z ideových tvůrců oné skutkové podstaty byl Ečer, který 

vystoupil 29. března 1943 v Komisi London International Assembly se svým referátem 

na téma Rozkaz nadřízeného.  

                                                
 
200 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, kart. 1942, pres 37/45. Zpráva z 12. 
října 1945. 
201 NA, Praha, fond Státní rada – Londýn 1940–1945, Schůze výborů SR. Politický 1943, k. 96. Projev 
poslance Františka Uhlíře na 3. schůzi politického výboru Státní rady 13. prosince 1943 o obhajobě postihu 
členství ve zločineckých organizacích. 
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Největší výhodou a zároveň slabinou onoho ustanovení byla jeho 

demonstrativnost. Chybějící taxativní výčet dával MLS mimořádnou výhodu v posouzení 

konkrétního případu, aby bylo na jednu stranu zajištěno, že bude pachatel potrestán, 

přestože jeho organizace nebyla výslovně jmenována, na druhou stranu došlo 

k nepřiměřenému zatížení soudní agendy o další dokazování a vytváření znaleckých 

posudků, zda se jednalo o zločineckou organizaci či nikoliv. I to prodlužovalo jednotlivá 

trestní řízení.  

Zákonodárce se zjevně rozhodl k takovému řešení po dlouhé diskuzi, o čemž 

svědčí i to, že jeho znění bylo upraveno i na domácí půdě. Z původního londýnského 

dekretu zmizelo Geheime Staatspolizei (Gestapo, německá státní policie), zvláštní oddíly 

SS a die Sturmabteilungen des Führers (SA). V onom paragrafu pak zůstaly pouze 

následující organizace: Die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deustchen 

Arbeitspartei (SS), nebo Freiwillige Schutzstaffeln (FS), Rodobrana, Szabadcsapatoku. 

Pokud byl pachatel členem těchto organizací nebo jiných zde nejmenovaných organizací 

podobné podoby, měl být za pouhé členství potrestán za zločin těžkým žalářem od pěti 

do dvaceti let a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let 

až na doživotí. 

U činovnictví v organizacích Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

(NSDAP) nebo Sudetendeutsche Partei (SdP) nebo Vlajka, Hlinkova nebo Svatoplukova 

Garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, měl být potrestán 

za tento zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let. 

Právník dr. Beckmann považoval za velký nedostatek, že do § 2 nebylo zahrnuto 

gestapo, které v původní londýnské verzi dekretu bylo zahrnuto. Dle něj bylo úmyslem 

zákonodárce stanovit zločin banditismu pro členy elitních (špičkových) organizací podle 

§ 2 a pro činovníky nebo velitele masových (davových) organizací podle § 3 odst. 2. 

Původně byl tento úmysl dostatečně vyjádřen tím, že o obou organizacích bylo jednáno 

v jednom paragrafu s vypočítáním elitních organizací v § 2 odst. 1 a masových v odst. 2 

téhož paragrafu. Roztržením této souvislosti výpočtu organizací byl onen protiklad 

zeslaben, takže „povaha“ nenutila k zamyšlenému výkladu: povaha elitní organizace 

a povaha davové organizace, protože to dekret nikde nerozděloval. Obdobným úmyslem 

bylo rozlišovat mezi větší zločinností (např. SS) a menší zločinností (např. NSDAP) 

té které organizace. Tento úmysl se však neprojevoval dostatečně. Jinak by tomu bylo, 

kdyby ona doložka zněla „podobné zločinné povahy“. Podle restriktivního výkladu 

Beckmanna by gestapo nepatřilo do „jiných organizací“. Dle § 2 by gestapák pro zločin 
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banditismu podle § 2 nemohl být vůbec souzen ani MLS ani řádným soudem. Obdobně 

se vyjádřil o neuvedení organizace SA.202 

V praxi tak u nevyjmenovaných organizacích hrozilo jednak značné prodloužení 

trestního řízení, jednak možnost neodsouzení pachatele v závěrečné fázi retribuce. Dále 

byl problém u případů, v nichž pachatel požádal o přijetí do zločinecké organizace, ale 

nebyl z jakéhokoliv důvodu přijat. Ministerstvo spravedlnosti vyložilo tento problém tak, 

že zlý úmysl pachatele, který měl vést ke skutečnému vykonání zločinu podle § 2 velkého 

retribučního dekretu, došel v případě přihlášení se do organizace do stádia pokusu, pokud 

nedošlo k dobrovolnému upuštění, a tudíž bylo nutné posuzovat tento čin podle 

ustanovení § 8 trestního zákona.203 

Některé organizace byly upraveny judikaturou již za doby tzv. první republiky. 

Spolek Volkssport (VS) i Nationalsozialistischer Deutscher Sudetenbund (St. B.) 

náležely ke hnutí, jehož politickým výrazem byla DNSAP a tvořily její organizační 

složky směřujících k témuž cíli – usilování o násilné odtržení částí území ČSR a vtělení 

k německé říši (viz Zm II 99/33 Sb. n. s.). 

Nejednotná praxe při posuzování konkrétního případu byla koordinována výnosy 

ministerstva spravedlnosti a částečně směrnice vnitra.204 Tyto směrnice byly zaslány 

všem vedoucím veřejným žalobcům MLS s cílem, aby veřejní žalobci znali organizační 

principy některých organizací uvedených ve směrnici a přihlíželi k poznatkům 

ministerstva vnitra ve směrnicích a přílohách k nim.205 Nicméně je potřeba pamatovat, 

že soudci byli dle § 98 Ústavy z roku 1920 vázáni pouze zákonem (srov. s § 102) a byli 

nezávislí, tedy nemuseli dbát pokynů a rozkazů nadřízených orgánů, tj. svých 

představených.206 

                                                
 
202 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. Připomínky k velkému 
retribučnímu dekretu dr. Beckmanna z 12. října 1945. 
203 Ministerstvo spravedlnosti reagovalo na dotaz veřejného žalobce u MLS Jičín ze dne 27. listopadu 1945 
k organizaci SA. NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. Zpráva 
ministerstva spravedlnosti č. 43.576/1945-IV/1 z 5. prosince 1945. 
204 Tyto směrnice vznikly na podnět ministerstva spravedlnosti a následné schůzi na půdě ministerstva 
vnitra 11. prosince 1945. Schůze se účastnili zástupci ministerstva vnitra, zpravodajského oddělení tohoto 
resortu, dále národní obrany a spravedlnosti. NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 
(1953), k. 1934. Zpráva ministerstva spravedlnosti č. 48.194/1945-IV/1 z 14. prosince 1945. 
205 Směrnice ministerstva vnitra byly rozeslány nejprve výnosem ministerstva spravedlnosti č. 10.214/46-
IV/1 z 5. února 1946 a 29.171/46-IV/1 z 12. dubna 1946. Obsahovaly pojednání ministerstva vnitra o 
nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii ze dne 16. ledna 1946 č. Z-II-31.366-45. 
NA, Praha, fond Národní prokuratura, pres. 1945–1946, k. 2. Výnos ministerstva spravedlnosti č. 
10.214/46-IV/1 z 5. února 1946 a č. 29.171/46-IV/1 z 12. dubna 1946. 
206 WEYR, František. c. d., s. 326. 
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Výnosy ministerstva spravedlnosti reagovaly i na otázku odsunu osob německé 

národnosti. Právě tato dvě ustanovení mohla postihnout velmi značný okruh těchto osob, 

které měly být odsunuty z Československa. Ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, 

že veřejný zájem na odsunu převažoval nad zájem trestního postihu, pokud se jednalo 

o členství v konkrétních organizacích (SA, NSKK, vojenské formace SS), politicky 

bezvýznamných funkcích v organizacích uvedených v § 3 odst. 2, popř. pokud se jednalo 

o tzv. treuhändery, kteří se řádně starali o jim svěřené podniky a odevzdali je v pořádku 

zpět do „českých rukou“. Ohledně dobrovolné účasti ve formacích SS bylo potřeba zjistit, 

zda šlo o „starého příslušníka formace SS“ (ti měli být stíháni všichni), nebo člena 

vojenských SS, k nimž byly přidělovány od roku 1942 i proti své vůli osoby odvedené 

u řádných odvodů bývalé říšské branné moci,207 přestože zpočátku ministerstvo 

spravedlnosti zastávalo stanovisko, že příslušníci tzv. SS-Waffen mají být posuzováni 

obdobně jako příslušníci SS.208 

Zájem na potrestání převažoval v případech, ve kterých byl pachatel trestně stíhán 

i pro jiný zločin podle velkého retribučního dekretu, zejm. pokud se jednalo 

o usvědčeného udavače, každého příslušníka gestapa, Sicherheitsdienst, Abwehr, člena 

Volksgerichtu, dobrovolného příslušníka formací SS, Freikorps SdP a dozorce ve věznici 

nebo v koncentračním táboře, kata Volksgerichtu nebo koncentračního tábora, 

představitele nacismu, strany nebo její frakce, který pronásledoval členy českého odboje 

(„český živel“) nebo byl tak významným reprezentantem, propagátorem a „provaděčem“ 

nacismu, že nesl odpovědnost za činy, jichž se dopustili jeho podřízení. Dále se pod tyto 

osoby podřadili ti „rozvraceči českého života v kterékoliv jeho oblasti“, kteří způsobili 

svým jednáním škodu a újmu českému nebo slovenskému lidu v oblasti průmyslu, 

hospodářství, umění, obchodu, živností, v úřadech aj.  

Ministerstvo spravedlnosti tedy požadovalo, aby úřady veřejné žaloby pečlivě 

zvážily případy podle výše uvedených pravidel a v případě zájmu na odsunu sdělily ONV, 

resp. okresní správní komisi, Ústřednímu národnímu výboru v Praze, MNV statutárních 

měst aj., stručně skutkový stav případu, v jehož obvodu MLS leží se žádostí o sdělení 

stanoviska tohoto orgánu k otázce odsunu osoby, o kterou šlo. A v případě zájmu 

na odsunu také sdělení informace, kterému orgánu by tato osoba propuštěná ze soudní 

                                                
 
207 Srov. WOLF-ROSKOSCH, Florian. Ideologie der Waffen-SS: Ideologische Mobilmachung der Waffen-
SS 1942–45. Disserta Verlag, 2014, s. 66. 
208 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. Zpráva ministerstva 
spravedlnosti č. 35.344/45-III/1 z 27. října 1945. 
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vazby měla být předána. V případě kladného stanoviska ONV k odsunu této osoby 

by MLS měl zrušit vazbu dle § 190 trestního řádu a předat osobu propuštěnou z vazby 

orgánu označeného ONV. Pokud by byl ONV jiného názoru než úřad veřejné žaloby, 

bylo nutné k návrhu na zrušení vazby vyžádat souhlas ministerstva spravedlnosti 

se stručným sdělením skutkového stavu.209  

Tento výnos v podstatě rozvedl a doplnil tajný výnos ministerstva vnitra 

z 4. března 1946, který upozorňoval na praxi odsunu a přijímání rodinných celků 

americkými vojenskými i civilními úřady v Německu. Dle onoho výnosu ministerstva 

vnitra údajně hrozilo, že by fakticky byli odsunuti pouze antifašisté a nacisté s rodinami 

by trvale zůstali v Československu.210  

Demonstrativnost ustanovení § 2 a 3 odst. 2 způsobovalo problémy u mnoha 

organizací „podobné povahy“. U Národní obce fašistické (dále jen NOF) ministerstvo 

spravedlnosti vyložilo, že se mají stíhat pouze činovníci, proto i členové NOF jen 

na základě spáchaných konkrétních trestných činů, nikoliv na základě pouhého členství 

či funkce.211 Později ministerstvo spravedlnosti změnilo názor a tento výnos odvolalo, 

shodlo se s názorem ministerstva vnitra, že se jednalo skutečně o fašistickou organizaci 

podobné povahy jako těch, které byly výslovně uvedeny v § 3 odst. 2 velkého retribučního 

dekretu.212 

Ministerstvo spravedlnosti muselo často vykládat obsah jednotlivých organizací 

kvůli častým dotazům jednotlivých MLS (např. 3. ledna 1946 se dotazoval Krajský soud 

v Kutné Hoře na Nationalsozialistische Frauenschaft, dále jen NSF).213 Na rozdíl od NOF 

ministerstvo spravedlnosti vyložilo, že pouhé členství v SA zakládalo skutkovou podstatu 

zločinu podle ustanovení 2 a 3 odst. 2 velkého retribučního dekretu. Svůj názor vyložilo 

tím, že SA byla bojovou, vojensky vybudovanou výběrovou organizací nacistického 

                                                
 
209 SOA Praha, fond MLS v Praze, Pres., k. 4. Výnos ministerstva spravedlnosti č. 21.884/46-IV/1 
z 2. dubna 1946. 
210 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, Pres. 1946. Výnos ministerstva vnitra č. Z/s-3060-4/3-46 
z 4. března 1946. 
211 SOA Praha, fond MLS v Praze, Pres., k. 3. Výnos ministerstva spravedlnosti č. 26.760/45-III/1 z 14. září 
1945. 
212 NA, Praha, fond Národní prokuratura, pres. 1945–1946, k. 2. Výnos ministerstva spravedlnosti 
č. 10.214/46-IV/1 z 5. února 1946 a č. 29.171/46-IV/1 z 12. dubna 1946. 
213 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. Dotaz Krajského soudu v Kutné 
Hoře z 3. ledna 1946. 
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hnutí, jejímž cílem bylo násilné prosazování názorů a programu strany NSDAP a členství 

v této organizaci bylo dobrovolné.214   

Ministerstvo spravedlnosti zároveň zaslalo na vědomí přednostům MLS pokyny 

ministerstva vnitra, aby zároveň vyložilo, že konečné řešení otázky, zda lze určitou 

organizaci podřadit pod § 2 a 3 odst. 2 velkého retribučního dekretu, bylo ponecháno 

MLS, aby samy posoudily skutečnou povahu těchto organizací podle vlastních znalostí 

poměrů. Při posuzování této otázky bylo nutné přihlédnout k následujícím okolnostem. 

Cílem nebo alespoň jedním z cílů vyjmenovaných zločineckých organizací ve velkém 

retribučním dekretu bylo zničení Československé republiky ať již přímo či nepřímo tím, 

že jejich činnost směřovala k potlačení základních demokratických zásad, na nichž byla 

Československá republika vybudována. 215 

Organizace uvedené v § 2 byly výběrové polovojenské organizace nacismu 

a fašismu, které své cíle prosazovaly popř. i násilím, členství bylo dobrovolné 

a zavazovalo příslušníky k bezpodmínečné věrnosti a poslušnosti, tedy i k provedení 

zločinných rozkazů. Dle ministerstva vnitra sem kromě SS, FS, Rodobrany, 

Szabadcsapatok, spadaly i SA, NSKK, NSFK, Hitlerjugend (ale pouze tzv. Stamm-HJ 

a dobrovolné členství), Wehrwolf, erdnerské složky strany SdP, Sudetendeutsches 

Freikorps, Todtova organizace (jen ti, kteří do ní vstoupili dobrovolně), 

Reichsarbeitsdienst (jen ti, kteří do ní vstoupili dobrovolně), Svatováclavská rota (bojová 

forma z příslušníků Kuratoria pro výchovu mládeže, kteří se dobrovolně přihlásili k boji 

proti nepřátelům říše), organizace Sič a Banderovců.216  

Naproti tomu organizace uvedené v § 3 odst. 2 byly politickými organizacemi, 

cíle měly obdobné jako ty v § 2, ale jen v tom, co se týče prostředků k prosazování těchto 

cílů. Řadový příslušník mnohdy ani neznal pravé cíle těchto organizací. Kromě NSDAP, 

SdP, Vlajky, Hlinkovy gardy, Svatoplukovy gardy sem dle ministerstva vnitra patřily 

další organizace (příloha 9).217  

NSDAP byla jednou z výslovně stanovených organizací v § 3 odst. 2 velkého 

retribučního dekretu (výklad o organizaci v příloze 4). Nicméně posudky ministerstva 

                                                
 
214 SOA Praha, fond MLS v Praze, Pres., k. 3. Výnos ministerstva spravedlnosti č. 28.761/45-III/1 z 22. 
září 1945. 
215 NA, Praha, fond Národní prokuratura, pres. 1945–1946, k. 2. Výnos ministerstva vnitra č. j. Z/II-31366-
45 z 16. ledna 1946 zaslaný všem přednostům MLS, přednostovi Národního soudu a národnímu 
prokurátorovi přípisem ministerstva spravedlnosti č. 10.214/46-IV/1 z 5. února 1946. 
216 Tamtéž. 
217 Tamtéž. 
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o této organizaci se ve spisech MLS Kutná Hora a Mladá Boleslav objevovaly velice 

často kvůli výkladu součásti strany. NSDAP se dělila jednak na součásti strany bez vlastní 

právní subjektivity (Gliederungen), jednak na přidružené svazy s vlastní právní 

subjektivitou. K prve zmíněným součástem strany patřily tzv. úderné oddíly (SA) a 

ochranné oddíly (SS). Nacionálněsocialistická motorová vozba (NS Kraftfahrerkorps), 

organizace Hitlerovy mládeže (HJ-Hitlerjugend), nacionálně socialistický svaz 

německého studentstva (NS-Deutsche Studentenbund), nacionálně socialistický svaz 

německých docentů (NS-Deutsche Dozentenbund) a organizace žen pod názvem NSF. 

Přidružené svazy nacionálně socialistické německé dělnické strany pak představovaly 

nacionálně socialistický svaz německých lékařů (NS-Deutsche Ärztebund), nacionálně 

socialistický svaz německých právníků (Bund NS Deutsche Juristen), nacionálně 

socialistická sociální péče (NS-Volkswohlfahrt), nacionálně socialistická péče o válečné 

poškozence (NS-Kriegsopferversorgung), nacionálně socialistický svaz německé 

techniky (NS-Bund Deutscher Technik), a posléze německá pracovní fronta spolu 

s organizací Radostí k síle (Deutsche Arbeitsfront-Kraft durch Freude).  

Často se objevují ve spisech přímo funkce obžalovaného v NSDAP. Organizačně 

byla NSDAP rozčleněna na tzv. říšské, župní, krajské a místní vedení. Vedení v místních 

skupinách bylo svěřeno tzv. politickým vedoucím. Pod pojmem politického vedoucího 

v místní skupině byli zařazeni: spolupracovník (Mitarbeiter), místovedoucí 

(Stellenleiter), hlavní místovedoucí (Hauptstellenleiter), blokový vedoucí (Blockleiter), 

vedoucí buňky (Zellenleiter), úřední vedoucí (Amtsleiter) a vedoucí místní skupiny 

(Ortsgruppenleiter).218 

U MLS Mladá Boleslav se nacházelo nejvíce případů u organizace die 

Sturmateilungen der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei (SA, výklad 

o organizaci v příloze 13). Při výkladu ovšem došlo k rozporům mezi ministerstvem 

spravedlnosti a resortem vnitra a objevovaly se i v dalších případech, kupř. u organizace 

SA. Ministerstvo vnitra odmítlo názor, že by organizace SA spadala pod tento paragraf, 

neboť byla složkou NSDAP: v původním návrhu velkého retribučního dekretu členství 

v této organizaci bylo samo o sobě trestné. Během porad v roce 1943 sice Právní rada 

jednomyslně doporučovala, aby členství organizace SA samo o sobě nebylo trestné, nýbrž 

aby se trestalo přijetí funkce v ní. I při pozdějších poradách se žádalo, aby organizace SA 

                                                
 
218 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 10. Lsp 5/46, Johan Svoboda. Posudek o NSDAP, 
nedatováno. 
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spadala pod tento paragraf, ale nakonec z toho sešlo, neboť se měla ponechat větší volnost 

při rozhodování v jednotlivých případech, jak vyplynulo i z odůvodnění londýnské Státní 

rady: „Je totiž jasno, že lidové soudy doma budou moci daleko lépe posouditi skutečnou 

povahu některých organizací než my v zahraničí.“219 Ministerstvo spravedlnosti tento 

názor odmítlo a podložilo ho odůvodněním Nejvyššího soudu, jenž označil sbory SA 

za „síly branné i pomocné“ ve smyslu § 2 zákona na ochranu republiky, který vzhledem 

k politickým cílům NSDAP, jímž slouží, a vzhledem k speciálním úkolům SA jsou 

organizací určenou též k násilným útokům proti statkům chráněným v § 1 zákona 

na ochranu republiky a členství v této organizaci (za předpokladu, že byla naplněna 

i subjektivní skutková podstata tohoto zločinu) posuzoval jako zločin podle § 2 zákona 

na ochranu republiky. V pozdějším politickém vývoji Německa sice význam této 

organizace ustoupil do pozadí, ale v publikaci Das Dritte Reich im Aufbau z roku 1939 

je tato organizace charakterizována jako elitní organizace představující politickou armádu 

nacismu organizovanou po vojenském způsobu. Výslovně bylo v ní zdůrazněno, 

že členství v této organizaci bylo dobrovolné.220
 V praxi ovšem opět záleželo 

na jednotlivém senátu, zda členství v SA bylo trestné či nikoliv. Vedoucí veřejný žalobce 

Kovář zkonstatoval, že senáty u MLS Liberec považovaly členství v této organizaci 

za trestné v počátkách retribuce, později ovšem takové případy zprošťovaly s odvoláním 

na výrok mezinárodního soudního tribunálu v Norimberku: jednotky SA dle obžaloby 

proti hlavním válečným zločincům měly být formací nacistické strany pod bezprostřední 

pravomocí Führera (Adolfa Hitlera), vojensky organizovanou, která se skládala 

z dobrovolníků sloužících jako političtí vojáci strany.221 Tedy senáty MLS Liberec 

později pachatele odsoudily jen v případě, kdy dosáhl v těchto oddílech vyšší hodnosti 

(tresty se pravidelně kryly s délkou vykonané vazby zajišťovací a vyšetřovací).222  

Posuzování trestnosti členství v SA bylo zajímavé v porovnání s rozsudkem 

Norimberského tribunálu, ačkoliv tento výrok223 nešlo považovat z hlediska 

                                                
 
219 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934.  
220 Tamtéž. Dotaz ONV v Hořovicích z 27. července 1945. 
221 Mezinárodní soudní tribunál v Norimberku nad německými nacistickými zločinci byl zahájen 
20. listopadu 1945 a svoji činnost ukončil 1. října 1946. 
222 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1942. Zpráva vedoucího veřejného 
žalobce u MLS Liberec z 12. května 1947.  
223 SA, založené 1921, byly jednou z prvních formací nacistické strany a původním ochráncem nacionálně 
socialistického hnutí. SA se využívaly pro vyvolávání výtržností, terorizování a odstraňování politických 
odpůrců, i jako nástroj fyzického, ideologického a vojenského výcviku členů strany, a jako reserva 
německých branných sil. Později „vystupovaly nejen jako organizace pro vojenský výcvik, ale dodávaly 
pomocné policejní a bezpečnostní síly do obsazených zemí, hlídaly tábory válečných zajatců 
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mezinárodního práva za zavazující pro jednotlivé vnitrostátní retribuční soudy, navíc 

nereflektovalo zdejší poměry, neboť bylo nutné uvážit, že členové SA zde měli jinou 

funkci nežli na území říše. To platí zejména o činnosti v letech 1938–1939.224 Nakonec 

se k trestnosti této funkce přiklonil Nejvyšší soud, který posuzoval zmateční stížnost 

státního zastupitelství k rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 8. 

1947 a vyložil, že členství v SA „jako polovojenské výběrové organizaci, která 

propagovala své cíle i násilím, přičemž členství v ní bylo dobrovolné a zavazovalo 

k bezpodmínečné věrnosti a poslušnosti, tedy i ke splnění zločinných rozkazů […], 

ohrožovala bezpečnost republiky a jejich občanů,“  bylo trestné.225 Vedle toho ovšem se 

vyskytl případ veřejného žalobce u MLS Moravská Ostrava, který upozornil na odchylné 

poměry na Těšínsku (nucené přijímání tzv. Volklistů), proto se rozhodl stíhat 

bezpodmínečně pouze příslušníky SS, u ostatních (vč. SA) pouze činovníky.226 

NSF byla složkou NSDAP a v obcích součástí místních skupin NSDAP. Jejím 

účelem bylo vychovat politicky a ideově spolehlivé vůdkyně pro práci v NSF a Deutsches 

Frauenwerk a usměrňovat ženy činné v jiných organizacích. NSF byla organizací vůdkyň, 

přijímala za členy vedoucí Frauenwerku, které vykonávaly jeden a půl roku bezvadně své 

úkoly, bývalé vůdkyně BDM (Bund der deutschen Mädel), pracovní služby pro ženskou 

mládež, činovnice svazů přidružených k NSDAP, vedoucí pracovního společenství NS–

Studentinnen a jiné ženy a dívky, které stály v čele ženské práce. Podle výnosu 

ministerstva spravedlnosti se jednalo o výběrovou organizací vůdkyň a složkou NSDAP 

a kvůli tomu byla považována za „jinou fašistickou organizaci podobné povahy“ 

ve smyslu § 3 odst. 2 velkého retribučního dekretu. Deutsches Frauenwerk byla 

organizací německých žen, která odpovídala rasově požadavkům říšského zákona 

                                                
 
a koncentračních táborů, a dohlížely i kontrolovaly osoby donucené vykonávat práce v Německý 
a v obsazených územích.“ Dodatek B k obžalobě v procesu proti hlavním válečným zločincům. 
Československo a Norimberský proces: Hlavní dokumenty norimberského procesu o zločinech nacistů proti 
Československu. Praha: Min. informací, 1946, s. 58. 
224 NA, Praha, fond MS (Org), k. 1942. Pres. 1379/3/47. Zpráva přednosty MLS Praha z 15. května 1947. 
225 Autorka bohužel neuvádí spisovou značku této zmateční stížnosti. JECHOVÁ, Květa. Deník žalobce ve 
Státním oblastním archivu Praha ve druhém čtení. In BORÁK, Mečislav (ed.). Poválečná justice a národní 
podoby antisemitismu…c.d., s. 114. 
226 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. Zpráva vedoucího veřejného 
žalobce u MLS Moravská Ostrava a souhlas ministerstva spravedlnosti s navrženým postupem z 12. října 
1945. 
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o občanství (u vdaných byla stejná podmínka i pro muže) starších 21 let.227 Podrobný 

výklad k organizaci NSF je uveden v příloze 19. 

Výklad k dalším významným organizacím, které byly stíhány MLS Mladá 

Boleslav a Kutná Hora, se nachází v přílohách 12–30. V praxi ovšem tyto materiály 

(výklady ministerstva vnitra a spravedlnosti) byly využity podpůrně a při rozhodování 

o vině a trestu se vycházelo primárně z podmínek konkrétního případu. V rozsudcích 

MLS Mladá Boleslav se nacházelo 173 případů souzených pro § 2 nebo 3 odst. 2, popř. 

kumulativně dle obojího, z toho 130 bylo podle těchto paragrafů odsouzených. Přesná 

statistika vytvořená dle jednotlivých organizacích není možná, protože samy MLS 

nevytvořily jednotnou terminologii a je obtížné ze spisů často zjistit, kvůli jaké organizaci 

byl odsouzený uznán vinným a odsouzen. Přesto bylo možné určit organizace, u nichž 

nebylo pochyb, o kterou se jednalo: nejčastěji byli odsouzeni pachatelé za členství v SA 

(52 případů), NSDAP (47 případů), SS (13 případů), Vlajce (14 případů – výklad 

k organizaci v příloze 15), NSF (8 případů, 100 % tvořily ženy, což vyplývá z náplně této 

organizace) a zbytek tvořily další organizace (gestapo, NOF, Svatoplukova garda, NS-

Volkswohlfahrt, Deutsche Arbeitsfront, NSKK neboli Nat.-soz. Kraftfahr-Korps, Čeští 

fašisté aj.) Nebylo vyloučeno, že byli pachatelé uznáni vinným za účast ve více 

organizacích zároveň. 

Z hlediska vyneseného trestu bylo dle těchto paragrafů odsouzeno šest osob 

k trestu smrti. Tyto případy měly to společné, že všichni tito odsouzení byli uznáni 

vinnými i z jiných trestných činů, nejenom pro účast či činovnictví ve zločineckých 

organizacích. Vojtěch (Adalbert) Adolf (Lsp 38/45) spáchal kromě členství organizaci 

SA a činovnictví NSDAP i zločin vojenské zrady ve znění § 1 velkého retribučního 

dekretu, že 3. května 1945 telefonicky nahlásil zemskému radovi v Jablonné nad Nisou, 

že část obce Velké Hamry byla obsazeny partyzány a tím způsobil škodu, resp. ztížil 

osvobození obce Velké Hamry. Mimo to MLS došel k závěru, že způsobil i zločin proti 

osobám dle § 7 odst. 1 velkého retribučního dekretu a udavačství.228 

                                                
 
227 Ministerstvo vnitra vycházelo z knihy Organisationsbuch der NSDAP. 6. vyd. München: Zentralverlag 
der NSDAP, Franz Eher 1940, s. 267b. SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 71. Lsp 71/47, Anna 
Samková. Posudek ministerstva vnitra č. VII-F-3069/11-20.3.47 z 20. března 1947. 
228 Senát MLS byl sestaven dle apolitického klíče (L, SD, K, KOR) a senát byl jednotný. SOA Praha, fond 
MLS v Mladé Boleslavi, k. 4. Lsp 38/45 Vojtěch (Adalbert) Adolf, Rozsudek z 30. listopadu 1945.  
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Další případ Ferdinand Jelen (Lsp 59/46) byl odsouzen pro členství v SA, dále pro 

zločin udavačství, zločin proti majetku a nebezpečné vyhrožování, tedy dle § 2, 5 odst. 2, 

9, 10, 11 (viz dále).229  

Velice komplikovaným případem byla kauza čtyř obžalovaných pod spisovou 

značkou Lsp 78/47, z nichž byl Karel Kostelecký odsouzen k trestu smrti pro 

konfidentství SD, gestapa a Abwehrbeauftragter ve zbrojním závodě společnosti ASAP 

v Mladé Boleslavi kvalifikovaného jako vojenská zrada, podporu nacistického hnutí, 

funkce zástupce ústředního vedoucího a župním vedoucím organizace „Čeští fašisté“ a 

vyhrožování ublížením na těle, udavačství, tedy dle § 1, 3 odst. 1 a 2, 5 odst. 2 a 11.230  

Martin Hansmann byl odsouzen k trestu smrti nejen pro členství v SS, ale i další 

trestné činy plynuly z jeho činnosti jako vedoucího služebny gestapa v Mladé Boleslavi 

(pro zavinění ztráty osob velkého počtu obyvatel republiky, nařízení zatčení zejména 

členů Obrany národa a rukojmí zatčených v akci A, způsobení těžkého ublížení na těle 

bez těžkých následků, podávání zpráv gestapu v Praze), tedy spáchal zločiny dle § 1, 2, 

3, 5 odst. 2, 7 odst. 1–3 a 9 velkého retribučního dekretu.231 

Theodor Ehrlich byl odsouzen 30. dubna 1947 k trestu smrti pro členství 

v organizaci SS a gestapa a z toho vyplývalo další trestné jednání: nebezpečné 

vyhrožování, zavinění ztráty svobody většího počtu osob, těžké ublížení na těle, smrt 

obyvatelů republiky, deportaci a následnou smrt, vydírání a zločin proti majetku, který 

spočíval v odcizení movitých věcí ve výši 100 000 a 55 000 K různým obyvatelům 

republiky. Tím spáchal zločiny dle § 2, 5, 7 odst. 1–3 a 8 odst. 1 písm. a velkého 

retribučního dekretu.232 

 Poslední případ se týkal Martina Neubeckera, který byl sice odsouzen k trestu 

smrti, ale jeho trest nebyl vykonán, v tom zahrál svoji roli i užitý laický prvek (viz dále). 

Ten byl uznán vinným pro to, že byl členem SS, zástupcem vedoucího gestapa a zavinil 

                                                
 
229 Senát byl sestaven dle apolitického klíče (L, SD, K, NS) a jeho rozhodnutí bylo jednomyslné. SOA 
Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 20. Lsp 59/46 Ferdinand Jelen, Rozsudek z 26. března 1946. 
230 Senát byl sestaven podle apolitického klíče (SD, NS, KOR, URO) a rozhodnutí bylo jednomyslné. SOA 
Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 73. Lsp 78/47 Karel Kostelecký a spol., Rozsudek z 16. dubna 
1947. 
231 Senát byl sestaven podle apolitického klíče (SD, NS, KOR, URO) a rozhodnutí pravděpodobně bylo 
vydáno jednomyslně (v poradním protokolu taková informace není uvedena). SOA Praha, fond MLS 
v Mladé Boleslavi, k. 79. Lsp 125/47 Martin Hansmann, Rozsudek z 26. dubna 1947. 
232 Senát sice nebyl sestaven dle apolitického klíče (L, SD, NS, NS), ale rozhodnutí bylo jednomyslné. SOA 
Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 82. Lsp 151/47 Theodor Ehrlich, Rozsudek z 30. dubna 1947. 
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ztrátu většího počtu obyvatel republiky a dále spolupůsobil správním rozhodnutím 

u většího počtu osob odnětí jejich jmění.233   

V roce 1948 se u MLS Mladá Boleslav vyskytlo pouze deset případů a pouze šest 

osob bylo odsouzeno pro členství či činovnictví dle § 2 (a)nebo 3 odst. 2 velkého 

retribučního dekretu ve znění zákona č. 33/1948 Sb. Podíváme-li se na otázku z pohledu 

kolik případů bylo u MLS Mladá Boleslav znovu revidováno, jednalo se o osm případů 

(Pavla Jakoubková Lsp 4/48, Ferdinand Bursa Lsp 17/48, Josef Fahrner Lsp 18/48, 

Richard Šafařík Lsp 24/48, Josef Mastný Lsp 28/48, Ladislav Schwacha Lsp 40/48 

a Jindřich Hillebrand Lsp 48/48), pouze u tří došlo ke zpřísnění trestu (u Lsp 4/48 byl 

trest zpřísněn z tří na šest let těžkého žaláře, u Lsp 18/48 došlo ke zpřísnění z dvou na pět 

let a Lsp 28/48 z 19 měsíců těžkého žaláře na čtyři roky). Nejvyšší trest byl vynesen nad 

Richardem Šafaříkem (Lsp 24/48), který byl odsouzen k trestu deseti let těžkého žaláře 

za to, že podával zprávy vedoucímu Sichderheitsdienstu. I z toho vyplývá, že dle tohoto 

paragrafu v revizi retribuce nebyl odsouzen nikdo k doživotnímu těžkému žaláři, ani 

trestu smrti.  

Z hlediska četnosti se vyskytlo v Kutné Hoře celkem 224 případů souzených dle 

těchto paragrafů, odsouzeno bylo dle nich 130 osob. Problém se statistikou organizací 

je obdobný jako u MLS Mladá Boleslav, přesto je možné opět zjistit alespoň počet 

odsouzených osob pro členství či činovnictví v konkrétní organizaci: obdobně jako 

u MLS Mladá Boleslav bylo nejvíce odsouzeno pro členství v SA (41 osob), NSDAP (37 

osob), Vlajce (25 osob), SS (16 osob), poté následuje členství v gestapu, kuratoriu, SdP, 

NOF aj. Oproti Mladé Boleslavi se tu vyskytlo pouze jedno odsouzení pro členství v NSF.  

V roce 1948 se MLS Kutná Hora vypořádal s 33 případy souzení a 22 případy 

odsouzení dle těchto dvou paragrafů, z toho pět případů bylo znovu revidováno (Ls 42/48 

Jindřich Haták z původního zproštěno na 15 let těžkého žaláře, Ls 217/48 Alexandr 

Knespl z původního 1 roku těžkého žaláře na 2 roky těžkého žaláře, Ls 307/48 Jan 

Hovorka z původního zprošťujícího výroku odsouzen na 1 rok těžkého žaláře, 

u Ls 310/48 Jan Morwitz naopak došlo k zmírnění rozsudku z původních sedmi let 

těžkého žaláře na pět, obdobně u Ls 334/48 František Jehlička ze stejného výroku 

na 15 měsíců).  

                                                
 
233 Senát nebyl sestaven apoliticky (L, SD, NS, NS) a došlo k přehlasování předsedy senátu v otázce viny. 
SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 83. Lsp 157/47 Martin Neubecker, Rozsudek z 3. května 
1947. 
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Podíváme-li se podobně na případy vyneseného rozsudku trestu smrti u těchto 

paragrafů, jednalo se o 7 případů. Jaromír Pilný podporoval a propagoval nacistické 

a fašistické hnutí mj. jako člen Vlajky, dobrovolně se ucházel o udělení německé státní 

příslušnosti, veřejně vychvaloval nacistický režim v úřadu a mimo něj, stal 

se činovníkem, posléze pokladníkem a vedoucím okresní Vlajky v Kolíně, obohatil se na 

úkor židovského obyvatelstva a spáchal udavačství dle paragrafů 3 odst. 1 a 2, 10 a 11 

velkého retribučního dekretu.234  

 Antonín Skořepa st. byl odsouzen k trestu smrti pro členství v organizaci SA, 

místním vedoucím (Zellenleiter) NSDAP v Petrovicích, zločin veřejného násilí násilným 

vpadnutím do cizího nemovitého majetku a bezprávným omezováním osobní svobody 

člověka dle paragrafů 2, 3 odst. 2, 5 odst. 2 písm. a, 8 odst. 2 písm. a, vč. paragrafu 11.235 

Antonín Korec byl odsouzen k trestu smrti, že propagoval a podporoval nacistické 

hnutí, stal se strážmistrem organizace Technische Nothilfe a velitelem této organizace 

pro Poděbrady a okolí, zástupcem velitele a později velitelem této organizace, spáchal 

udavačství, nebezpečné vyhrožování většímu počtu obyvatel a zneužil tísně, aby 

se obohatil na úkor židovského příslušníka, čímž spáchal zločiny dle paragrafů 3 odst. 1 

a 2, 5 odst. 2 písm. a, 7 odst. 3, 9, 10 a 11 velkého retribučního dekretu.236  

Jan Wild byl odsouzen k trestu smrti pro konfidentství gestapu, Sicherheitsdienstu 

a jiným německým úřadům o postoji Čechů k německé říši, vychvalování Hitlera, 

činovnictví v organizaci NSDAP (Zellenleiter) a vedoucí „Rund deutscher Osten“ 

v Humpolci, udavačství, nebezpečné vyhrožování obyvatelům republiky a zneužití tísně 

způsobené národní, rasovou perzekucí, aby se obohatil na úkor fyzických osob, čímž 

spáchal zločiny dle § 3 odst. 1 a 2, 5 odst. 2 písm. a, 10 a 11 velkého retribučního 

dekretu.237 

Další trest smrti byl vynesen nad Jindřichem Gottschlingen pro členství v gestapu, 

členství v SS (Hauptsturmführer), zastřelení několika obyvatel republiky, páchání násilí 

a nebezpečné vyhrožování dle paragrafů 2, 5 odst. 1 písm. a, 5 odst. 2 písm. a velkého 

retribučního dekretu.238 

                                                
 
234 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 3. Ls 31/45 Jaromír Pilný, Rozsudek z 20. listopadu 1945. 
235 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 10. Ls 40/46 Antonín Skořepa ml. a spol., Rozsudek z 15. 
března 1946. 
236 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 25. Ls 218/46 Antonín Korec, Rozsudek z 9. října 1946. 
237 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 43. Ls 339/46 Jan Wild, Rozsudek z 19. července 1946. 
238 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 78. Ls 23/47 Jindřich Gottschling, Rozsudek z 13. února 1947. 
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Josef Horn byl odsouzen k trestu smrti pro členství v gestapu, Freikorps 

a v Sudetoněmecké straně, zabití, těžké poškození na těle, vydírání, zločin proti osobám, 

majetku dle 2, 3 odst. 2, 5 odst. 1 písm. a, 5 odst. 2 písm. a, 7 odst. 3 a 9.239 

Poslední odsouzený k trestu smrti u MLS Kutná Hora byl Alfréd Rziha, u něhož 

bylo v průběhu hlavního přelíčení prokázáno, že byl členem gestapa, podporoval 

nacistické hnutí a týral a bil obyvatele republiky, usmrtil větší počet obyvatel republiky, 

stejné i další obyvatele přinutil k doznání za využití násilí (MLS Kutná Hora napočítal 

celkem 122 osob), nebezpečně vyhrožoval obyvatelům republiky, dohnal obyvatele 

k sebevraždě oběšením a další, čímž spáchal zločiny dle paragrafů 2, 3 odst. 1, 5 odst. 1 

písm. a, 5 odst. 2 písm. a, 7 odst. 3, 9 a 11 velkého retribučního dekretu.240 

Působení v gestapu, jež bylo nejdůležitějším orgánem nacistického režimu 

k páchání nacistických zločinů (dle zprávy přednosty MLS Mladá Boleslav 

v mladoboleslavské oblasti) vyvolalo u tamního lidu největší hněv a podle toho 

posuzovali úředníky gestapa. V rozsudcích MLS Mladá Boleslav se projevil ten právní 

názor, že úředníci gestapa jsou odpovědní za objektivní následky vzniklé z působení 

na gestapu, jež museli předpokládat, a byli odsouzeni převážně k trestu smrti.241 

V roce 1948 byla u MLS Kutná Hora odsouzena k trestu smrti mj. dle tohoto 

paragrafu pouze jedna osoba (přestože se jedná o větší počet než u MLS Mladá Boleslav), 

a to Jan Neubauer (Ls 257/48) pro členství v gestapu, nebezpečné vyhrožování, zavinění 

ztráty svobody větší počtu obyvatel republiky aj. dle paragrafů 2, 5 odst. 1 písm. a, 5 odst. 

2 písm. a, 7 odst. 1 velkého retribučního dekretu.242 A k doživotnímu trestu těžkého žaláře 

byla taktéž oproti MLS Mladá Boleslav, který neměl žádný takový trest, odsouzen jedna 

osoba. Miroslav Novotný pro vojenskou zradu, když sloužil v nepřátelské armádě, 

členství SS, vedoucím Vlajky a podporu nacistického hnutí.243 

S těmito paragrafy nedílně souvisely i otázky trestnosti jednání, které bylo 

vykonáno na rozkaz nadřízeného. Ečer vystoupil 29. března 1943 v London International 

                                                
 
239 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 79. Ls 44/47 Josef Horn, Rozsudek z 21. března 1947. 
240 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 79a. Ls 48/47 Josef Horn, Rozsudek z 14. dubna 1947. 
241 Téměř všechny zmiňované případy u MLS Kutná Hora byly rozhodnuty jednohlasně. Jen u Jaromíra 
Pilného Ls 31/45 nebylo zjištěno, jak MLS rozhodnul. Apolitičnost senátů nebylo možné kvůli 
nedůslednosti MLS Kutná Hora zjistit. NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, 
k. 1942, sign. Org.  Pres. 13-7/47. Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. 
května 1947. 
242 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 113. Lsp 257/48 Johann (Jan) Neubauer, Rozsudek z 16. října 
1948. 
243 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 119. Lsp 293/48 Miroslav Novotný, Rozsudek z 16. října 1948. 
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Assembly se svým referátem na toto téma, aby pomohl přispět k vytvoření společného 

stanoviska spojeneckých právníků, které by bylo vyjádřeno buď mezinárodní konvencí, 

nebo v úpravě národního zákonodárství v zemích, kde zákon nestačil anebo nebyla tato 

otázka dostatečně upravena. Tato otázka byla řešena v různých zemích třemi způsoby. 

Rozkaz nadřízeného mohl být absolutní obhajobou, pokud byly splněny stanovené 

formální předpoklady, nebo mohl být relativní obhajobou, tj. obhajoba rozkazem byla 

nepřípustná, pokud byl nařízen zřejmý zločin.244 Poslední varianta nepřipouštěla 

u rozkazu obhajobu, kromě případu neodolatelného donucení, který si adresát rozkazu 

sám nepřivodil.245  

Všechny tyto varianty vycházely z předpokladu, že příjemce rozkazu byl proti své 

vůli přinucen vykonat zločinný rozkaz, tudíž se stane v takovém případě nástrojem svého 

nadřízeného. Jestliže však s takovým rozkazem souhlasí, nestal se nástrojem, ale dle 

Ečera spolupachatelem. Nacistický režim vytvořil situaci, kterou nepředvídaly ani 

tehdejší trestní zákony, ani doktrína trestního práva, v níž v jednom národě existovaly 

velké skupiny osob, které přijímaly zločinný rozkaz ne jako mravní tlak, nýbrž něco zcela 

přirozeného. Znakem těchto skupin byla dobrovolnost, vysloveně zdůrazňovaná 

u SA a SS. Členové strany SA mohli ze strany vystoupit, pokud nesouhlasili s linií strany 

anebo nebyli schopni plnit povinnosti uložené členům, a tak se mohli vyhnout povinnosti 

vykonání zločineckého rozkazu.246  

Ečerovy teze byly diskutovány a víceméně jeho myšlenky na odmítnutí obhajoby 

rozkazem nadřízeného byly přijaty plénem London International Assembly dne 

21. června 1943. Stejně tak se vtiskly do podoby § 13 odst. 2 a 3 velkého retribučního 

dekretu. Odstavec 3 zmiňovaného paragrafu konstatoval, že neodolatelné donucení247 

rozkazem představeného nezprošťuje viny nikoho, kdo se dobrovolně stal členem 

organizací, jejichž členství ukládalo vykonat každý, i zločinný rozkaz. Také 

                                                
 
244 Viz § 8 a 158 uvozovacího zákona č. 19/1855 ř. z., k vojenskému trestnímu zákonu o zločinech 
a přečinech (vojenský trestní zákon o zločinech a přečinech) srov. § 21 zákona na ochranu republiky, popř. 
čl. 47 vojenského německého trestního zákona z r. 1940.  
245 Dle § 2 písm. g trestního zákona.  
246 EČER, Bohuslav. Vývoj a základy mezinárodního práva trestního: Se zvláštním zřetelem 
k československé účasti na potrestání zločinů druhé světové války a zejména na přípravě, zařízení a díle 
Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Praha: V. Linhart, 1948, s. 71–75.  
247 Neodolatelné donucení bylo upraveno v obecném ustanovení o nouzi v § 2 písm. g trestního zákoníku. 
Byl-li čin spáchán z neodolatelného donucení, trestnost takového činu byla vyloučena. Tento pojem 
zahrnoval jak psychické násilí (vis compulsiva), tj. výhružky, ale i ostatní případy nouze (živelná pohroma), 
ale i fyzické násilí (vis absoluta), tj. např. někdo vede ruku jiného násilím. V posledně zmiňovaném případě 
ovšem nešlo o jednání z nouze, poněvadž tu vůbec nebylo projeveno jednání. Viz MIŘIČKA, August. c. d., 
s. 86–87.  
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neospravedlňovalo pachatele, že konal svoji služební povinnost, jednal-li s obzvláštní 

horlivostí, překročoval tak ve značné míře normální rámec svých povinností, nebo byl-li 

činný v úmyslu napomáhat válečnému úsilí Němců či jejich spojenců s cílem poškodit 

či mařit válečné úsilí Československu a jeho spojencům, nebo jednal-li z jiné zřejmě 

zavržitelné pohnutky. 

Právě ustanovení vylučující obhajobu obžalovaných, že jednali podle nařízení 

či rozkazů svých nadřízených, způsobovalo v praxi obtíže při správním zřízení a rozlišení 

viny členů gestapa vzhledem k „zásadě odplaty a kontinuity republiky“. Zatčení gestapem 

mohlo být podřazeno pod několik zákonných ustanovení – loupež lidí dle § 90 trestního 

zákona, neoprávněné omezení osobní svobody dle § 93 trestního zákona ve znění 

§ 5 velkého retribučního dekretu, případně zavinění nebo způsobení ztráty svobody 

dle § 7 téhož dekretu. Pokud se zatýkaný bránil zatknutí střílením, tedy spravedlivou 

obranou, podle zásady kontinuity republiky nebyla by proti této střelbě podle velkého 

retribučního dekretu možná (právní) obrana zatýkajících členů gestapa, protože nebyla 

přípustná obrana proti spravedlivé obraně.248 

Z výše uvedeného vyplývá, že ani MLS Kutná Hora, ani MLS Mladá Boleslav 

neodsoudil zmiňované osoby pouze pro členství či činovnictví ve zločinecké organizaci, 

ale odsouzení, dle zjištěných okolností v průběhu hlavního přelíčení, spáchali další 

zločiny dle velkého retribučního dekretu. 

 

4.1.3. Podpora a propagace nacistického nebo fašistického hnutí 
Paragraf § 3 odst. 1 byl v praxi nejvyužívanější paragraf, který byl formulován 

takto: Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 17) propagoval nebo podporoval 

nacistické nebo fašistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo 

divadlem, nebo na veřejném shromáždění schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu 

na území republiky, nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů 

a orgánů jim podřízených, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin 

těžkým žalářem od pěti do dvaceti let, spáchal-li však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil 

mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména československé 

mládeže, trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště 

přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí, nebo smrtí. Oproti londýnské 

                                                
 
248 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 13-7/47. 
Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. května 1947. 
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verzi dekretu došlo k zmírnění zákona, jelikož se posunula dolní hranice na 5 let místo 

deseti a vypadla formulace „za zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní 

vědomí československého lidu, zejména československé mládeže“. 

Ministerstvo vnitra vyložilo toto ustanovení pro národní výbory, aby bylo 

usnadněno vyšetřování, a tudíž i činnost MLS. Ministerstvo vnitra uložilo všem ONV, 

resp. správním komisím, a úřadům národní bezpečnosti, aby prohlédly veškerý 

periodický i neperiodický tisk, který v době zvýšeného ohrožení republiky byl v jejich 

správním obvodu vydáván, a zjistily, zda pisatelé, vydavatelé a nakladatelé všech 

závadných projevů podle § 3 odst. 1 velkého retribučního dekretu, vlastníci oněch 

periodických tiskopisů, jakož i osoby, které umožňovaly vydávání těchto tiskopisů (např. 

finanční podporou), byly pohnány k odpovědnosti podle předpisů tohoto dekretu. 

Obdobný postup měl následovat u rozhlasových děl (přednášky, skeče i hry), filmových 

a divadelních, přičemž odpovědný za tyto závadné projevy měl být autor, režisér i herec. 

Pro doplnění musely být prohlédnuty i relace úředníků intervenujících na veřejných 

shromážděních, pokud se ovšem dochovaly, a stíhat řečníky, kteří pronášeli ony závadné 

projevy.249 

Toto ustanovení bylo všeobecně nejvíce využívané právě pro svoji širokou 

formulaci a demonstrativní výčet. Bylo také i v květnu 1947 dost napadáno. Přednosta 

MLS Praha Vladimír Kozák kritizoval demonstrativnost výčtu organizací, později 

vydané směrnice ministerstva vnitra č. j.  Z/II-31366-45 ze dne 16. ledna 1946 nebyly 

spolehlivé a ani úplné. Sporným otázkám nepomohly ani posudky bezpečnostních úřadů, 

které mnohdy neodpovídaly skutečnosti. 

MLS Kutná Hora stíhala 248 osob též dle tohoto paragrafu, odsouzeno 175 osob 

pro propagaci nacistického nebo fašistického hnutí (10 k trestu smrti, 7 k doživotnímu 

těžkému žaláři, tři osoby k 25 letům těžkého žaláře a až na 3 odsouzené, u nichž bylo 

upuštěno od uložení trestu, byli všichni ostatní odsouzeni k dočasnému trestu na svobodě 

v rozmezí od několika měsíců až po 20 let těžkého žaláře). Ze spisů je možné zjistit, jaké 

jednání pachatele jednotlivé senáty podřadily pod toto ustanovení velkého retribučního 

dekretu. Ať už se jednalo o zasílání příspěvků do redakce časopisu Árijský boj (Ls 1/45 

Karel Svoboda),250 vychvalování nacistického režimu v úřadě i mimo něj, vybírání částek 

                                                
 
249 NA, Praha, fond Národní prokuratura, pres. 1945–1946, k. 2. Výnos ministerstva vnitra č. j. Z/II-31366-
45 z 16. ledna 1946 zaslaný všem přednostům MLS, přednostovi Národního soudu a národnímu 
prokurátorovi přípisem ministerstva spravedlnosti č. 10.214/46-IV/1 z 5. února 1946. 
250 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 1. Lsp 1/45 Karel Svoboda, Rozsudek z 20. září 1945. 
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od českých obyvatel pro německou zimní pomoc a německý červený kříž, zdravení 

českých úředníků nacistickým pozdravem aj. (již zmiňovaný případ Ls 31/45 Jaromír 

Pilný),251 popř. se vyjadřoval urážlivě o příslušnících českého národa, hostil 

uniformované Němce a korespondenci zakončoval německým pozdravem „Heil 

Hitler“.252 Pro zjištění, jakým způsobem bylo možné podporovat nacistické a fašistické 

hnutí, je možné projít všech 175 odsouzených osob, popř. i zjistit, proč zbylých 

115 nebylo odsouzeno a bylo zproštěno. Jsem spíše toho názoru, že zjištění onoho skutku 

těchto jednání a historického pozadí je záležitostí pro historiky. 

Nicméně podstatné je, že jenom podle tohoto paragrafu bylo odsouzeno 59 osob 

s nejvyšším trestem 12 let těžkého žaláře (průměr vyneseného trestu je pod dolní hranici 

trestní sazby, tj. 4,5 roku). Ani u vyneseného trestu smrti nebo doživotního žaláře 

či dalších vysokých trestů nebyl spáchán zločin pouze podle tohoto paragrafu, z čehož 

lze dojít k závěru, že pro vynesení vysokého trestu MLS Kutná Hora nestačilo „pouhé“ 

zdravení německým pozdravem. Výjimkou může být případ Ferdinanda Punčocháře 

(Ls 2/47), který byl odsouzen k 12 letům těžkého žaláře. V průběhu hlavního přelíčení 

ovšem vyplynulo, že byl pravidelným dopisovatelem časopisu Árijského boje, kde psal 

pod pseudonymem Jan Dubský, a v novinách Polední list uveřejnil aktivistický článek 

proti prezidentu Edvardu Benešovi, psal Emanuelu Moravci dopisy aj. Z tohoto případu 

vyplývá, že MLS Kutná Hora posuzoval opakovanou či soustavnou činnost a teprve 

po jejím prokázání ho odsoudil k vysokému trestu.253 U těchto případů nedošlo ani 

k jedinému přehlasování předsedy, resp. u spisu Ls 31/45 tuto informaci nebyla zjištěna. 

V roce 1948 MLS Kutná Hora dle tohoto paragrafu bylo obžalováno 95 případů, 

z toho odsouzeno 53 osob (1 osoba k doživotnímu trestu těžkého žaláře, 1 k 20 letům 

těžkého žaláře, zbylých 49 k dočasnému trestu na svobodě v rozmezí několika měsíců 

až 17 let, u dvou došlo k upuštění od uložení trestu). Z celkového počtu odsouzených 

osob dle tohoto paragrafu bylo znovuotevřeno 16 případů, u tří došlo ke zpřísnění trestu, 

u jedenácti ovšem došlo k opačnému výroku – u všech těchto původně zproštěných mužů 

byl vynesen odsuzující výrok od patnácti měsíců až po 15 let těžkého žaláře. Pouze 

u jednoho došlo ke zmínění původního trestu ze sedmi na pět let těžkého žaláře – 

                                                
 
251 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 3. Ls 31/45 Jaromír Pilný, Rozsudek z 20. listopadu 1945. 
252 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 25. Ls 218/46 Antonín Korec, Rozsudek z 9. října 1946. 
253 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 75. Ls 2/47 Ferdinand Punčochář, Rozsudek z 21. února 1947. 
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Ls 396/48 Stanislav Svoboda,254 u jednoho odsouzeného vynesený trest zůstal 

nezměněn.255  

U dvou odsouzených u MLS Kutná Hora ovšem došlo k přehlasování předsedy, 

ale pouze v otázce trestu. U odsouzeného Theodora Švandy (Ls 196/48) předseda a jeden 

přísedící hlasovali pouze pro tři roky, což bylo pod stanovenou trestní sazbu,256 

u Bohumila Lonského (Ls 328/48) předseda hlasoval pro nižší trest, který ovšem 

v poradním protokolu není blíže specifikován.257 

U MLS Mladá Boleslav bylo obžalováno dle tohoto paragrafu 270 osob, z toho 

91 odsouzeno: 8 osob k trestu smrti – 6 osob mělo jednohlasný rozsudek, u dvou případů 

v poradním protokolu nebyla uvedena informace, ale vychází se spíš z toho, že nedošlo 

k přehlasování, jedině u Augusta Slámy (LSp 52/46) nebyl apolitický senát (převahu měli 

dva národní socialisté), ale přesto to nemělo vliv na přehlasování předsedy (jednohlasný 

rozsudek; 4 osoby k doživotnímu těžkému žaláři – všechny senáty byly sestaveny podle 

apolitického klíče, nedošlo k přehlasování předsedy (u dvou případů rozhodnuto 

většinou, u dvou jednohlasně). Zbylé tresty se pohybovaly v rozmezí od několika měsíců 

(tento trest byl většinou vykonán vazbou) až po 25 let těžkého žaláře.  

Obdobně jako u MLS Kutná Hora ani u MLS Mladá Boleslav nebyly vyhlášeny 

tresty smrti a doživotí jenom pro spáchání zločinu podle § 3 odst. 1, tedy propagaci 

nacistického nebo fašistického hnutí. Jenom pro spáchání zločinu dle tohoto odstavce 

bylo odsouzeno 29 obžalovaných s trestem v rozmezí od několika měsíců po dvanáct let 

těžkého žaláře (průměrná výše vyneseného trestu byla pod stanovenou nejnižší trestní 

sazbou, tedy 3 roky dočasného trestu na svobodě). Podle tohoto paragrafu byl odsouzen 

pouze Rudolf Vostrý, který soustavně od října 1938 do 5. května 1945 propagoval 

a spolupracoval se Sicherheitsdienstem, což bylo někdy subsumováno pod § 1 velkého 

retribučního dekretu.258 

                                                
 
254 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 131. Ls 396/48 Ferdinand Punčochář, Rozsudek z 21. února 
1947. 
255 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 111. Ls 246/48 Antonín Gabriel, Rozsudek z 18. října 1948. 
256 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 105. Ls 196/48 Theodor Švanda, Poradní protokol z 19. října 
1948. 
257 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 124. Ls 328/48 Bohumil Lonský, Poradní protokol z 30. října 
1948. 
258 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 5. Lsp 48/45 Rudolf Vostrý, Rozsudek z 27. listopadu 
1945. 
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V roce 1948 posuzoval MLS Mladá Boleslav 23 případů, z toho 10 revidoval: 

Maxu Heindereichovi (Lsp 16/48)259 došlo ke zpřísnění z 20 na 30 let těžkého žaláře, u 

Josef Fahrner (Lsp 18/48)260 byl odsouzen na pět let těžkého žaláře, což nahradilo 

původní rozsudek s trestem ve výši tří let, odsouzenému Adolfu Kukuřičkovi (Lsp 

37/48)261 byl zvýšen trest z osmi na deset let těžkého žaláře). Pouze v jednom případě 

došlo k otázce revize viny – z původního výroku zproštěno byl obžalovaný odsouzen na 

tři roky těžkého žaláře (Lsp 32/48 Miloslav Šantroch).262 Jednalo se sice o revidovaný 

případ, nicméně byl projednáván až v roce 1948 samosoudcem Okresního soudců 

v Turnově dne 12. února 1948. Již po vynesení zprošťujícího rozsudku veřejný žalobce 

žádal o zaslání spisů kvůli podání odvolání. 

 

4.1.4. Nejméně používaný paragraf  
Pachatelem podle tohoto paragrafu byl československý občan, který v době 

zvýšeného ohrožení republiky v zahraničí rozvracel hnutí směřující k osvobození 

republiky Československé v její předmnichovské ústavě a jednotnosti, anebo jinak 

vědomě poškozoval zájmy republiky Československé, zejména kdo ohrožoval 

bezpečnost občanů pracujících pro osvobození republiky doma, trestá se, nedopustil-li 

se zločinu přísněji trestného, těžkým žalářem od pěti do dvaceti let.  

Paragraf 4 byl pravděpodobně v praxi nejméně užívaný paragraf. K tomuto závěru 

je možné dojít na základě toho, že u Národního soudu byl podle něj souzen jen Jan 

Antonín Baťa263 a tento rozsudek je dosud velice sporným (sporný byl už v době vynesení 

rozsudku a projednávání na schůzích vlády).264  

                                                
 
259 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 88. Lsp 16/48 Max Heindereich, Rozsudek z 27. července 
1948. 
260 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 88. Lsp 18/48 Josef Fahner, Rozsudek z 18. srpna 1948. 
261 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 93. Lsp 37/48 Adolf Kukuřička, Rozsudek z 9. září 1948. 
262 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 92. Lsp 32/48 Miloslav Šantroch, Rozsudek z 30. srpna 
1948. 
263 NA, Praha, fond Národní soud, Praha, k. 162. Spis TNS 12/47 Jan A. Baťa.  
264 Srov. KUSLOVÁ, Hana. Národní soud versus Jan Antonín Baťa. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, 2015. 98 s. ISBN: 978-80-87130-34-6; KOLUMBER, David. Koncern Baťa s prizmatem vývoje 
po druhé světové válce: Vybrané právní aspekty. Brno, 2014. Rigorózní práce. Masarykova univerzita. 
Právnická fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/257197/pravf_r/rigpr-
Koncern_Bata_vybrane_pr_aspekty.pdf; LANGMEIER, Jan. Geneze retribučních předpisů ve světle causy 
J. A. Bati. Praha, 2009. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Vedoucí práce 
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150016129/?lang=en; 
NĚMEČEK, Jan. Jan Antonín Baťa a československý zahraniční odboj 1939–1945. In Paginae historiae: 
sborník Národního archivu. 2016, sv. 24, č. 2, s. 88–110. 
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U MLS Mladá Boleslav ani Kutná Hora se nevyskytl jediný takový případ 

a z dosavadní rešerše MLS Praha vyplývá, že ani zde podle tohoto paragrafu nikdo 

odsouzen nebyl. Jak to bylo u MLS Ostrava265 není možné zjistit, jelikož autor tento údaj 

nevypsal, obdobně u MLS Klatovy266 není žádná informace, stejně tak u MLS Cheb.267 

Již zmiňovaný Jan Pecháček byl sice u MLS Praha obžalován i z dle § 4 velkého 

retribučního dekretu, tento skutek byl ale překvalifikován na § 1 odst. 2 (úklady 

o republiku).268 

 

4.2. Zločiny proti osobám 
Zločiny proti osobám byly vymezeny v § 5–7. Vedle toho se vyskytovalo 

i samostatně upravené udavačství, které původně bylo upraveno v § 7 odst. 3 londýnské 

verze dekretu,269 ale bylo zjevně vůlí zákonodárce, aby udavačství upravil jako 

samostatný trestný čin, i když ho nesystematicky zařadil za zločiny proti majetku.  

 

4.2.1. Paragraf 5 
Velký retribuční dekret v § 5 opět navazoval i na předmnichovskou úpravu a na 

trestní zákon: postihoval trestné činy páchané v zájmu nacistického Německa:270 zločin 

veřejného násilí loupeží, veřejného násilí nakládání s člověkem jako s otrokem, vraždy, 

zabití a těžkého poškození na těle, a zák. převzatého uherského trestního zákona (čl. 

V/1878): zločin vraždy, úmyslného zabití, těžkého ublížení na těle s následky smrtelnými 

a loupeže dětí (§ 317). Každý z těchto zločinů se trestal smrtí.  

Pokud se dopustil dle trestního zákona zločinu veřejného násilí neoprávněným 

omezováním osobní svobody člověka, veřejného násilí vydíráním, veřejného násilí 

nebezpečným vyhrožováním a těžkého poškození na těle, nebo podle uherského trestního 

zákona zločinu bezprávného omezování osobní svobody člověka, těžkého ublížení na těle 

a vydírání, trestaly se tyto zločiny těžkým žalářem od deseti do dvaceti let. 

                                                
 
265 BORÁK, Mečislav. c. d., s. 350 a n. 
266 Tato monografie neobsahuje vůbec jmenný seznam obžalovaných osob u MLS Klatovy. JIŘÍK, Václav. 
Klatovské oprátky. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-376-0. 
267 JIŘÍK, Václav. Nedaleko od Norimberku: Z dějin Mimořádného lidového soudu v Chebu v letech 1946-
1948. Cheb: Svět křídel, 2000, s. 626–685. 
268 SOA Praha, fond MLS v Praze, k. 598. Ls 6439/46 JUDr. Jan Pecháček. Rozsudek z 24. dubna 1947. 
269 § 7 odst. 3: „Kdo v téže době, za týchž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil udáním, 
soudním usnesením, rozsudkem,..“ 
270 Oficiálně ve velkém retribučním dekretu bylo nejenom nacistického Německa, ale „v zájmu Německa, 
nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací, či členů“. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že tento zákon připravovali muži. Opomněli 

do zákona totiž zahrnout násilí páchané na ženách, což ostatně vytkli i samotní soudci 

v závěru retribuce. Jelikož se v případě retribuce mělo jednat primárně o odsouzení 

nacismu jako ideologie, bylo žádoucí odsoudit např. i násilné smilstvo dle § 125 trestního 

zákona, páchané na československých ženách v koncentračních táborech i mimo ně.  

V MLS Mladá Boleslav bylo v letech 1945–1947 podle tohoto paragrafu 

odsouzeno 31 osob, z toho 12 pro vydírání dle § 98 trestního zákona, 8 osob pro trestný 

čin nebezpečného vyhrožování dle § 99 trestního zákona, 4 pro neoprávněné omezování 

osobní svobody člověka dle § 93 trestního zákona, 1 pro těžké poškození na těle dle § 156 

trestního zákona, zbylí byli odsouzeni podle kombinace těchto paragrafů: 3 osoby byly 

odsouzeny pro vydírání a nebezpečné vyhrožování. Odsouzený Herrmann Gleissner (Lsp 

29/47) byl odsouzen pro nebezpečné vyhrožování a těžké poškození na těle – v roce 1939 

nebo 1940 v Kosmonosicích proti Josefu Charvátovi způsobil těžké ublížení na těle 

(ztráta 4 zubů) – k trestu osmi let těžkého žaláře.271 Otto Gruller (Lsp 135/47) byl 

odsouzen na doživotí pro vydírání a těžké ublížení na těle.272 A nakonec Josef Štross (Lsp 

364/46) byl odsouzen za zabití, nebezpečné vyhrožování – v dubnu 1945 v Hřešicích 

spolu s dalšími osobami usmrtil Emilii Richertovou ne sice v tom úmyslu, aby ji usmrtil, 

ale přece v jiném nepřátelském úmyslu, jí zasadil deset ran holí a tím ji způsobil smrt.273 

Podle tohoto paragrafu bylo odsouzeno k trestu smrti pět osob. Stejně jako 

u ostatních případů odsouzených k trestu smrti, byly i tito odsouzeni za více spáchaných 

zločinů, nikoliv pouze za paragraf 5. Senáty byly sestaveny podle apolitického klíče, 

pouze v jednom případě (Lsp 21/46 Jan Novák) byl soudce z povolání přehlasován 

v otázce trestu (v otázce viny předseda senátu hlasoval pro vinu s výhradou, jelikož 

poukázal na časové nesrovnalosti v údajích jednotlivých svědků, i proto jako jediný 

hlasoval pouze pro doživotí).274 

V roce 1948 byly u MLS Mladá Boleslav odsouzeny tři osoby podle tohoto 

paragrafu: nebezpečné vyhrožování u Anny Kleinwächtrové (Lsp 29/48),275 vydírání, 

                                                
 
271 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 66. Lsp 29/47 Hermann Gleissner, Rozsudek z 20. února 
1947. 
272 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 80. Lsp 135/47 Otto Gruller, Rozsudek z 29. dubna 1947. 
273 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 61. Lsp 364/46 Josef Štross, Rozsudek z 23. dubna 1947. 
274 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 14. Lsp 21/46 Josef Štross, Poradní protokol z 22. února 
1946. 
275 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 92. Lsp 29/48 Anna Kleinwächtrová, Rozsudek z 25. srpna 
1948. 
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nebezpečné vyhrožování u Adolfa Kukuřičky (Lsp 37/48)276 a konečně Max Heidenreich 

(Lsp 16/48) dne 6. května 1945 večer v Turnově vystřelil proti dvěma obyvatelům 

republiky v úmyslu, aby je usmrtil, tedy podnikl čin, který vedl ke skutečnému vykonání 

zločinu vraždy, zločin však jen náhodou nebyl dokonán. Dále ústně vyhrožoval 

v revolučních dnech 1945 zaměstnancům bývalého Okresního úřadu v Turnově 

ublížením na těle, ba i vraždou, aby v nich vyvolal nepokoj a strach, přičemž pohrůžka 

byla taková, mohla vzbudit důvodnou obavu z konkrétních následků. Dále že v téže době 

více československých občanů jako rukojmí zatkl a věznil svémocně, nad nimiž mu podle 

zákona žádná moc nepříslušela a jež neměl příčiny pokládat za zločince ani za osoby 

škodlivé nebo nebezpečné a v užívání osobní povahy jim překážel.277  

Tyto případy byly znovuotevřeny a u všech tří obžalovaných došlo ke zpřísnění 

trestů (u Maxe Heidenreicha došlo ke zpřísnění trestu z 20 na 30 let těžkého žaláře, 

u Adolfa Kukuřičky bylo původní trest zvýšen z osmi na deset let těžkého žaláře, u Anny 

Kleinwächtrové dokonce došlo ke změně výroku v otázce viny z původního zproštěna 

na dva roky těžkého žaláře). Z těchto tří případů byl přehlasován soudce z povolání 

u případu Adolfa Kukuřičky v otázce trestu: předseda hlasoval pro osm let těžkého žaláře 

místo většinového názoru na deset let těžkého žaláře.278 

V MLS Kutná Hora se vyskytlo 164 případů odsouzených podle tohoto paragrafu, 

z toho bylo 80 odsouzených (viz tabulka č. 1): 39 osob bylo odsouzeno pro nebezpečné 

vyhrožování dle § 99 trestního zákona, 25 pro vydírání dle § 98 trestního zákona, šest 

osob pro neoprávněné omezování osobní svobody člověka dle § 152, popř. 155 a 156 

trestního zákona, čtyři pro vydírání a nebezpečné vyhrožování, šest pro kombinaci 

uvedených trestných činů. Z tohoto počtu bylo osm osob odsouzeno k trestu smrti 

a rozhodnutí o vině a trestu bylo jednomyslné.  

Tabulka č. 1 s počtem odsouzených podle paragrafu § 5 odst. 1 a 2 velkého 

retribučního dekretu u MLS Kutná Hora v letech 1945–1947 

Trestný čin Počet případů 
Nebezpečné vyhrožování 39 
Vydírání 25 
Neoprávněné omezování osobní svobody člověka 6 

                                                
 
276 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 93. Lsp 37/48 Adolf Kukuřička, Rozsudek z 9. září 1948. 
277 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 88. Lsp 16/48 Max Heindereich, Rozsudek z 27. července 
1948. 
278 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 93. Lsp 37/48 Adolf Kukuřička, Poradní protokol z 9. září 
1948. 
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Vydírání, nebezpečné vyhrožování 4 
Kombinace výše uvedených 6 
Celkem 80 

Zdroj: Vlastní zpracování279 

 

V roce 1948 zde u MLS Kutná Hora bylo odsouzeno 54 případů, z toho bylo 

18 osob odsouzeno k trestům v rozmezí od jednoho roku těžkého žaláře po 17 let, 

u jednoho případu bylo upuštěno od uložení trestu (Ls 271/48 Alois Martínek),280 jeden 

obžalovaný byl odsouzen k trestu smrti (již dříve zmiňovaný Jan Neubauer a v tomto 

případě byl předseda soudu přehlasován zbylými soudci z lidu právě v otázce zločinu 

proti osobám ve smyslu § 152, 155 a 156 trestního zákona; jeden případ (Václav Fliegr, 

Ls 120/48)281 byl souzen u Krajského soudu v Kutné Hoře pro nebezpečné vyhrožování 

dle trestního zákona a rozhodoval ho samosoudce, tudíž poradní protokol chybí a nemohl 

být soudci z lidu přehlasován).282 V těchto 18 případech se vyskytly dva již dříve 

zproštěné případy, oba byly revidovány a oba obžalováni byli uznaní vinnými, Josef Šulc 

byl odsouzen k trestu šesti let těžkého žaláře283 a Václav Šmejkal k trestu tří let těžkého 

žaláře.284 

Jenom podle tohoto paragrafu bylo odsouzeno 12 lidí k trestům v rozmezí 

od jednoho do deseti let těžkého žaláře. Marie Hospodková byla odsouzena k deseti letům 

těžkého žaláře, protože vydírala více obyvatel republiky,285 obdobně Antonín 

Masopust.286 Obdobně jako v předchozích případech nebyli odsouzeni pro ojedinělé 

skutky, ale pro opakované jednání, které naplnilo skutkovou podstatu podle velkého 

retribučního dekretu ve znění zákona o revizi. 

 

4.2.2. Nařízení na nucenou nebo povinnou práci 
Paragraf 6 upravoval problematiku nařízení na nucenou nebo povinnou práci. 

Pachatel se dopustil takového trestného činu, pokud nařídil ve prospěch válečného úsilí 

Německa nebo jeho spojenců nucenou nebo povinnou práci, měl být odsouzen za tento 

                                                
 
279 Pokud je v práci uvedeno „Vlastní zpracování“, vychází se z metodiky v kapitole 1.3. 
280 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 116. Ls 271/48 Alois Martínek, Rozsudek z 23. října 1948. 
281 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 99a. Ls 120/48 Václav Fliegr, Rozsudek z 10. března 1948. 
282 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 113. Ls 257/48 Jan Neubauer, Rozsudek z 16. října 1948. 
283 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 110. Ls 244/48 Josef Šulc, Rozsudek z 21. října 1948.  
284 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 118. Ls 287/48 Václav Šmejkal, Rozsudek z 20. října 1948. 
285 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 88. Ls 23/48 Marie Hospodková, Rozsudek z 19. května 1948. 
286 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 91. Ls 49/48 Antonín Masopust, Rozsudek z 16. října 1948. 
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zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. Stejně byl potrestán i ten, kdo při vydání 

a výkonu takového nařízení spolupůsobil. Pokud ovšem byl obyvatel republiky takovým 

nařízením donucen pracovat v cizině, popř. za okolností, nebo na místech jeho životu 

či zdraví nebezpečných, byl pachatel (ve velkém retribučním dekretu označovaný jako 

viník) bez ohledu na účel práce odsouzen těžkým žalářem od deseti do dvaceti let. 

U MLS Mladá Boleslav bylo podle tohoto paragrafu v letech 1945–1947 

odsouzeno jen 5 osob. Ervín Rittr (Lsp 134/46) dle rozsudku spolupůsobil jako vnucený 

správce dvora Studénky u Mnichova Hradiště v době okupace při výkonu nařízení 

týkajících se nucené a povinné práce ve prospěch válečného úsilí Německa 

a prostřednictvím četnictva přiděloval jemu přidělené ženy k polním pracím, 

a to i o nedělích a byl mj. i za to odsouzen k 8 letům těžkého žaláře.287 Jaroslav Chlibec 

(Lsp 260/46) jednal obdobně v úmyslu napomáhat válečnému úsilí Němců 

od 17. července 1940 do 1. května 1941 a od 26. února 1944 v Mladé Boleslavi a byl 

za to odsouzen k trestu 10 let těžkého žaláře.288  

Petr Kalb (Lsp 321/46) v roce 1943 v Mladé Boleslavi dal z továrny ASAPu 

k dispozici na práci 70 dělníků do Německa namísto původních 40, dále v září 1943 

v Mladé Boleslavi jako Gefolgschaftsleiter (vedoucí osazenstva) u firmy Avia nařídil 

B. V. z Mladé Boleslavi, aby pracovala 8 hodin denně, ačkoliv německý lékař z úřadu 

práce i závodní lékař doporučovali nejvýše 6hodinovou pracovní dobu a to proto, aby 

zvýšil ve zbrojním podniku pracovní výkon ve prospěch válečného úsilí Německa, 

a za to byl odsouzen k trestu 12 letům těžkého žaláře.289  

Alfréd Franz (Lsp 328/46) byl odsouzen za nařizování dělníkům nástup 

do zaměstnání dříve, než jim to bylo určeno lékařem v letech 1944 a 1945 v Bělé pod 

Bezdězem a za to byl odsouzen k trestu deseti letům trestu těžkého žaláře.290 Naproti 

tomu Rudolf Bártek (Lsp 147/47) byl odsouzen k třem letům dočasného trestu na svobodě 

za to, že koncem roku 1944 a počátkem roku 1945 v Halbturnu (Rakousko) jako vedoucí 

zákopových prací spolupůsobil ve prospěch válečného úsilí Německa při výkonu nařízení 

ohledně nucených zákopových prací, přičemž obyvatelé ČSR byli donuceni pracovat 

v cizině, a to za okolností jejich životu a zdraví nebezpečných.291 

                                                
 
287 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 29. Lsp 134/46 Ervín Ritter, Rozsudek z 1. června 1946. 
288 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 48. Lsp 260/46 Jaroslav Chlíbec, Rozsudek z 18. října 
1946. 
289 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 56. Lsp 321/46 Petr Kalb, Rozsudek z 30. listopadu 1946. 
290 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 57. Lsp 328/46 Alfréd Franz, Rozsudek z 9. prosince 1946. 
291 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 81. Lsp 147/47 Rudolf Bártek, Rozsudek z 30. dubna 1947. 
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V roce 1948 u MLS Mladá Boleslav v revizi retribuce byl odsouzen Josef Kynčl 

(Lsp 19/48) k doživotnímu trestu těžkého žaláře. Jednalo se o nový, tedy nerevidovaný, 

případ. Před MLS bylo prokázáno, že v roce 1944 a v roce 1945 pracoval jako vedoucí 

trestního oddělení Úřadu práce v Mladé Boleslavi ve prospěch válečného úsilí Německa 

spolupůsobil při výkonu nařízení o nucené a povinné práci.292 

U MLS Kutná Hora bylo v letech 1945–1947 podle tohoto paragrafu obžalováno 

20 lidí, 15 osob bylo odsouzeno (z toho dva lidi byli odsouzeni k trestu těžkého žaláře 

ve výši 6 let jen dle tohoto paragrafu) k průměrnému trestu ve výši 12 let. Vedle toho 

ovšem byly tři osoby odsouzeny k doživotnímu trestu těžkého žaláře.  

 V roce 1948 byly u tohoto MLS odsouzeny 2 osoby. František Čapek (Ls 53/48) 

odsouzen za to, že spolupůsobil při výkonu nařízení ohledně nucené nebo povinné práce 

ve prospěch válečného úsilí Německa, přičemž takovým nařízením byli blíže 

vyjmenovaní obyvatelé republiky donuceni pracovati v cizině, ve válečné výrobě 

v Moravské Ostravě, k trestu 17 let těžkého žaláře.293 

 Odsouzený Antonín Gabriel (Ls 246/48) odsouzený k 15 letům těžkého žaláře 

nařizoval ve prospěch válečného úsilí Německa povinnou práci u firmy Karásek 

v Chotusicích a nařídil delší pracovní dobu, než byla stanovena okupačními předpisy.294 

Tento případ byl jediný revidovaný dle tohoto paragrafu, z původního výroku, který zněl 

zproštěno, byl obžalovaný odsouzen k trestu 15 let těžkého žaláře. 

 

4.2.3. Zavinění ztráty svobody obyvatele republiky 
Paragraf 7 velkého retribučního dekretu byl méně užívaným trestným činem než 

udavačství Pachatelem byl ten, kdo sám nebo v součinnosti s jinými, ve službách nebo 

v zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho 

organizací či členů zavinil ztrátu svobody obyvatele republiky bez jiných následků. Poté 

měl být potrestán za tento zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let. Způsobil-li 

pachatel (viník) tímto způsobem ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, mohl 

MLS zpřísnit onen trest a uložit ho v rozmezí od dvaceti let až na doživotí, za okolností 

zvláště přitěžujících i trest smrti.  

                                                
 
292 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 89. Lsp 19/48 Josef Kynčl, Rozsudek z 16. července 1948. 
293 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 92. Lsp 53/48 František Čapek, Rozsudek z 15. června 1948. 
294 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 111. Ls 246/48 Antonín Gabriel, Rozsudek z 18. října 1948. 
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Tento odstavec postihoval pouhou ztrátu svobody obyvatele republiky bez dalších 

následků. Pakliže by onen pachatel za stejných podmínek způsobil obyvateli republiky 

těžké ublížení na těle bez těžkých následků, měl být potrestán těžkým žalářem od deseti 

do dvaceti let, a za okolností zvláště přitěžujících žalářem od dvaceti let až na doživotí. 

Bylo-li však takto postiženo více osob, mohl opět soud uložit trest smrti. 

Poslední odstavec myslel na soudce, úředníky a další vykonavatele nacistické 

spravedlnosti, kteří způsobili soudním usnesením, rozsudkem, nařízením nebo správním 

rozhodnutím jakéhokoliv druhu, výkonem rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí, 

nebo jinak smrt obyvateli republiky, těžké ublížení na těle obyvateli republiky s následky 

označenými v § 156 trestního zákona a v § 306, 307 uherského trestního zákona, nebo 

jeho deportaci. V těchto případech měl být pachatel odsouzen k trestu smrti.   

V MLS Mladá Boleslav se v letech 1945–1947 vyskytlo 72 případů, z toho 49 bylo 

odsouzeno (10 k trestu smrti, 1 k doživotnímu těžkému žaláři), z toho bylo 28 případů 

odsouzeno jenom podle tohoto paragrafu k trestům v rozmezí od jednoho měsíce až po 

sedm let těžkého žaláře – k tomuto trestu byla odsouzena Štěpánka Vlachová (Lsp 5/45) 

za zavinění ztráty svobody svého manžela a dalšího obyvatele republiky. Zde se mohl 

projevit vliv brzkého (a tedy přísného) rozsudku, protože rozsudek byl vynesen 12. října 

1945. Předseda senátu takto vysoký trest odůvodnil, že měla povinnost chránit svého 

manžela a zavinila celkově ztrátu svobody dvou osob, na druhou stranu se zde vyskytly 

i polehčující okolnosti, protože ukryla revolver a tím zachránila svého muže od následků, 

které by ho jinak postihly za držbu zbraní.295 

V roce 1948 se v Mladé Boleslavi vyskytlo 7 případů, z toho dva byli odsouzeni 

k osmi letům a doživotnímu těžkému žaláři (Lsp 11/48 Bohumil Hýsek296 a Lsp 19/48 

Josef Kynčl297), jednalo se o nové případy a tyto osoby byly odsouzeny podle více 

paragrafů, nevyskytl se žádný případ, který by byl odsouzen jenom podle paragrafu 7. 

Josef Kynčl byl odsouzen k doživotnímu žaláři, protože páchal trestné činy v souvislosti 

se svojí funkcí úředníka práce v Mladé Boleslavi, pomáhal gestapu při zatýkání, zavinil 

ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky jako vedoucí trestního oddělení u úřadu 

práce aj. 

                                                
 
295 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 1. Lsp 5/45 Štěpánka Vlachová, Rozsudek z 12. října 1948. 
296 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 87. Lsp 11/48 Bohumil Hýsek, Rozsudek z 20. srpna 1948. 
297 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 89. Lsp 19/48 Josef Kynčl, Rozsudek z 16. července 1948. 
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Situace v MLS Kutné Hoře v letech 1945–1947 byla následující: 75 obžalovaných 

a z toho 44 odsouzených (5 osob odsouzených k trestu smrti, sedm k doživotnímu trestu 

a ostatní v rozmezí několika měsíců až 25 let těžkého žaláře, u dvou osob došlo k upuštění 

od uložení trestu). Z vynesených trestů smrti byl předseda u případu Josefa Bartůňka 

přehlasován všemi ostatními čtyřmi soudci z lidu v otázce trestu (ten byl odsouzen jenom 

podle tohoto paragrafu).298 Soudci z lidu ho odsoudili k trestu smrti, že zavinil ztrátu 

svobody většího počtu obyvatel republiky za okolností zvláště přitěžujících (prokazatelně 

u čtyř osob měla za následek smrt). 

Celkově jenom podle tohoto paragrafu bylo odsouzeno 15 osob (vč. Josefa 

Bartůňka). Antonín Novák byl odsouzen k doživotnímu trestu, protože v důsledku jeho 

sdělení a svědčení u gestapa v Jihlavě byl jeden obyvatel republiky gestapem zatčen 

a uvězněn v koncentračním táboře v Osvětimi, kde posléze zemřel.299 Další odsouzený 

František Bažant byl odsouzen k 25 letům těžkého žaláře pro to, že způsobil smrt 

obyvateli republiky.300 

V roce 1948 se zde vyskytlo 19 případů a z toho 7 osob bylo odsouzeno. U tří 

z nich odsouzených se znovu projednávala vina, Jan Procházka byl odsouzen z původně 

tří let na čtyři roky těžkého žaláře,301 Bohuslav Voslař z původních čtyř měsíců byl 

odsouzen na 16 měsíců302 a naopak u Rudolfa Seligera došlo ke zmírnění trestu ze sedmi 

na čtyři roky těžkého žaláře.303 

 

4.2.4. Udavačství 
K nejčetnějším paragrafům patřil § 11 s nadpisem udavačství. V literatuře 

se velice často opakuje, že udavačství bylo do velkého retribučního dekretu oproti 

předchozímu londýnskému znění nově zařazeno,304 ale není to pravda. Původně se s ním 

počítalo v § 7 odst. 3305 v londýnské verzi dekretu, ale zákonodárce evidentně chtěl 

zdůraznit váhu onoho trestného činu a vytvořit novou skutkovou podstatu v § 11. 

                                                
 
298 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 37. Ls 296/46 Josef Bartůněk, Poradní protokol z 20. prosince 
1946. 
299 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 10. Ls 40/46 Antonín Skořepa a spol., Rozsudek z 15. března 
1946. 
300 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 18. Ls 128/46 František Bažant, Rozsudek z 16. dubna 1946. 
301 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 107. Ls 220/48 Jaroslav Procházka, Rozsudek z 10. září 1948. 
302 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 113. Ls 259/48 Bohuslav Voslař, Rozsudek z 29. září 1948. 
303 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 101. Ls 161/48 Rudolf Seliger, Rozsudek z 24. srpna 1948. 
304 Srov. FROMMER, B. c. d., S. 122. 
305 Tento odstavec zněl: „Kdo v téže době, za týchž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil 
udáním,....“ 
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Z hlediska systematičnosti je ovšem překvapující, že tento paragraf nebyl zařazen 

za § 7 zločin proti osobám, neboť s ním úzce souvisel.  

Pachatelem byl ten, kdo ve službách nebo v zájmu nepřítele jiného nebo nějakou 

skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal. Za tento zločin měl být potrestán zločinem 

těžkého žaláře od pěti do deseti let. Stejně měl být potrestán i ten, kdo využil situace 

přivoděné nepřátelskou okupací. Zavinil-li však udavač svým udáním ztrátu svobody 

československého občana, měl být odsouzen k těžkému žaláři od deseti do dvaceti let. 

Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody většího počtu lidí nebo 

těžkou újmu na zdraví, měl být odsouzen k doživotnímu žaláři, pokud smrt, tak měl být 

i on potrestán trestem smrti. Přednosta MLS Mladá Boleslav považoval za nelogické, 

že „způsobení“ ztráty svobody většího počtu obyvatel podle § 7 velkého retribučního 

dekretu mělo být trestáno těžkým žalářem od 20 let až na doživotí, za okolností zvláště 

přitěžujících smrtí, kdežto udání s následkem ztráty svobody většího počtu obyvatel, bylo 

trestáno pouze doživotním žalářem, přestože bylo považováno za zavržitelnější, 

a to zejména po stránce subjektivní dle § 1 trestního zákona (zlý úmysl).306 

Bylo nutné tento paragraf ovšem neposuzovat jako samostatný delikt, ale 

teleologicky v souladu s účelem velkého retribučního dekretu. Koneckonců § 13 velkého 

retribučního dekretu dostatečně chránil i toho, kdo udání učinil při plnění své služební 

povinnosti, když nejednal nadmíru horlivě a neměl úmysl napomáhat okupantům, nebo 

mařit válečné úsilí Československa nebo z jiné zřejmě zavrženíhodné pohnutky.307  

To, že se jednalo o nejčetnější paragraf, potvrzuje i největší četnost u MLS Mladá 

Boleslav i Kutná Hora. U MLS Mladá Boleslav se vyskytlo 366 případů a přes polovinu 

z obžalovaných bylo odsouzeno (184 odsouzených): od několika měsíců po trest smrti. 

Jenom podle tohoto paragrafu bylo odsouzeno 103 osob.  

K trestu smrti bylo odsouzeno 15 osob (jenom podle tohoto paragrafu Anna 

Zajícová Lsp 52/45, Vojtěch Zavadil Lsp 58/45, Alois Hrůza Lsp 75/46). Anna Zajícová 

byla odsouzena k trestu smrti za udání většího počtu lidí, kterým způsobila buď těžkou 

újmu na zdraví, nebo smrt,308 Vojtěch Zavadil obdobně zavinil udáním ztrátu svobody 

                                                
 
306 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 13-7/47. 
Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. května 1947. 
307 Ministerstvo muselo vyložit tento paragraf, protože se vyskytly případy zneužívání tohoto paragrafu 
k postihu osob, které za války udaly tzv. šmelináře. NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 
(1953), k. 1934. Zpráva ministerstva spravedlnosti z 8. března 1946.  
308 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 6. Lsp 52/45 Anna Zajícová, Rozsudek z 4. dubna 1946. 
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obyvatelů republiky a jeho udání mělo za přímý následek smrt309 a konečně Alois Hrůza 

v září 1941 a červnu 1942 v době stanného práva osobně udal gestapu v Kolíně obyvatele 

republiky buď pro schvalování atentátu, nebo pro protiněmecké jednání, čímž buď zavinil 

ztrátu svobody obyvatelů republiky, nebo přímo jejich smrt (příkladem je advokát JUDr. 

Tomáš Sedláček z Nymburka, který byl v důsledku jednání obžalovaného odsouzen 

v Praze stanným soudem a popravený 25. června 1942, obdobně okresní soudce JUDr. 

Vladimír Pírko z Nymburka odsouzený stanným soudem v Praze a popravený 30. června 

1942).310  

V případě lidí odsouzených stanným soudem, Sondergerichtem nebo 

Volksgerichtem se prokazovala vina výňatky ze spisů zmíněných soudů, v jiných 

případech spíše výslechem svědků.  

V roce 1948 bylo u MLS Mladá Boleslav obžalováno podle tohoto paragrafu 

25 osob, z toho 11 lidí odsouzeno (nejvyšší trest byl doživotní, ve dvou případech došlo 

k upuštění od uložení trestu). Doživotní trest byl uložen již zmiňovanému Josefu 

Kynčlovi, který svým udáním na gestapu v Mladé Boleslavi zavinil ztrátu svobody 

a posléze i smrti obyvatele republiky.311 

U MLS Kutná Hora se vyskytlo v letech 1945–1947 celkem 441 případů, z toho 

téměř polovina odsouzena dle tohoto paragrafu a jenom podle tohoto paragrafu bylo 

odsouzeno 135 obžalovaných. Z počtu 246 odsouzených bylo odsouzeno k trestu smrti 

třináct lidí (jenom podle tohoto paragrafu dvě osoby). Anna Schmidtová byla odsouzena 

k trestu smrti za udání škpt. čs. armády Jana Klečky, což mělo za následek jeho ztrátu 

svobody a smrt, protože byl 3. července 1942 při heydrichiádě popraven.312 

V roce 1948 senáty MLS Kutná Hora projednaly 104 případů, z toho odsoudily 

43 osob a jenom podle tohoto paragrafu bylo odsouzeno 29 případů: z toho 6 případů 

bylo revidováno. Čtyři případy byly revidovány v otázce viny – osoby zproštěné byly 

odsouzeny k trestu těžkého žaláře. Růžena Gabrielová (Ls 183/48) byla odsouzena 

k trestu jednoho roku těžkého žaláře, Josef Ulrich (Ls 270/48) ke stejnému trestu, 

Miloslav Novák (Ls 370/48) ke dvěma a půl letům těžkého žaláře a konečně Boleslav 

Werla zproštěný Okresním soudem v Přibyslavi byl MLS Kutná Hora odsouzen na jeden 

                                                
 
309 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 7. Lsp 58/45 Vojtěch Zavadil, Rozsudek z 20. prosince 
1945. 
310 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 22. Lsp 75/46 Alois Hrůza, Rozsudek z 26. října 1946. 
311 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 89. Lsp 19/48 Josef Kynčl, Rozsudek z 16. červenec 1946. 
312 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 19. Lsp 19/48 Anna Schmidtová, Rozsudek z 11. dubna 1946. 
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a půl roku dočasného trestu na svobodě). Naproti tomu trest Terezy Jandové (Ls 208/48) 

byl zpřísněn z tří let na tři a půl roku, a naopak trest Janu Karbanovi (Ls 43/48) byl 

zmírněn z pěti let na jeden a půl rok těžkého žaláře. Trest v tomto případě byl zmírněn 

kvůli tomu, že byl původní trest nepřiměřeně přísný. Velice zajímavá je i argumentace 

soudu: „Protože však obžalovaný jako osoba slabé tělesné konstrukce s pokřivenou páteří 

a stižená tuberkulózou trpí komplexy méněcennosti, je přecitlivělý a výbušný, kdežto 

duševní vlastnosti se rozvíjely u něho zvláště v nesociálním prostředí, kde mezi 

zaměstnanci byl odstrkován a jemu křivděno, nabyl soud přesvědčení, že obžalovaný 

dopustil se uvedeného trestného činu v zoufalství a duševní depresi, kdy sice byl příčetný, 

avšak svým činem se snažil odstranit třeba jen zdánlivě bezpráví, avšak určitě nesociální 

zacházení s ním samotným.“313  

 

4.3. Zločiny proti majetku 
 Zločiny proti majetku byly poslední skupinou trestných činů vymezených 

ve velkém retribučním dekretu. Velký retribuční dekret zde opět navazoval 

na předmnichovské trestní zákony.  

 

4.3.1. Paragraf 8 
Pachatelem byl ten, kdo se dopustil ve službách nebo v zájmu Německa, nebo 

jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů těchto 

zločinů: dle trestního zákona zločinu veřejného násilí zlomyslným poškozením cizího 

majetku s následky podle § 86 odst. 2, žhářství za okolností a s následky podle § 167 

písm. a), loupeže za okolností a s následky podle § 195, podle uherského trestního zákona 

zločinu žhářství, loupeže, za okolností a s následky podle § 349 odst. 1, bod. 2 a odst. 2. 

Pokud se pachatel dopustil těchto zločinů, měl být odsouzen k trestu smrti.  

Pokud v této době, za stejných okolností a týmž způsobem se dopustil pachatel 

zločinu veřejného násilí násilným vpadnutím do cizího nemovitého statku, veřejného 

násilí zlomyslným poškozením cizího majetku, žhářství za okolností a s následky podle 

§ 167, písm. b) až g), krádeže, zpronevěry, podílnictví na krádeži nebo zpronevěře, 

loupeže za okolností a s následky podle § 191 až 194, podílnictví na loupeži, podvodu 

trestního zákona, měl být odsouzen k těžkému žaláři v rozmezí od deseti do dvaceti let 

                                                
 
313 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 91. Ls 43/48 Jan Karban, Rozsudek z 3. června 1948. 
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a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí. Stejně 

měl být potrestán pachatel, pokud spáchal zločin porušení domácnosti soukromými 

osobami, přečinu poškození cizího majetku, který se za okolností odst. 1 tohoto paragrafu 

kvalifikuje jako zločin, žhářství, krádež, nakolik čin není trestný podle odst. 1 písm. b) 

tohoto paragrafu, podílnictví, podvodu, za okolností podle § 383, odst. 2 s výjimkou 

§ 382, podle uherského trestního zákona. 

U MLS Mladá Boleslav byl souzen v letech 1945–1948 jen jeden případ. Otto 

Gruller (Lsp 135/47) byl souzen pro zločin spáchaný veřejným násilí, tedy násilným 

vpadnutím do cizího statku dle § 83 trestního zákona, dále zločin proti majetku dle § 8 

odst. 2 písm. a velkého retribučního dekretu ve smyslu zločinu krádeže podle § 171, 173 

a 179 trestního zákona. Tyto trestné činy spáchal sice ne v úmyslu, aby je usmrtil, ale 

v jiném nepřátelském úmyslu jednal takovým způsobem, aby obyvatelům republiky 

vzniklo těžké ublížení na těle, přičemž v některých případech se útok stal ve smluveném 

spojení s jinými.314 

V MLS Kutná Hora v letech 1945–1947 bylo souzeno 17 osob a odsouzeno z nich 

bylo 10 (v roce 1948 nebyl podle něj odsouzen nikdo): sedm pro veřejné násilí dle § 83 

trestního zákona, dva pro podvod a jeden pro loupež dle § 190, 192 a 193. Za tento 

paragraf byli obžalovaní odsouzeni k přísným trestům v rozmezí od pěti let po 20 let 

těžkého žaláře, 2 osoby byly odsouzeny k trestu smrti. Antonín Skořepa st. (Ls 40/46) byl 

odsouzen k trestu smrti i pro násilné zabrání budovy lesního družstva315 a Bohumil 

Nacházel (Ls 331/46) se vydával za partyzána a žádal o podporu partyzánského hnutí, 

aby od obyvatelů republiky obdržel vysoký obnos316). Jedna osoba byla odsouzena 

k doživotnímu těžkému žaláři. 

 

4.3.2. Paragraf 9 
Ten, kdo sám, nebo v součinnosti s jiným ve službách nebo v zájmu Německa, 

nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů způsobil 

soudním usnesením, rozsudkem, nařízením, nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv 

druhu, nebo výkonem rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí, 

                                                
 
314 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 80. Lsp 135/47 Otto Gruller, Rozsudek z 29. dubna 1947. 
315 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 10. Lsp 40/46 Skořepa Ant. a spol., Rozsudek z 15. března 
1946. 
316 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 42. Lsp 331/46 Bohumil Nacházel, Rozsudek z 18. července 
1946. 
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že československému státu nebo právnické či fyzické osobě bylo proti zákonu republiky 

odňato jich jmění zcela nebo zčásti, měl být odsouzen, nedopustil-li se zločinu přísněji 

trestného, za zločin těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště 

přitěžujících žalářem od dvaceti let až na doživotí. 

V letech 1945–1947 bylo u MLS Mladá Boleslav podle tohoto paragrafu 

odsouzeno 5 osob, v roce 1948 nebyl podle tohoto paragrafu odsouzen nikdo. Ferdinand 

Jelen (Lsp 59/46) byl odsouzen k trestu smrti za to, že v letech 1943–1945 jako správce 

židovského majetku pro okres Nymburk, Jičín, Poděbrady, Nový Bydžov, Chlumec nad 

Cidlinou, Pečky a dále jeho správce sokolského majetku pro okres Nymburk způsobil 

výkonem úředních nařízení a rozhodnutí, za okolností zvláště přitěžujících, 

že právnickým a fyzickým osobám bylo proti zákonu republiky odňato jejich jmění.317 

Obžalovaný Josef Urner (Lsp 82/46) byl odsouzen k 6 letům těžkého žaláře za to, 

že v Čejetičkách v roce 1943 a 1944 v součinnosti s jinými způsobil správním 

rozhodnutím pozemkového úřadu odnětí části jmění fyzické osoby proti zákonům 

republiky.318 

Oproti tomu Ludvík Wessely (Lsp 215/46) byl odsouzen k trestu těžkého žaláře 

na 25 let za to, že ve službách a zájmu Německa způsobil právním nařízením nebo 

výkonem správního rozhodnutí, že bylo odňato proti zákonu republiky z části jmění 

právnické, resp. několika fyzickým osobám.319 

Další obžalovaný Rudolf Pardubsky (Lsp 240/46) odsouzen k trestu 15 let těžkého 

žaláře pro to, že v roce 1940 zneužil tísně způsobené národní, politickou a rasovou 

perzekucí, aby se obohatil na úkor dvou fyzických osob.320 

Konečně MLS Mladá Boleslav odsoudil Martin Hansman (Lsp 125/47) za to, že v 

součinnosti s jinými ve funkci vedoucího gestapa, tedy ve službách Německa způsobil 

nařízením odnětí části majetku perzekuovaným osobám. Jednalo se vysoké částky, perské 

koberce, psací stroje, zásoby, odnětí aj. Za to byl odsouzen k trestu smrti.321 

                                                
 
317 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 20. Lsp 59/46 Ferdinand Jelen, Rozsudek z 26. března 
1946. 
318 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 23. Lsp 82/46 Josef Urner, Rozsudek z 5. dubna 1946. 
319 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 39. Lsp 215/46 Ludvík Wessely, Rozsudek z 6. prosince 
1946. 
320 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 45. Lsp 215/46 Rudolf Pardubský, Rozsudek 
z 11. října1946. 
321 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 79. Lsp 125/47 Martin Hansman, Rozsudek z 26. dubna 
1947. 
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U MLS Kutná Hora bylo v letech 1945–1947 podle tohoto paragrafu odsouzeno 

šest osob, tři osoby k trestu smrti: Antonín Korec (Ls 218/46) pro způsobení ztráty jmění 

obyvatelům republiky, František Lamač (Ls 44/47) obdobně, Alfréd Rziha (Ls 48/47) 

obdobně); dva k doživotnímu trestu František Lamač (Ls 284/46) obdobně, František 

Schorn (Ls 573/46) obdobně a dva k dočasnému trestu na svobodě.   

 

4.3.3. Paragraf 10 
Poslední majetkový trestný čin mířil na ty, kteří zneužili tísně způsobené národní, 

politickou či rasovou perzekucí, aby se obohatili na úkor státu, právnické či fyzické 

osoby. Pokud se viníci nedopustili činu přísněji trestného, měli být odsouzeni za tento 

zločin k těžkému žaláři od pěti do deseti let. 

V MLS Mladá Boleslav v letech 1945–1947 bylo dle tohoto paragrafu odsouzeno 

19 osob z celkového počtu 52 stíhaných (a jenom podle tohoto paragrafu byly odsouzeny 

tři osoby). 

Obžalovaný Ferdinand Jelen (Lsp 59/46) byl odsouzen pro to, že v letech 1943–

1945 jako správce židovského majetku pro okres Nymburk, Jičín, Poděbrady, Nový 

Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Pečky a dále jeho správce sokolského majetku pro okres 

Nymburk způsobil odnětí jmění právnickým a fyzickým osobám proti zákonu republiky 

výkonem úředních nařízení a rozhodnutí, a to za okolností zvláště přitěžujících.322 

Rudolf Pardubsky (Lsp 240/46) byl odsouzen za to, že v roce 1940 zneužil tísně 

způsobené národní, politickou a rasovou perzekucí, aby se obohatil na úkor fyzických 

osob Marie Dubové a Jiřího Duba. V roce 1940 koupil ložnici Marie Dubové, arijské 

manželky Žida Karla Duba, jež byla odhadnuta částkou 6 000 K spolu se dvěma koberci 

a alpakovým příborem pro 6 osob, jež odhadnuty nebyly, za úhrnnou částku 6 000 K, 

k trestu 15 let těžkého žaláře.323 

Další případ se týkal Jana Hofmanna (Lsp 338/46), který spáchal v roce 1944 

trestný čin, když zneužil tísně způsobené národní a politické perzekucí, aby se obohatil 

                                                
 
322 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 20. Lsp 59/46 Ferdinand Jelen, Rozsudek z 26. března 
1946. 
323 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 45. Lsp 240/46 Rudolf Pardubský, Rozsudek z 11. října 
1946. 
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na úkor fyzických osob Bohumila Vlasty, Václava Štěpána, Ant. Vondry a Hugo 

Hvozdeckého, za to byl odsouzen MLS Mladá Boleslav k trestu 10 let těžkého žaláře.324 

Josef Štross (Lsp 364/46) byl odsouzen pro zneužití tísně způsobené národní, 

politickou a rasovou perzekucí, aby se obohatil – 2. listopadu 1942 v Brandýse nad Labem 

na úkor Josefa Zahálky na sebe převedl z jeho majetku bez jeho svolení různé předměty 

(radioaparát, americký psací stroj, 2 fotoaparáty, aktovku, cigarety a kufr), dne 26. ledna 

1944 v Mladé Boleslavi na úkor Josefa Vojtěcha tím, že bez jeho svolení na sebe převedl 

z jeho majetku 60 kg mouky, 13 kg máku a 3 kg sádla. Dále dne 13. února 1944 

v Benátkách nad Jizerou na úkor manželů Soukalových a vnuka tím, že na sebe z jejich 

majetku bez jejich svolení převedl 2 kufry knih, 1 kg kávy, asi 100 kusů cigaret, v kůži 

vázaný umělecký diplom pro prezidenta dr. Beneše, městskou stříbrnou velkou pečeť, 

stříbrnou malou pečeť, cejchovní pečetidlo a 8 krabiček starých mincí – k trestu smrti 

a popraven.325 

Poslední případ se týkal Viléma Hašlera (Lsp 108/47) odsouzeného ke čtyřem 

letům těžkého žaláře za to, že v květnu 1945 zneužil tísně způsobené národní a politickou 

perzekucí, aby se obohatil na úkor Jiřího Pavlíčka a přivlastnil si jeho hudební nástroje 

(tzv. jazz), které byly tomuto při zatčení gestapem zabaveny.326 

V roce 1948 byl u MLS Mladá Boleslav odsouzen jen jediný případ: Viktor 

Matějka (Lsp 10/48) ke 4,5 letům těžkého žaláře za to, že zneužil tísně způsobené národní 

politickou a rasovou perzekucí tím, že předstíral, že vše dodá uvězněným příslušníkům 

rodiny v Německu, a vylákal a na sebe převedl na jaře 1945 v Mladé Boleslavi od Marie 

Janů 5000 K, tři páry bot, dvě košile a jedny spodky, od Bedřicha Petra 100 K, 

od J. Macháčka 3 kg chleba a 4 kg mouky, na podzim 1944 od Václava Syrovátky zánovní 

oblek, holínky, kalhoty, blůzu, dlouhý kabát, rukavice, dvoje prádlo, dvoje ponožky 

a kravaty.327  

V MLS Kutná Hora bylo v letech 1945–1947 stíháno dle tohoto paragrafu 

60 případů a odsouzeno 18 osob k trestu od půl roku až po tři tresty smrti a dvě doživotí. 

Jenom podle toho paragrafu byl odsouzen Josef Hojsák k půlročnímu dočasného trestu 

                                                
 
324 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 58. Lsp 338/46 Jan Hofmann, Rozsudek z 13. prosince 
1946. 
325 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 61. Lsp 364/46 Josef Štross, Rozsudek z 23. dubna 1947. 
326 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 77. Lsp 108/47 Vilém Hašler, Rozsudek z 8. dubna 1947. 
327 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 86. Lsp 10/48 Viktor Matějka, Rozsudek z 21. července 
1948. 
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na svobodě, že lstivě předstíral pomoc rodinným příslušníkům zatčených osob a přijímal 

peníze od nich a různé potraviny.328 

K trestu smrti byl odsouzen Jaromír Pilný za obohacení se na úkor židovského 

obyvatelstva, protože koupil z židovského majetku nábytek do ložnice a jízdní kola,329 

obdobně odsouzený Antonín Korec pro odprodání auta od tzv. bílé židovky330 a konečně 

Jan Wild pro rozprodávání židovského majetku, poněvadž provedl likvidaci obchodu 

popravené obyvatelky republiky a konečně sám získal z židovského majetku nábytek.331 

V MLS Kutná Hora byly v roce 1948 odsouzeny 3 osoby z celkového počtu 

15 stíhaných osob. Tyto osoby byly odsouzeny v rozmezí od pěti do patnácti let těžkého 

žaláře a jednalo se o nové případy. 

 

4.4. Ukládání trestů 
Podstata trestu spočívala v tom, že se viníkovi způsobovala újma na některém jeho 

právním statku. Podle povahy tohoto statku dle velkého retribučního dekretu bylo možné 

uložit: a) trest na životě (trest smrti), b) trest na svobodě, který mohl být zostřen půstem, 

tvrdým lůžkem nebo temnou komorou, c) trest na majetku a d) trest na cti. Účelem trestů 

byla spravedlivá odplata.  

Obecně ovšem platilo pravidlo, že trest na svobodě nešlo snížit pod dolní hranici 

sazby a zaměnit jeho způsob za mírnější, přestože praxe byla jiná. Velký retribuční dekret 

počítal s tím, že existovaly v průběhu zvýšeného ohrožení republiky okolnosti, které by 

mohly ospravedlňovat chování pachatele. Původní londýnský dekret oproti finálnímu 

znění  upravoval toto ustanovení takto: „Jen tehdá, je-li obecně známo, nebo lze-li 

prokázati bez průtahu, že obžalovaný se pozdější svou činností zasloužil o osvobození 

republiky z nepřátelské moci, anebo o nápravu nebo zmenšení zla nepřítelem 

způsobeného, a že po svém obrácení na cestě povinnosti už vytrval, může soud snížiti 

trest i pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější, v případech pak 

zvláštního ohledu hodných i v odsuzujícím výroku od potrestání upustiti.“ Tato formulace 

se ovšem pozměnila, že soud mohl „snížiti trest i pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho 

způsob za mírnější, v případech pak zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku 

                                                
 
328 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 66. Ls 579/46 Josef Hojsák, Rozsudek z 9. prosince 1946. 
329 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 3. Ls 31/45 Jaromír Pilný, Rozsudek z 20. listopadu 1945. 
330 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 25. Ls 218/46 Antonín Korec, Rozsudek z 9. října 1945. 
331 SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 43. Ls 339/46 Jan Wild, Rozsudek z 19. července 1946. 
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upustiti od potrestání, je-li obecně známo, nebo lze-li bez průtahů prokázati, 

že obžalovaný jednal s úmyslem prospěti českému nebo slovenskému národu nebo 

Československé republice či jejím spojencům nebo jinému obecnému zájmu, nebo 

že se pozdější svou činností zasloužil o osvobození republiky z nepřátelské moci, nebo 

o nápravu, nebo o zmenšení zla nepřítelem způsobeného a že po svém obrácení na cestě 

povinnosti už vytrval. Tohoto ustanovení však nelze použít, převyšuje-li škoda 

pachatelem zaviněná neúměrně obecný prospěch jím sledovaný. 

Pokud MLS odsoudil pachatele pro zločin uvedený ve velkém retribučním dekretu 

a neupustil od trestu dle § 16 odst. 2, měl vyslovit dle § 14 zároveň:  

a) že odsouzený pozbývá na určitou dobu, nebo navždy, občanské cti; 

b) že odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpyká ve zvláštních nucených 

pracovních oddílech, které se zřídí zvláštním zákonem;  

c) že celé jeho jmění nebo část jeho jmění propadá ve prospěch státu.  

Vedlejší trest pozbytí občanské cti konkretizoval § 15 jako:  

1. trvalou ztrátu vyznamenání, řádů a čestných odznaků, veřejných služeb, hodností 

a funkcí, akademických hodností, jakož i ztrátu odpočivných a zaopatřovacích požitků, 

platů z milosti a všelikých jiných platů z peněz veřejných; 

2. u poddůstojníků degradaci a u důstojníků kasaci; 

3. ztrátu způsobilosti k nabytí, výkonu a opětovnému nabytí práv, uvedených pod číslem 

1 a 2 a práv ztracenými hodnostmi podmíněných; 

4. ztrátu práva voliti a volen nebo povolán býti k veřejné funkci, nebo hlasovati ve věcech 

veřejných; 

5. ztrátu způsobilosti zastávati funkce ve sdruženích (spolcích nebo jiných útvarech 

podobných); 

6. ztrátu způsobilosti býti vlastníkem, vydavatelem, nebo redaktorem, nebo jakkoliv 

spolupůsobiti při vydávání, redakci periodického tiskopisu, jakož i nakládati, vydávati 

a uveřejňovati tiskopisy neperiodické; 

7. ztrátu způsobilosti konati veřejné přednášky nebo projevy; 

8. ztrátu způsobilosti k práci ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo podnicích; 

9. ztrátu způsobilosti býti zaměstnavatelem nebo spoluzaměstnavatelem; 

10. ztrátu způsobilosti provozovati svobodné zaměstnání; 

11. ztrátu způsobilosti býti členem představenstva (správní rady) společností 

a společenstev; 

12. ztrátu způsobilosti býti vedoucím úředníkem v podniku soukromém. 
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Kdo by přestoupil tyto MLS uložené zákazy, měl být potrestán řádným soudem 

pro přestupek vězením od jednoho týdne do tří měsíců. 

Majetek zrádců národa podléhající konfiskaci ve prospěch státu znala i polská 

úprava, vč. ztráty veřejných práv a čestných občanských práv na neurčitou dobu.332 

Ukládání trestů upravovaly i další paragrafy, zejm. § 29. Právě odstavec tři 

považoval přednosta MLS Mladá Boleslav za nejasný a nelogický, neboť MLS mohl 

uložit trest doživotního žaláře místo trestu smrti v případě, že se výrok opíral o tři hlasy 

a soud byl toho názoru, že trest smrti by byl nepřiměřeně přísný. Co když ovšem tito tři 

členové senátu trvali stále na výkonu trestu smrti? Na tuto situaci velký retribuční dekret 

neměl odpověď.333 

 

4.5. Potrestání nadržování 
 Velký retribuční dekret stíhal i nadržování, které bylo známé z předmnichovského 

období. Nadržování se stíhalo podle § 211 až 219 trestního zákona jako trestný čin proti 

konání spravedlnosti vedle křivé přísahy a křivého svědectví, křivého obvinění aj. 

Na rozdíl od účastenství, které vyžadovalo srozumění (dohodu) pachatele a účastníka 

před spácháním trestného činu, zde osoba poskytovala osoba pachateli pomoc až po 

spáchání trestného činu bez předchozího srozumění, a tím docházelo k znemožnění 

stíhání trestného činu a potrestání pachatele (viníka).334 

Nadržování zločinů podle velkého retribučního dekretu bylo zpřísněno:  

1. u zločinů proti státu se mělo trestat nadržování stejně jako tyto zločiny; 

2. u týchž zločinů bylo trestné jako zločin i nadržování a ukrývání osob blízkých335 

a mohlo se potrestat až těžkým žalářem od jednoho roku do deseti let, ukládá-li však na 

zločin sám tento dekret trest smrti, těžkým žalářem od pěti do dvaceti let; 

3. u ostatních zločinů mělo být potrestáno nadržování těžkým žalářem 

a) od deseti do dvaceti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest smrti, nebo těžkého 

žaláře v trvání více než dvaceti let, 

                                                
 
332 SAWICKI Jerzy, WAŁAWSKI, Boleslaw. Zbor przepisów specjalnych przeciwko zbrodniarzom 
hitlerowskim i zdrajcom narodu, in Právník, r. LXXXV, Praha 1946, s. 60. 
333 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 13-7/47. 
Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. května 1947. 
334 Blíže v MIŘIČKA, August. c. d., s. 225–227.  
335 Osoba blízká byla vymezena v § 39 č. 4 zákona na ochranu republiky: „Osobami blízkými jsou ony, 
k nimž je ten, o něhož jde, v takovém poměru rodinném nebo v poměru obdobném, že by újmu jimi 
utrpěnou pociťoval jako újmu vlastní.“ 
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b) od jednoho roku do deseti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest nižší. 

 Ve spisech MLS Mladá Boleslav a Kutná Hora se objevuje potrestání tohoto 

zločinu velice zřídka. V letech 1945–1948 se vyskytl v Mladé Boleslavi pouze jeden 

případ (Lsp 249/46 František Pavlíček), který byl ovšem zproštěn. V Kutné Hoře 

se vyskytly dva případy pod jednou spisovou značkou: Josef Nekněz a Anna Neknězová 

(Ls 315/48), jejichž hlavní přelíčení bylo odročeno na neurčito a v roce 1948 zastaveno. 

Josef Ostrčil (Ls 322/48) byl taktéž zproštěn. 
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5. Procesní část a laický prvek 
5.1. Vyšetřovací komise 

 První vlivy laického prvku na vyšetřování a rozhodování můžeme spatřovat 

u vyšetřujících komisí ONV. Právě u těchto komisí se shromažďovaly veškeré podněty 

k zahájení trestního řízení (tehdy dobově označované jako udání). Vedoucí veřejný 

žalobce u MLS Mladá Boleslav činnost těchto komisí shrnul, že „nelze naprosto ničím 

nahradit potřebné odborné znalosti právnické, praxi vyšetřujících soudců336, postřeh pro 

čistotu jak pramenů vyvěrajících podezření, tak úsilí o vyvinění podezřelého, jakož 

i vypěstovaný a vžitý smysl pro naprostou objektivitu pro posuzování důvodnosti 

a rozsahu podezření“.337 Často (resp. „tu a tam“) se vyskytly případy stranické, či třídní 

zaujatosti, členům vyšetřovacích komisí chyběla schopnost postřehnout, že podezřelý 

nebyl zcela zdráv anebo tyto projevy nebyly vůbec brány v potaz.  

 Zlepšení nastalo až vlivem účinků ústavního dekretu č. 137/1945 Sb., o zajištění 

osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční, výnosu 

ministerstva vnitra z 24. ledna 1946, č. 1620-23/1-46-118_Vb/3 a hlavně vlivem 

příslušných opatření ministerstva spravedlnosti, jimiž bylo umožněno zahájit přípravná 

řízení (vyšetřování a vyhledávací) soudy, na jejichž výsledcích pak byly podávány návrhy 

na potrestání, pokud se spisy vracely s vyjádřením dle § 90 či 109 trestního řádu 

(zastaveno), ale i přesto se poté v těchto případech vyskytly nedostatky.338 

Vyšetřovací komise a bezpečnostní orgány shromažďovaly důkazy a prověřovaly 

udání, zajišťovaly podezřelé a rozhodovaly, které případy předají k podání obžaloby. 

Nad jejich činností dohlížely vyšetřovací komise Zemských národních výborů, později 

i tzv. Komise pro vnitřní národní bezpečnost Zemského národního výboru v Praze, a též 

                                                
 
336 Institut vyšetřujících soudců byl upraven v trestním řádu. Vyšetřující soudce a okresní soud konali 
přípravné vyhledávání nebo jednotlivé vyhledávací úkony zpravidla na návrh státního zástupce dle § 88 
trestního řádu. Na vyšetřujícího soudce se státní zástupce zpravidla obracel, pokud příslušnost soudců byla 
odůvodněna vztahem k obvodu okresního soudu v sídle krajského soudu, jinak se obrátil na příslušný 
okresní soud. Také radní komora mohla dle§ 12 přenést vyhledávání na okresní soud. Vyšetřující soudce 
mohl konat neodkladné úkony i bez návrhu státního zástupce, okresní soud pak v případě, když se dozvěděl 
o veřejnožalobním zločinu nebo přečinu. Dále v SOLNAŘ, Vladimír. c.d., s. 119. 
337 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 21-res/47. 
Zpráva vedoucího veřejného žalobce o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 12. 
května 1947. 
338 Tamtéž. 
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i veřejnost, jelikož i tisk apeloval na odpovědnost členů národních výborů, aby si byli 

vědomi svých úkolů.339 

Tyto vyšetřovací komise se v praxi neosvědčily, jak vyplývá ze závěrečných zpráv 

jednotlivých přednostů lidových soudů a veřejných žalobců ke konci retribuce, i když 

tomuto závěru odporují pochvalné dobové články v Rudém právu.340 Komise byly 

sestaveny většinou z lidí neznalých práva, takže pracovaly a vyšetřovaly věci bez znalosti 

litery zákona, proto některé důležité informace bagatelizovaly, jiné odložily ad acta 

a k veřejnému žalobci se vůbec nedostaly.341  

V mnohých případech se veškerá snaha vyšetřovacích komisí soustředila 

na získání důkazů výhradně proti podezřelému a pomíjely se důkazy v jeho prospěch. 

Dokonce se vyskytly případy, v nichž bylo podezřelému přímo odpíráno, aby mohl uvést 

vše pro svoji obhajobu,342 jak to potvrdil i přednosta MLS v Mladé Boleslavi. Ten taktéž 

vytknul, že tyto komise neměly dostatečné odborné znalosti, zkušenosti a v některých 

případech vedly v duchu metod německých policejních úřadů jednostranné vyšetřování, 

vedoucí jen k usvědčování obžalovaných a omezovaly nebo i znemožňovaly obviněným 

osobám obhajobu. Projevilo se to zejména v hlavních líčeních, ve kterých se obžaloba 

opírala o doznání, při nichž však obžalovaní namítali, že doznání bylo na nich vynuceno 

týráním. Jednalo se o případy vyšetřovací komise v Železném Brodě: Jan Salaba 

(Lsp 40/45), Karel Štekr (Lsp 149/46) a Hugo Sochor (Lsp 120/46). Slova přednosty 

potvrzují spisy Salaby a Sochora. Případ Štekra je složitější (viz dále). 

Obžalovaný Jan Salaba si u hlavního líčení stěžoval na velice nešetrné zacházení 

zmíněné vyšetřovací komise, které připomíná praktiky nechvalně proslulého gestapa: 

„Byl jsem také vyslýchán v 11 hodin v noci. Když jsem přišel do místnosti, kde jsem byl 

vyslýchán, viděl jsem na zemi krev. Při vyšetřování mě fackovali, až mně prorazili 

bubínek. Předložili mně k podpisu již připravené doznání, a když jsem odmítl podepsati, 

tloukli mne a nařídili mi 200 dřepů. U 170. dřepu jsem omdlel. Tloukli mne obuškem 

přes zadnici, záda i hlavu. Kopali mne, tahali za vlasy a i trhali vlasy. Pak mně nasadili 

                                                
 
339 ADAMEC, Otakar. Zrádci nesmějí ujít spravedlnosti. Práce, 31. července 1945, č. 71, s. 1. 
340 Ústřední vyšetřovací výbor v Praze během prvních týdnů po vyhlášení retribučního dekretu dokonce 
zpracovat na pět tisíc případů a po zřízení MLS Praha měl denně zasílat i na dvacet případů. Nikdo ze 
zrádců nebude ušetřen. Rudé právo. 14. července 1945, č. 57, s. 2; Zahájení procesu před lidovým soudem 
v Praze. Rudé právo, 2. září 1945, č. 99, s. 2. 
341 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org. Pres. 47/47-3. 
Zpráva vedoucího veřejného žalobce u MLS Olomouc z 12. 5. 1947. 
342 Tamtéž, Pres. 21-res/47. Zpráva vedoucího veřejného žalobce o skončení retribučního soudnictví u MLS 
Mladá Boleslav z 12. května 1947. 
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na obličej plynovou masku a zase mne mlátili do bezvědomí. (…) Abych nebyl utlučen, 

podepsal jsem jim, co chtěli, a když mě propouštěli na svobodu, podepsal jsem jim 

i prohlášení, že se mnou bylo slušně zacházeno.“343  

Tento případ je o to zajímavější, že po zpětvzetí žaloby veřejným žalobcem dne 

7. listopadu 1945 Salaba podal stížnost pro nepřiznání nároku na odškodnění 

za zajišťovací a vyšetřovací vazbu. Ve spisu ovšem není možné dohledat, zda a jakým 

způsobem tato stížnost byla vyřízena. Nicméně vyšetřující komise u ONV v Železném 

Brodě si několikrát v průběhu roku 1946 žádala o jeho spis, aby proti němu mohlo být 

zahájeno řízení dle malého retribučního dekretu. Ovšem ze spisu není opět jasné, jestli 

bylo toto řízení zahájeno a jak bylo vyřízeno.  

Také svědci byli ovlivňováni při výpovědi, v určitém směru měly být tyto 

svědecké výpovědi vynucovány a svědky pak při hlavních přelíčeních odvolávány 

(údajný nátlak na svědky v případě Josefa Kováře344 a opět případ Jana Salaby). 

V pozdějších dobách za účasti soudních osob se tyto případy již nevyskytovaly.345  

Na vyšetřující komise si stěžoval i vedoucí veřejný žalobce a to zejména na jejich 

činnost po zahájení činnosti MLS: „Nehledě k tu a tam se vyskytnuvším zjevům stranické, 

ba třídní zaujatosti a z ní plynoucím naprosto nežádoucím výsledkům, prokazovalo 

se v šetřeních prováděných vyšetřujícími komisemi opětovně, že nelze naprosto ničím 

nahradit potřebné odborné právnické znalosti, praxi vyšetřujících soudců, postřeh pro 

čistotu jak pramenů vyvěrajících podezření, tak úsilí o vyvinění podezřelého, jakož 

i vypěstovaný a vžitý smysl pro naprostou objektivitu v posuzování důvodnosti a rozsahu 

podezření (…) v přemnohých případech se veškerá snaha vyšetřujících komisí odnášela 

k opatřování důkazů výhradně proti podezřelému a pomíjeny soustavně veškeré důkazy 

k jeho prospěch a to dokonce do té míry, že podezřelému odpíráno, aby mohl uvésti i to 

nejzávažnější, co zamýšlel uvésti ke svému ospravedlnění a nabídnout o tom důkazy.“346 

Tato situace ovšem vedla k pochybným výsledkům: veřejný žalobce neznal obhajobu 

podezřelého a důkazy v jeho prospěch, podal žalobu a teprve po výslechu obžalovaného 

u soudu bylo důkazní břemeno přesunuto na hlavní líčení a výsledek řízení byl mnohdy 

                                                
 
343SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 4. Lsp 40/45 Jan Salaba, Protokol z hlavního přelíčení ze 
7. listopadu 1945.  
344 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 28. Lsp 124/46 Josef Kovář. Protokol z hlavního přelíčení 
ze 21. května 1946. 
345 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 13-7/47. 
Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. května 1947.  
346 Tamtéž, Pres 21-res/47. Zpráva vedoucího veřejného žalobce MLS Mladá Boleslav z 12. května 1947. 
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negativní. Tato skutečnost byla také jednou z příčin poměrně značného procenta 

zprošťujících rozsudků. Celkově na 564 vydaných rozsudků připadalo 

197 zprošťujících,347 a ve spisech se velice často objevuje trest uložený pod přípustnou 

hranicí pěti let (u MLS Mladá Boleslav je zmapováno celkem 174 takových případů, 

u MLS Kutná Hora se jedná o 130 případů). Velice zajímavou otázkou by bylo prověření, 

v kolika případech tento paragraf byl použit oprávněně a obžalovaní jednali s úmyslem 

prospěti českému nebo slovenskému národu nebo Československé republice či jejím 

spojencům nebo jinému obecnému zájmu, nebo že se pozdější svou činností zasloužil[i] 

o osvobození republiky z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo o zmenšení zla 

nepřítelem způsobeného a že po svém obrácení na cestě povinnosti už vytrval[i].348  

Velice běžné bylo ukládání trestu na dobu několika měsíců, v mnoha případech 

byl vynesen odsuzující rozsudek, ale odsouzený mohl být propuštěn, protože se do doby 

výkonu trestu započítávala vyšetřovací vazba. Ojedinělý nebyl ani výrok trestu odnětí 

svobody ve výši 1 měsíce. Celkem je zatím zmapováno 58 případů několikaměsíčních 

trestů odnětí svobody u MLS Mladá Boleslav. U MLS Kutná Hora toto číslo bylo výrazně 

menší (25 případů). 

Jedním z nich byl i případ Marty Rydvalové (Lsp 361/46). Obžalovaná byla 

odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce za spáchané udavačství (bez 

dalších následků), ovšem kvalifikované ne podle § 11, ale § 7 velkého retribučního 

dekretu. Odsouzená v podstatě ihned mohla jít na svobodu, neboť se jí do výkonu trestu 

započítala doba strávená ve vyšetřovací vazbě. V daném případě zcela jistě lidové soudce 

ovlivnila i skutečnost, že se odsouzená starala o pět dětí (nejmladší bylo půl roku staré), 

a nebylo proti ní dalších důkazů. Soud měl za to, že vinu obžalované dostatečně vystihl 

trest jednoho měsíce trestu odnětí svobody a považoval tento trest tedy za přiměřený.349 

Dalším problémem byla i neschopnost členů vyšetřující komise rozpoznat, 

že obviněný nebyl duševně zdravý nebo že své činy spáchal „netěše se úplnému 

duševnímu zdraví“, popř. nebyl vůbec brán ohled na podezření z duševní nemoci. 

To vedlo k předčasné potřebě zkoumat duševní stav po podání žaloby a k potřebě upouštět 

                                                
 
347 Tamtéž. 
348 Viz příslušný § 16 odst. 2 velkého retribučního dekretu. 
349 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, k. 60. Lsp 361/46 Marta Rydvalová. Protokol z hlavního 
přelíčení ze 1. února 1947. 
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od tohoto návrhu, když ze znaleckého posudku vyšlo najevo, že trestné činy byly 

spáchány v nepříčetnosti.350 

Objevil se velký počet případů, v nichž se obvinění na hlavním líčení hájili, že 

byli k původnímu doznání donuceni pod nátlakem, někdy prostředky „vpravdě 

nevybíranými“. Zda a do jaké míry byla tato obhajoba obžalovaných pravdivá, 

se zpravidla nepodařilo veřejným žalobcům zjistit, ovšem v některých případech bylo ze 

strany členů vyšetřující komise bylo nevhodné zacházení přiznáno (viz případ Hugo 

Sochora). To ovšem postavilo počínání vyšetřující komise do nepříznivého světla.351 

Značné zlepšení nastalo vlivem účinků malého retribučního dekretu, výnosu 

ministerstva vnitra z 24. ledna 1946 č. 1620-23/1-46-118-Vb/3 a hlavně vlivem 

příslušných opatření ministerstva spravedlnosti, jimiž bylo umožněno zahajovat 

přípravná řízení (vyšetřování a vyhledávání) soudy. Podle jejich výsledku pak byly 

podávány žaloby (jednalo se o vrácené spisy s vyjádřením dle § 109352 trestního řádu 

nebo podle § 90353 trestního řádu); ale i tam byly leckdy patrné nedostatky v počátcích 

šetření prováděného vyšetřujícími komisemi.354 

Protokoly z první doby po revoluci byly vytvořeny neodborně a objektivně, jejich 

obsah často nebyl prokázán výsledky provedených důkazů při hlavním líčení. Totéž 

platilo i u protokolů Obranného zpravodajství (OBZ).355 Stálý zástupce vedoucího 

veřejného žalobce v Praze Václav Kotýnek podotknul, že takto nedostatečně vyšetřené 

výslechy osob bylo nutné doplňovat. Pro bezvýznamné případy po skutkové stránce byla 

mnohdy vyslechnuta celá řada svědků o podružných okolnostech, byly zcela zbytečně 

zpracovány velmi obšírně, zatímco těžší případy byly předkládány v několikastránkovém 

kusém a neprošetřeném trestním oznámení. Popř. docházelo k horší variantě: že tato kusá 

neprošetřená trestní oznámení docházela úřadu veřejné žaloby v posledních týdnech 

                                                
 
350 Tamtéž, pres 21-res/47. Zpráva vedoucího veřejného žalobce MLS Mladá Boleslav z 12. května 1947. 
351 Tamtéž. 
352 Příslušné znění tohoto paragrafu bylo: „Vyšetřování přípravné budiž opatřením soudce vyšetřujícího 
zastaveno, když žalobník žádost za stíhání trestní nazpět vezme nebo navrhne, aby přípravné vyšetřování 
bylo zastaveno, aneb když se prohlásí, že neshledává příčiny k dalšímu soudnímu stíhání.“ 
353 Tento paragraf zněl „Shledá-li státní zástupce, prozkoumav oznámení nebo spisy přípravného 
vyhledávání, kteréž se má dle potřeby přičiněním jeho doplniti, že tu jsou dostatečné příčiny, aby zavedl 
řízení trestní proti určité osobě, nechť podá buď návrh, by se zavedlo přípravné vyšetřování (§ 91.), aneb 
obžalobu. Není-li tu takových příčin, má oznámení jemu učiněné odložiti, poznamenav krátce, co ho k tomu 
pohnulo, a má spisy přípravného vyhledávání poslati soudci vyšetřujícímu, připomena, že není příčiny 
k dalšímu stíhání. Soudce vyšetřující má v takovém případě vyhledávání přípravné zastaviti, a obviněného, 
jestli uvězněn, ihned propustiti.“ 
354 NA, Praha, f. MS, kart. 1942, pres 21-res/47. Zpráva vedoucího veřejného žalobce MLS Mladá Boleslav 
z 12. května 1947. 
355 Tamtéž. 
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působnosti velkého retribučního dekretu. V důsledku toho docházelo k přetížení lidového 

soudnictví v posledních týdnech činnosti.356 

Asi největší výhrady k nim měli vedoucí veřejní žalobci v Uherském Hradišti 

a Praze. Vyšetřovací komise často zaměňovala drobná provinění proti národní cti 

za zločiny. „Nebylo-li navrženo stíhání veřejnou žalobou před MLS, projevovaly 

vyšetřovací orgány nemístnou umíněnost a šířily nedůvěru naprosté objektivity veřejné 

žaloby a mimořádných lidových soudů,“ píše se v závěrečné zprávě z 12. května 1947.357 

Před soudem svědci vypovídali pravý opak toho, co museli vypovídat do protokolů, popř. 

jejich protokoly byly samovolně doplňovány. Též materiál pro usvědčení 

či ospravedlnění obviněných nebyl včas zakládán do spisů a často byl poskytnut tisku, 

který poté kritizoval osvobozující rozsudky, neboť spis tyto materiály neobsahoval.  

Lze tedy shrnout, že se vyšetřovací komise u ONV zejména na počátku retribuce 

neosvědčily, často zatěžovaly veřejnou žalobu nadměrným množstvím protokolů, které 

věc neobjasňovaly. Většina z těchto spisů se pak musela zaslat vyšetřujícímu soudci 

k došetření, což mělo vliv na prodlužování trestního řízení.358 

 

5.2. Charakter MLS 
Kdo bude soudit zločiny trestné podle velkého retribučního dekretu, bylo jednou 

ze stěžejních otázek od počátku přípravy velkého retribučního dekretu. V úvahu připadaly 

i další varianty: a) řádné trestní soudy, b) porotní soudy, c) kmetské soudy, d) vojenské 

soudy, e) zvláštní soudy kombinované ze soudů a, c, d. V případě první varianty a svěření 

těchto nových případů podle připravovaného velkého retribučního dekretu řádným 

soudům bylo nutné vymyslet řešení, jak docílit rychlého vyřízení těchto případů, a přitom 

neohrozit soudní reorganizaci v poválečném chaosu a vyřízení dalších případů v jiných 

právních věcech.359  

Nakonec zvítězila varianta tzv. mimořádných lidových soudů, kterým příslušelo 

soudit všechny zločiny podle velkého retribučního dekretu, pokud za ně odpovídali 

pachatelé, spolupachatelé, spoluviníci, účastníci nebo nadržovatelé, osoby, uvedené v § 2 

                                                
 
356 Tamtéž. 
357 Tamtéž. 
358 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, pres. 35/3/47. Zpráva 
vedoucího veřejného žalobce u MLS Kutná Hora z 10. května 1947. 
359 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 4. Inv. č. 3. Nedatovaný program prací zvláštní 
komise o otázkách trestního práva. 
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a § 3 odst. 2. Pokud za tyto zločiny trestně odpovídaly jiné, tak je měl MLS soudit jen, 

pokud jejich stíhání navrhl veřejný žalobce dle § 24. Ze zpráv, které docházely 

ministerstvu spravedlnosti, vyšlo ovšem najevo, že veřejní žalobci až příliš užívali této 

široké možnosti nestíhat pachatele, i když to bylo žádoucí. Takový postup ovšem 

neodpovídal „duchu“ velkého retribučního dekretu. Dle výnosu ministerstva 

spravedlnosti ze 14. ledna 1946 bylo úmyslem zákonodárce zcela nepochybné, aby bylo 

pravidlem stíhání trestných činů podle velkého retribučního dekretu před MLS. Řádné 

soudy měly soudit pouze případy, u nichž nebyl zřejmý pachatelův úmysl a provedení 

důkazů by si vyžádalo delší dobu. Řízení před MLS vyhovovalo rychlému potrestání 

viníků, na které se v těchto případech kladl zvláštní důraz. Ministerstvo spravedlnosti 

tedy zavedlo pravidlo stíhání osob podezřelých z činů trestných podle velkého 

retribučního dekretu zpravidla před MLS a řádným soudům věci měly být ponechány jen 

ve výjimečných případech.360 

V případě trestných činů spáchaných osobami mladistvými byly příslušné nadále 

zásadně soudy mládeže dle § 32 odst. 2 velkého retribučního dekretu. V průběhu retribuce 

se vyskytla otázka příslušnosti MLS i v těchto otázkách, ale generální prokuratura v Brně 

a následně i ministerstvo spravedlnosti jednoznačně zastávaly stanovisko, že speciální 

zákon (velký retribuční dekret) by mohl derogovat speciální starší zákon (zákon 

o trestním soudnictví nad mládeží), kdyby nebylo onoho § 32 odst. 2 velkého retribučního 

dekretu, který nepochybně mířil jak na ustanovení hmotného, tak i procesního práva 

onoho zákona.361 A k tomuto stanovisku se vyjádřil jednoznačně i Nejvyšší soud.362 

Soudnictví se po osvobození nacházelo ve zdecimovaném stavu, jenž se nezměnil 

ani o tři roky později. K 5. únoru 1948 ministerstvo spravedlnosti evidovalo, že počet 

zaměstnanců justiční správy nedosahoval ani skutečného ani systemizovaného stavu 

k 31. lednu 1938, přičemž v některých (blíže nespecifikovaných) kategoriích zůstával 

tento stav hluboko pod skutečným i systemizovaným stavem k uvedenému dni. Pro 

příklad se uvádělo, že v zemi České a Moravskoslezské chybělo asi 25 % soudců 

                                                
 
360 SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud v Praze, Pres., k. 3. Výnos ministerstva spravedlnosti č. 
1.012/46-IV/1 z 14. ledna 1946. 
361 Tamtéž. Výnos ministerstva spravedlnosti č. 1.012/46-IV/1 z 14. ledna 1946. 
362 Rozsudek Nejvyššího soudu Zn I 388/46 k věci rozsudku MLS Praha Ls II 1030/45 – Erich Polatzek 
(Polatschek).  
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a na Slovensku až 50 %. Restrikce zaměstnanců v oboru justiční správy nepřicházela 

proto v úvahu.363 

Zajištění bývalých justičních úřadů na území Čech a Moravy bylo spontánně 

provedeno soudci, státními zástupci a celou justiční správou živelně v souladu s postupem 

spojeneckých armád a usměrněno ústředím justiční správy prostřednictvím prezídia obou 

zemských soudů ihned po osvobození Prahy a po obnovení spojení s Brnem.364 To ostatně 

potvrzuje pokyn365 prezídia Krajského soudu v Kutné Hoře, dle něhož mělo probíhat 

odevzdání soudních hodnot svépomocí – prezídia vrchních soudů měla tuto akci provést 

dle vlastní úvahy a vhodnosti buď vlastními silami, anebo silami podřízených soudů. 

Přejímáním soudů byli pověřeni jen zaměstnanci znalí místních poměrů se zárukami 

odborné způsobilosti a osobní ráznosti, aby provedli převzetí a zajištění hodnot bez 

závad. V pokynu ovšem nebylo uvedeno, jakým způsobem by se tyto osoby měly vybírat, 

což jen opět potvrzuje revolučnost dané doby.   

Právní základ obnovení československého soudnictví prozatímně založil dekret 

prezidenta republiky č. 79/1945 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v zemích České 

a Moravskoslezské. Tento dekret v rámci kontinuity obnovil organizaci řádných soudů 

v obou zemích až na výjimky do toho stavu, v jakém byla k 29. září 1938. Při aplikaci 

onoho dekretu v pohraničí docházelo k obtížím, justiční správa zde uvedla v činnost jen 

polovinu okresních soudů, důvodem byl již zmíněný nedostatek soudců. Navíc povinností 

každého správce krajského soudu bylo vzdor těžké době starat se nejen o správu vlastního 

krajského soudu, ale i o stav agendy a personálního postavení u podřízených okresních 

soudů.366 Nicméně pokud bychom vycházeli ze zpráv Krajského soudu v Kutné Hoře, tak 

až do roku 1947 na ministerstvo spravedlnosti z jeho strany docházely zprávy 

o nedostatku kancelářského a soudcovského personálu. V lednu 1948 se objevily první 

pozitivní zprávy o tom, že stav agendy se začal zlepšovat, když v dubnu téhož roku došlo 

k výraznější změně od prvního poválečného období (někteří soudci odešli, jiní byli 

                                                
 
363 NA, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1976. Pragm. heslo: Zaměstnanci. Zpráva 
ministerstva spravedlnosti ze 5. února 1948. 
364 DRTINA, Prokop. O soudcovské nezávislosti, lidovém soudnictví a jiných časových otázkách čs. justice, 
s. 21.  
365 Jednalo se o pokyn prezídia Krajského soudu v Kutné Hoře z 19. května 1945, č. 14.666-3/45. Státní 
oblastní archiv (SOA) Praha, fond Krajský soud Kutná Hora Pres. 1945, k. 7. Pres. 1945 Sk. 3. 
366 Údaje pocházejí z roku 1946, z toho jasně vyplývá, že tento stav přetrvával po delší dobu. SOA Praha, 
fond Krajský soud trestní Praha Pres. 4/1946, k. 3. Pres. 194-4/46. 
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penzionováni, zproštěni služby či přeloženi k jinému soudu) a objevila se opět ta samá 

zpráva: „Stav agendy se zlepšuje, ale chybí soudc[ovské] síly.“367 

Obraz o celkovém vývoji a stavu soudní agendy lze nejlépe ilustrovat při srovnání 

předválečného a poválečného nápadu. Pokud se podíváme na tabulku č. 2, lze z toho 

dovodit, v jakém stavu se poválečné justice nacházela. Zaměstnanci justice a všeobecně 

státních orgánů všeobecně byli přehlceni agendou, která přesahovala běžné pracovní 

nasazení v mírových dobách. Pro srovnání byly vybrány roky 1937 a první polovina roku 

1946.368 Rok 1938 pro porovnání není vhodný kvůli územním změnám v obvodech 

jednotlivých soudů v důsledku podzimních událostí a neexistují statistická data pro celé 

území pro země České a Moravskoslezské. Ze stejného důvodu není vhodný ani rok 1945, 

jelikož pohraniční soudy zahájily svoji činnost později.  

Tabulka č. 2, která znázorňuje agendu krajských soudů v roce 1937 a první 

polovině 1946 

 Celkový nápad u 
krajských soudů 
českého obvodu 

Celkový nápad u 
krajských soudů obvodu 

moravskoslezského 
Trestní 
agenda 

1937 32.281 16.079 
1. pol. 1946 20.514 22.199 

Sběrný 
rejstřík Nt 

1937 11.298 6.755 
1. pol. 1946 21.920 17.471 

Civilní 1937 60.306 19.957 
soudnictví 1. pol. 1946 23.925 14.762 
Správní 
soudnictví 

1937 105.978 53.006 
1. pol. 1946 69.788 41.546 

Zdroj: Zpráva ministerstva spravedlnosti369 

 

Pokud se podíváme na data krajských soudů (viz tabulka č. 2), lze z těchto čísel 

vyčíst, že nápad v trestní agendě v první polovině roku 1946 byl nepoměrně vyšší než 

v roce 1937. Ministerstvo spravedlnosti dovozovalo, že pokud se tento počet nápadu udrží 

do konce roku 1946, v Čechách bude počet napadených případů téměř o 30 % vyšší a na 

Moravě a ve Slezsku dokonce o 175 % vyšší, než v roce 1937. V témže oboru bylo možné 

                                                
 
367 SOA Praha, fond Krajský soud Kutná Hora Pres. 1945, k. 7. Pres. 1945 Sk. 4. 
368 Vycházíme z dat ministerstva spravedlnosti, které mělo k dispozici data z 1. poloviny roku 1946 
a přizpůsobilo k tomu i svoji statistiku a predikce do druhé poloviny roku 1946.  
369 Data pochází z NA, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1976. Pragm. Heslo: 
Zaměstnanci. Zpráva ministerstva spravedlnosti z 30. října 1946. 
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si povšimnout i růstu agendy rejstříku Nt, v němž jsou z části zachycovány případy, 

plynoucí z provádění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, zejm. zahlazení 

odsouzení, případy rozhodování o nicotnosti trestních rozsudků z doby nesvobody, 

opatření k provádění rozsudků mimořádných lidových soudů atd. Podstatný vzestup 

trestní agendy byl tehdy odůvodněn zejm. ve vzrůstu zločinnosti v důsledku uvolnění 

morálky, což je průvodním jevem každé války.370  

Ona lhůta tří dnů pro délku hlavního přelíčení byla posléze modifikována novelou 

č. 22/1946 Sb., dle níž mohlo být pokračování v trestním řízení před MLS, pokud 

to navrhl veřejný žalobce. Přestože se dnes dochází k názoru, že tato lhůta byla šibeniční, 

dr. Beckmann byl jiného názoru a označil tuto lhůtu za nešťastnou: „Idea lidových soudů 

je soud lidu. Jen trochu horlivý obhájce může přivodit překročení třídenní lhůty a tím 

docílit, že souzení jeho klienta je odejmuto soudu lidu.“ Tímto by klientovi mohl 

prodloužit život o měsíce, roky, u řádného soudu by mohl počítat s větším úspěchem u 

řádného soudu, a navíc by získal možnost podání opravných prostředků. Dr. Beckmann 

ve svých úvahách pokračuje: „A než dojde k právoplatnému rozsudku někdy v roce 1946 

nebo 1947 nebo – Bůh dej! [!] 1948 – osvobozenecké ovzduší dávno vyvětralo...“371 

Obavy dr. Beckmanna se v praxi potvrdily, ale z jiného důvodu. Přednosta MLS Mladá 

Boleslav konstatoval, že se vyskytovaly případy, v nichž bylo jednáno déle než tři dny. 

Příčinou však byly závady v doručení svědkům (a to zejména v pohraničí) kvůli velkému 

pohybu obyvatelstva.372 Vedoucí veřejný žalobce MLS Mladá Boleslav zkonstatoval, že 

delší projednávání během hlavního přelíčení nezpůsobilo újmu na věci. 373 

Na jednu stranu jsou zde vidět obavy právníků tehdejší doby, že retribuce nebude 

přísná tak, jak by se očekávalo, na druhou stranu se dnes vyskytují názory, že tehdejší 

retribuce v českých zemích naprosto popřela práva obžalovaného na odvolání.374 Pokud 

bychom vycházeli pouze z litery zákona, mohla by se situace takto jevit. Ale z počtu 

chybějících spisů, které byly postoupeny řádnému soudu u MLS Mladá Boleslav a Kutná 

Hora v roce 1945, je jasné, že k postoupení spisů řádnému soudu docházelo velice často. 

                                                
 
370 Tamtéž.  
371 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. Připomínky k velkému 
retribučnímu dekretu dr. Beckmanna z 12. října 1945. 
372 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1942. Org, Pres. 13-7/47. Zpráva 
přednosty MLS Mladá Boleslav z 13. května 1947. 
373 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 21-res/47. 
Zpráva vedoucího veřejného žalobce o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 12. 
května 1947. 
374 Srov. FROMMER, Benjamin, c. d., s. 130.  
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Již to jako první ukazuje, že chybějící možnost odvolání byla vyřešena tímto způsobem. 

Vedle toho velký retribuční dekret nezamezoval využití mimořádných opravných 

prostředků. Tato možnost byla využívána ještě před novelou č. 245/1946 Sb., která 

výslovně připustila využití zmateční stížnosti k zachování zákona. Vedle toho 

se nacházejí ve fondech MLS Mladá Boleslav a Kutná Hora případy obnovy řízení podle 

trestního řádu, tudíž je jasné, že odsouzení využívali všechny právní možnosti ke své 

obhajobě. A v neposlední řadě záleželo na tom, kdy byl obžalovaný souzen. Spisy 

souzené v roce 1946 a 1947, které byly dlouho vyšetřovány, zahrnují vývodní návrhy 

obžalovaných, kteří byli schopni si zajistit svědky a opatřit potvrzení o vlasteneckém 

chování. I z toho jasně vyplývá, že právo na obhajobu před MLS fakticky vykonáváno 

být mohlo, byť v omezeném rozsahu.  

Ostatně Beckmann cituje možnosti, jak obhájce mohl oddalovat a protahovat 

hlavní přelíčení a onu třídenní lhůtu: námitka místní nepříslušnosti MLS, zamítnutí 

jednoho nebo více členů MLS nebo celého soudu,375 návrh na posudek znalců, 

na zkoušení rukopisů, na ohledání, na zkoumání duševního stavu obžalovaného, návrh 

na vyžádání nových posudků a opakování ohledání podle § 254 posl. odst. trestního řádu, 

návrh na spojení sbíhajících se trestních věcí nebo na vyloučení jednotlivé trestní věci, 

žádost o přečtení protokolu podle § 271 odst. 1 trestního řádu, návrh na postavení svědků 

tváří v tvář (konfrontace), aby svědkové byli znovu vyslýcháni podle § 251 trestního řádu, 

nezřeknutí se předčítání písemností podle § 252 odst. 2 trestního řádu, trvání na tom, aby 

každá např. německá písemnost nebo výpověď byla přeložena přísežným tlumočníkem 

apod.376 

Zákon výslovně umožnil obhajobě, aby obžalovaný mohl proti obžalobě souvisle 

vyložit skutkový děj, a to bez časového omezení. Obžalovaný i obhájce mohli pokládat 

otázky každému, kdo byl vyslýchán. Po výslechu každého svědka, znalce nebo 

spoluobžalovaného musel být obžalovaný dotázán, zda má k výpovědi, kterou právě 

                                                
 
375 Beckmann upozorňuje na § 73 trestního řádu. Obhájce poukáže na „zásady řízení před soudy stannými“ 
dle § 25 odst. 1 a na nemožnost zachování těchto lhůt při stanném řízení, stejně i na to, že ustanovení 
trestního řádu o zamítnutí soudních osob není dekretem zrušeno atd. I když tato žádost bude zamítnuta, 
obhájcova replika, protokolování, porada soudu, vyhlášení usnesení soudu a další protokolování zabere 
mnoho času. Pro porovnání Londýnská dohoda se statutem mezinárodního soudního dvora: „Obžaloba, 
obžalovaní ani jejich obhájci nemohou odmítnouti Soudní dvůr, jeho členy ani jejich zástupce. Každý 
Signatář může vyměniti svého člena v Soudním dvoře nebo jeho náhradníka z důvodů zdravotních nebo 
jiných důležitých důvodů s tou výjimkou, že výměna není přípustna během hlavního líčení, leda 
zástupcem.“ 
376 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. Připomínky k velkému 
retribučnímu dekretu dr. Beckmanna z 12. října 1945. 
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vyslechl, něco připomenout dle § 248 posl. odst. trestního řádu, totéž platilo 

o předčítaných písemnostech dle § 252 posl. odst. trestního řádu. Po skončeném 

průvodním usnesení měla být vyslechnuta řeč obžalovaného a obhájce, popř. jejich 

replika a závěrečná řeč. Další případy odročení hlavního přelíčení byly uvedeny v § 274 

a 275 trestního řádu. 

Obviněný navíc mohl mařit řádnou přípravu hlavního přelíčení dle § 203 trestního 

řádu tím, že odepřel odpovídat v přípravném vyhledávání a vyhradil si svou obhajobu pro 

hlavní přelíčení. Na druhou stranu se vyskytly případy v MLS Mladá Boleslav, že byly 

případy špatně vyšetřeny vyšetřovacími komisemi, popř. dokonce vynuceny, takže 

veřejná žaloba nebyla na hlavním přelíčení vůbec připravena. Obžalovaný pak přednesl 

svoje průvodní návrhy a mohl si vynutit odročení hlavního přelíčení a tím prošla třídenní 

lhůta. I nepravdivá tvrzení obžalovaného MLS zpravidla nemohl přejít bez připuštění 

důkazu. 

Třídenní lhůta se navíc počítala od okamžiku, kdy byl obžalovaný před MLS 

postaven. Z toho vyplývá, že tato třídenní lhůta nezačala běžet v případě nepřítomnosti 

obžalovaného dle § 26 odst. 4 velkého retribučního dekretu. Hlavní přelíčení se mohlo 

dle § 26 odst. 4 konat v nepřítomnosti obžalovaného.377 Ale z poslední věty § 31 odst. 2 

plyne, že se nejednalo jen o pouhou nepřítomnost obžalovaného při hlavním přelíčení, 

nýbrž i o řízení proti nepřítomnému, resp. nedopadenému. V takovém případě bylo 

vhodné pozměnit i § 79 odst. 1 a 412 trestního řádu.  

K otázce postavení obžalovaného a stanného práva ještě Beckmann podotkl, že 

obhájce nikdy zvláště nevynikl u stanných soudů. V minulosti se před stanným soudem 

skoro vždy jednalo o otázku vzbouření. Pachatel – pobuřovatel měl zpravidla pouze 

možnost získat obhájce ex offo. I kdyby se ovšem tento obhájce pokoušel v co maximální 

možné míře zastávat obžalovaného, neměl mnoho možností: pobuřovatel byl dopaden 

policejním orgánem, ihned postaven před stanný soude a onen policejní orgán úplně 

postačil jako svědek. Nebyly zde ani právní ani skutkové komplikace, ale ani hlavně 

národní ani světové veřejnosti. Řízení před MLS má naopak zajistit obžalovanému 

spravedlivé souzení („fair trial“), ale umožnit jednoduché, rychlé a jasné souzení, které 

by bylo zdržováno formalitami.378   

                                                
 
377 Srov. § 427 a 91 trestního řádu. 
378 Beckmann trestní řízení před MLS charakterizuje doslova jako takové „souzení, zabraňujíc 
formalistickému zdržování a hnidopišskému právníkářství, příčícímu se právnímu cítění lidu“. NA, Praha, 
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Přednosta MLS Mladá Boleslav pak v závěrečné zprávě konstatoval, že tento 

MLS plně respektoval právo obhajoby. Pouze ve výjimečných případech nebyli svědci 

obhajoby vyslechnuti z důvodů plynoucích z povahy retribučního řízení. A poukázal 

na důležitý fakt, že předvolání svědků bránil všeobecný pohyb obyvatelstva a vznikaly 

tak časté závady v doručení.379 Přednostové MLS Kutná Hora a Praha se k této otázce 

nevyjádřili. 

Pro řízení před MLS platily zásady řízení před soudy stannými a to v úpravě podle 

§ 26–31 velkého retribučního dekretu. Obžalobu soudu předkládal veřejný žalobce. Celé 

řízení se konalo zpravidla od počátku do konce před MLS ve způsobu hlavního líčení, 

pokud možno bez přerušení a původně mělo být ukončeno do tří dnů od okamžiku, kdy 

byl obžalovaný před něj postaven, v opačném případě měl soud postoupit věc řádnému 

soudu. Proti rozsudku nebylo řádných opravných prostředků a trest smrti se měl vykonat 

do dvou, resp. tří hodin od vynesení rozsudku. Žádost o milost neměla odkladný účinek. 

Vykonavatele hrdelních trestů s potřebným počtem pomocníků ustanovil místní národní 

výbor v sídle krajského soudu. 

 

5.3. Související právní předpisy 
Kromě dekretu o Národním soudu, který měl posuzovat morální a politické 

chování domácích vůdců, novinářů aj. a který byl vázán hmotněprávními ustanoveními 

velkého retribučního dekretu, byly vydány i další související právní předpisy.  

Tzv. malý retribuční dekret,380 který byl platný opět jen v českých zemích, 

postihoval některá provinění proti národní cti. Pokud se provinilec dopustil v době 

zvýšeného ohrožení republiky381 nepřístojného chování urážející národní cítění českého 

nebo slovenského lidu, pak mu mohl být uložen trest vězení do 1 roku, pokuty 

do 1 milionu korun či veřejného pokárání. Nebo mohl být odsouzen ke dvěma 

                                                
 
fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. Připomínky k velkému retribučnímu dekretu 
dr. Beckmanna z 12. října 1945. 
379 SOA Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, Pres. 9. Zpráva přednosty MLS Mladá Boleslav z 13. května 
1947; NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1942. Org, Pres. 13-7/47.  
380 Dekret prezidenta republiky č. 138/1945 Sb. publikovaný dne 26. listopadu 1945, kdy vstoupil 
do účinnosti. Později byly vydány podrobné směrnice, která upřesňovala jednání, která se považovala za 
„nepřístojné chování urážející národní cítění“. Kupř. dobrovolné hlášení k německé či maďarské 
národnosti, politická spolupráce s Němci včetně členství ve fašistických organizací „jednal-li pachatel 
s obzvláštní horlivostí, překračuje tak ve značné míře normální rámec svých členských povinností“ apod.  
381 Definice byla stanovena ve velkém retribučním dekretu v § 18, v němž byl stanoven počátek doby 
zvýšeného ohrožení republiky, její konec byl stanoven na 31. prosince 1946 vládním nařízením č. 217/1946 
Sb., jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky. 
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z uvedených trestů či ke všem třem současně. Od potrestání mohlo být upuštěno, pokud 

byl čin spáchán pod nátlakem či když pachatel „jednal s úmyslem prospěti českému nebo 

slovenskému národu nebo Československé republice“, nebo tak činil „s úmyslem zabránit 

národní, rasové nebo politické persekuci jednotlivce“ či se svou „pozdější činností 

zasloužil o osvobození republiky“. Skutky dle malého retribučního dekretu 

se promlčovaly ve lhůtě šesti měsíců ode dne účinnosti dekretu.382 K provedení malého 

retribučního dekretu byly vydány podrobné směrnice, které upřesňovaly jednání, která 

se považovala za „nepřístojné chování urážející národní cítění“. Kupř. dobrovolné hlášení 

k německé či maďarské národnosti, politická spolupráce s Němci včetně členství 

ve fašistických organizací, „jednal-li pachatel s obzvláštní horlivostí, překračuje tak 

ve značné míře normální rámec svých členských povinností“ apod. 

Retribuce též souvisela s ústavním dekretem prezidenta republiky č. 137/1945 Sb., 

o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční. Účelem 

tohoto ústavního dekretu bylo zpětné prohlášení zajištění (vazby) těchto nespolehlivých 

osob, které byly zajištěny pro účely stíhání podle retribučních dekretů, za zákonné, 

i pokud se tak stalo „i mimo případy zákonem dovolené“ či „přes dobu přípustnou podle 

zákona“. Dekret se však vztahoval jen na případy, k němž došlo před účinností dekretu. 

Výkon dočasného trestu na svobodě (dnes známého pod trestem odnětí svobody, 

zavedeného do československého trestního práva až trestním zákonem č. 86/1950 Sb.) 

mohl být zcela či zčásti vykonán ve zvláštních nucených pracovních oddílech zřízených 

podle dekretu prezidenta republiky č. 126/1945 Sb., o zvláštních nucených pracovních 

oddílech. Ten stanovil, že ve věznicích krajských soudů a v trestnicích se zřizují nucené 

pracovní oddíly, původně počítal i se zvláštními pracovními tábory. Cílem tohoto dekretu 

bylo přispět „k obnově hospodářského života nebo k jiným pracím, konaným ve veřejném 

zájmu, např. k odstraňování válečného materiálu a trosek, k opravě a stavbě veřejných 

budov a jiných veřejných zařízení“. Za práci v oddílech ovšem nebyl nárok na odměnu, 

mzda propadala státu. Tyto pracovní tábory byly v podstatě předstupněm pro systém 

nucených prací v komunistickém režimu. Od nich je nutné odlišovat i tábory, resp. 

„střediska“ pro německé obyvatelstvo soustřeďované pro odsun.383 

                                                
 
382 Nejnověji KMOCH, Pavel. c.d.  
383 KUKLÍK, Jan. Dekrety prezidenta republiky v bezprostředně poválečném období roku 1945. In Rok 
1945 v českých a evropských dějinách: sborník referátů z vědecko-osvětové konference Českého svazu 
bojovníků za svobodu 4. října 2000. Praha: Český svaz bojovníků za svobodu, 2002, s. 112. 
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V roce 1945 byla vydána řada dalších norem týkajících se trestního práva. Jen část 

těchto dekretů prezidenta republiky měla celostátní platnost. Byl vydán i dekret 

prezidenta republiky, týkající se přísnějšího postihu některých vojenských deliktů,384 

další proti nejvýraznějším případům majetkového obohacování v opuštěných nebo válkou 

poškozených majetcích,385 dekrety prezidenta republiky o národní správě386 

či znárodňovací dekrety.387 

                                                
 
384 Dekret prezidenta republiky č. 3/1945 Sb, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského 
trestního zákona a branného zákona. Vojenské trestní právo a polní trestní řízení bylo až poté modifikováno 
přijetím dvou dekretů prezidenta republiky: č. 119/1945 Sb., o přechodné úpravě vojenského trestního řádu 
a č. 120/1945 Sb., o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení. 
385 Dekret prezidenta republiky č. 38/1945 Sb., o přísném potrestání drancování. Podle tohoto dekretu mohl 
být stanoven velmi přísný trest od 5–10 let těžkého žaláře anebo 10–20 let, či doživotí.  
386 Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby 
nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých 
organizací a ústavů. 
387 Dekret prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, a 
č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven. 
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6. Průběh retribuce u Mimořádného lidového soudu 

v Mladé Boleslavi 

6.1. Charakteristika oblasti 
Mladoboleslavsko vstoupilo do nově vzniklé Československé republiky jako 

typický středočeský region s minimálním počtem nečeského obyvatelstva. Vyskytoval 

se zde silný a prosperující průmysl, zejména strojírenský a textilní. K tradičním podnikům 

patřila Rolnická strojírna a slévárna a. s. (zejména mlátící stroje), Svobodova strojírna 

v Kosmonosích (traktory a zemědělská technika) a slévárna.388 V průběhu let 1918–1938 

se v oblasti rozvinul i stavební průmysl, v letech 1939 – 1941 v Mladé Boleslavi 

pokračovaly významné stavební akce (rozsáhlá rekonstrukce a dostavba Okresního úřadu 

na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, v Benátkách nad Jizerou zase dohotovena 

reprezentační budova Okresní hospodářské záložny, popř. úprava náměstí v Bělé pod 

Bezdězem).389  

Mladoboleslavská oblast byla (a dodnes je) nejvíce známá automobilovým 

průmyslem. V roce 1925 akciová společnost Laurin & Klement nalezla ekonomicky 

silného partnera pro další modernizaci výroby a spojila se s koncernem Škoda Plzeň. 

Tehdy se vyskytovaly tři významné automobilky – Praga, Tatra a poslední ASAP 

(Akciová společnost pro automobilový průmysl). Továrně se podařilo překlenout obtížné 

období hospodářské krize 1929–1933. Po propuknutí druhé světové války došlo od srpna 

1939 k včlenění koncernu Škoda do akciové společnosti Reichswerke Hermann Göring 

A. G., k fúzi boleslavských textilek s koncernem Lanex atd. Veškerá výroba byla 

podřízena potřebám válečného úsilí Německa. V automobilce se od roku 1941 montovaly 

kýlové a stabilizační plochy pro letadla Arado, kormidla, klikové hřídele leteckých 

motorů, balanční křidélka na letadla Messerchmitt, podvozky pro děla, nápravy 

podvalníků pro přepravu tanků a stopadesátimilimetrové nábojnice. Od roku 1942 se zde 

začaly vyrábět těžké tahače RSO určené na východní frontu. Na konci války zde 

pracovalo téměř 9 000 zaměstnanců.390 

                                                
 
388 BENEŠ, Luděk a spol. Mladoboleslavsko v proměnách času. Praha: Libri, 1997, s. 132. 
389 Tamtéž. s. 140. 
390 HERČÍK, Karel; KRÁLÍK, Jan. Mladá Boleslav: továrna ve městě – město v továrně. Týnec nad 
Sázavou: Moto Public, 2005, s. 153. 



 
 

130 

Nově zřízené pracovní úřady striktně dohlížely na plnění nařízení o pracovní 

povinnosti obyvatelstva protektorátu. Od roku 1940 existovala povinnost tzv. totálního 

nasazení na práce do Německa pro ženy a muže ve věku 18–45 let. Kromě těch, kteří se 

přihlásili dobrovolně, odjelo z Mladoboleslavska v letech 1941–1944 odjelo ročně 500–

800 pracovníků, kteří byli zařazeni ve válečném průmyslu v Porúří, Sasku a často i okolí 

Hamburku a Brém. Tím ovšem byli ohroženi častým spojeneckým bombardovacím. Ti, 

kteří nálety přežili, se po totálním zničení německých továren vraceli zpět domů v letech 

1944–1945.391  

V Mladé Boleslavi se nacházela tzv. venkovská služebna německé tajné policie 

(gestapa), podřízená velitelskému oddílu 3 v Kolíně.392 Za sídlo využívala nejdříve dům 

č. 6, později vilu zatčeného a internovaného JUDr. Karla Meissnera v Husově ulici. 

Činnost gestapa se původně zaměřila jednak na sledování potenciálních protivníků mezi 

bývalými československými důstojníky a vojáky, politiky, inteligencí, odboráři, jednak 

na vyhledávání ukrytých zbraní, autorů letáků a potírání rezistence. Odpor obyvatelstva 

se denně projevoval formou letáků, významnější odbojové akce spočívali v zapojení 

členů do Petičního výboru Věrni zůstaneme. Jednalo se o mladoboleslavské legionáře 

Josefa Botku, Josefa Frymla a ing. Josefa Hanuše. Na základě dohody s pražským 

vedením této organizace se ustavila okresní síť podzemní organizace Obrany národa, 

jejímž cílem bylo shromažďování zbraní a zpravodajská činnost k převzetí moci 

za ozbrojeného převratu. Většina členů byla ovšem brzy (počátkem roku 1940) zatčena, 

odsouzena k trestu smrti či dlouhodobým žalářům.393  

Represe se zaměřila později na pronásledování členů tělovýchovného spolku 

Sokol (někteří členové se zapojili do ilegální sokolské odbojové organizace) a na osoby 

židovského původu, které původně byly shromážděny na mladoboleslavském hradě394 

a odtud transportovány do nacistických koncentračních táborů (z přibližného počtu asi 

1 200 Židů se po válce vrátil zlomek).395 K další významné odbojové organizaci patřil 

                                                
 
391 HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. 3. vyd. Mladá Boleslav: Kultura města Mladá Boleslav, 
Infocentrum Mladá Boleslav, 2013, s. 45. 
392 O rekonstrukci mladoboleslavské služebny gestapa se pokusila SÝKOROVÁ, Veronika. Mimořádný 
lidový soud Mladá Boleslav 1945–1947. Liberec, 2005. Kvalifikační práce. Technická univerzita v Liberci. 
Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Kateřina Lozoviuková, s. 33–92.  
393 BENEŠ, Luděk a spol. c.d., s. 142. 
394 HERČÍK, Karel; KRÁLÍK, Jan. c.d., s. 101.  
395 Je uveden i přesnější počet 1 041 lidí a dožilo se pouze 43 z nich. Srov. FILIP, Jiří a spol. 
Mladoboleslavsko v boji za svobodu 1938–1945: [domácí a zahraniční odboj za 2. světové války: katalog 
výstavy pořádané Jednotou Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi, Muzeem 
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bývalý hraničářský oddíl Stráž obrany státu, který se soustředil na shromažďování zbraní 

a munice, jehož činnost se rozvinula i po roce 1943 (ukrývání uprchlých zajatců a vězňů, 

materiální pomoc a zásobování lesních úkrytů), v únoru 1944 ovšem došlo k zadržení 

většiny příslušníků skupiny a 3. dubna 1944 bylo popraveno 13 osob z vedení skupiny, 

dalších 25 zemřelo ve vězení nebo při výsleších. Posléze nakonec ještě vzniklo 

Severočeské revoluční národní podzemní hnutí, skupina Pavla Hložka a partyzánské 

desanty.396  

Blížící se konec války přinesl množící se sabotáže v boleslavských továrnách a na 

železničních tratích. Dne 5. května v Mladé Boleslavi vznikl revoluční okresní národní 

výbor, který měl především zajistit postupné a nenásilné přebírání moci, v následujících 

dnech ovšem došlo k několika incidentům. Bouřlivá situace byla v průběhu předávání 

moci v Bělé pod Bezdězem, kam v průběhu vyjednávání o předání moci přijely obrněné 

jednotky SS a město zůstalo do 8. května v nevyhlášeném stavu obležení. Obdobně 

v Mnichově Hradišti již 5. května převzal národní výbor moc, následovalo ovšem 

ostřelování německým letadlem.397  

První den od osvobození poznamenal nálet dne 9. května 1945, kdy krátce před 

10. hodinou dopolední se nad městem objevila skupina letadel, které začaly shazovat 

na město bomby. Desítky domů byly zničeny, při náletu zemřelo asi 135–150 místních 

obyvatel (a nezjištěných počet mrtvých Němců). Nejednalo se o ojedinělý nálet, byla 

postižena i další města (Mělník, Dubá, bombardována byla silnice z Mladé Boleslavi 

do Benátek nad Jizerou aj.). Nálet byl proveden na rozkaz maršála Ivana Stěpanoviče 

Koněva, velitele 1. ukrajinského frontu Rudé armády.398 

Důsledky druhé světové války se projevily jak v průmyslu, tak i v běžném životě. 

Místní národní výbor se nejdříve věnoval odstranění následků náletu, který přinesl kromě 

lidských obětí i zničení či vážné poškození více než 50 domů a na 350 lidí zůstalo bez 

přístřeší. Vedle toho byla poškozena automobilka (dílny, montážní oddělení a sklady 

nakupovaných dílů), veřejné budovy a komunikace. Škody byly postupně díky 

dobrovolným brigádám občanů rychle odstranit a 24. června 1945 byl ve Škodovce 

vyroben první poválečný automobil (nákladní vůz typu 256). 

                                                
 
Mladoboleslavska a Rotou Nazdar: 15. března–2. června 2013 Muzeum Mladoboleslavska – Boleslavský 
hrad. Mladá Boleslav: Jednota Československé obce legionářské, 2013, s. 13. 
396 Blíže v BENEŠ, Luděk a spol. c.d., s. 145. 
397 Tamtéž, s. 147. 
398 HERČÍK, Karel. c.d., s. 48. 
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Mladoboleslavsko původně bylo baštou národních socialistů, po válce se situace 

radikálně změnila ve prospěch komunistů. Nástup komunistů se projevil nejenom 

vítězstvím ve volbách 1946 do Ústavodárného Národního shromáždění,399 ale 

i v boleslavském zastupitelstvu a obsazování tzv. národních správců.  

Škodovka byla znárodněna a namísto dřívějšího názvu ASAP nesla jméno AZNP 

(Automobilové závody národní podnik). Došlo ke znárodnění i dalších boleslavských 

podniků (akumulátorka, lihovar, klingrovka), až později v roce 1948 došlo ke znárodnění 

Svobodovy továrny v Kosmonosech, slévárny Zahrádka a strojírny Dobrý.  

Únor 1948 přinesl významné politické změny, které se projevily 

i na Mladoboleslavsku. Vytvořily se akční výbory Národní fronty, jejichž činnost byla 

koordinována Okresním akčním výborem (prof. Kožený, M. Pištora a další) a své 

zastoupení měly i v Krajském akčním výboru G. Souček a J. Pluhař).400  

 
6.2. Obvod MLS Mladá Boleslav 

Obvod MLS v Mladé Boleslavi kopíroval obvod Krajského soudu v Mladé 

Boleslavi. Ten se změnil dle vládního nařízení č. 150/41 Sb., o změnách organizace 

organisace soudů Protektorátu Čechy a Morava. K tomuto obvodu se připojily obvody 

Okresních soudů v Brandýse nad Labem a Mělníku, naopak se z něj vyloučil obvod 

Okresního soudu v Nymburce ve prospěch Krajského soudu v Kutné Hoře. Po nabytí 

účinnosti dekretu prezidenta republiky č. 79/1945 Sb., o zatímní úpravě soudnictví 

v zemích České a Moravskoslezské, se územní organizace řádných soudů a úřadů veřejné 

žaloby v České a Moravskoslezské zemi měla obnovit v rámci kontinuity ke stavu, 

v jakém byla 29. září 1938 až na výjimky (diskontinuitní prvek). Tehdy se obvod krajů 

skládal ze soudních okresů, zřízených na základě císařského nařízení č. 295/1849 ř. z., 

o nové organizaci správy a opětovně zákonem č. 44/1868 ř. z.,  zřízení politických úřadů 

správních v královstvích Českém, Dalmatském, Haličském a Vladimirském 

s vojvodstvími Osvětimským a Zátorským a s velkovojvodstvím Krakovským, 

v arciknížectvích Rakouském pod Enží a nad Enží, ve vojvodstvích Salcburském, 

                                                
 
399 Komunistická strana Československa v mladoboleslavském volebním kraji obdržela 93 128 hlasů, 
Československá strana národně sociální 62 679 hlasů z celkového počtu 213 138 platných hlasů. Výsledky 
voleb do Ústavodárného Národního shromáždění v roce 1946 na území České republiky [online]. Český 
statistický úřad [cit. 22. 9. 2017]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k018.pdf/0e71fa93-c8e0-479a-9644-
11d34f80f014?version=1.0. 
400 BENEŠ, Luděk a spol. c.d., s. 149. 
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Štyrském, Korutanském, Krajinském, Bukovinském, v markrabství Moravském, 

ve vojvodstvích Horno- a Dolnoslezském, v knížecím hrabství Tyrolském a v zemi 

Vorarlberské, v markrabství Istrianském, v knížecím hrabství Gorickém a Gradišťském 

a v městě i okršlku Trstském.401 

Obvod MLS Mladá Boleslav se tedy skládal z 8, resp. 9 soudních okresů: Bělá 

pod Bezdězem, Nové Benátky, Mladá Boleslav, Železný Brod, Mnichovo Hradiště, 

Nymburk, Sobotka a Turnov. Soudní okres Český Dub sice formálně existoval, ale jeho 

působnost byla přenesena na soudní okres Turnov (viz obrázek 1).402  

Obrázek 1, který zachycuje obvody MLS Mladá Boleslav (detailní pohled) 

 

1. Bělá pod Bezdězem 

2. Český Dub 

3. Mladá Boleslav 

4. Nové Benátky 

5. Mnichovo Hradiště 

6. Nymburk 

7. Sobotka  

8. Turnov 

9. Železný Brod 

 

Zdroj: Vlastní zpracování403 

 

6.3. Vznik a činnost 
MLS Mladá Boleslav rozhodně nepatřil k prvním MLS, které byly zřízeny. Jeho 

vznik byl totiž ovlivněn aktivitou ONV při sestavování příslušných seznamů osob 

vhodných do funkce soudců z povolání, soudců z lidu a veřejných žalobců. Samotný 

postup při jmenování soudců z lidu upravoval § 22 odst. 2 velkého retribučního dekretu, 

                                                
 
401 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu 
po současnost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 318, srov. PRINC, Michal. Soudnictví 
v českých zemích v letech 1848–1938: soudy, soudní osoby, dobové problémy. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 7 a n.  
402 Údaje pochází z knihy MLEZIVA, Štěpán. Retrospektiva územních celků v českých zemích od roku 1850 
do současnosti. [online] 2. vyd. Praha: vlastním nákladem, 2017, s. 747. [cit. 8. 8. 2017] Dostupné z: 
http://sovamm.wz.cz/retrospektiva2017.pdf. 
403 Soudní okresy byly zakresleny díky mapovým podkladům pomocí aplikace http://historickygis-
cuni.opendata.arcgis.com/datasets/462a414ace3a4df1bf25ca42b8d3cd00_5 a aplikace Procreate. 
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dle kterého měla soudce z lidu jmenovat vláda, a to ze seznamů pořízených ONV 

v příslušném kraji. Přednosty MLS, jejich náměstky a soudce z povolání jmenoval 

prezident republiky k návrhu vlády taktéž ze seznamu osob, vytvořených ONV. Konečně 

veřejné žalobce jmenovala vláda, od 6. října přímo ministr spravedlnosti. 

O existenci MLS Mladá Boleslav můžeme proto hovořit v podstatě až po dvou 

měsících od účinnosti velkého retribučního dekretu od usnesení vlády na 45. schůzi dne 

10. srpna 1945 o zřízení tohoto MLS v Mladé Boleslavi. Současně týž den jmenovala 

65 soudců z lidu a osm veřejných žalobců (v čele vedoucí veřejný žalobce JUDr. Jaroslav 

Cicvárek). Dále prezident republiky jmenoval rozhodnutím z 27. srpna 1945 přednostu 

nově zřízeného MLS soudního radu JUDr. Eduarda Hubáčka, jeho náměstka JUDr. Jana 

Kozlanského a šest dalších soudců z povolání.404 V několika případech ovšem soudci 

z lidu nebyli do funkce vůbec povoláváni, protože proti nim bylo zahájeno řízení dle 

dekretu č. 138/1945 Sb. (tzv. malý retribuční dekret).405 Celkový počet osob, které 

se podílely na retribučním soudnictví, ukazuje tabulka č. 3.406 

 

Tabulka č. 3 zachycující personální složení MLS Mladá Boleslav  

Personální složení MLS Mladá Boleslav v letech 1945–1947  
Soudci z povolání 16 
Veřejní žalobci  17 
Soudci z lidu 234 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro výkon soudce z lidu bylo nutné nejenom samotné jmenování vládou, ale 

i složení slibu následujícího znění: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu při svém 

rozhodování říditi se jen zákonem, že budu hlasovati podle svého nejlepšího vědomí 

a přesvědčení, že zachovám přísnou mlčenlivost o obsahu porady a hlasování soudu,“407 

sepsání protokolu o složení slibu a vydání jmenovacího dekretu (viz příloha 31). Celkem 

65 soudců z lidu složilo tento slib 17. září 1945.  

                                                
 
404 SOA, Praha, fond MLS v Mladé Boleslavi, pres. 5/45. Srov. Příloha 1 a 2 v SÝKOROVÁ, Veronika. 
Mimořádný lidový soud Mladá Boleslav 1945–1947. Liberec, 2005. Kvalifikační práce. Technická 
univerzita v Liberci. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Kateřina Lozoviuková. 
405 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942. Pres 13-7/47.  Zpráva 
přednosty MLS Mladá Boleslav z 13. 5. 1947. 
406 Bližší informace o rozhodovací činnosti jednotlivých soudců bude rozvedena v kolektivní monografii, 
která bude výstupem GAUK č. 341515.  
407 SOA Praha, fond MLS Mladá Boleslav, pres. 1-18/45, srov. § 1 vládního nařízení č. 18/1945 Sb., jímž 
se provádí dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, 
zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.  
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Čtyři soudci z lidu měli zastupovat čtyři strany Národní fronty kvůli dodržení 

apolitického klíče při sestavování senátů a omezení vlivu politické strany. Tento princip 

apolitičnosti při sestavování senátů neměl oporu v zákoně, na to odkazuje i zpráva 

ministerstva spravedlnosti zaslaná MLS v Mladé Boleslavi z 22. října 1946,408 odtud tedy 

vyplývá vysvětlení nejednotné praxe při sestavování senátů, na jejichž sestavení měl 

dohlížet předseda senátu. Je prokazatelně zjištěno, že se o jeho zachování soudci 

z povolání u MLS Mladá Boleslav snažili.  

První rozsudek MLS Mladá Boleslav byl vynesen až 8. října 1945 a od tohoto data 

přednosta tohoto soudu považoval jeho činnost za zahájenou. Práce soudu byla odvislá 

stejně jako u ostatních MLS od aktivity veřejné žaloby a celkově problematická 

spolupráce s vyšetřujícími komisemi ONV, které spadaly pod jiný resort (vnitra). 

Z interních pokynů409 označených jako „Tajné“ vyplývá, jaké závady se například 

nacházely u výslechových protokolů.410 Jasně stanovená pravidla výslechu (popř. 

přítomnost svědků u politických případů), samotná tvorba výslechových protokolů, 

možnost seznámit se s obsahem protokolu a podpis vyslýchaného na každé straně 

protokolu (vč. závěrečné klauzule, že byl protokol vyslýchanému přečten, popř. přeložen 

do němčiny, shledán správným, uzavřen a podepsán) svědčí o tom, jak nejednotná musela 

do této doby existovat praxe při výslechu, včetně důsledků z toho vyplývajících. 

Obžalovaní v těchto případech u MLS mohli odmítat pravdivost a správnost protokolu 

vyšetřujících komisí a tímto mohlo dojít k „automatickému“ zproštění obžalovaného, byť 

se někdy stávalo, že byli k doznání opravdu donuceni. To potvrdila ostatně praxe 

vyšetřovací komise v Železném Brodě (Lsp 40/45 – Salaba, Lsp 149/46 – Štekr, Lsp 

120/46 – Hugo Sochor, jak již bylo uvedeno v kapitole blíže viz 5.1). Celkový počet 

takových případů není vyčíslen a mohlo by se snadno dojít k závěru, že se jednalo 

o ojedinělé excesy po bezprostředním ukončení druhé světové války, i když tuto hypotézu 

vyvrací další interní pokyn z 21. ledna 1946, který opakovaně zakázal užívání 

nedovolených výslechových metod a varoval oprávněné osoby nedodržující platné 

                                                
 
408 SOA Praha, fond MLS Mladá Boleslav, k. 9. Pres. Zpráva ministerstva spravedlnosti č. 69.114/46-IV/1. 
409 Z archivních pramenů je velice těžké určit, zda se jednalo o pokyny, či výnosy. V tehdejší době se zjevně 
nekladl na jejich rozlišení takový důraz.  
410 ABS Praha, fond 304, sign. 304-57-4. Pokyny ministerstva vnitra z 25. října 1945 (tajné), č. Z/I-
29126/45-O. 
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zákony příslušnými sankcemi, ať již trestněprávními, disciplinárními 

či administrativními.411 

Nedostatky ve výslechových protokolech v prvních měsících činnosti MLS Mladá 

Boleslav zapříčinily vlnu zprošťujících rozsudků, jak to komentuje zpráva vedoucího 

veřejného žalobce z 19. listopadu 1945. Z výslechu obviněného například nebylo patrné, 

co by mohl přednést ke svému ospravedlnění a jakými důkazy by chtěl svá tvrzení 

podepřít. Teprve po podání obžaloby a po předložení spisů přednostovi MLS došlo 

k uplatňování práva na obhajobu a obvinění začali předkládat důkazy pro hlavní přelíčení, 

se kterými veřejný žalobce předem nemohl počítat. Tuto vlnu zprošťujících rozsudků měl 

na vinu i laický prvek, který až přespříliš zmírňoval tvrdost zákona. Např. u činovnictví 

ve zločinecké organizaci dle § 3 odst. 2 velkého retribučního dekretu soudci z lidu 

přidávali váhu k tomu, zda pachatel nepřivodil poškození na životě, na těle, osobní 

svobodě a majetku československého občana.412  

Do konkrétních případů údajně zasahoval blíže nejmenovaný bezpečnostní 

referent ONV v Mladé Boleslavi, jak ústně, tak i písemně, jednak ve prospěch 

obžalovaných (Lsp 192/46 Josef Průšek), jednak v neprospěch (Lsp 124/46 Josef Kovář, 

Lsp 81/46 Pokorná). Přednosta MLS Mladá Boleslav tehdy ve zprávě z 13. května 1947413 

poznamenal, že tyto vlivy nepoznamenaly konečný výrok. Onen Josef Průšek byl 

odsouzen k trestu těžkého žaláře v trvání 20 let, aby byl o rok později propuštěn 

na základě širokého výkladu neodolatelného donucení a v odůvodnění rozsudku je 

zmíněna jeho příslušnost k místní odbojové organizaci SOS (Stráž obrany státu) a ke 

komunistické straně, jelikož byl vedoucím organizace KSČ v Krnsku. Dne 4. února 1944 

byl Průšek zatčen, o několik dní později též členové odbojové organizace a KSČ, po 

provedení vyšetřování gestapem v Mladé Boleslavi byli pak někteří členové postaveni 

před pražský Sondergericht, devět osob bylo 13. března 1944 odsouzeno k trestu smrti, 

ostatní k dočasnému trestu na svobodě. MLS Mladá Boleslav původně stačily výpovědi 

příbuzných popravených osob, vč. protokolů ze spisu Sondergerichtu, že je prozradil 

Průšek, o rok později byl rozsudek odsouzeného zrušen a odsouzený propuštěn 

                                                
 
411 ABS Praha, fond 304, sign. 304-57-4. Pokyny ministerstva vnitra z 21. ledna 1946, č. Z/3-3892/22/1-
1946. 
412 SOA, Praha, fond MLS Mladá Boleslav, k. pres. Pres. 85-3/45, zpráva z 19. listopadu 1945. 
413 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org. Pres 13-7/47. 
Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. května 1947. 
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na svobodu.414 Zde s velkou pravděpodobností při intervencích a následném zrušení 

rozsudku hrála roli příslušnost k politické straně. 

Případ Josefa Kováře je méně jednoznačný, protože se nedostal do fáze obnovy 

trestního řízení podle velkého retribučního dekretu v roce 1948. On sám byl odsouzen 

pro zločin udavačství k trestu těžkého žaláře v trvání jednoho roku pro zločin udavačství, 

senát soudců z lidu byl sestaven apoliticky (L – SD – K – NS), soudce z povolání nebyl 

přehlasován a proti odsouzení pro zločin udavačství se postavil jenom jeden soudce z lidu 

(L), protože obžalovaný „budí velmi dobrý dojem“ a pachatelem mohl být kdokoliv. 

Navíc se opět objevil případ svědkyně, která u hlavního přelíčení prohlašovala, 

že jí vyšetřovací komise tentokrát u ONV v Mladé Boleslavi nutila vypovídat 

v neprospěch obžalovaného. A potvrdila to i při konfrontaci s jiným svědkem Janem 

Kupcem, který byl po válce místopředsedou ONV v Mladé Boleslavi, a který odmítal 

vyhrožování a nátlak při sepisování protokolu u vyšetřovací komise.415 

A právě místopředseda ONV v Mladé Boleslavi figuruje i v posledním případu 

Marie Pokorné jakožto bezpečnostní referent, který tento případ navrhl pro revizi 

retribuce podle velkého retribučního dekretu v roce 1948. Tento případ byl přitom 

zastaven z důvodu neodpovědnosti, protože obviněná byla osobou se zvýšenou citovou 

labilitou. Přitom byla obžalována ze zločinu proti státu dle § 1 a udavačství několika osob 

ohledně jejich komunistické činnosti a komunistického smýšlení. Je otázkou, nakolik 

byla opravdu neodpovědná za své činy, jelikož byl případ zastaven 3. května 1947 

na základě znaleckého posudku. Další postup ohledně revize v roce 1948 lze vysledovat 

pouze z deníku veřejného žalobce, jelikož se spis ve fondu MLS Mladá Boleslav 

nenachází. Po podezřelé bylo vyhlášeno pátrání, zároveň jí byl soudně zřízen opatrovník 

(její manžel), který byl ochoten předvést obviněnou do věznice Krajského soudu trestního 

v Praze, dodat ji do zmíněné věznice a nechat přezkoumat její duševní stav. To se zjevně 

do konce účinnosti zákona o revizi nestihlo provést.416  

Nicméně výše uvedené případy potvrzují, že onen bezpečnostní referent ONV 

v Mladé Boleslavi měl být pravděpodobně Jan Kupec, který intervenoval pro anebo proti 

obžalovaným pravděpodobně kvůli jejich příslušnosti ke komunistické straně anebo 

                                                
 
414 Spis byl otevřen i kvůli tomu, že „ve zdejší veřejnosti je veliký zájem na urychleném vyřízením revize 
této věci“. SOA, Praha, fond Deník veřejného žalobce Mladá Boleslav, k. 17. Zpráva z 22. června 1948. 
415 SOA, Praha, fond MLS Mladá Boleslav, k. 28. Protokol z hlavního přelíčení z 21. května 1946. 
416 SOA, Praha, fond Deník veřejného žalobce Mladá Boleslav, k. 15. Lst 42/48, Marie Pokorná. Zpráva 
z 29. listopadu 1948.  
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jejich činnosti proti ní za okupace. A činil tak i v roce 1948, jak je zjevné z výše 

uvedených případů. 

Největší význam pro celé řízení měly vyšetřující komise ONV a bezpečnostní 

orgány. Jejich zjištění ovlivňovala konečné rozhodování MLS. Právě tyto komise 

shromažďovaly důkazy a prověřovaly udání, zajišťovaly podezřelé a rozhodovaly, které 

případy předají k podání obžaloby. Neodbornost osob ve vyšetřovacích komisí ovšem 

zapříčinila zpomalení retribuce, a to nejenom u MLS Mladá Boleslav. Výsledkem všech 

faktorů (nutné je zahrnout i přesun obyvatelstva, dopadení pachatelů apod.) mělo za 

následek podání velkého množství obžalob ke konci retribuce, což bylo ovšem obdobné 

u ostatních MLS, což ostatně potvrzují i přednostové víceméně všech MLS.417   

Pro srovnání přednosta MLS Litoměřice vyšetřování těchto komisí zkonstatoval 

takto: „Kde nepracoval soud, byly výsledky komisí pochybné.“418 Největší nespokojenost 

vyjádřili zejména vedoucí veřejní žalobci MLS v Uherském Hradišti a v Praze. Mimo již 

zmiňované špatně a jednostranně vyšetřené případy se zde ztratily i důkazní materiály: 

„Mnoho důkazního materiálu, který těmto komisím byl k dispozici se ztratil, nebo 

záměrně komisemi byl ponechán prý až na konečné usvědčení, přičemž mnohdy k soudu 

vůbec dodán nebyl a teprve po rozsudku, zpravidla osvobozujícím, tento materiál byl 

dodatečně předkládán s výtkami, že lidový soud špatně rozhodl, když přece tak důležité 

důkazy vyšetřující komise má v rukou.“419 

Komunisté opakovaně napadali Prokopa Drtinu za pomalou očistu. Již ovšem 

zapomínali na to, že činnost byla zpomalována neodborným vyšetřováním ze strany 

vyšetřovacích komisí ONV, které byly v gesci ministerstva vnitra pod vedením 

komunisty Václava Noska. Jak již bylo konstatováno, vedly zpočátku vyšetřování 

jednostranným způsobem, nebylo možné se na jejich protokoly spolehnout, protože spisy 

od nich byly předávány v nepořádku. To ovšem mělo fatální následky pro odsouzené, 

kterým se měla započítat zajišťovací vazba do vykonaného trestu, a vynutilo si to opravy 

rozsudků.420 

MLS Mladá Boleslav zasedal pravidelně v Mladé Boleslavi, ovšem v některých 

případech zasedal i v Sokolovně v Železném Brodě, v sále městského domu v Turnově 

                                                
 
417	NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942.	
418 Tamtéž. Zpráva přednosty MLS Litoměřice z 9. května 1947.  
419 Tamtéž. Zpráva přednosty MLS Uherské Hradiště z 9. května 1947.  
420 Tamtéž. Pres 13-7/47. Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. května 
1947. 
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a v dělnickém domě v Nymburce (resp. v budově okresního soudu).421 Z tabulky č. 4 

je vidět, že nejvíce případů proběhlo přímo v sídle Krajského soudu v Mladé Boleslavi, 

to odpovídá 87 % všech řešených případů. V dělnickém domě Nymburku, resp. v budově 

okresního soudu, proběhlo 37 hlavních přelíčení (6,4 %), v Turnově (v sále městského 

domu) a v Sokolovně Železného Brodu po 19 hlavních přelíčení (tj. 3 %) a u jednoho 

případu nebylo jasné, kde proběhlo. Hlavní přelíčení v jiných místech se konalo zejména 

kvůli tomu, že se jednalo o skutek, který byl spáchán právě v tom daném městě. 

Tabulka č. 4 ukazující počet řešených případů v jednotlivých sídlech soudů MLS 

Mladá Boleslav v letech 1945–1947  

Místo hlavního přelíčení Počet řešených případů 

Mladá Boleslav 505 
Nymburk 37 
Turnov 19 

Železný Brod 19 

N/A 1 

Celkový součet 581 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

O hlavních přelíčeních se běžně referovalo v místním i celostátním tisku. Autoři 

článků ovšem neměli odborné vzdělání a chyběla jim objektivita. Nepochopili zdaleka 

rozdíl mezi obžalobou a rozsudkem a vycházeli primárně z obhajoby, kterou posléze 

interpretovali jako prokázanou trestnou činnost. To samozřejmě vedlo u veřejnosti 

k zaujetí proti obžalovaným, což působilo i na soudce z lidu a ztížilo to pozici předsedy 

senátu, který musel soudce z lidu zbavovat předsudků. Přednosta MLS v Mladé Boleslavi 

odkazoval na deník Práce, který zveřejňoval před vynesením rozsudků v závažnějších 

případech články o předpokládaném vynesení rozsudků smrti. Osobní domluvy 

s redaktory neměly valného účinku. Tímto zjevně nebyl respektován článek VIII. zákona 

č. 8/1863 ř. z., o některých doplněních trestního zákona obecného a vojenského.422  

                                                
 
421 Tamtéž.  
422 Tento článek zněl: „Kdo by z příčiny trestního přelíčení, které ještě trvá, ve spisech tištěných sobě 
dovolil rozbírati moc průvodů, kdo by pronášel domnění o tom, jak přelíčení vypadne, nebo kdo by 
převracoval konec a výpadek procesu, a to způsobem takovým, že by to na veřejné mínění mohlo míti 
účinek, jenž by napřed sahal ve výrok soudu, dopustí se přečinu a bude odsouzen do vězení na jeden až i do 
tří měsíců.“ 
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Právě publicita u větších případů způsobovala, že předseda vyzval svědky, aby se 

vzdálili do síně pro svědky. Často se ovšem stávalo, že ke konci byli navrhováni svědci, 

kteří byli přítomní po celou dobu hlavního přelíčení ve stejné místnosti, což jistě 

zeslabovalo jejich hodnověrnost. 

Podíváme-li se celkovou statistiku onoho soudu, můžeme vycházet hned ze čtyř 

zdrojů dat.423 První shrnuje činnost veřejného žalobce, který popsal celkový nápad 

Lst věcí v počtu 1754 případů (viz tabulka č. 5). Z toho bylo vyřízení návrhem 

na zastavení dle § 90 trestního řádu (795 případů), vyjádřením dle § 109 trestního řádu 

(57 případů), návrh podle § 412 trestního řádu proti osobám nepřítomným, neznámým 

či uprchlým (60 případů), zrušením trestního řízení dle § 224 trestního zákona 

(16 případů), spojení či odstoupení věci (175 případů), podle § 34c trestního řádu 

v důsledku odsunu (30 případů) a kromě toho 619 případů návrhů na potrestání (obžalob). 

Zůstaly pouze čtyři nevyřízené případy (v jednom probíhalo zkoumání duševního stavu, 

další tři případy zůstaly u ministerstva spravedlnosti se zprávou o zamýšleném 

postupu).424  

Tabulka č. 5 o celkovém počtu případů u veřejného žalobce MLS Mladá Boleslav 

v letech 1945–1947  

Rok Počet případů 

1945 456 

1946 1080 

1947 218 

celkem 1754 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle závěrečné zprávy MLS Mladá Boleslav tento soud podal 619 obžalob proti 

621 osobám, rozsudkem bylo vyřízeno 564 případů, z toho trest smrti byl uložen 

v 21 případech (jeden případ nevykonán). Trestní doživotního těžkého žaláře byl uložen 

ve 13 případech, trest 25 let těžkého žaláře byl vyměřen ve 4 případech, u trestu 20 let 

                                                
 
423 Pro doplnění existuje ještě pátý zdroj dat: SÝKOROVÁ, Veronika, c. d., s. 20–32. Autorka vycházela 
ze stejného fondu MLS v Mladé Boleslavi, ovšem chybí jí tam dohledané spisy z Deníku veřejného žalobce 
a dalších fondů.  
424 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 21-res/47. 
Zpráva vedoucího veřejného žalobce o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 12. 
května 1947. 
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těžkého žaláře ve 20 případech, v rozmezí 10–20 let byl u 20 případů, u trestů 5–10 let 

těžkého žaláře v 57 případech, trest do 5 let těžkého žaláře v 222 případech. Dočasný trest 

na svobodě byl vynesen u 224 případů na celkem 1 781 let a 6 měsíců. Zprošťující 

rozsudek byl vynesen u 197 případů, bez rozsudku vyřízeno 45 případů a neprojednáno 

zůstalo 10.425  

Vedle toho existují měsíční statistiky, které zasílalo ministerstvo spravedlnosti 

v letech 1945–1947 jako součást jmenných seznamů souzených osob všech MLS. 

Ty ovšem zaznamenaly pouze případy proběhlých hlavních přelíčení a nezaznamenaly 

případy zastavených, zrušených, přerušených a jiných možností ukončení trestního řízení. 

Dle nich vychází počet případů vyřešených rozsudkem na 574. Z toho 378 Čechů 

(301 mužů, 77 žen), 189 Němců (152 mužů, 37 žen).426 Z toho vyplývá, že u MLS Mladá 

Boleslav byly stíhány spíše osoby české národnosti (67 %) oproti německé (33 %) 

a valnou většinu obžalovaných tvořili muži (80 %).427 

Pokud se podíváme na statistiku ze spisů MLS Mladá Boleslav (613 obviněných), 

stíhal tento soud 487 mužů a 124 žen, u jednoho spisu nebyla informace o pohlaví 

k dispozici. Ženy tvořily přesně pětinu obviněných. Poměr odsouzených mužů vs. žen 

byl 54 % ku 46 %, ženy tak představovaly 17 % odsouzených. Poměr zproštěných mužů 

a žen byl 30 % ku 43 %, což znamená, že ženy představovaly 27 % zproštěných.  

Již bylo řečeno, kolik bylo případů české a německé národnosti u MLS Mladá 

Boleslav, byť s odlišnými údaji (ve spisech bylo nalezeno případů 395 české a 196 

německé národnosti). Díky spisům bylo možné zjistit i četnost dalších národností: 

1 Estonec, 1 Rakušan, 2 Rusové, 3 Slováci, 1 Ukrajinec a u 13 případů nebylo možné 

zjistit ze spisu jejich národnost (často se jednalo o případy spisů, v nichž se nacházely jen 

rozsudky).  

Podíváme-li se na četnost trestných činů, nejvíce bylo stíháno udavačství dle § 

11 velkého retribučního dekretu (194 případů) a účast ve zločineckých organizacích dle 

§ 2 velkého retribučního dekretu (31 případů). Další v pořadí byla kombinace propagace 

nacismu dle § 3 (1) a udavačství dle § 11 velkého retribučního dekretu (26 případů), popř. 

samotná propagace nacismu (26 případů). Nejméně případů bylo stíháno pro zločin proti 

majetku dle § 10 (10 případů).  

                                                
 
425 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 13-7/47. 
Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. května 1947.  
426 I po překontrolování dat dochází k chybnému součtu – místo 574 případů vychází celkem 567. 
427 Údaje vychází z NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1930–1933.  
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Povaha retribučního soudnictví přinesla s sebou i rozdílné hodnocení důkazů. 

Často pro řízení před MLS byly nejdůležitějšími důkazními prostředky osoby, stíhané 

v jiných případech podle velkého retribučního dekretu. To bylo pravidlem v případě 

konfidentství. Věrohodnost těchto svědků byla průběhem retribučního řízení rozdílně 

hodnocena. Zpočátku požívali tito svědkové vysoké věrohodnosti, později po vydání 

výnosu ministerstva spravedlnosti č. 72.383/46-IV/1, nebyly tyto osoby navrhovány jako 

jediní svědci k usvědčení českých obžalovaných osob (o německých se přednosta MLS 

Mladá Boleslav nezmiňuje) a vznikla k nim všeobecná nedůvěra, čehož samozřejmě 

využívala i obhajoba.428 

Vedoucí veřejný žalobce u MLS Mladá Boleslav zhodnotil, že retribuční 

soudnictví splnilo svoje úkoly jako revoluční soudnictví, které mělo postihnout osoby 

„prohřešivších se za okupace“. Ale pro příští řádný a pravidelný vývoj československého 

soudnictví se však nějaké jeho obdoby „rozhodně nehodí, a tudíž se nedoporučují“. 429 

 

6.4. Složení MLS Mladá Boleslav a laický prvek 
Protože MLS Mladá Boleslav obsahuje mnoho dat k laickému prvku, je mu 

věnována větší část než u MLS Kutná Hora. V čele MLS stál přednosta, jmenovaný 

prezidentem republiky k návrhu vlády ze seznamu osob, pořízených za tím účelem 

okresními národními výbory, k ruce měl náměstky, jmenované stejným způsobem. 

Přednostovi mimořádného lidového soudu nebo jeho náměstku náleželo, aby sestavil 

potřebný počet senátů s náhradníky z osob, které byly jmenováni do funkce soudců 

z povolání a soudců z lidu.  

Mimořádný lidový soud totiž vykonával svou pravomoc v pětičlenných senátech, 

složených z předsedy, tedy soudce z povolání (občanský nebo vojenský soudce), a ze čtyř 

soudců z lidu. Soudce z povolání jmenoval prezident republiky k návrhu vlády ze 

seznamu osob, pořízených za tím účelem ONV.  

O personální zajištění MLS a též Národního soudu se staral ministr spravedlnosti. 

Je to vidět i ze zápisů schůzí vlád v letech 1945–1947, z nichž je zřejmé, že od července 

1945 byl pravidelně zařazen na pořad schůze vlády bod programu, který se týkal 

                                                
 
428 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org.  Pres. 13-7/47. 
Zpráva o skončení retribučního soudnictví u MLS Mladá Boleslav z 13. května 1947. 
429 Tamtéž. Pres. 21-res/47. Zpráva vedoucího veřejného žalobce o skončení retribučního soudnictví u MLS 
Mladá Boleslav z 12. května 1947. 
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jmenování a obsazení nově vznikajících MLS. Od 6. října 1945 vláda ministra pověřila 

ve smyslu § 24 odst. 1 velkého retribučního dekretu, aby veřejné žalobce jmenoval on 

sám.430 Podle vzpomínek dalšího ministra spravedlnosti J. Drtiny, vykonal Stránský 

v činnosti MLS „veliký a těžký kus práce instalováním a sestavením těchto mimořádných 

tribunálů i se zřízením prokuratur těchto soudů“. 431 Nicméně personální otázky se 

skloňovaly na schůzích vlád až do konce první fáze retribučního soudnictví.  

Laický prvek patřil k jedné z dalších významných otázek, řešených podle 

programu zvláštní komise zasedající v Londýně. Pojem „laik“ pochází z řečtiny 

s obecným významem „lid, zástup“. Může zahrnovat velmi různorodé skupiny osob, které 

se od sebe mohou významně lišit, buď mírou právního povědomí, vzděláním či 

odborností. V podstatě se jedná o neodborníky.432 Tyto osoby se podílejí na soudním 

rozhodování, nejsou zaměstnanci soudu a neklade se na ně požadavek odborného 

právnického vzdělání.433  

Laikové se neobjevili v soudnictví na našem území poprvé v roce 1945, kořeny 

můžeme nalézt již ve středověku. V 19. století ovšem byly zakotveny základní záruky 

demokratického soudnictví, mj. i instituce porotních soudů patentem č. 1151/1848 ř. z., 

poroty byly zrušeny v období neoabsolutismu a došlo k jejich obnovení v 60. letech 19. 

století. V období první republiky působily porotními soudy v důsledku recepce 

rakouského a uherského práva zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného 

státu Československého (recepční norma). Institut porotních soudů výrazně modifikoval 

zákon č. 124/1924 Sb. z. a n., o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti 

za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti („tisková novela“), 

vznikly tak kmetské soudy (senáty s laickým prvkem, ale s převahou profesionálních 

soudců).434  

                                                
 
430 NA, Praha, fond ÚV KSČ, dílčí fond Klement Gottwald (č. 100/24), a. j. 138. Zápis z 66. schůze první 
vlády z 6. října 1945. 
431 DRTINA, Prokop. c.d., s. 123. 
432 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1978, s. 197. 
433 BOHÁČEK, Milan. Laický prvek v soudnictví: komparativní analýza českého a anglosaského modelu. 
Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. David 
Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D, s. 7. Srov. LANKAŠOVÁ, Ilona. Úloha přísedících v trestním řízení po roce 
1948 do současnosti. Brno, 2012. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Vedoucí 
práce prof. JUDr. Jaroslavu Fenykovi, Ph.D., DSc. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/th/345112/pravf_b/Bakalarska_prace_Lankasova_Ilona_345112.pdf. 
434 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha : Linde, 
2003, s. 375. 
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Právní úprava prošla změnami v období Protektorátu Čechy a Morava, ovšem 

po skončení války se Československá republika vrátila k předmnichovskému právu, jež 

ovšem bylo modifikováno dekrety prezidenta republiky, a to zejména dekretem 

prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, který je pro 

nás důležitý právě z hlediska kontinuity. Po válce se objevil tento prvek jak ve velkém 

retribučním dekretu, tak v dekretu prezidenta republiky č. 17/1945 Sb., o Národním 

soudu, ale i v zákoně č. 232/1946 Sb., o porotních soudech, který oproti 

předmnichovskému právu rozšířil a zpřesnil příslušnost porot. 

Laický prvek tedy měl v československém soudnictví dlouhodobou tradici, přesto 

zpočátku nebylo jasné, zda bude vůbec do senátů přibrán. Pokud ano, zda bude senát 

tvořen většinou z laiků anebo většinou z soudců z povolání? Diskutovalo se zavedení 

zvláštních předpisů o výběru laických přísedících (kmetů) s odchylkou od platných 

ustanovení o sestavování porotních soudů a kmetských soudů ve věcech tiskových. 

Nebylo také zpočátku jasné, zda by se jimi měly stát primárně osoby, které trpěly za války 

perzekucí v žalářích, koncentračních táborech, koloniích nucené práce v místech 

deportace, jakož i pozůstalí po popravených a umučených. Měli to být snad ti, kteří se 

prokazatelně účastnili revolučního hnutí doma anebo v zahraničí? Měli by být přibráni 

zástupci místního obyvatelstva?435 

Nakonec došlo k rozšíření na čtyři soudce z lidu, která jmenovala vláda na základě 

jiných seznamů sestavených okresními národními výbory. Čtyři soudci z lidu měli 

zastupovat čtyři strany Národní fronty kvůli dodržení apolitického klíče při sestavování 

senátů a omezení vlivu politické strany. Tento princip sestavování senátů neměl oporu 

v zákoně, nicméně je prokazatelně zjištěno, že se o to minimálně předsedové senátu 

u MLS Mladá Boleslav snažili.  

U MLS Mladá Boleslav působili soudci z lidu ze 4 politických stran v Národní 

frontě: Komunistická strana Československa, Čs. strana sociálně demokratická, Čs. strana 

národně socialistická, Čs. strana lidová. Vedle toho tam působili i soudci z lidu bez 

politické příslušnosti a z dalších materiálů vyplývá, že pro sestavení senátů bylo důležité, 

že soudci z lidu byli ze Svazu osvobozených politických vězňů v Turnově, Ústřední rady 

odborů nebo Krajské odborové rady. 

                                                
 
435 AKPR, fond Londýnský archiv (LA), 1940–1945, k. 4. Inv. č. 3. Nedatovaný program prací zvláštní 
komise o otázkách trestního práva. 
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Z těchto seznamů se můžeme dovědět, kolik se zde nacházelo příslušníků 

jednotlivých politických stran (viz tabulka č. 6): 76 z komunistické strany, 38 z Čs. strany 

lidové, 40 z Čs. strany sociálně demokratické, 52 z Čs. strany národně socialistické 

a 6 bez politické příslušnosti, 5 z KOR, 1 s neoznačenou politickou příslušností436 

a 6 z Ústřední rady odborů (ÚRO).  

 

Tabulka č. 6 s počtem soudců z lidu a jejich politickou příslušností u MLS Mladá 
Boleslav v letech 1945–1947  

Politická strana Počet soudců z lidu 
Československá strana komunistická (K) 76 
Československá strana národně socialistická (NS) 52 
Československá strana sociálně demokratická (SD) 40 
Československá strana lidová (L) 38 
Svaz osvobozených politických vězňů v Turnově (SOPV) 10 
bez politické příslušnosti (BEZ) 6 
Ústřední rada odborů (ÚRO) 6 
Krajská odborová rada (KOR) 5 
neznámá 1 
Celkem 234 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 V případě, že senát nebyl sestaven, byla hledána příčina, proč tomu tak bylo. 

Nejlépe se tato příčina zjišťovala v případě, že existoval protokol o nařízení hlavního 

přelíčení a protokol z hlavního přelíčení a bylo možné porovnat původně předvolané 

soudce z lidu a ty, kteří se fakticky dostavili. Bohužel ne všude se protokol o nařízení 

hlavního přelíčení dochoval, tudíž nebylo možné zjistit, zda předseda senátu měl původně 

v úmyslu sestavit každý senát podle apolitického klíče. Vedle toho se diametrálně 

odlišovaly zápisy podle toho, kdo působil u MLS a zapisoval hlavní přelíčení a poradu. 

V jednom případě dokonce u hlavního přelíčení chyběl jeden soudce z lidu (NS), nebyl 

uveden ani v poradním protokolu, ani v protokolu o hlavním přelíčení (Ls 155/47). Pokud 

bychom vycházeli z předpokladu, že zapsané údaje jsou správné a odpovídaly praxi, byl 

by v tomto případě porušen zákon. S ohledem na praxi při vypisování dalších údajů, resp. 

absenci jmen veřejných žalobců a obhájců, lze spíše dojít k závěru, že se jednalo o chybu 

zapisovatele při vypisování dat. Mnohdy totiž nebylo čitelné anebo jasné, kdo u daného 

                                                
 
436 Pakliže se objevil v protokolu, bylo počítáno s tím, že se neví, jakou má politickou příslušnost.  
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senátu působil. Jak je vidět z tabulky č. 7, z celkového počtu 582 případů byla valná 

většina sestavená podle apolitického klíče, tj. 73,5 %. Nebylo správně sestaveno 78 

případů, což odpovídá 13,4 % a u zbylých 76 případů buď nebyla známa informace (N/A), 

anebo nebylo jasné, zda byl sestaven správně. Příkladem může být spis Ls 8/46, u něhož 

mohl být senát sestaven buď takto L, SD, K, NS, nebo takto L, L, K, NS, popř. L, K, NS, 

NS. Proto byly i tyto případy původně zařazeny do zbytkové kategorie, aby neovlivnila 

statistická data. 

Tabulka č. 7, která zobrazuje politické složení senátu u MLS Mladá Boleslav 

v letech 1945–1947 

Byl senát složen dle a 

politického klíče? Počet případů % 

ANO 428 73,54% 

NE 78 13,40% 

ANO/NE + N/A 76 13,06% 

Celkový součet 582  

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Na druhou stranu by bylo zajímavé posoudit, jestli tyto případy, u nichž nebylo 

jasné, zda ten daný senát byl sestaven apoliticky, ovlivnily finální statistiku. 

Po zpracování dat bylo jasné, že tento počet nebyl nijak vysoký, jednalo se pouze 

o 8 případů, tudíž pokud bychom brali v úvahu, že byl senát sestaven správně i v těchto 

případech, statisticky by nedošlo k větší odchylce (viz tabulka č. 8). 

Tabulka č. 8, která zobrazuje politické složení senátu u MLS Mladá Boleslav po 

započtení nejasných případů (verze A) 

Byl senát složen dle apolitického 
klíče? Počet případů % 

ANO + ANO/NE 436 74,91% 

NE 78 13,40% 

N/A 68 11,68% 

Celkový součet 582  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obdobná situace by nastala, kdybychom přičetli oněch 8 případů k počtu 

nesprávně sestavených senátů, výsledek by se výrazně nezměnil (viz tabulka č. 9). 

 

Tabulka č. 9, která zobrazuje politické složení senátu u MLS Mladá Boleslav po 

započtení nejasných případů (verze B) 

Byl senát složen dle apolitického 
klíče? Počet případů % 

ANO 428 73,54% 

NE + ANO/NE 86 14,78% 

N/A 68 11,68% 

Celkový součet 582  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Přestože bylo možné dojít k závěru, že alespoň dle poradních protokolů neexistuje 

vazba na složení senátu na rozhodnutí MLS, je možné se podívat na příčiny nedodržení 

politického klíče. Vyskytlo se minimálně 26 případů, u nichž původní složení senátu bylo 

správné (apolitické), ale protože se jeden ze soudců z lidu nedostavil, popř. z jakéhokoliv 

důvodů se omluvil předem, že nemůže dorazit, došlo k převaze jedné politické strany. 

To samo o sobě nevede k závěru, že u nesprávně sestavených senátů došlo k výraznému 

ovlivnění ze strany politických stran. K tomu je nutné zjistit, zda v těchto případech došlo 

k ovlivnění závěrečného výroku rozsudku. Když se podíváme na tabulku č. 10, zjistíme, 

že obecně neexistuje vazba mezi nesprávně sestaveným senátem a přehlasováním 

předsedy, a tedy politický vliv na finální rozhodnutí. 

Tabulka č. 10, která znázorňuje vazbu apolitického klíče na výrok rozsudku 

u  MLS Mladá Boleslav v letech 1945–1947   

Senát Přehlasovaný předseda  

 ANO NE 

   

ANO (četnost) 44 379 

ANO v % 10 % 89 % 

NE (četnost) 8 70 

NE v % 10 % 90 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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První varianta byla, že došlo k převaze dvou národních socialistů (Lsp 49/46, Lsp 

113/47, Lsp 157/47), v prvních dvou případech se dokonce předseda senátu pokoušel 

dvakrát sehnat jednoho příslušníka Čsl. strany lidové, stejně jako u Lsp 151/47). 

A u případu Lsp 157/47 to vedlo k zajímavému závěru: v senátu chyběl jeden komunista 

a proti přesvědčení předsedy a jednoho soudce z lidu (NS) odsoudili 3 soudci z lidu (SD, 

L, NS) obžalovaného Martina Neubeckera k trestu smrti. Po vynesení rozsudku obhájce 

odsouzeného podal žádost, aby jeho klientovi byla udělena milost prezidenta republiky a 

aby tato žádost byla soudem doporučena k příznivému vyřízení. Senát se opět odebral 

k poradě a většinou hlasů se usnesl pro doporučení žádosti o milost. Pro hlasovali i soudci 

z lidu, kteří předtím hlasovali pro trest smrti (NS, NS, L), proti hlasoval jeden soudce 

z lidu (SD). Později se senát znovu usnesl odložit výkon trestu smrti až do konečného 

rozhodnutí o udělení milosti a odůvodnil toto rozhodnutí důležitým veřejným zájmem ve 

smyslu § 31 odst. 2 velkého retribučního dekretu. K žádosti o milost podal předseda 

onoho senátu svoje vyjádření, ve kterém vyjádřil svůj názor, že trest smrti považuje za 

nepřiměřeně přísný vzhledem k výsledkům průvodního řízení.  To samo o sobě vyvolává 

otázku, zda by o vině a trestu (zde o trestu smrti) měly rozhodovat osoby neznalé práva. 

 Ale ani dva K, nebo tři K v senátu neznamenali žádnou změnu a rozhodnutí 

o zproštění všech bodů obžaloby nebo naopak k odsouzení deseti letům těžkého žaláře 

bylo jednomyslné (viz případy Lsp 39/45 a Lsp 41/45). 

Již je zřejmé, že tři čtvrtiny senátů u MLS Mladá Boleslav byly sestaveny podle 

apolitického klíče. Pokud byl senát seřazen jinak s převahou politické strany, přehlasovali 

soudci z lidu předsedu senátu? Anebo správně složený senát spíše přehlasoval předsedu 

bez ohledu na politický klíč? Jak vlastně probíhalo hlasování u MLS Mladá Boleslav? 

O tom, jak mělo probíhat hlasování, bylo jasné je už londýnské Právní radě při 

formulaci tohoto paragrafu 12. listopadu 1942.437 Při hlasování měli hlasovat nejprve 

soudci z lidu, a to starší před mladšími, teprve poté mohl hlasovat předseda (soudce 

z povolání), to ostatně odpovídalo § 19 trestního řádu. Bylo by bezesporu velice zajímavé, 

kdyby bylo možné zrekonstruovat, jak ony tajné porady vypadaly, zda byla dodržována 

litera zákona. Z poradních protokolů MLS Mladá Boleslav bohužel praxe na rozdíl od 

MLS Kutná Hora vyčíst nelze. 

                                                
 
437 NA, Praha, fond Ministerstvo vnitra – Londýn, k. 95, Právní rada: zákony, sign. 2-4-6. Návrh na znění 
§ 3 a 10 zákona o zvláštních soudech ze dne 12. listopadu 1942. 
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Údaje v protokolu o hlasování jsou tak přesné, jak přesně je zapsal zapisovatel(ka) 

a podle toho byly vypisovány i údaje. Z protokolů často muselo být dovozováno, 

že pakliže byl zprošťující rozsudek a v poradním protokolu byl výrok o vině a trestu 

proškrtnut, popř. nebyla uvedena informace o tom, jakým způsobem bylo rozhodnuto, 

vycházelo se z toho, že předseda přehlasován nebyl. V tomto případě se jednalo 

o 43 případů z celkového počtu 509 případů, což odpovídá 8,5 % případů, které 

by ve výsledku statistiku výrazně neovlivnily, jak vyplývá z dalších údajů.  

Podíváme-li se přímo na poměr případů, v nichž byl přehlasován předseda, 

z celkového počtu 509 případů, u nichž máme informaci o poradě, byl předseda 

přehlasován pouze v 53 případech, což odpovídá 10,4 % a oproti téměř 90 % případů, 

v nichž bylo rozhodnutí buď jednomyslné, nebo rozhodnuté většinou hlasů (viz tabulka 

č. 11). 

Tabulka č. 11, která znázorňuje počet případů přehlasovaného předsedy u MLS 

Mladá Boleslav v letech 1945–1947 

Přehlasovaný předseda Počet případů 
ANO 53 
NE 456 

Celkový součet 509 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pokud porovnáme údaje u přehlasovaných případů, v otázce viny byl předseda 

přehlasován v 18 případech, což odpovídá 34 %, v otázce trestu u 35 případů, které 

zahrnují zbylých 66 % (viz tabulka č. 12). 

Tabulka č. 12, která znázorňuje počet případů přehlasovaného předsedy v otázce 

viny a trestu u MLS Mladá Boleslav v letech 1945–1947 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z ostatních případů, u nichž nebyl předseda přehlasován soudci z lidu, lze zjistit, 

kolik z nich bylo případů rozhodnuto jednomyslně. U MLS Mladá Boleslav se jednalo 

o 342 případů (83 %), většinou v otázce trestu bylo rozhodnuto 58 případů (14 %), u viny 

Přehlasovaný předseda vina / trest Počet případů 
ANO (trest) 35 
ANO (vina) 18 

Celkový součet 53 
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bylo většinou rozhodnuto 8 případů (2 %) a u zbylých pěti případů byla většinou 

rozhodnuta otázka viny i trestu (1 %), jak je vidět z tabulky č. 13. 

Tabulka č. 13, která znázorňuje počet případů nepřehlasovaného předsedy u MLS 

Mladá Boleslav v letech 1945–1947 

Přehlasovaný předseda vina / trest Počet případů 
NE (J) 342 

NE (trest) 58 
NE (vina) 8 

NE (trest, vina) 5 
Celkový součet 413 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Mnohem zajímavější otázka se jeví při porovnání vazby politického klíče na 

rozhodovací činnost. Z tabulky č. 10 vyplývá, že na 70 případů, u nichž byl nesprávně 

sestaven senát, soudci z lidu přehlasovali předsedu senátu v osmi případech, což odpovídá 

10 % z celkového počtu rozsudků. Podíváme-li se na opačné porovnání – zda tedy spíše 

apolitický senát přehlasoval předsedu senátu, jedná se o 44 případů, což odpovídá opět 

deseti procentům. Tudíž díky statistickým datům lze dojít k závěru, že dle analyzovaných 

dat nelze vyvodit vztah mezi sestavením senátu a přehlasováním předsedy. Politický klíč, 

resp. politická příslušnost jednotlivých soudců z lidu, neměly vliv na to, zda byl předseda 

senátu přehlasován či nikoliv. 

 

6.5. Výsledky statistické analýzy u MLS Mladá 

Boleslav 1945–1947  
1. Jaký je poměr obviněných mužů a žen?  

Poměr mužů a žen bylo 487 mužů na 124 žen, u jednoho spisu nebyla 

informace o pohlaví k dispozici. Ženy tedy tvořily přesně pětinu obviněných. 

Poměr odsouzených mužů a žen je 254 ku 58 (tj. 52 % ku 46 %), ženy tak 

představovaly 17 % odsouzených. Poměr zproštěných mužů a žen je 149 ku 

54 (tj. 30 % ku 43 %), ženy tedy představovaly 27 % zproštěných. 

 

2. Mělo pohlaví vliv na udělení trestu? 
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Tabulka č. 14, která porovnává výroky trestů dle pohlaví u MLS Mladá Boleslav 

v letech 1945–1947 

Tabulka muži Tabulka ženy 
Výrok Počet Výrok Počet 

odsouzen k x let 269 odsouzena k x let 54 
doživotí 11 doživotí 2 

postoupeno 3 postoupeno 3 
přerušeno 6 přerušeno 1 

smrt 19 smrt 2 

upuštěno 1 upuštěno   1 

upuštěno   11 zastaveno 7 
zastaveno 13 zproštěna 54 
zproštěn 149 Celkový součet 124 
zrušeno 5   

Celkový součet 487   
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ano. Lze jasně vidět, že průměrně žena měla téměř 45% šanci (konkrétně 

43%), že bude zproštěna viny, u mužů byla tato pravděpodobnost pouze 30 

%. Obecně lze prohlásit, že v tomto období byli muži souzeni mírně přísněji. 

Tento trend se příliš neprojevoval na průměrné době trestu (viz tabulka č. 14). 

U přísných trestů jako je smrt (2,42násobně vyšší šance pro muže) a doživotí 

(1,4násobně vyšší možnost pro muže) je tento trend výraznější. 

 

3. Kolik bylo souzeno, resp. stíháno, Čechů, kolik Němců, ostatní národnosti?  

Z tabulky č. 15 je vidět, že u MLS Mladá Boleslav bylo stíháno téměř dvě 

třetiny Čechů, na Němce pak připadala jedna třetina. Počet zbývajících 

národností byl zanedbatelný. 

Tabulka č. 15, která obsahuje údaje o národnostech obviněných u MLS Mladá 

Boleslav v letech 1945–1947 

Národnost Počet 

Češi 395 

Estonci 1 

Němci 196 
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N/A 13 

Rakušané 1 

Rusové 2 

Slováci 3 

UK 1 

Celkový 

součet 

612 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

4. Kolik bylo zproštěno Čechů, kolik Němců, kolik ostatních národností? 

Pokud se podíváme na otázku osob zproštěných dle otázky národnosti 

pachatele (viz tabulka č. 16), tak u Čechů bylo zproštěno 61 % a u Němců 57 

%, tudíž tu není výrazná odchylka. Ostatní národnosti kvůli nedostatku dat 

není možné porovnávat. 

 

Tabulka č. 16, která obsahuje počet zproštěných osob dle národností u MLS 

Mladá Boleslav v letech 1945–1947 

Počet případů Zproštění     

 Ne Ano N/A Celkový 

součet 

Míra 

zproštění 

Národnost      

česká 155 240  395 61 % 

německá 85 111  196 57 % 

N/A 4 8 1 13 62 % 

slovenská  3  3 100 % 

ruská  2  2 100 % 

estonská  1  1 100 % 

rusínská 1   1 0 % 

ukrajinská  1  1 100 %  

Celkový 

součet 

245 366 1 612  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5. Měla vliv národnost na délku trestu? 

Ano. Průměrná délka trestu byla u Němců vůči Čechům zhruba dvojnásobná 

(9,48 roku ku 4,71 roku). Zastoupení přísných trestů však bylo však prakticky 

stejné: 3% zastoupení trestu smrti u Čechů ku 4% u Němců a shodná 2 % pro 

oba národy v případě trestu doživotí. Národnost ovšem nebyla jediným 

rozhodujícím faktorem na výši trestu. Výše trestu odvisela od míry provinění 

a spáchaných zločinů, což je možné demonstrovat na § 2 velkého retribučního 

dekretu. Účastenství ve zločineckých organizacích byl typický trestný čin, pro 

který byli Němci odsouzeni a zpravidla se k tomuto paragrafu přidružily i další 

zločiny (průměrný trest na dle tohoto paragrafu byl pro Němce třikrát vyšší 

a vedle toho bylo vyneseno 6 trestů smrti, které nejsou dle metodiky 

do výsledné statistiky vyčísleny ani započítány). 

6. Jaké trestné činy byly nejčetnější? 

U MLS Mladá Boleslav bylo k dispozici 610 případů. Z hlediska četnosti 

nejčastěji řešeny osamoceně případy udavačství podle § 11 velkého 

retribučního dekretu, tedy 194 případů, což představuje více téměř třetinu 

všech případů. Jak je z tabulky vidět, vyskytovaly se běžně kombinace 

propagace nacismu podle § 3 odst. 1 a udavačství dle § 11, dále § 3 odst. 1 

a odst. 2 (propagace nacismu v kombinaci s činovnictvím ve zločinecké 

organizaci). Viz tabulka č. 17. 

Tabulka č. 17, která ukazuje nejčetnější paragrafů vynesených MLS Mladá 

Boleslav v letech 1945–1947 

Paragraf Počet řešených 

případů 

11 194 

2 31 

3 (1), 11 26 

3 (1) 26 

7 22 

3 (2) 18 

1 15 

3 (1), 3 (2) 14 

1, 11 13 
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5, 11 12 

10 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Pokud bychom odhlédli od kombinací trestných činů, tak opět vévodí dle § 11 

udavačství s 366 případy, poté propagace nacismu s 145 případy, účastenství 

ve zločineckých organizací s 98 případy a konečně činovnictví 

ve zločineckých organizací s 95 případy. Pokud bychom počítali účastenství 

a činovnictví ve zločineckých organizacích jako jednu kategorii, tak se jedná 

o 194 případů.  

 

7. Jaký byl nejčetnější paragraf, na základě kterého byl obžalovaný odsouzen? 

V tomto bodě se nic nemění a víceméně se kopíruje výsledky výzkumné 

otázky č. 6. Nejčetnějším paragrafem bylo udavačství (184 případů), 

následuje propagace nacismu (91 případů) a účastenství a činovnictví 

ve zločineckých organizacích. 

 

8. Jaký byl nejčetnější paragraf, na základě kterého byl obžalovaný zproštěn? 

V tomto bodě se také nic nemění a opět je nejvíce pachatelů bylo zproštěno 

pro zločin udavačství (194 případů), pak následuje propagace nacismu (68 

případů) a zločin proti státu dle § 1 ve 44 případech.  

 

9. Jaké připadaly varianty u vyneseného rozhodnutí?  

Nejvíce osob bylo odsouzeno k dočasnému trestu na svobodě, tj. 52,54 %, 

následovalo zproštění 28,8 %. 

 

Tabulka č. 18, která obsahuje nejčastější varianty vyneseného rozhodnutí u MLS 

Mladá Boleslav v letech 1945–1947 

Rozhodnutí Relativní 

zastoupení 

doživotí 2,13% 

N/A   0,16% 

na svobodu 52,54% 
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přerušeno 1,15% 

smrt 3,27% 

zastaveno 3,27% 

zproštěn 25,53% 

zproštěna 7,69% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

10. Jaký byl průměrný dočasný trest na svobodě? 

Průměrný trest na odnětí svobody byl 5,54 let. Pokud za doživotí zvolíme 

konstantu 35 let, pak výsledný průměrný trest vzrůstá na 6,7 roku. 

 

11. V kolika případech došlo ke „správnému“ vytvoření senátů k omezení vlivu 

různých politických stran? 

Tato otázka byla řešena už v kapitole 6. 4 (viz tabulky č. 7–9). Z nich je vidět, 

že došlo k sestavení 75 % apolitických senátů.  

 

12. Pokud byl senát seřazen jinak s převahou nějaké politické strany, přehlasovali 

soudci z lidu předsedu senátu? Anebo správně složený senát spíše přehlasoval 

předsedu bez ohledu na politický klíč? 

Tato otázka byla řešena už v kapitole 6. 4 (viz tabulka č. 10). Z tabulky bylo 

možné zjistit paradoxní závěr, že dle analyzovaných dat nelze vyvodit vztah 

mezi sestavením senátu a přehlasováním předsedy. 

 

13. Kolikrát byl předseda senátu přehlasován?  

Tato otázka byla řešena už v kapitole 6. 4 (viz tabulka č. 11). Předseda senátu 

byl přehlasován pouze v 10 % případů.  

 

14. Kolik procentuálně bylo přehlasováno předsedů v otázce viny? 

Tato otázka byla řešena už v kapitole 6. 4 (viz tabulka č. 11). Přestože je málo 

dat, lze konstatovat, že u 66 % případů byl předseda přehlasován v otázce 

trestu. 

 

15. Kolik procentuálně bylo rozhodnuto majoritně? 
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Tato otázka byla řešena už v kapitole 6. 4 (viz tabulka č. 12). Z celkového 

počtu 413 případů bylo jednohlasně 413 případů, což odpovídá téměř 83 %, 

zbylé případy byly vyřešeny majoritně. 
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7. Průběh retribuce u MLS Kutná Hora 
7.1. Charakter obvodu  

První světová válka sice zasáhla kutnohorský průmysl a živnosti, ale ne v takové 

míře, aby znamenalo likvidaci významnějšího počtu živností či dokonce továren. 

Mnohem vážněji postihla toto okolí velká hospodářská krize, během níž řada 

kutnohorských továren a živností zanikla v letech 1929–1934. Nejvíce nových podniků 

vzniklo v potravinářském průmyslu: z malé Středovy pekárničky, založené 1906, po válce 

vznikla moderní parní pekárna, ke které přibyla v roce 1920 další, založená bratry 

Benešovými. Po válce vznikla Krupičkova továrna na ocet a hořčici, Jelínkova 

sodovkárna, družstevní mlékárna aj. Nejznámějším kutnohorským potravinářským 

podnikem byla továrna na bonbóny Z. Koukola, která vyráběla výrobky Lidka, známé 

pod celém světě. Nejvíce postiženým odvětvím velkou krizí byl obuvnický průmysl. 

Do těžkého průmyslu lze zahrnout slévárny A. Smrkovského, J. Aupěky a v Sedlci 

F. Kučery. V důsledku mechanizace klesl počet o více než polovinu zaměstnanců 

v tabákovce, po záboru pohraničí 1938 nalezli svoji práci dělníci z tabákovek v pohraničí. 

V témže roce byla továrna prohlášena za podnik důležitý pro obranu státu. Pozvolný 

pokles průmyslu se odrazil v mírně klesajícím počtu zemědělců, okrajové části Kutné 

Hory byly v tomto období tvořeny zemědělskými usedlostmi, které zpeněžovaly svoje 

výrobky na městském trhu a v Hospodářském družstvu. Změnila se i struktura živností, 

řemesel a obchodu ve městě.438 

V oblasti Kutné Hory působilo v meziválečném období devět politických stran. 

Nejsilnější z nich byla agrární strana (oficiálně Republikánská strana zemědělského 

a malorolnického lidu), která měla ve městě pouze malý vliv (až na posledním místě). 

V Kutné Hoře se nacházelo (kromě politické organizace agrární strany) okresní sdružení 

úředníků, učitelů a zřízenců, dále okresní sdružení venkovského živnostenstva, agrární 

mládež pracovala v republikánském dorostu. Nacházely se zde i sdružení chovatelů, 

zemědělská jednota, zemědělská poradna, rolnická škola, Hospodářské družstvo 

či Okresní záložna hospodářská. Za agrární stranou následovala národní demokracie, 

která zastupovala především zájmy továrníků, živnostníků, vyšších úředníků a části 

inteligence, pro určité vrstvy obyvatelstva zřídila specializované odbory (ženský, 

                                                
 
438 Blíže k hospodářskému vývoji v ŠTROBLOVÁ, Helena; ALTOVÁ, Blanka. Kutná Hora. Praha: NLN, 
Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 229–232.  
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živnostenský a pro státní zaměstnance v důchodu odbor gážistů). Pamatovala i na mladou 

generaci a studenti se mohli angažovat v jejím studentském odboru, dále na dělníky 

(Národní sdružení odborových organizací dělnických). Ve volbách ovšem obsazovala 

pravidelně až druhé nebo třetí místo za dělnickými uskupeními, v polovině 30. let 

vytvořila stranu Národního sjednocení. Kromě dalších se vyskytly v meziválečném 

období i zcela nové politické strany – komunisté (vznik 1921) a fašisté (časté návštěvy 

novináře a politika Jiřího Stříbrného, odsouzeného po válce Národním soudem).439  

Zatímco v roce 1921 v Kutné Hoře žilo 14 370 obyvatel (98 německé národnosti, 

20 židovské), v roce 1903 již zde žilo 13 892 obyvatel (63 Němců a 23 jiné národnosti),440 

z toho vyplývá, že se jednalo o oblast výrazně českou. Po vzniku protektorátu bylo možné 

se s Němci setkat v ulicích Kutné Hory, v kutnohorské průmyslovce sídlil na konci války 

štáb Schörnerovy armády, v nemocnici a školách byly lazarety. V Kutné Hoře nemělo 

gestapo své sídlo (úřadovna byla v Kolíně), ani zde nebyly jednotky SS či SA, což svědčí 

i o menší nedůležitosti města.441  

Naprostá většina obyvatel Kutné Hory zaujala k okupaci pasivní postoj, menšina 

kolaborovala s okupanty nebo se zapojila do odboje. Kromě komunistického odboje zde 

působila jedna z největších odbojových organizací, vojenská Obrana národa, kterou také 

postihlo zatýkání, nejméně významnou organizací byl Národní obranný svaz, který 

se snažil zapojit do odboje vládní vojsko, policii i četnictvo. V Kutné Hoře působily 

i skupiny sdružující členy určitých zájmových organizací (sokolové, skauti, hasičská 

odbojová organizace), či Petiční výbor Věrni zůstaneme. Přesto „vlastní odbojová činnost 

byla však dosti chudá“.442  

Naproti tomu existovaly v Kutné Hoře i aktivistické organizace: Svaz pro 

spolupráci s Němci s cílem prohloubit znalosti němčiny a německou kulturu, Česká liga 

proti bolševismu či Vlajka. Bývá sem i počítáno Národní souručenství, Národní odborová 

ústředna zaměstnanecká a Kuratorium pro výchovu mládeže.  

Kromě úřadovny gestapa v Kolíně v tomto městě sídlily i německá ochranná 

policie (Schupo), kriminální policie (Kripo) a občas další příslušníci bezpečnostní 

                                                
 
439 Blíže k politickým stranám a městské samosprávě v ŠTROBLOVÁ, Helena; ALTOVÁ, Blanka. c.d., s. 
218–221.  
440 Tamtéž, s. 235.  
441 KAMENÁŘ, Jan. Kutná Hora v období Třetí Československé republiky. Praha, 2013. Bakalářská práce. 
Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D., dostupné z: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130098669. 
442 ŠTROBLOVÁ, Helena; ALTOVÁ, Blanka. c. d., s. 241.  
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a zpravodajské složky NSDAP. V závodech pak byla zřízena závodní ochrana 

(Werkschutz), v závěru války se hlavně v Kolíně objevila i Technische Nothilfe 

(Technická nouzová pomoc), která likvidovala následky bombardování. Přímo v Kutné 

Hoře byla organizována hlídková protiletecká služba.443  

Arizace židovských továren a dosazování „správy věrné ruky“ neboli treuhänderů 

do důležitých, tj. nežidovských továren a živností, se nevyhnulo ani Kutné Hoře. Arizace 

zde probíhala od dubna 1940 až do počátku roku 1943 a postihla asi 15 provozoven 

(Strakoschova továrna na obuv, Reinigerova továrna na pletené a stávkové zboží, firma 

René na fotochemické prostředky, Reinerova továrna na lampy, Obila Millera 

a Stránského a další). Židovští majitelé se pokoušeli svůj majetek zachránit a převést 

ho na své árijské spoluvlastníky (Respa), či své životní partnery (Modrý kříž). Ale ani 

treuhänderové nezabránili sabotážím dělníkům, nedostatku a nízké kvalitě surovin. Pro 

německou brannou moc pracovaly jedině slévárna Aupěka, která vyráběla také příbory 

a „ešusy“, a nábytkářská firma Exner, jež doplnila svoji výrobu o bedny pro německou 

munici.444 

Druhá světová válka přinesla i změnu v národnostní skladbě: přistěhovaly se sem 

rodiny německých úředníků a treuhändrů a němečtí vojáci. V závěru války se zde sem 

objevilo i německé obyvatelstvo prchající před Rudou armádou z polských území 

a Slezska.  

Dne 5. května 1945 se revoluční národní výbor ujal správy všech složek veřejného 

života. Kutnou Horou prchaly jednotky wehrmachtu na západ, městský komisař Reif ještě 

7. května odmítl městskému národnímu výboru předat moc, obdobně německá posádka 

odmítla kapitulovat. Až v noci z 8. na 9. května německé jednotky uprchly do amerického 

zajetí. Dne 9. května tudy projely jednotky Rudé armády, která směřovala do Prahy.445  

Po válce mnoho sociálních demokratů i národních socialistů přešlo 

ke komunistům, obdobně nestraníci. Politické soupeření se vyskytovalo v souvislosti 

s doplněním národních výborů podle stranického paritního klíče, obdobně i na půdě 

zájmových organizací. První poprava u MLS Kutná Hora se konala 20. září, byla veřejná 

s povinnou účastí rodinných příslušníků popravených. I literatura konstatuje, že toto 

                                                
 
443 ŠTROBLOVÁ, Helena; ALTOVÁ, Blanka. c. d., s. 244.  
444Tamtéž, s. 247.  
445 K MNV Kutná Hora blíže v KAMENÁŘ, Jan. c. d., s. 15–18. Srov. JELÍNEK, Jan; PROVAZ, Lukáš. 
Historie Městského národního výboru Kutná Hora v letech 1945–1990. Kutná Hora: Kuttna, 2003. 68 s. 
ISBN:80-86406-32-6. Dostupné z: http://www.cms-kh.cz/sites/default/files/books/jelinek-provaz-
historie_menv.pdf.  
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období bylo postiženo vyřizováním si osobních účtů (např. falešné obvinění 

u kutnohorských živnostníků J. Středy a R. Bartoše,).446 V průběhu třetí republiky 

docházelo ke znárodnění (Respa), rok 1947 zase poznamenalo katastrofální sucho. Dne 

21. února 1948 se pokusili komunisté ustavit akční výbor za pomoci společenských 

organizací, což se podařilo až 24. února (v čele B. Čihák) a v tabákovce a v pivovaru 

v Lorci byly zřízeny i Lidové milice. Dne 25. února se ke generální stávce připojila 

většina kutnohorských továren, o den později byl akční výbor doplněn.447  

Třetí republika byla ovlivněna i přesunem obyvatelstva, zejména do pohraničí. 

To ovlivnilo zemědělství, neboť zemědělské dělníky neměl pak kdo nahradit a narůstalo 

množství neobdělávané půdy. Změnila se struktura středních a vyšších vrstev, zmizely 

židovské živnosti, neobnovena zůstala část předválečných podniků. Ale vznikaly 

postupně živnosti nové. Struktura obyvatelstva se v průběhu roku 1948 stabilizovala: 

dělníci tvořili 17 % Kutné Hory, úředníci 5,5 %, zřízenci a příručí 6 %, živnostníci 

a průmyslníci 3,5 %. Ve městě se nacházelo 14 % penzistů a 6,5 % studentů středních 

škol („město studentů a důchodců“).448  

Situaci v Kolíně za války a po ní popisuje kronika města, která obsahuje mj. 

zápisky z období let 1940–1942449 a poté až 1948. Tento zápis ovšem zachycuje charakter 

oblasti od 19. století až do roku 1948, vč. perzekuce osob ve městě za okupace. Kolínsko 

bylo zemědělským krajem (labské mlýny, dva pivovary, cukrovary, továrny na výrobu 

lihy aj.), své zastoupení zde měl i chemický průmysl (zřízení akciové továrny na výrobu 

kyseliny sírové a umělých hnojiv), později i strojnický, slévárenský, továrny na vozy, 

telegrafy, telefony a rádia. Celkem měl Kolín přes 70 průmyslových závodů, které byly 

po válce většinou znárodněny.450 

 
7.2. Obvod MLS Kutná Hora  

Podle vládního nařízení č. 150/41 Sb., o změnách organizace organisace soudů 

Protektorátu Čechy a Morava, tvořil obvod tohoto krajského soudu tyto soudní okresy: 

Čáslav, Český Brod, Dolní Kralovice, Habry, Humpolec, Chlumec nad Cidlinou, Kolín, 

Kostelec nad Černými lesy, Kouřim, Kutná Hora, Ledeč nad Sázavou, Městec Králové, 

                                                
 
446 Spisy bohužel nebylo možné dohledat a zjistit podrobnosti. 
447 ŠTROBLOVÁ, Helena; ALTOVÁ, Blanka. c. d., s. 255.  
448 Tamtéž, s. 257.  
449 Kronika města Kolína 1940–1942 [online]. [cit. 30. 9. 2017]. Dostupné z: 
http://www.mukolin.cz/prilohy/Texty/986/41kronika_1940_1942.pdf.  
450 Tamtéž. 
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Havlíčkův Brod, Nový Bydžov, Nymburk, Poděbrady, Uhlířské Janovice. Podle 

§ 1 dekretu prezidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví, byla obnovena územní 

organizace řádných soudů a úřadů veřejné žaloby tak, jak byla před 29. zářím 1938. 

Obvod Krajského soudu v Kutné Hoře, a tedy i MLS Kutná Hora, tvořily po druhé 

světové válce tyto soudní okresy: Kutná Hora, Čáslav, Dolní Kralovice, Habry, 

Humpolec, Chotěboř, Kolín, Kouřim, Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Poděbrady, 

Polná, Přibyslav, Štoky a Uhlířské Janovice. Soudní okres Nymburk byl tak přeřazen ke 

Krajskému soudu v Mladé Boleslavi (MLS Mladá Boleslav) a soudní okres Nový Bydžov 

ke Krajskému soudu v Jičíně.451 Otázka vymezení soudních okresů byla důležitá i pro 

výběr vhodných osob pro jmenování soudců z povolání, soudců z lidu i veřejných 

žalobců.  

 Mapa č. 1, znázorňující obvod Krajského soudu trestního v Kutné Hoře, resp.  

Mimořádného lidového soudu v Kutné Hoře 

  
 

                                                
 
451 MLEZIVA, Štěpán. Retrospektiva územních celků v českých zemích od roku 1850 do současnosti. 
[online] 2. vyd. Praha: vlastním nákladem, 2017, s. 747. [cit. 8. 8. 2017] Dostupné z: 
http://sovamm.wz.cz/retrospektiva2017.pdf.  
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3. Habry 
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6. Chotěboř 

7. Kolín 

8. Kouřim 

9.   Kutná Hora 

10. Ledeč nad Sázavou 

11. Poděbrady 

12. Polná 

13. Přibyslav 

14. Štoky  

15. Uhlířské Janovice 
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7.3. Vznik a činnost 
Vyšetřování prováděly vyšetřovací komise ONV v obvodu Krajského soudu 

v Kutné Hoře. Dne 22. května 1945 byla jmenována vyšetřovací komise pro tento MLS. 

Ustanoveni a přijati byli Václav Houfek, soudní rada Krajského soudu v Kutné Hoře, 

dr. Ladislav Bednařík – Fikar, soudní rada Krajského soudu v Kutné Hoře, Jan Mejtek, 

soudce II. skupiny Krajského soudu v Kutné Hoře, dr. Jindřich Nedošínský, soudce II. 

skupiny Krajského soudu v Kutné Hoře.452 

Dle přednosty MLS Kutná Hora činnost vyšetřovacích komisí byla jednostranná, 

vyšetřování se často provádělo neodborně tak, aby obviněný byl usvědčen. Věrohodnost 

se nezkoumala, rozpory ve výpovědích nebyly vysvětlovány, nebylo ani vyšetřováno 

k osobní zášti a nepřátelství svědků vůči obviněnému. „Někdy také vyšetřující orgánové 

nepochopily, že svědek má vypovídati jedině o skutečnostech, jež nabyl z vlastního 

pozorování, takže se stávaly případy, že teprve při hlavním přelíčení bylo zjištěno, 

že výpověď svědka obsahuje jen souhrn toho, co slyšel o obviněném z různých stran. 

Celý systém vyšetřovacích komisí vzhledem k jejich složení a osobám, které vyšetřovaly, 

byl závadný, ovlivňován politickými stranami, které se někdy snažily obviněnému 

za každých okolností usvědčiti, jindy se zase z obvinění dostat. Tak se stávalo, 

že k řádnému zjištění trestného činu docházelo vlastně až u hlavního přelíčení, čímž 

vlastně byl doručen účel retribuce, MLS byl zbytečně přetěžován a byl ztrácen 

drahocenný čas.“453  

ONV v Kutné Hoře, Čáslavi, Humpolci, Chotěboři, Kolíně, Ledči nad Sázavou, 

Havlíčkově Brodě, Poděbradech, Nymburku a Novém Bydžově zaslaly seznamy osob 

vhodných pro jmenování soudců z povolání, veřejných žalobců a soudců z lidu. První 

zmínka o vytváření seznamů vhodných seznamů došla na ministerstvo spravedlnosti ze 

strany Okresního národního výboru pro Nymburk 26. června 1945. MLS Kutná Hora byl 

zřízen stejně jako MLS Praha a Olomouc až o dva měsíce později, dne 3. srpna 1945 

usnesením vlády. Ten den bylo jmenováno celkem 95 soudců z lidu a 8 veřejných 

žalobců. Zároveň vláda předložila seznam 11 soudců z povolání, v čele s přednostou 

                                                
 
452	KAMENÁŘ, Jan. c. d., s. 31.	
453	NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org. Pres. 82/47-Ls. 
[Nedatovaná] zpráva o skončení retribučního soudnictví.	
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Jaroslavem Zvěřinou, jeho náměstkem Janem Schödlbauerem. Všichni tito soudci 

z povolání byli jmenování prezidentem Edvardem Benešem 14. srpna 1945.454  

Personální otázka v otázce jmenování soudců z povolání, veřejných žalobců 

a soudců z lidu se u MLS Kutná Hora řešila podle aktuální potřeby: 4. října 1945, 

9. listopadu 1945, 2. dubna 1946, 4. června 1946 a 10. září 1946. Přitom od 6. října 1945 

vláda pověřila ministra spravedlnosti ve smyslu § 24 odst. 1 velkého retribučního dekretu, 

aby veřejné žalobce jmenoval on sám, tudíž od tohoto data se na schůzích vlády 

skloňovala jen otázka jmenování soudců z povolání a soudců z lidu (viz tabulka č. 19).  

Tabulka č. 19 zachycující personální složení MLS Kutná Hora  

v letech 1945–1947455 

Personální složení MLS Kutná Hora v letech 1945–1947  
Soudci z povolání 14 
Veřejní žalobci  30 
Soudci z lidu 263 

 

Přednosta MLS považoval za nutné, aby byli jmenováni další soudci z lidu 

s bydlištěm v Kutné Hoře, kteří by mu byli pro případ potřeby ihned k dispozici. Stejně 

jako ostatní MLS i on si od počátku stěžoval na časté omluvy soudců z lidu pro nemoc, 

odcestování, přestěhování apod.  

Jak striktně se řešila apolitičnost senátu, který rozhodoval o vině a trestu, nebylo 

možné statisticky kvůli chybějícím dokumentům zjistit, maximálně z jiných materiálů 

bylo možné zachytit excesy, které se vyskytly při vypracování seznamů vhodných osob 

pro jmenování soudců z lidu. Dle zprávy přednosty MLS Kutná Hora všichni nově 

jmenovaní soudci z lidu byli příslušníci jedné strany (KS) a jeden z nich byl dokonce 

z této strany vyloučen a jelikož takto ztratil všechnu důvěru veřejnosti, nemohl ho obesílat 

jako soudce z lidu, tím ztratil dalšího přísedícího. Dle slov přednosty „byli z návrhů všech 

politických stran vybráni právě jen příslušníci komunistické strany a jen tito byli – bez 

vědomí ostatních politických stran a bez řádného projednání v sezení ONV – ministerstvu 

spravedlnosti navrženi za soudce z lidu a pak i jmenováni“.456 Bohužel z dalších dat nelze 

rozpoznat politickou příslušnost, z 263 soudců z lidu lze rozpoznat politickou příslušnost 

                                                
 
454 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1937. Org, Zřízení mimořádného 
lidového soudu v Kutné Hoře z 26. července 1945. 
455 U některých veřejných žalobců se nepodařilo dohledat následující údaje: u tří osob se nepodařilo 
dohledat ani křestní jméno, u pěti lidí se zas nepodařil dohledat jmenovací listiny.  
456 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, pres 37/45. Zpráva z 12. 
října 1945. 
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pouze u 158 z nich, a to z těch, kteří byli jmenováni 3. srpna 1945, 10. září 1945 a 9. 

listopadu 1945. 

První hlavní přelíčení proběhlo 20. září 1945, což opět můžeme brát jako zahájení 

činnosti. Tento MLS zasedal primárně v sídle Krajského soudu, zasedal ovšem i v sídlech 

okresních soudů, jak je vidět v tabulce č. 20. První rozsudek byl jednohlasně vynesený 

20. září 1945 nad Karlem Svobodou (Ls 1/45) pro zločin propagace nacismu dle § 3 odst. 

1 a udavačství dle § 11 velkého retribučního dekretu. Vykonavatelem se stal dle smlouvy 

o dílo František Škramovský, mazač v elektrárně spolu s dvěma pomocníky.457 

 

Tabulka č. 20 s počtem řešených případů v sídlech soudů v obvodu  

MLS Kutná Hora v letech 1945–1947 

Místo hlavního přelíčení Počet řešených případů 

Kutná Hora 642 

Kolín 17 

Humpolec 12 

Havlíčkův Brod 12 

Čáslav 7 

Ledeč nad Sázavou 5 

Dolní Kralovice 5 

Poděbrady 5 

Přibyslav 4 

Polná 1 

Chotěboř 1 

N/A 2 

Celkový součet 713 
Zdroj: Vlastní zpracování458 

 
  

Místní národní výbor v Poděbradech žádal, aby se některé případy konaly 

v Poděbradech. Případ Antonína Korce z Poděbrad (Ls 218/46) se konal na Okresním 

soudě v Poděbradech, obdobně Matěj Modličovský (Ls 274/46). Ne vždy mu bylo 

                                                
 
457	KAMENÁŘ, Jan. c. d., s. 37.	
458 Data ukazují jen hlavní přelíčení, která proběhla podle velkého retribučního dekretu do 4. května 1947, 
nezahrnuje ani nové případy, které probíhaly podle trestního řádu, popř. byly postoupeny Krajskému soudu 
v Kutné Hoře. 
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vyhověno: případ Boženy Šiškové (Ls 301/46) se konal v Kutné Hoře, taktéž Stanislav 

Prokopec (Ls 191/46) z Poděbrad, Kateřiny Nykodémové (Ls 73/46), Karla Webra 

(Ls 305/46), Antonie Karlíkové a Ludmily Břichňáčové (Ls 47/46).  

Přednosta MLS Kutná Hora kromě drobných poznámek k hmotněprávním 

ustanovením velkého retribučního dekretu zkritizoval nemožnost nepřipuštění řádného 

opravného prostředku a nevhodnost užití stanného soudu. Dle přednosty pachatel byl 

souzen pro činy čerstvě spáchané, při kterých byl pachatel přistižen, nebo z nichž mohl 

být snadno usvědčen, tudíž rozsudek stanného soudu tak byl zpravidla správný a opravný 

prostředek proti němu zbytečný. U stanného soudu dále bylo motivem zastření, okamžitý 

účinek. U retribuce dle něj nebyla nutnost okamžitého účinku a odstrašujícího příkladu, 

poněvadž nešlo o činy spáchané „čerstvě“, ani o činy, při nichž byl pachatel přistižen, 

nýbrž často o činy spáchané před několika lety a za složitých okolností, často tajně 

a zákeřně, že se pak dokazují tyto činy velice obtížně. Proto také přednosta zkonstatoval, 

že rozsudky MLS nebudou pravděpodobně vždy správné a měl být připuštěn opravný 

prostředek.459 Přednosta zjevně myslel řádný opravný prostředek. 

Přednosta dále považoval za výraznou vadu, že veřejná žalobce nevyužila 

ustanovení § 21 i dle duchu velkého retribučního dekretu ke stíhání zejména nacistů 

(Němců), až v druhé řadě fakultativně pomahačů (Čechů) v závažnějších případech. 

Přednosta navrhoval, že by bylo vhodnější předat sporné případy řádným soudům, aby 

mohlo být využito instančního postupu, tudíž by právní jistota bývala daleko více 

zajištěna, než tomu bylo u MLS. 

Zkušenosti se soudci lidu byly různé. Záviselo na tom, zda se jednalo o politické 

vězně, kteří konali své povinnosti vážně, svědomitě a horlivě, nebo ty soudci z lidu, kteří 

se snažili uplatnit jako členové politické strany. Výrazný vliv měl i neseriózní místní tisk 

před hlavním přelíčením, který vedl kampaň proti některému obžalovanému 

a nerespektoval předpis o nezasahování do výkonu spravedlnosti. V těchto případech bylo 

těžké soudce z lidu přesvědčit věcnými důvody. 460 

Největší případ stranického zaujetí byl uveden u Ing. Stanislava Hořčičky 

(Ls 381/46). Soudce z lidu Antonín Šouba přečetl v průběhu hlasování o rozsudku svoje 

písemné prohlášení s námitky, že mu nebylo vyjasněno, proč byl v posledních dnech 

                                                
 
459 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org. Pres. 82/47-Ls. 
[Nedatovaná] zpráva o skončení retribučního soudnictví. 
460 Tamtéž. Pres. 82/47-Ls. [Nedatovaná] zpráva o skončení retribučního soudnictví. 
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změněn senát a připuštěním „mnoha vývodních svědků byla celá žaloba potopena, aby 

se obžalovaný stal nakonec světcem“. Namítal průtahy, propuštění obžalovaného z vazby, 

nevěrohodnost svědků a zastrašování členů senátu. Přišel mu dopis, aby 13. prosince 1946 

onemocněl a nedostavil se k MLS, že to takto i pro něj nejlepší. Proto se z tohoto důvodu 

A. Šouba vzdal funkce soudce z lidu, obdobně další přísedící V. Pokorný. Předseda senátu 

vysvětlil všem přítomným domnělé vady a oba soudci z lidu setrvali na svém rozhodnutí, 

i když byli upozorněni na to, že hlasování je tajné. Jelikož MLS nebyl řádně obsazen, 

nebyl usnášeníschopný a hlavní přelíčení muselo být odročeno. A. Horčička byl nakonec 

2. května 1947 odsouzen pro propagaci nacismu dle § 3 odst. 1 velkého retribučního 

dekretu k dočasnému trestu na svobodě ve výši jednoho roku, který byl vykonán vazbou. 

Tento případ byl o rok později revidován a Ing. Horčička byl v nepřítomnosti pro stejný 

paragraf a zločin udavačství dle § 11 velkého retribučního dekretu odsouzen k trestu 15 let 

těžkého žaláře, poradní protokol nebyl ve spisu dohledán.461 

Konečně přednosta MLS Kutná Hora zhodnotil, že došlo k rozdílnému 

posuzování viny a trestu v podstatě stejných skutkových podstatách, obdobně při 

porovnání na počátku a konci retribuce. Příkladem může být spolupráce 

se Sicherheitsdienst, jež původně byla kvalifikována jako vojenská zrada dle § 1, později 

propagace nacismu dle § 3 odst. 1 velkého retribučního dekretu. To mělo samozřejmě 

významný vliv na výši trestu (nejnižší trest 20 let těžkého žaláře vs. pět let). Přednosta 

uvedl případ Jaroslava Vintery (Ls 13/46), odsouzeného k trestu 10 let těžkého žaláře, 

jehož případ se ovšem mezi spisy nenachází, dále Vojtěcha Tecla (Ls 12/46), který byl 

odsouzen k trestu 20 let těžkého žaláře.462  

Za další exces přednosta považoval případ stavitele Antonína Prokše z Kolína 

(Ls 121/46), který byl pro výstavu střelnice německému policejnímu oddílu odsouzen pro 

velezradu k 15 letům těžkého žaláře, ač případ spadal pod ustanovení § 3 odst. 1 velkého 

retribučního dekretu. Zde muselo ovšem dojít k omylu, neboť Prokš byl MLS Kutná Hora 

4. dubna 1946 zproštěn obžaloby pro zločin proti státu dle § 2 a 3 odst. 2 velkého 

retribučního dekretu.463 

                                                
 
461 Tamtéž. Pres. 82/47-Ls. [Nedatovaná] zpráva o skončení retribučního soudnictví, srov. SOA Praha, fond 
MLS v Kutné Hoře, k. 98. Ls 118/48 Stanislav Hořčička. Poradní protokol z 13. prosince 1946. 
462 Tamtéž. Pres. 82/47-Ls. [Nedatovaná] zpráva o skončení retribučního soudnictví, srov. SOA Praha, fond 
MLS v Kutné Hoře, k. 7. Ls 12/46 Vojtěch Tecl. Rozsudek ze dne 5. března 1946. 
463	Tamtéž. Pres. 82/47-Ls. [Nedatovaná] zpráva o skončení retribučního soudnictví, srov. SOA Praha, 
fond MLS v Kutné Hoře, k. 18. Ls 121/46 Antonín Proksch. Rozsudek ze dne 4. dubna 1946.	
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Podíváme-li se na celkovou statistiku onoho soudu, můžeme opět vycházet ze čtyř 

zdrojů dat. První shrnuje činnost veřejného žalobce, který napadl celkem Lst věcí 4407 

(viz tabulka č. 21) a musel se vypořádat s více jak dvakrát větším nápadem než veřejní 

žalobci u MLS Mladá Boleslav.   

Tabulka č. 21 o celkovém počtu případů u veřejného žalobce MLS Kutná Hora 

v letech 1945–1947  

Rok Počet případů 

1945 1296 

1946 2631 

1947 480 

celkem 4407 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle závěrečné zprávy prezídia MLS v Kutné Hoře tento MLS napadl celkem 

829 nápadů (80 v roce 1945, 648 v roce 1946 a 101 v roce 1947), z toho 229 osob 

zproštěno, 464 odsouzeno k trestu smrti (19 případů), doživotí (13 případů), k dočasnému 

trestu na svobodě (412 případů s uloženými tresty v celkové výměře 3 153 roků a 1 

měsíc), upuštěno od potrestání (20 případů). Celkem 79 případů bylo postoupeno 

řádnému soudu, 57 zastaveno, popř. vyřízeno jinak. Jeden rozsudek trestu smrti zůstal 

nevykonán, poněvadž odsouzený nebyl dopaden.464 

Vedle toho existují měsíční statistiky, které zasílalo ministerstvo spravedlnosti 

v letech 1945–1947 jako součást jmenných seznamů souzených osob všech MLS. 

Ty ovšem zaznamenaly pouze případy proběhlých hlavních přelíčení a nezaznamenaly 

případy zastavených, zrušených, přerušených a jiných možností ukončení trestního řízení. 

Dle nich vychází počet případů vyřešených rozsudkem na 820. Z toho 603 Čechů (477 

mužů, 126 žen), 204 Němců (170 mužů, 34 žen).465 Z toho vyplývá, že u MLS Kutná 

Hora byly stíhány spíše osoby české národnosti (74 %) oproti německé (25 %) a valnou 

většinu obžalovaných tvořili muži (80 %).466 

                                                
 
464 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org. Pres. 87/47-Ls. 
[Nedatovaný] výkaz o činnosti MLS Kutná Hora v letech 1945–1947.  
465 I po překontrolování dat dochází k chybnému součtu – místo 574 případů vychází celkem 567. 
466 Údaje vychází z NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1930–1933.  



 
 

168 

Přednosta MLS Kutná Hora konečně zhodnotil, že se instituce MLS osvědčila 

a vydatně přispěla k překlenutí revolučního období. I z toho důvodu je nutné smířit 

se s různými nedostatky, které instituce MLS vykazovala.467  

 
7.4. Výsledky statistické analýzy u MLS Kutná 

Hora v letech 1945–1947  
Pro účely této statistické analýzy byly vybrány pouze případy vedené před MLS 

Kutná Hora do 4. května 1947. Nebyly zde zahrnuty případy zvláštní, vedené před 

Krajským soudem v Kutné Hoře a další. Jednalo se sice o 28 později revidovaných 

případů, které ovšem nemohly být použity pro statistickou analýzu z doby let 1945–1947. 

Pachatel byl buď souzen podle jiného právního předpisu (podle zákona na ochranu 

republiky nebo v jednom případě dokonce i slovenského retribučního nařízení č. 33), tím 

nemohla být porovnána buňka: paragrafů a laického prvku (přehlasování předsedy). Proto 

tyto případy byly ze statistiky vyloučeny, aby nebyla zkreslena výsledná data. 

 

1. Jaký je poměr obviněných mužů a žen?  

Jak ukazuje tabulka č. 22, počet obviněných mužů výrazně převyšuje počet 

obviněných žen (634 ku 154 případů), tj. 80,5 % obviněných mužů a 19,5 % 

obviněných žen. 

Tabulka č. 22, která znázorňuje počet obviněných mužů a žen u MLS Kutná Hora 

v letech 1945–1947 

Pohlaví Počet případů 
muži 634 
ženy 154 

Celkový součet 788 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2. Mělo pohlaví vliv na udělení trestu? 

Rozhodně ano, žena měla 40 % šanci, že bude zproštěna viny, u muže byla 

tato šance pouze 30 %. Tento rozdíl je na hladině významnosti 0,05 statisticky 

signifikantní. 

                                                
 
467	NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, sign. Org. Pres. 82/47-Ls. 
[Nedatovaná] zpráva o skončení retribučního soudnictví.	
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3. Kolik bylo souzeno Čechů, kolik Němců, ostatní národnosti?  

U MLS Kutná Hora v letech 1945–1947 bylo souzeno 533 osob české 

národnosti, tj. 68 %, 224 osob německé národnosti, tj. 28,6 %. Zbylé procento 

případů zahrnuje osoby ostatních národností a též osoby, u kterých nebyla 

bezpečně národnost zjištěna, jak znázorňuje tabulka č. 23. 

Tabulka č. 23, která znázorňuje národnosti stíhaných osob u MLS Kutná Hora 

v letech 1945–1947  

Národnost Počet 
případů 

česká 533 
německá 224 
N/A 18 
ostatní 13 
Celkový 
součet 

788 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. Kolik bylo odsouzeno a zproštěno Čechů, kolik Němců, kolik ostatních 

národností? 

Z rozsudků bylo možné zjistit počet Čechů, kteří byli odsouzeni, tj. 303 osob, 

a kteří byli zproštěni, tj. 185 osob. U Němců se jednalo o 148 odsouzených 

a 29 zproštěných osob. Ostatní národnosti zahrnuly 8 odsouzených 

a 3 zproštěné osoby. Pokud porovnáme data u Čechů a Němců, zjistíme, že 

u Čechů byla výraznější šance na zproštění, tj. 38 %, u Němců se jednalo 

pouze o 16 %. U ostatních národností to bylo 27 %. Názorně tato čísla ukazuje 

tabulka č. 24. 

 

Tabulka č. 24, která znázorňuje počet odsouzených a zproštěných Čechů, Němců, 

ostatních národností u MLS Kutná Hora v letech 1945–1947 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Národnost Odsouzení Zproštění 
česká 303 184 

německá 148 28 
N/A 4 1 

ostatní 8 3 
Celkový součet 463 216 
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5. Měla národnost vliv na délku trestu? 

Rozhodně ano. Již z předchozí tabulky plyne, že měli Němci mnohem nižší 

šanci být zproštěni trestu. Z hlediska tvrdých trestů, byli Němci častěji 

odsuzování k trestu smrti (3% šance proti 2% v případě Čechů), v případě 

doživotí byly šance víceméně vyrovnané (1,7% u Němců, 2% v případě 

Čechů). Průměrná délka trestu byla u Němců opět vyšší (8,2 roku) proti 

Čechům (6,7 roku). 

 

6. Jaké trestné činy byly nejčetnější? 

Jak je vidět z tabulky č. 25, opět nejčetnějším paragrafem, pro které byly 

obžalovány osoby u MLS Kutná Hora, bylo opět udavačství (441 případů), 

poté následovala propagace nacismu a fašismu (248 případů) a účastenství 

ve zločineckých organizacích u 121 případů. I kdybychom zahrnuli jako 

jedinou kategorii účast a činovnictví ve zločineckých organizacích 

(218 případů), propagace nacismu a fašismu by stále zůstala na druhém místě. 

 

Tabulka č. 25 znázorňující četnost paragrafů obviněných u MLS Kutná Hora 

v letech 1945–1947 

Paragraf Počet 
případů 

11 441 
3 (1) 248 

2 121 
5 (2a) 100 
3 (2) 97 
10 60 

5 (2a) 52 
3 (2) 43 

1 41 
3 (1) 37 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

7. Jaký byl nejčetnější paragraf, na základě kterých byl obžalovaný odsouzen? 

Pokud se podíváme na počet odsouzených osob dle paragrafů, nejvíce bylo 

odsouzeno 246 osob pro udavačství, následuje propagace nacismu a fašismu 

(178 osob), činovnictví ve zločineckých organizacích zahrnuje 
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85 odsouzených. Pokud bychom jako jednu kategorii sečetli účastenství 

a činovnictví ve zločineckých organizacích, stále by zůstala za propagací 

nacismu a fašismu s 153 případy (viz tabulka č. 26). 

 
Tabulka č. 26 zahrnující četnost paragrafů odsouzených u MLS Kutná Hora 

v letech 1945–1947 
Paragraf Počet případů 

11 246 
3 (1) 178 
3 (2) 85 
5 (2a) 80 

2 68 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

8. Jaký byl nejčetnější paragraf, na základě kterých byl obžalovaný zproštěn? 

Podíváme-li se na otázku zproštěných případů a vztahu paragrafů k nim 

v tabulce č. 27, kopíruje se v podstatě předchozí tabulka. Nejvíce případů bylo 

zproštěno pro udavačství (120 případů), propagace nacismu a fašismu (59 

případů) a činovnictví ve zločineckých organizacích (23 případů).  

 

Tabulka č. 27 s paragrafy zproštěných případů  

u MLS Kutná Hora v letech 1945–1947 

Paragraf Počet 
11 120 

3 (1) 59 
3 (2) 23 
5 (2a) 22 

7 18 
1 12 
10 12 
2 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

9. Jaké připadaly varianty u vyneseného rozhodnutí?  

Nejvíce obviněných dle tabulky č. 26 bylo odsouzeno k dočasnému trestu 

na svobodě (417 případů), tj. více jak polovina obviněných. Následovala 

217 zprošťujících rozhodnutí, což je téměř čtvrtina zproštěných případů. 
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Vyskytovalo se 36 přerušených případů (u dvou ze spisu není jasné, zda bylo 

zastaveno nebo přerušeno), pak 25 případů zastavení trestní řízení, 

20 postoupených případů, 18 odsouzených k trestu smrti, 15 doživotních 

trestů, 13 osob bylo odsouzeno, ale upuštěno od uložení trestu, 12 případů 

odročených na neurčito, devět vyloučených případů ze společného projednání, 

a dvě trestní řízení zrušena a u dvou není jasné, k jakému rozhodnutí MLS 

došel. 

 

Tabulka č. 28 zahrnující varianty vyneseného rozhodnutí u MLS Kutná Hora 

v letech 1945–1947 

Výrok Počet případů 

dočasný trest na svobodě 417 

doživotí 15 

odročeno na neurčito 12 

postoupeno 20 

přerušeno 36 

přerušeno/zastaveno 2 

smrt 18 

upuštěno 13 

vyloučeno 9 

zastaveno 25 

zproštěn/a 217 

zrušeno 2 

N/A 2 

Celkem 788 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

10. Jaký byl průměrný dočasný trest na svobodě? 

Při nezapočítání doživotí do trestů odnětí svobody, byl průměrný trest odnětí 

svobody 7,3 roku. Pokud budeme na trest doživotí nahlížet jako na trest odnětí 

svobody na dobu 35 let, průměrné trvání trestu stoupá na 8,2 roku. 
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11. V kolika případech došlo ke „správnému“ vytvoření senátů k omezení vlivu 

různých politických stran? 

Otázka nemohla být vyřešena kvůli nedostatku dat. Dle dostupných informací 

pro MLS Kutná Hora nebylo důležité apolitické sestavení senátu. 

 

12. Pokud byl senát seřazen jinak s převahou nějaké politické strany, přehlasovali 

soudci z lidu předsedu senátu? Anebo správně složený senát spíše přehlasoval 

předsedu bez ohledu na politický klíč? 

Obdobně jako u otázky 11. 

 

13. Kolikrát byl předseda senátu přehlasován?  

Předseda byl přehlasován pouze u 3,49 % případů, u 2,37 % tato informace 

nemohla být zjištěna, jelikož se vyskytoval ve spisu pouze rozsudek. Zbylé 

případy (NE) zahrnují případy, které byly jednohlasné, rozhodnuté většinou 

hlasů (často bez uvedení způsobu hlasování, zda přehlasován či ne) anebo 

z nich nebylo možné vyčíst, jak senát rozhodoval. Zde se muselo vycházet 

z předpokladu, že zapisovatel by spíše informaci o přehlasování zapsal, než 

nezapsal. Pokud by tento předpoklad byl mylný, tak tyto sporné případy 

(celkem 23) mohou být připočteny k počtu přehlasovaných, ovšem statistiku 

by to výrazně nezměnilo. Procent přehlasovaných případů by se zvýšil na 6,7 

% a počet nepřehlasovaných případů na 91 %, jak znázorňuje tabulka č. 29. 

 

Tabulka č. 29, která znázorňuje přehlasování předsedy senátu u MLS Kutná Hora 

v letech 1945–1947 

Přehlasovaný předseda Počet Poměr 
ANO 25 3,49% 
N/A 17 2,37% 
NE 674 94,13% 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

14. Kolik procentuálně bylo přehlasováno předsedů v otázce viny? 

Vycházíme-li pouze z bezpečně zjištěného čísla přehlasovaných případů, 

nejvíce případů bylo přehlasováno v otázce viny, tj. téměř 60 %, následuje 
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přehlasování v otázce trestu a vyskytl se případ přehlasování předsedy 

v otázce viny a trestu. Viz tabulka č. 30. 

 

 

Tabulka č. 30, která znázorňuje přehlasování předsedy senátu v otázce viny a 

trestu u MLS Kutná Hora v letech 1945–1947 

Přehlasovaný předseda Počet Poměr 
ANO (trest) 8 36,36% 
ANO (vina) 13 59,09% 

ANO (vina, trest) 1 4,55% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

15. Kolik procentuálně bylo rozhodnuto majoritně? 

U MLS Kutná Hora bylo 634 jednohlasně rozhodnutých případů v letech 

1945–1947, v kterých nedošlo k přehlasování předsedy (viz tabulka č. 31). 

 

Tabulka č. 31, která popisuje počet jednohlasných a většinou rozhodnutých 

případů u MLS Kutná Hora v letech 1945–1947 

Přehlasovaný předseda Počet Poměr 
Zbylá NE 40 5,93% 
NE (J) 634 94,07% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

7.5. Hlasování u MLS Kutná Hora 
Kvůli neexistujícím datům k politické příslušnosti soudců z lidu u MLS Kutná 

Hora je nutné přejít rovnou k otázce hlasování. Ač z poradních protokolů MLS Mladá 

Boleslav nelze vyčíst postup při rozhodování, z některých poradních protokolů u MLS 

Kutná Hora je možné zjistit, že se k návrhu prvního soudce z lidu (nejstaršího) přidávali 

další soudci z lidu a posléze i předseda (Ls 152/46 a Ls 155/46). 

Obdobně jako u MLS Mladá Boleslav i zde byly údaje v protokolu o hlasování 

tak přesné, jak je přesně zapsal zapisovatel(ka). U poradních protokolů u MLS Kutné 

Hory se zase často objevovala informace, že rozsudek byl přijat většinou, ale už bez 

dodatečné informace, zda byl přehlasován předseda (viz Ls 40/45, Ls 180/46, Ls 186/46), 

na druhou stranu ve většině případů byl připraven předtištěný protokol s názvem „zápis 

o poradě“ s jednoznačným výrokem: rozsudek a usnesení jednohlasně, který jen 
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podepsali členové senátu. Pakliže byl výrok jiný, údaje byly přeškrtnuty a dopsán 

faktický stav (viz Ls 186/46 aj.). Ostatní poradní protokoly byly zapsány na obdobném 

formuláři jako poradní u MLS Mladá Boleslav a pro statistickou analýzu forma formuláře 

neměla žádný vliv. 

Tabulka č. 32, která obsahuje data k přehlasování předsedy v otázce viny a trestu 

v MLS Kutná Hora v letech 1945–1947 

Přehlasovaný 

předseda 

vina / trest 

Počet 

případů 

NE (J) 620 

NE 39 

ANO (vina) 13 

ANO (trest) 8 

ANO (ostatní) 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 Jak je vidět z tabulky č. 32, opět se laický prvek téměř neprojevil, protože 91 % 

bylo rozhodnuto jednohlasně. V případě hlasování se vyskytly i excesy ze strany soudců 

z lidu, a to i u MLS Kutná Hora. Hlavní přelíčení proti Jiřímu Skochovi (Ls 192/46) bylo 

zmařeno vinou Rudolfa Koštejna, soudce z lidu a zároveň tajemníka Komunistické strany 

v Kolíně. Obžalovaný Jiří Skoch byl obžalován pro propagaci a podporu nacismu, případ 

byl velice politicky ožehavý, neboť místopředseda ONV v Kolíně Josef Vaníček žádal 

jménem ONV písemně a předseda SOPV v Kolíně a tajemník KSČ R. Koštejn urgoval 

telefonicky, aby hlavní přelíčení v Kutné Hoře bylo odvoláno a konáno v Kolíně, protože 

byl zájem na projednání hlavního přelíčení v Kolíně. Původně oba byli uspokojeni po 

sdělení, že jedním ze soudců z lidu byl stanoven Rudolf Koštejn. A právě tento R. Koštejn 

znemožnil svým odchodem vynesení rozsudku, nevrátil se do poradní síně ani tehdy, 

když byl i veřejným žalobcem upozorněn na své povinnosti. V protokole o hlavním 

přelíčení je proto tento zápis: „Soud se odebral k poradě. Zjišťuje se, že soudce z lidu 

Rudolf Koštejn se vzdálil během porady, ačkoliv byl předsedou senátu zadržován. 

Následkem toho stal se soud nezpůsobilým k dokončení porady a k vynesení rozsudku. 

Za účelem nového sestavení senátu se hlavní přelíčení odkládá na neurčito.“ Nové hlavní 
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přelíčení bylo určeno na 3. června 1946 a místo R. Koštejna byl povolán nový soudce 

z lidu.468  

 
7.6. Shrnutí 

Ze spisů bylo zjištěno, že u MLS v Mladé Boleslavi v letech 1945–1947 ženy 

tvořily pětinu obviněných a měly větší šanci, že budou zproštěny obžaloby, muži byli 

souzeni mírně přísněji. Tento MLS stíhal zejména Čechy. Národnost měla vliv na délku 

trestu, která byla u Němců téměř dvojnásobná. Udavačství patřilo mezi nejčetnější trestné 

činy, na základě kterých byli obvinění obžalováni a posléze odsouzeni. Poté následovala 

propagace nacismu a účastenství ve zločineckých organizacích. To samé platí v případě 

zproštěných případů. Více než polovina obžalovaných byla odsouzena k dočasnému 

trestu na svobodě, čtvrtina osob byla zproštěna. Průměrný dočasný trest na svobodě činil 

5,54 roku, po započítání doživotního trestu se průměrný trest zvyšuje na 6,7 roku. 

MLS v Mladé Boleslavi v letech 1945–1947 byl zřejmě jediný soud, který 

se prokazatelně držel apolitického klíče při sestavování senátů. U MLS Kutná Hora ani 

Praha tato snaha nebyla z archivních dokumentů zjištěna. Téměř 75 % všech senátů 

sestaveno tak, aby všichni čtyři soudci z lidu byli z jiných politických stran a politický 

vliv na finální rozhodnutí byl co nejmenší. Paradoxně ani nedodržení správného 

sestavených senátů nezvýšilo tlak a vliv na přehlasování předsedy. Z poradních protokolů 

vyplynulo, že byl předseda přehlasován pouze v deseti procentech případů, tudíž laický 

vliv na finální rozhodnutí byl minimální.  

 Ze spisů u Mimořádného lidového soudu v Kutné Hoře v letech 1945–1947 bylo 

zjištěno, že ženy tvořily opět pětinu obviněných a měly opět větší šanci na zproštění 

obžaloby. Tento MLS též stíhal zejména Čechy. Národnost měla vliv na délku trestu, 

u Němců byla průměrná délka uloženého trestu opět vyšší. Udavačství patřilo mezi 

nejčetnější trestné činy, na základě kterých byli obvinění obžalováni a posléze odsouzeni. 

Poté následovala propagace nacismu a účastenství, popř. činovnictví ve zločineckých 

organizacích. To samé platí v případě zproštěných případů. Stejně jako u MLS v Mladé 

Boleslavi byla více než polovina obžalovaných odsouzena k dočasnému trestu 

                                                
 
468 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1942, pres 167-46 Ls.  Zpráva 
přednosty MLS Kutná Hora z 21. května 1946, srov. SOA Praha, fond MLS v Kutné Hoře, k. 90. Ls 192/46 
Jiří Skoch. Protokol z hlavního přelíčení z 15. května 1946. 
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na svobodě, čtvrtina osob byla zproštěna. Průměrný dočasný trest na svobodě byl 

nepatrně vyšší než u Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi.  

Vliv laického prvku tu ovšem byl ještě menší než u Mimořádného lidového soudu 

v Mladé Boleslavi, protože byl předseda senátu přehlasován pouze ve 3,49 % případů. 

Počet jednohlasných rozhodnutí byl dokonce téměř 90 %. 

Konečně je vhodné porovnat tyto výsledky s MLS Praha. Opět lze vycházet 

z měsíčních statistik, které zasílalo ministerstvo spravedlnosti v letech 1945–1947 jako 

součást jmenných seznamů souzených osob všech MLS. Ty ovšem zaznamenaly pouze 

případy proběhlých hlavních přelíčení a nezaznamenaly případy zastavených, zrušených, 

přerušených a jiných možností ukončení trestního řízení. Dle nich vychází počet případů 

vyřešených rozsudkem na 4449. Z toho 3295 Čechů (2336 mužů, 959 žen), 1073 Němců 

(857 mužů, 216 žen).469 Z toho vyplývá, že u MLS Mladá Boleslav byly stíhány spíše 

osoby české národnosti (75 %) oproti německé (25 %) a valnou většinu obžalovaných 

tvořili muži (73 %).470 

Sonda k MLS Praha zachycuje úsek rozhodovací činnosti MLS Praha z podzimu 

roku 1946 až do roku 1947 a čítá 798 obviněných. V tomto období se spíše projevil než 

odsun Němců špatně vyšetřené případy:471 z celkového počtu 798 případů bylo více jak 

polovina (431 případů) zastaveno. Nicméně pro porovnání tu máme 304 rozsudků: u 288 

případů nedošlo k přehlasování předsedy (jednohlasně rozhodnuté, či většinou), u 2 

případů chyběl poradní protokol a u 14 došlo k přehlasování předsedy (9 v otázce viny, 5 

v otázce trestu). Na druhou stranu tolik případů přehlasování v otázce viny je možné 

přičítat i tomu, že se u těchto čtyř zproštěných osob jednalo o jeden poradní protokol 

a rozhodovali o tom tedy ti samí soudci (Ls 6879/46 Antonín Vopravil a spol.).472 

  

                                                
 
469 I po překontrolování dat dochází k chybnému součtu – místo 574 případů vychází celkem 567. 
470 Údaje vychází z NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky) 1918–1949, k. 1930–1933.  
471 Srov. tenký spisek k Čvančarovi a spol., který obsahuje Seznam vykořisťovatelů, keťasů a válečných 
zbohatlíků, což nebylo nic jiného než seznam obchodních společností a podnikatelů, bez bližšího určení, 
uvedené jen s hypotetickou otázkou: „Co udělali tito vydřiduši-mamonáři pro lid?“ SOA Praha, fond MLS 
v Praze, k. 605. Ls 6576/46 Čvančarovi a spol. Zpráva Komise pro veřejnou bezpečnost ONV Mělník z 3. 
října 1945. 
472 SOA Praha, fond MLS v Praze, k. 622. Ls 6879/46 Antonín Adamovský a spol. Poradní protokol z 13. 
ledna 1947.  
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8. Revize retribuce v roce 1948 
Statistická revize retribuce v roce 1948 zatím nebyla nikde komplexně 

publikována,473 přestože materiály k tomuto krátkému období existují a jsou známé 

a dostupné, i když v literatuře se samozřejmě objevují statistiky, které byly převzaty 

z různých zdrojů, zejména statistiky ministerstva spravedlnosti.474 

Pro porovnání s revizí retribuce je možné využít i data z Drtinovy statistiky, 

abychom zjistili, kolik případů mohlo být otevřeno. Ve skutečnosti je ovšem jedno, kolik 

obžalovaných bylo odsouzeno, zproštěno a dostalo až k hlavnímu přelíčení v letech 1945–

1947, popř. kolik jich bylo zastaveno, protože veřejný žalobce mohl otevřít případ i bez 

splnění podmínek obnovy. V ideálním případě tedy mohlo být znovuotevřeno až na 100 

000 případů. 

V první řadě je nutné odlišit revizi retribuce podle trestního řádu, která byla 

považována za mimořádný opravný prostředek, a revizi retribuce, která nastala po roce 

1948. Po komunistickém převratu v únoru 1948 označil tzv. vládní akční program 

z 10. března 1948 nově ustaveného kabinetu provedenou retribuci jako nedůslednou 

a za jeden z kořenů vládní krize. Znovuobnovení účinnosti velkého retribučního dekretu 

a revize výsledků činnosti mimořádných lidových soudů s velkou pravděpodobností měly 

posloužit jako jeden z instrumentů k totálnímu ovládnutí společnosti. Změny politického 

ovzduší, postih právníků s nepřátelským postojem vůči státu a ohrožení nezávislosti 

justice kvůli prolongaci „systému mimořádných lidových soudů“ neušlo ani britskému 

Foreign Office, i když informace o dění v Československu primárně sbíralo pouze z tisku 

a neoficiální cestou při rozhovorech se členy právnických profesí, kteří ovšem neměli 

a neznali přesná fakta.475 

Podivné praktiky se vyskytovaly ještě v průběhu tzv. vládní únorové krize v únoru 

1948. Podle zprávy prezídia Zemského soudu v Praze se objevily případy, při kterých 

                                                
 
473 První úvodní studií do statistické analýzy retribuce je BLAŽEK, Lukáš; NĚMEČKOVÁ, Daniela. 
Analýza revize retribuce 1948 s využitím statistických metod. Studentská vědecká odborná činnost. 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. A v této práci jsou odkazy na další doprovodnou literaturu. 
474 BORÁK, c. d., s. 75–80.  
475 „Nezávislost soudnictví a soudů je ohrožena prodloužením systému mimořádných lidových soudů, 
kterému předsedá jeden soudce z povolání a dva soudci z lidu. Posledně jmenovaní jsou navržení místními 
orgány spolu s místními akčními výbory. Tyto soudy opět soudí politické protivníky a v mnoha případech 
navýšily tresty již vykonané nejkrutějším a nelidským způsobem.“ TNA, London, FO, sign. 371/71326. 
Zpráva z 20. května 1948. Srov. KUKLÍK, Jan; NĚMEČEK, Jan. Osvobozené Československo očima 
britské diplomacie (zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945). Praha: Karolinum, 2010. 550 s. 
ISBN:978-80-246-1849-4 
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blíže nejmenované osoby pátraly u jednotlivých soudů o počtu a výsledcích žádostí 

o milost, resp. o obnovu retribučního řízení.476 Ta ostatně byla zavedená poslední novelou 

č. 245/1946 Sb., která do velkého retribučního dekretu přinesla možnost podání 

mimořádného opravného prostředku, resp. nový § 31 odst. 3 upravoval zmateční stížnost 

k zachování zákona.477 Je otázkou, zda takto získaná čísla a data měla být využita v boji 

proti opozici, jelikož byl v té době za retribuci odpovědný ministr spravedlnosti Drtina, 

který byl národní socialistou, zastáncem nezávislosti a nestrannosti soudnictví a horlivým 

odpůrcem komunistů. Ostatně jeho odpůrci tehdy pejorativně označovali retribuci 

za Drtinovu justici.  

Ministerstvo spravedlnosti požádalo 6. března 1948 všechna prezidia krajských 

soudů v českých zemí o zaslání seznamů soudců, státních zástupců činných u krajských 

soudů a v jejich obvodě, taktéž i seznam osob jmenovaných soudci z lidu u dřívějších 

MLS. Ještě týž den byly zaslány pokyny pro Ústřední národní výbory v Liberci a Plzni 

a okresním národním výborům, aby v součinnosti s okresním akčním výborem Národní 

fronty478 s největším urychlením, nejpozději však do 15. března 1948 předložily návrhy 

seznamu vhodných kandidátů pro jmenování 1. soudců z povolání, 2. veřejných žalobců, 

3. soudců z lidu. Oproti předchozímu období v seznamu ovšem mohly být zapsány pouze 

ty osoby, které byly „naprosto státně spolehlivé a oddané myšlence lidově-demokratické 

republiky“.479 Z toho jasně vyplývá, že výběr osob mohl být a ve skutečnosti byl odlišný 

od předchozího období, ostatně i tento pokyn konstatuje, že dřívější seznam může být 

doplněn o nové osoby. Ještě týž den ministerstvo spravedlnosti dále vydalo příkaz, aby 

krajské soudy trestní se soustředily primárně na vyřizování případů,480 při kterých byl 

                                                
 
476 Tato zpráva byla později doplněna 18. března 1948 kvůli tomu, že soud odepřel nahlédnutí osobám 
z bezpečnostních úřadů, zejména úřadoven státní bezpečnosti. Ministerstvo spravedlnosti vyložilo, že tento 
zákaz se vztahoval pouze na fyzické a právnické osoby a jiné skupiny, nikoliv tyto bezpečnostní úřady. 
Státní oblastní archiv (SOA), Praha, fond Krajský soud trestní Kutná Hora, k. 12. Pres. 9152-26/48. Zpráva 
prezídia Zemského soudu v Praze z 17. února 1948 a 18. března 1948. 
477 Obdoba dnešní stížnosti pro porušení zákona upravené v § 266 a násl. v zákoně č. 141/1961 Sb., o 
trestním řízení soudním. 
478 Akční výbory Národní fronty nebyly náhradou za národní výbory. Jejich činnost byla upravena 
podzákonnými právními normami a později zákonem č. 213/1948 Sb., o úpravě některých poměrů k 
ochraně veřejných zájmů. Blíže např. v HANZLÍK, František. Akční výbory Národní fronty a Únor 1948. 
In: Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2012, s. 465–478. 
479 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky), Varia, k. 1929. Zpráva ministerstva spravedlnosti 
č. 18821/48-I/3 z 8. března 1948. 
480 Jednalo se o případy stíhané jak velkým retribučním dekretem, tak zákonem na ochranu republiky a 
zákonem č. 15/1947 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich. 
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„trestným činem zvýšenou měrou dotčen veřejný zájem“ a to i tehdy, pokud tím dojde 

k průtahům při projednávání méně závažných případů.  

Na 3. schůzi čtvrté vlády dne 12. března 1948 byla schválena jak osnova zákona 

č. 34/1948 Sb., o revizi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti, 

tak osnova zákona č. 33/1948 Sb., jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu 

a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení.481 Tento zákon měl 

unifikační charakter a jeho účelem bylo primárně rychle ukončit případy, u nichž nebylo 

po dlouhou dobu vyneseno žádné rozhodnutí, a sjednat revizi řízení, resp. výměry trestů 

v „křiklavějších a veřejnost pobuřujících případech“. Pro tyto případy mohlo být na návrh 

veřejného žalobce pravomocně skončené trestní řízení zahájeno nebo i pokračováno bez 

podmínek a formálností obnovy. Diskuze o revizi retribuce probíhala na půdě vlády.482  

Ministr spravedlnosti podle tohoto zákona nově získal absolutní kontrolu nad 

personálním obsazením MLS, neboť nově sám ustanovoval přednosty MLS, jejich 

náměstky a soudce z povolání ze soudců v činné službě. Již nebylo v těchto případech 

nutné mít sestavené seznamy možných kandidátů ONV. Tato varianta zůstala pouze 

u jmenování soudců z lidu, ale tady taktéž mu zůstala osobní pravomoc při jejich 

jmenování. Jmenoval taktéž veřejné žalobce ze státních zástupců, ze soudců v činné 

službě nebo z osob zapsaných v seznamu obhájců. 

Mimořádné lidové soudy byly podle tohoto zákona výlučně příslušné rozhodovat 

o trestných činech uvedených ve velkém retribučním dekretu, jejichž okruh zůstal shodný 

jako v předchozím období, a to i o trestných činech spáchaných osobami mladistvými. 

Obžalovaní tedy mohli být stíháni pro zločiny proti státu, osobám, majetku a samostatně 

upravené udavačství v § 11, popř. pro nadržování dle § 20.  

Tento zákon dále měnil obsazení senátu, jelikož nově měl rozhodovat tříčlenný 

senát složený z jednoho soudce z povolání a dvou soudců z lidu. Pokud ovšem předchozí 

řízení skončilo rozsudkem, pak soudil ve stejném složení jako dle velkého retribučního 

dekretu, tedy jeden soudce z povolání a čtyř soudců z lidu. 

Pokyny ministerstva spravedlnosti483 k provádění retribuce vymezily přesněji 

pravomoci veřejných žalobců, od náležitostí obžaloby, přes pokyny při navrhování 

                                                
 
481 Resp. procesní ustanovení, hmotněprávně se velký retribuční dekret nezměnil, nedošlo ani k rozšíření 
ani ke zúžení skutkových podstat trestných činů. 
482 Diskuze o revizi retribuce probíhala samozřejmě i na půdě vlády. NA, Praha, fond ÚV KSČ, dílčí fond 
Klement Gottwald (č. 100/24), a. j. 137. 3. schůze čtvrté vlády ze dne 12. března 1948.  
483 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (nezpracováno), k. 6 – MLS Různé. Pokyny ministerstva 
spravedlnosti č. 28941/1948-III/1 z 5. dubna 1948. 
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důkazů a předvolávání svědků, až po vymezení případů povinnosti informovat 

ministerstva spravedlnosti. Oproti předchozímu období podle těchto pokynů mělo 

evidentně ministerstvo spravedlnosti v úmyslu výrazněji zasáhnout do práva na obhajobu 

kvůli zrychlení trestního řízení, protože k hlavnímu přelíčení dle pokynů měli být 

předvoláni jen ti nejdůležitější svědci a se měly provést jen ty důkazy, které se vztahovaly 

na okolnosti skutečně rozhodné pro usvědčení obžalovaného. Tyto pokyny dále prokazují 

nové výraznější tendence ohledně informování ministerstva spravedlnosti: 1. o nápadu 

každé trestní věci, 2. o konečném návrhu, 3. o výsledku trestního řízení, resp. o výsledku 

ihned a telefonicky do 20. hodiny večerní přímo retribučnímu oddělení tohoto resortu. 

Tyto pokyny dále vymezily pravomoci přednostů MLS, ale i obsazení senátu revizního 

řízení, v němž nemohli zasedat ti soudci (z povolání i z lidu), kteří se předtím zúčastnili 

rozhodování o věci revidované.  

Vedle těchto pokynů byly vydány i zásady postupu retribučního oddělení při 

schvalování návrhů veřejných žalobců a při posuzování zločinů velkého retribučního 

dekretu (dále jen zásady). Pokud byl nástin obžaloby zaslaný veřejným žalobcem 

na ministerstvo spravedlnosti schválen, zaslalo retribuční oddělení opis nástinu obžaloby 

a zprávu o tom, že podání obžaloby schválilo příslušnému okresnímu sekretariátu KSČ 

na vědomí a spisy předá ihned veřejnému žalobci. V případě neschválení nástinu 

obžaloby, resp. k podání návrhu na zastavení, mělo retribuční oddělení zaslat opis tohoto 

nástinu a stručnou zprávu o svém úmyslu trestní případ zastavit příslušnému okresnímu 

sekretariátu KSČ, který se k věci měl vyjádřit. Pakliže se do přesně vymezené lhůty 

sekretariát neozval, ministerstvo spravedlnosti bralo jeho nevyjádření se za to, 

že „z politického hlediska není námitek“ proti pokynům ministerstva spravedlnosti. 

V případě nesouhlasného vyjádření sekretariátu s nástinem obžaloby mělo retribuční 

oddělení znovu přezkoumat ve smyslu vznesených námitek a svůj konečný návrh 

předložit kabinetu. Zásady konečně stanovily pro retribuční oddělení kromě výkladu 

jednotlivých hmotněprávních ustanovení revidovaného velkého retribučního dekretu i 

zdůraznění (oproti předchozímu období) nové zásady přihlížení k sociálnímu postavení 

pachatele a okolnostem, za nichž k činu došlo.484  

                                                
 
484 NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti (dodatky), k. 1652, Varia. Zásady postupu retribučního 
oddělení při schvalování návrhů veřejných žalobců a při posuzování zločinů retribučního zákona 
(nedatováno). 
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Lhůta k provedení retribucí byla stanovena do konce roku 1948, ovšem několikrát 

bylo zdůrazňováno, že by bylo žádoucí ukončit revizi do konce září či října 1948. Pro 

tyto úřady ministerstvo spravedlnosti vydalo od 7. července 1948 pokyn, aby prezidenti 

krajských soudů i přednostové okresních soudů vždy k 15. a k 1. dnu v měsíci si vyžádaly 

zprávy o počtu nedodělků u vyšetřujících soudců v oddělení pro právní pomoc a měli 

přehled o počtu neskončených věcí.485 Pravidelné zprávy o stavu nedodělků v každém 

měsíci u všech MLS obsahovaly: 1. kolik bylo celkem nově napadeno případů, 2. celkový 

počet včetně nevyřízených případů, 3. počet spisů u vyšetřovacích soudců, 4. počet spisů 

předložených ministerstvu spravedlnosti, 5. kolik případů musí vyřešit veřejní žalobci. 

Údaje zahrnovaly i počet spisů u akčních výborů, vč. změněné praxe projednávání 

každého případu pouze s příslušným okresním sekretariátem KSČ od 19. listopadu 1948. 

Již 27. září 1948 bylo jasné, že se tento úkol do stanovené doby nepodaří splnit, 

a to z následujících důvodů: jednak docházelo k nápadu nových revidovaných případů 

(v září se vyskytlo celkově 792 nových případů a celkem bylo nevyřešeno 1638 případů, 

v říjnu dokonce 1167 nových případů z celkového počtu 1220 případů), jednak podkopal 

revizi retribuce nový zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, 

a zákon č. 232/1948 Sb., o státním soudu. Poměrně značný počet nedodělků se nacházel 

ke konci účinnosti zákona o revizi v Praze a v Brně, což bylo způsobeno odlivem 

nejvýkonnějších a nejzkušenějších soudců, kteří byli přidělováni k nově zřízenému 

Státnímu soudu.486 Lze tedy konstatovat, že od října 1948 byla revize retribuce brána jako 

nepovedený projekt, neboť konkrétní data nikdy nebyla publikována, což samo o sobě 

vypovídalo o neúspěchu celé akce, neboť v případě úspěchu se vhodnost publikace 

přesných čísel přímo vybízí a KSČ by mohla výsledky propagandisticky využít ve svůj 

prospěch. Místo toho ovšem byla pozornost zaměřena jiným směrem přijetím zákona č. 

231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, a zákona č. 232/1948 Sb., o 

státním soudu. A revize retribuce byla zaznamenána víceméně pouze jednou statistickou 

tabulkou, která se nedostala na veřejnost. 

Nakonec byla činnost všech MLS oficiálně ukončena 31. prosincem 1948, kdy 

ještě téhož dne probíhala činnost u několika MLS,487 i když se v literatuře neustále 

                                                
 
485 NA, Praha, MSp, nezpracováno, k. 6 – MLS Různé. Zpráva z 7. července 1948. 
486 Tamtéž. Zpráva z 25. října 1948.  
487 Konkrétně MLS Brno, České Budějovice, Cheb, Jičín, Klatovy, Kutná Hora, Nový Jičín, Ostrava, Plzeň, 
Praha, Tábor. Ostatní MLS ukončily svoji činnost nedlouho předtím. 
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opakuje, že činnost probíhala u většiny MLS.488 Za toto období se vyskytly případy 

zmanipulovaných trestních řízení, vedených v rozporu s trestním řádem, mnohdy byly 

odsouzeny zcela účelově osoby nepohodlné novému režimu,489 důkazní řízení 

se provádělo nedůsledně anebo zcela účelově, ale byli potrestáni i opravdoví váleční 

zločinci a zrádci.490 

Literatura491 vychází primárně ze statistiky ministerstva spravedlnosti, která 

ovšem zahrnuje počet odsouzených osob, nikoliv počet zproštěných případů. Tyto údaje 

byly zachyceny ve fondu Alexeje Čepičky a zpracovány. Zatímco literatura konstatuje 

2384 odsuzujících rozsudků, naše492 výsledky konstatují počet 2457, které ovšem 

zahrnují nejen odsuzující rozsudky, ale i zproštěné případy aj.  Z 1233 odsuzujících 

rozsudků bylo 808 Čechů a 337 Němců, ovšem ve statistice ministerstva spravedlnosti se 

vyskytuje jiné číslo: 2384 odsouzených (1419 Čechů a Slováků, 943 Němců a 22 

ostatních). Vedle toho existuje další zpráva z 15. prosince 1948, která nemá informace 

platné k 15. prosinci 1948 a neobsahuje komplexní čísla, ale konstatuje na 1 793 

odsuzujících rozsudků (1 014 Čechů a 903 Němců). Další zdroj (M. Borák)493 odkazuje 

na Kaplanovy statistiky, z nichž druhá uvádí 1244 osob odsouzených v době revize 

retribuce v celé ČSR (vč. Slovenska), na české země by tedy připadlo 807 odsouzených, 

kdežto Čs. vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců – z celkového počtu 

33 463 osob připadly na české země 2 tisíce odsouzených v revizi. Jak je vidět, uvedené 

údaje jsou velmi matoucí a diametrálně odlišné. 

Podíváme-li se na případy, které se dostaly k hlavnímu přelíčení, po sečtení všech 

dat vychází, že se k hlavnímu přelíčení k MLS dostalo celkem 2486 případů (tj. 16,6 % 

ze všech případů) s celkovým počtem 2 751 obžalovaných (viz graf v příloze č. 3). Pokud 

vyjdeme z předpokladu, že mohl veřejný žalobce zažalovat až 100 000 případů, pak nám 

toto číslo klesá až na 2,5 %.494  

                                                
 
488 Srov. BORÁK, Mečislav. c.d., s. 81. 
489 Příkladem může být univerzitní profesor Vladimír Krajina, člen protinacistického odboje a kritik KSČ 
v poválečném období, který byl 4. září 1948 odsouzen MLS Praha k 25 letům těžkého žaláře, popř. MUDr. 
Oldřich Navara, známý doktor z předešlého období retribuce pro své znalecké posudky a vynikající 
schopnosti, jenž byl odsouzen 22. října 1948 MLS Praha k 7 letům těžkého žaláře.  
490 O konkrétních případech viz FROMMER, Benjamin. c. d., s. 437 an., srov. BORÁK, Mečislav. c.d., 
s. 75–81.  
491 Srov. FROMMER, Benjamin..c. d., s. 437, KOČOVÁ, Kateřina. c.d., s.  615 a n. 
492 BLAŽEK, Lukáš; NĚMEČKOVÁ, Daniela. c.d., s. 23. 
493 BORÁK, Mečislav. c. d., s. 79.  
494 BLAŽEK, Lukáš; NĚMEČKOVÁ, Daniela. c. d., s. 19.  
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Z počtu 2 751 obžalovaných u MLS výrazně převažovali muži (82,6 %) oproti 

ženám (17,4 %), čímž se víceméně zachoval poměr stejný z předchozího období, též bylo 

odsouzeno 82,3 % mužů na 16,5 % žen. Pokud se podíváme na národnost, u revize 

retribuce oproti předchozímu období, kdy převažovali právě Němci 60 % vůči Čechům 

39 %, se poměr obrátil na 71,4 % Čechů vůči 24,4 % Němců, což je i logické vzhledem 

k proběhnuvšímu odsunu Němců. Češi převažují jak v celkovém počtu obžalovaných, tak 

v odsouzených a v případech zproštění obžaloby.495 

Další kategorií byla povaha spáchaného zločinu souzených osob. Nejvíce byli 

projednáváni obžalovaní pro propagaci nacistického či fašistického režimu podle § 3 odst. 

1 velkého retribučního dekretu (44,2 %), poté následovalo udavačství § 11 (28,5%),496 

členství ve zločineckých organizacích § 2 (22,1%) a činovnictví v těchto organizacích dle 

§ 3 odst. 2 (8,5 %). Pokud bychom členství a činovnictví chtěli podřadit do jedné skupiny, 

mohlo by se jednat o druhý nejčetnější zločin projednávaný v průběhu hlavních 

přelíčeních. Vedle toho není možné opomenout i zavinění ztráty svobody podle § 7 odst. 

1 velkého retribučního dekretu (9,7 %), zločiny proti státu podle § 1 (7,1 %) aj.497 

Konečně závěrem je možné statisticky zjistit data k jednotlivým MLS a porovnat 

s výsledky první monografie, která se zabývala retribucí, a porovnat je. Bohužel autoři 

povětšinou statistiku zpracovali různým způsobem: Borák zpracoval statistiku souhrnně 

k období retribuce v letech 1945–1948, podle které bylo v tomto období souzeno 

1745 obžalovaných, tudíž tato data nelze porovnat.  

S obdobnými problémy je možné se setkat u dalších monografií a kvalifikačních 

prací. Každý autor vybraný MLS zpracoval jiným způsobem a sbíral odlišná data, někdy 

byla i chybně zapisována. Příkladem mohou být uložené tresty, u nichž je autoři 

vypisovali v souladu novodobou terminologií trestního práva, tudíž místo „dočasného 

trestu na svobodě“ bylo zapisováno „trest odnětí svobody“ apod. Někdy naopak byla 

přebírána lidová označení výroků u vynesených rozsudků, často se místo „zproštěn“ 

objevuje „osvobozen“, místo „zrušeno“ je uvedeno „zemřel“ apod. V případě budoucího 

                                                
 
495 Tamtéž, s. 20.  
496 Zde vycházíme pouze ze správně vypsaného § 11, ostatní chybně vypsané varianty § 11 (1) má 4,2 %, 
§ 11 (2) má 2,2 %, § 11 (3) má 0,7 % a § 11 (4) má 0,2 %. Tato čísla nemůžeme bohužel sečíst, protože se 
stalo, že některé odstavce byly vypsány u jednoho a toho samého obžalovaného. Tedy u tohoto paragrafu 
kolísá hodnota mezi 28,5 % a 35,8 %. Na výsledném pořadí by se to stejně neprojevilo a zůstalo by stále 
na druhém místě v četnosti výskytu tohoto paragrafu.  
497 Tamtéž, s. 21. 
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zpracování činnosti všech MLS by bylo tedy vhodné zavést jednotnou metodiku pro 

vypisování dat ze spisů. 

 

8.1.  Revize retribuce u MLS Mladá Boleslav 1948 
 Počet osob, které se podílely na retribuci v roce 1948 u MLS Mladá Boleslav, 

se snížil. Počet soudců z lidu se snížil ze 16 na 6, veřejných žalobců se snížil ze 17 na 9 

a počet soudců z lidu z 234 na 104. Přednostou MLS Mladá Boleslav se stal někdejší 

náměstek přednosty a soudce z povolání JUDr. Jan Kozlanský. Dalšími soudci z povolání 

se opětovně stali JUDr. Vladimír Siegl, který se stal náměstkem přednosty, JUDr. Josef 

Říha, JUDr. Alois Tolar, JUDr. Václav Hlavatý a novým soudcem z povolání se stal 

okresní soudce v Benátkách nad Jizerou Stanislav Knížek. Obdobně se nezměnilo ani 

personální složení veřejných žalobců, JUDr. Jaroslav Cicvárek se opět stal vedoucím 

veřejným žalobcem,498 dalšími veřejnými žalobci se stali opět původní veřejní žalobci 

(JUDr. Václav Kvasnička, JUDr. Alfréd Kovář, JUDr. Josef Růžička, JUDr. Ivan 

Šimerka, JUDr. Záboj Věšín, JUDr. Jaroslav Kučera) a nově JUDr. Vilém Herman, 

advokát v Bělé pod Bezdězem, JUDr. Antonín Horský, advokát v Benátkách nad Jizerou.  

 Snížení počtu osob znovuzřízeného MLS se ovšem nedá přisoudit nové politické 

situaci jako spíše k přizpůsobení se sníženému počtu případů a jejich dokončení. 

Výjimkou je výměna původního přednosty.  

  

Tabulka č. 33 zachycující personální složení MLS Mladá Boleslav v roce 1948 

Personální složení MLS Mladá Boleslav v letech 1948 
Soudci z povolání 6 
Veřejní žalobci  9 
Soudci z lidu 104 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Veřejní žalobci se u MLS Mladá Boleslav se vypořádali celkem s 313 případy 

(ať se jednalo o nové nápady, nebo revize již rozhodnutých kauz), k hlavnímu přelíčení 

ovšem došel jen zlomek z nich. Z 56 případů u MLS Mladá Boleslav bylo 37 případů 

revidováno499 a 19 případů bylo nových. Z těchto revidovaných případů došlo k vynesení 

                                                
 
498 Bohužel personální spisy z roku 1948 se téměř nedochovaly, tudíž musel být porovnáván podpis 
u vedoucích veřejných žalobců, který se jeví jako stejný. 
499 Revidované případy byly zjištěny podle sestavení senátu u MLS. 
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nového rozsudku s výrokem trestu (18 případů), v 10 případech řízení skončilo 

zproštěním a 9 bylo vyřešeno jinak.  

Jiří Pavlíček (Ls 22/48) byl původně odsouzen pro zločin proti osobám k trestu 

jednoho roku dočasného trestu na svobodě, potom však 21. července 1948 byl tento 

rozsudek zrušen a obžalovaný byl zproštěn. Další rozsudek nad Josefem Průškem 

(Ls 27/48) zněl původně dvacet let těžkého žaláře, aby byl 28. července 1948 zproštěn 

všech obvinění.  

ONV v Mladé Boleslavi původně od 10. března 1948 do 21. června 1948 podal 

více návrhů na revizi retribučního řízení. Tyto návrhy nakonec vzal zpátky na základě 

zprávy ministra spravedlnosti až na následujících 6 případů (viz tabulka č. 34), jejichž 

průběh je rozebrán podrobněji dále. Tento návrh z 21. června 1948 je podepsán samotným 

předsedou J. Kupcem.   

Tabulka č. 34 o případech, které měly být projednány 

 u MLS Mladá Boleslav v roce 1948 

Spisová 
značka Příjmení a jméno Původní rozhodnutí 

Nové 
rozhodnutí 

Lst 195/48 Štekr Karel 14 měsíců těžkého žaláře přerušeno 

Lst 85/48 Kukuřička Adolf 8 roků těžkého žaláře 
10 roků 

těžkého žaláře 
Lst 31/48 Peroutka Stanislav zastaveno zastaveno 
Lst 132/48 Peter Josef zproštěn zastaveno 
Lst 80/48 Bláha Augustin 4 roky těžkého žaláře zastaveno 

Lst 42/48 
Pokorná Marie, 

Dědková zastaveno přerušeno 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Případ Karla Štekra, popř. Karla Steckera, je problematický kvůli uloženému 

„nepřiměřené mírnému“ trestu, který byl uložen dle § 3 odst. 1 velkého retribučního 

dekretu za podporu nacistického hnutí v Železném Brodě a jinde. Na základě výpovědí 

svědků a zpráv bývalého čsl. vojenského attaché v Stockholmu plk. Aloise Čáslavky bylo 

prokázáno, že odsouzený podával při svých návštěvách Švédska v dubnu a srpnu 1944 

pro čs. zahraniční odboj zprávy o situaci v Československu. Údaje o situaci panující 

za války v Československu a o stavu čs. opevnění na východní hranici ČSR byly ihned 

předávány čs. vládě v Londýně a byly vývojem vojenských operací potvrzeny jako 

správné. Pro zahraniční odboj přivezl do Švédska i potravinové lístky a šatenky, které 

byly odeslány do Londýna. Plk. A. Čáslavka potom následně svěřil odsouzenému určité 
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zpravodajské úkoly pro domov, které vyžadovaly přímý styk s příslušnými orgány. Tato 

činnost ovšem musela být porovnána s jeho předchozí činností v protektorátu a s jeho 

styky před a po setkání s Čáslavkou s členy gestapa. Výsledkem byl poté trest odnětí 

svobody ve výši 14 měsíců těžkého žaláře. MLS Mladá Boleslav sice ustanovil hlavní 

přelíčení na 24. září 1948, ale nakonec bylo odročeno, poněvadž obžalovaný byl 

neznámého pobytu, pravděpodobně uprchl, proto veřejný žalobce nakonec trestní řízení 

přerušil.500  

 Adolf Kukuřička, nar. 26. května 1907, působil jako česko-ruský a částečně 

česko-německý tlumočník při výsleších osob vězněných gestapem ve věznici Krajského 

soudu v Mladé Boleslavi, což byl jeden z hlavních důvodů, proč byl dne 29. května 1946 

odsouzen k trestu těžkého žaláře ve výši 8 let pro svoji činnost za okupace. Tamní MLS 

v obnově posoudil jen výrok o trestu, proto původní rozsudek o vině obžalovaného jakož 

i osvobozující část ponechal beze změny. Jednalo se o jeden z mála případů, ve kterých 

byl soudce z povolání přehlasován třemi soudci z lidu v otázce trestu.501 Odsouzený byl 

22. února 1952 podmínečně propuštěn a ve zbytku trestu mu byla 3. května 1954 udělena 

milost.   

Za Stanislava Peroutku se jak 14. srpna 1945, tak i 20. dubna 1948 postavil Svaz 

osvobozených politických vězňů, resp. Sdružení politických odsouzenců k smrti při 

SOPV. Jediní dva svědci vypovídající proti němu byli odsouzeni k trestu smrti a k trestu 

těžkého žaláře na osm roků, tudíž jejich výpovědi proti obviněnému byly nevěrohodné.502 

Vedoucí veřejný žalobce v případě Josefa Petery nakonec upustil od návrhu 

na revizi řízení v neprospěch. Obdobně dopadla Anna Peterová, která původně byla MLS 

Mladá Boleslav zproštěna obžaloby, posléze Krajským soudem v Mladé Boleslavi 

odsouzena pro zločin udavačství k trestu těžkého žaláře na 20 let, o rok později žádala 

o obnovu ve svůj prospěch, která byla zamítnuta. U Josefa Petery proběhla schůze očistné 

komise krajského akčního výboru NF dne 27. července 1948, kde bylo rozhodnuto, 

že v trestním řízení proti obviněnému nebylo pokračováno.503 

                                                
 
500 SOA, Praha, fond Deník veřejného žalobce Mladá Boleslav, k. 19. Lst 195/48, Karel Šteker. Zpráva z 6. 
října 1948. 
501 SOA, Praha, fond MLS Mladá Boleslav, k. 93. Lsp 37/48, Adolf Kukuřička. Poradní protokol z 9. září 
1948. 
502 SOA, Praha, fond Deník veřejného žalobce Mladá Boleslav, k. 15. Lst 31/48, Stanislav Peroutka. Zpráva 
z 18. května 1948. 
503 Tamtéž, k. 17. Lst 132/48, Josef Peter. Zpráva z 28. července 1948. 
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 Jméno Jan Kupec se objevuje i u dalšího vyjmenovaného Augustina Bláhy. 

Okresní akční výbor osvobozené Národní fronty v Mladé Boleslavi trval na revizi 

Augustina Bláhy ještě 29. června 1948, ale nakonec podal vyjádření, že na revizi netrvá 

a nečiní návrh na takovou revizi. Tento případ reflektuje i nedostatky ve spolupráci mezi 

veřejnou žalobou a akčními výbory: „Připomíná se, že styk s akčními výbory má býti 

co možná nejužší (osobní) a nikoliv pouze písemný.“504 

 Poslední již zmíněná Marie Pokorná (Dědková), roz. Nejedlá, nebyla odsouzena 

ani v letech 1945–1947, ani v roce 1948, nicméně návrh ONV v Mladé Boleslavi byl 

velice nekompromisní: „V případě, že byla u této zjištěna skutečná a trvalá nepříčetnost, 

budiž případ předán státnímu zastupitelství za účelem zbavení svéprávnosti jmenované 

a dodání této do ústavu choromyslných natrvalo. Veřejnost se dožaduje, aby Pokorná byla 

buď za své činy spravedlivě potrestána lidovým soudem, anebo dodána do ústavu 

choromyslných.“ Nebylo možné dohledat, zda nakonec byla zbavena svéprávnosti, neboť 

zpráva z deníku končí 1. únorem 1949 a předáním spisu Okresní prokuratuře v Mladé 

Boleslavi.505 

 Návrh z 21. června 1948 dále požadoval vykonání trestu smrti odsouzeného 

příslušníka bývalého gestapa Martina Neubeckera (Lsp 157/47) a urychlené projednání 

případu bývalého vedoucího Pracovního úřadu v Mladé Boleslavi Josefa Kynčla 

(LSp 19/48), který byl odsouzen 16. července 1948 k doživotnímu těžkému žaláři.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že se z šesti případů podařilo zvrátit jen jeden, 

a to v důsledku aplikace laického prvku a přehlasování předsedy senátu. Vedle toho 

ovšem předložil Okresní akční výbor obrozené Národní fronty v Mladé Boleslavi (dále 

jen OAV MB) svůj vlastní seznam k revizi retribučního řízení, který se až na již 

zmiňovaného Josefa Průška, který byl při revizi zproštěn, nelišil od seznamu ONV 

v Mladé Boleslavi (viz tabulka 35). 

Tabulka č. 35 s návrhem na revidování vybraných případů  

u MLS Mladá Boleslav v roce 1948 

Původní sp. zn. Příjmení a jméno Původní rozhodnutí 
Nové 
rozhodnutí 

Lst 195/48 Štekr Karel 14 měsíců těžkého žaláře přerušeno 

Lst 85/48 Kukuřička Adolf 8 roků těžkého žaláře 
10 roků 
těžkého žaláře 

                                                
 
504 SOA, Praha, fond Deník veřejného žalobce Mladá Boleslav, k. 16. Lst 80/48, Augustin Bláha. Zpráva 
z 10. června 1948. 
505 SOA, Praha, fond Deník veřejného žalobce Mladá Boleslav, k. 15. Lst 42/48, Marie Pokorná – Dědková.  



 
 

189 

Lst 31/48 Peroutka Stanislav zastaveno zastaveno 
Lst 132/48 Peter Josef zproštěn zastaveno 

Lst 80/48 Bláha Augustin 4 roky těžkého žaláře zastaveno 

Lsp 27/48 Průšek Josef 20 let těžkého žaláře zproštěn 
 

Mimo to OAV MB požadoval zprávu o sdělení stavu řízení v těchto případech 

(viz tabulka 36).  

 

Tabulka č. 36, o sdělení stavu řízení v případech pro revizi u MLS Mladá Boleslav 

v roce 1948 

Spisová 
značka Příjmení a jméno 

Původní 
rozhodnutí Nové rozhodnutí 

Lst 109/48 Eger Josef dr. Ing. zastaveno zastaveno 
Lst 141/48 Palme Josef zastaveno zastaveno 
Lst 129/48 Jonáš Josef a spol. zastaveno zastaveno 

Lst 198/48 Fitz Walter 
2 roky těžkého 

žaláře zastaveno 
Lst 13/48 Vlček Evžen Ing. zproštěn zastaveno 

Lst 144/1948 Jalocha Josef zastaveno zastaveno 
Lst 196/48 Holubetz Jan doživotí zastaveno 
Lst 197/48 Jahn Herman 20 zastaveno 

Lst 199/1948 Wolman Viktor 
4 roky těžkého 

žaláře zastaveno 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z těchto případů je asi nejzajímavější odsouzený Josef Jalocha, jenž byl odborným 

učitelem v Mladé Boleslavi a jako ředitel na učňovské škole v Mladé Boleslavi od 1. září 

1939 do 26. května 1942 propagoval a podporoval nacistické hnutí před podřízenými 

osobami. Za to byl odsouzen dle § 3 odst. 1 velkého retribučního dekretu rozsudkem 

z 17. prosince 1945 k trestu těžkého žaláře ve výši 5 let. U něj proběhla obnova podle 

trestního řádu Krajským soudem v Mladé Boleslavi již 12. června 1947, rozsudek byl 

zrušen a věc se vrátila zpět do stavu přípravného vyšetřování. Pro nedostatek důkazů bylo 

trestní řízení zastaveno.  

Na těchto případech je zajímavé, že ač byl do revize zapojen nový prvek – 

spolupráce s tzv. akčními výbory Národní fronty, téměř všechny byly zastaveny po 

předchozím souhlasu Krajského akčního výboru Národní fronty v Mladé Boleslavi (Josef 

Eger, Josef Jonáš a spol., Viktor Wolman), OAV MB (Josef Palme, Walter Fitz) anebo 
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Místního akčního výboru NF v Mladé  Boleslavi (Jan Holubetz, Herman Jahn). Poslední 

dva případy byly zastaveny se souhlasem, popř. dle pokynu ministerstva spravedlnosti 

(Ing. Evžen Vlček a Josef Jalocha). 

Na případu Ing. Jana Holubtze (a nejenom na něm) lze vysledovat, že v roce 1948 

ještě nebyla justice připravena na předem vytvořené procesy a pokračovala dál v praxi 

známé z doby před únorem 1948. Dá se to vysledovat z častých dotazů vedoucího 

veřejného žalobce u MLS Mladá Boleslav na Místní akční výbor NF v Mladé Boleslavi 

(dále jen MAV MB), zda trvá na revizi konkrétního případu (zde případ Jana Holubtze), 

protože případná revize nebude mít úspěch.506 V této věci MAV MB na svém návrhu 

netrval a od dalšího trestního řízení bylo upuštěno. Taktéž u Hermana Jahna. 

 

8.1.1. Výsledky statistické analýzy u MLS Mladá Boleslav v roce 

1948 
Je nutné konstatovat, že spisy MLS Mladá Boleslav obsahují pro rok 1948 

málo dat pro statistickou analýzu, neboť tento MLS projednal oproti jiným 

MLS málo případů v revizi retribuce. 

 

1. Jaký je poměr obviněných mužů a žen?  

Poměr se oproti předchozímu období nezměnil. V revizi retribuce bylo 

obviněno 45 mužů ku 11 ženám, tj. ženy tvořily pětinu všech obviněných. 

 

2. Jaký je poměr odsouzených mužů vs. odsouzené ženy? Obdobně u poměru 

zproštěných mužů a žen? 

Celkově bylo odsouzeno 20 mužů vůči pěti ženám (ženy tedy tvořily jednu 

pětinu odsouzených), zproštěno 17 mužů vůči čtyřem ženám (obdobně 

u zproštěných případů), viz tabulka č. 37. 

Tabulka č. 37 o počtu odsouzených a zproštěných mužů a žen  

u MLS Mladá Boleslav v roce 1948 

 Odsouzeni Zproštěni Celkem 
Muži 20 17 37 
Ženy 5 4 9 

                                                
 
506 SOA, Praha, fond Deník veřejného žalobce Mladá Boleslav, k. 19. Lst 196/48, Jan Holubetz. Dotaz z 14. 
srpna 1948. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3. Mělo pohlaví vliv na udělení trestu? 

Pro vyvození závěru je dat poměrně málo, lze však prohlásit, že ženy 

dostávaly mírnější tresty odnětí svobody než muži (v průměru šlo 5,4 roku 

u žen a 6 let u mužů). Tvrdší tresty nebyly mimo jednoho případu aplikovány. 

 

4. Kolik bylo souzeno Čechů, kolik Němců, ostatní národnosti?  

Nejvíce opět dle tabulky č. 35 bylo souzeno osob české národnosti, tj. 44 

případů (téměř 79 %), následuje národnost německá, tj. 11 osob, které zahrnují 

téměř 20 %. Tímto MLS byla stíhána i osoba ruské národnosti, viz tabulka č. 

38. 

 

Tabulka č. 38, která zachycuje počet souzených případů dle různých národností u 

MLS Mladá Boleslav v letech 1948 

Národnost Počet případů 

česká 44 

německá 11 

ruská 1 

Celkem 56 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5. Kolik bylo zproštěno Čechů, kolik Němců, kolik ostatních národností? 

Celkem bylo zproštěno 20 osob české národnosti, míra zproštění tak je 54 %, 

2 osoby německé národnosti, jehož míra zproštění odpovídá 22 %, jak 

znázorňuje tabulka č. 36.  

 

Tabulka č. 39, která zachycuje počet zproštěných Čechů, Němců a ostatních 

národností u MLS Mladá Boleslav v roce 1948 

Národnost Zproštění    

 Ne Ano Celkový součet Míra zproštění 

česká 17 20 37 54 % 

německá 7 2 9 22 % 
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ruská 1 0 1 0 % 

Celkový součet 30 26 56  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6. Měla vliv národnost na délku trestu? 

Proti předchozímu období dochází k narovnání délky trestů odnětí svobody 

na přibližně stejnou úroveň (průměrná doba odnětí svobody na 5,4 roku 

u Čechů a 5,76 roku u Němců). U tvrdých trestů byla v případě doživotí stejná 

míra použití (tj. 2 %), a s pouze drobnou odchylkou v případě trestů smrti 

aplikovaných v případě Němců ve 4 % případů a Čechů ve 3,2 % případů. 

 

7. Jaké trestné činy byly nejčetnější? 

Mezi nejčetnějšími paragrafy, pro které byli obžalovaní trestně stíháni, je 

udavačství (25 případů), následuje propagace nacismu a fašismu (23 případů), 

konečně následuje činovnictví ve zločinecké organizaci (8 případů), zločin 

proti osobám dle § 7 zákona o revizi (7 případů, zahrnuje všechny odstavce), 

viz tabulka č. 40.  

 

Tabulka č. 40, které znázorňují nejčetnější případy u MLS Mladá Boleslav 

v roce 1948 

Paragraf Počet případů 
11 25 

3 (1) 23 
3 (2) 8 

7 7 
1 4 
2 4 
10 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

8. Jaké byly nejčetnější paragrafy, na základě kterých byl obžalovaný odsouzen? 

Nejvíce obžalovaných (viz tabulka č. 41) bylo odsouzeno pro propagaci 

nacismu a fašismu (12 případů), následovalo udavačství (11 případů), 

činovnictví ve zločineckých organizacích (4 osob), zločin proti státu dle § 1 
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(3 případy), zločin proti osobám dle § 5 odst. 2 písm. a (jeden případ nezjištěn) 

u dvou osob a konečně dva případy účastenství.  

Tabulka č. 41, která zahrnuje četnost paragrafů odsouzených u MLS 

Mladá Boleslav v roce 1948 

Paragraf Počet 
3 (1) 12 
11 11 

3 (2) 4 
1 3 

5 (2) 3 
7 2 
2 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

9. Jaký byl nejčetnější paragraf, na základě kterých byl obžalovaný zproštěn? 

Opět nejvíce osob bylo zproštěno pro zločin udavačství (14 případů), 

propagaci nacismu a fašismu (šest případů), zločiny proti osobám (šest 

případů), účastenství a činovnictví ve zločineckých organizací zahrnuje pouze 

dva případy. 

Tabulka č. 42, který zahrnuje četnost případů, podle nichž byl 

obžalovaný zproštěn u MLS Mladá Boleslav v roce 1948 

Paragraf Počet 
11 14 

3 (1) 6 
7 (1) 3 
7 (3) 2 
3 (2) 1 

2 1 
10 1 
7 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

10. Jaké připadaly varianty u vyneseného rozhodnutí?  

Nejvíce případů bylo odsouzeno k dočasnému trestu na svobodě (22 případů), 

hned za tím následuje 21 zproštěných případů, pět bylo zastaveno, čtyři 

přerušeny a zbylé případy zahrnovaly jeden případ doživotí, u dvou bylo 

upuštěno od potrestání, u jednoho revize nečiněna. 
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Tabulka č. 43, která zahrnuje varianty u vyneseného rozhodnutí MLS Mladá 

Boleslav v roce 1948 

Výrok Počet 
doživotí 1 

dočasný trest na svobodě 22 
přerušeno 4 
upuštěno 2 

revize nečiněna 1 
zastaveno 5 
zproštěn/a 21 
Celkem 56 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

11. Jaký byl průměrný dočasný trest na svobodě (trest odnětí svobody)? 

Průměrný trest na svobodu byl 6 let. Pokud započítáme doživotí jako 35 let, 

pak se průměr zvyšuje na 7,2 roku. 

 

12. V kolika případech došlo ke „správnému“ vytvoření senátů k omezení vlivu 

různých politických stran? 

Nebylo možné vyřešit. Chyběla data. 

 

13. Pokud byl senát seřazen jinak s převahou nějaké politické strany, přehlasovali 

soudci z lidu předsedu senátu? Anebo správně složený senát spíše přehlasoval 

předsedu bez ohledu na politický klíč? 

Nebylo možné vyřešit. Nebyla data. 

14. Kolikrát byl předseda senátu přehlasován?  

Celkem byli předsedové senátu přehlasováni pouze v 8 případech, což 

odpovídá 18 % a 38 případů nebylo přehlasováno, to odpovídá 82,6 %, jak je 

vidět z tabulky č. 44. 

 

Tabulka č. 44, která zahrnuje případy přehlasování předsedy u MLS 

Mladá Boleslav 1948 

Přehlasovaný předseda Počet případů 

ANO (všechna) 8 

NE (všechna) 38 
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Celkový součet 46 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

15. Kolik procentuálně bylo přehlasováno předsedů v otázce viny? 

Jednalo se o jednu čtvrtinu (2 případy) oproti šesti případům, který zahrnují 

¾ případů. Je nutné ovšem znovu upozornit, že se zde posuzuje opravdu malé 

množství dat. 

 

Tabulka č. 45, která zahrnuje přehlasování předsedy v otázce viny a trestu u MLS 

Mladá Boleslav v roce 1948 

Přehlasovaný předseda Počet případů 

ANO (trest) 6 

ANO (vina) 2 

Celkový součet 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

16. Kolik procentuálně bylo rozhodnuto majoritně? 

Majoritně bylo rozhodnuto 13 procent případů, zbylé byly vyřešeny 

jednohlasně, jak je vidět z tabulky č. 46. 

 

Tabulka č. 46, která zahrnuje varianty, v nichž předseda nebyl přehlasován u 

MLS Mladá Boleslav v roce 1948 

Přehlasovaný předseda Počet případů 

NE (J) 33 

NE (trest) 3 

NE (vina) 2 

Celkový součet 38 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

8.2. Revize retribuce u MLS Kutná Hora 
U MLS Kutná Hora se v roce 1948 obměnilo personální složení výrazněji než 

u MLS Mladá Boleslav a personální obsazení tohoto soudu bylo opravdu velmi těžko 
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dohledatelné. Autor původní kvalifikační práce k MLS Kutná Hora507 personální opatření 

k tomuto soudu také nenalezl informace o tom, kdo vlastně rozhodoval o vině a trestu, 

kdo podával obžalobu a vycházel pouze ze spisů, v nichž byla často zapsána pouze 

příjmení. 

Původní počet 14 soudců z povolání byl snížen na šest, 30 veřejných žalobců byl 

ponížen taktéž na šest a počet soudců z lidu se ustálil na 70. Odpovídalo to programu 

nově zřízeného Okresního akčního výboru v Kutné Hoře, který chtěl okamžitě provést 

očistu Krajského soudu v Kutné Hoře.508  

Novým přednostou MLS Kutná Hora se místo JUDr. Jaroslava Zvěřiny stal JUDr. 

Karel Kejval, krajský soudce v Kutné Hoře, novým soudcem z povolání František Štulc, 

taktéž krajský soudce v Kutné Hoře, dr. Vlastimil Trnka, okresní soudce v Poděbradech, 

Heřman Volf, přednosta Okresního soudu v Chotěboři. Obdobně došlo k obměně též 

u veřejných žalobců, neboť se zde objevily tři nové osoby. 

Bylo možné se alespoň dozvědět, co se stalo s původním náměstkem přednosty 

MLS Kutná Hora. Jan Schöldbauer byl v důsledku opatření akčního výboru justičních 

zaměstnanců v Kutné Hoře a podle příkazu Okresního akčního výboru v Kutné Hoře 

ze 4. března 1948 dekretem prezídia Krajského soudu v Kutné Hoře z 8. března 1948 

poslán okamžitě na dovolenou, tím dnem byl zároveň i zproštěn služby u zdejšího 

krajského soudu.509  

 

Tabulka č. 47 zachycující personální složení MLS Kutná Hora v roce 1948 

Personální složení MLS Kutná Hora v letech 1948 
Soudci z povolání 6 
Veřejní žalobci  6 
Soudci z lidu 70 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

MLS Kutná Hora musel v revizi projít 319 případů. Nové případy čítaly 164 kauz, 

60 případů bylo revidováno buď v otázce viny, či trestu, u jednoho případů to nebylo 

možné zjistit a zbylých 94 bylo vyřízeno jiným způsobem (zastaveno, přerušeno, či revize 

vůbec nečiněna). 

                                                
 
507 Srov. KOULA, Lukáš. c. d.	
508	KAMENÁŘ, Jan. c. d., s. 31.	
509 SOA Praha, fond Krajský soud Kutná Hora Pres. 1948 (sk. 20), k. 11. Zpráva Okresního soudu v Kutné 
Hoře pres. 48-4/48 z 10. března 1948. 
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Tabulka č. 48, která znázorňuje počet revidovaných a nových případů  

u MLS Kutná Hora v roce 1948  

Revize Počet 
NE 164 

ANO 60 
N/A 1 

Celkem 225 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Bohužel spisy i Deník veřejného žalobce u MLS Kutná Hora v roce 1948 

neobsahují bližší informace o zásazích OAV NF, podle nichž by bylo možné zjistit, na 

jakých případech byl zájem pro projednání. Které kauzy byly projednány z iniciativy 

veřejného žalobce, které z OAV NF. 

 

8.2.1. Výsledky statistické analýzy u MLS Kutná Hora v roce 1948 
 

1. Jaký je poměr obviněných mužů a žen?  

U MLS Kutná Hora v revizi retribuce byl opět výrazný nepoměr mezi počtem 

obviněných mužů a žen. Poměr obviněných mužů a žen 265 ku 54, což 

vychází téměř pět ku jedné, jak vyplývá z tabulky č. 49. 

 

Tabulka č. 49, která znázorňuje poměr všech obviněných mužů a žen  

u MLS Kutná Hora v revizi 1948 

Pohlaví Celkem obviněných 
muži 265 
ženy 54 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2. Mělo pohlaví vliv na udělení trestu? 

Ano. Žena měla šanci, že bude zproštěna 39 %, a muž pouze 29 %. Muži byli 

tedy častěji odsouzeni než ženy. Rozdíl je tedy statisticky signifikantní. 

 

3. Kolik bylo souzeno Čechů, kolik Němců, ostatní národnosti?  

V revizi retribuce u MLS Kutná Hora bylo souzeno 80 % Čechů, devět procent 

Němců, u deseti procent nebylo možné bezpečně zjistit národnost. Dva 
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případy nebylo možné identifikovat, zda se jedná o Čecha nebo Němce, zbylé 

tři případy byly osoby polské, slovenské a rusínské národnosti. To vše vyplývá 

z tabulky č. 50. 

 

Tabulka č. 50, která obsahuje informace o národnostech obviněných  

u MLS Kutná Hora v revizi retribuce 1948 

Národnost Počet 
česká 254 
N/A 31 

německá 29 
česká/německá 2 

polská 1 
slovenská 1 
rusínská 1 
Celkem 319 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. Kolik bylo odsouzeno či zproštěno Čechů, kolik Němců, kolik ostatních 

národností? 

Z 254 Čechů bylo 97 odsouzených, 90 zproštěných a do ostatních rozhodnutí 

spadalo 67 případů. Celkem 18 případů bylo odsouzeno, 5 zproštěno a 1 

případ vyřešen jiným způsobem. Zbylé národnosti jsou uvedeny v tabulce č. 

51: jeden Polák odsouzen, Rusín zproštěn, případ obžalovaného Slováka byl 

vyřešen jinak. Podíváme-li se na vliv národnosti na finální rozhodnutí: u 

Čechů byla možnost, že bude obžalovaný zproštěn 35,4 %, u Němců to bylo 

pouhých 17 %. U ostatních obžalovaných je málo informací pro statistickou 

analýzu. 

Tabulka č. 51, která znázorňuje varianty rozhodnutí podle národností u revize 

retribuce MLS Kutná Hora v roce 1948 

Národnost 	 	 	 	
	 Odsouzení Ostatní Zproštění Celkem 

polská 1 0 0 1 
česká 103 61 90 254 

česká/německá 1 1 0 2 
německá 18 6 5 29 

N/A 1 27 3 31 
rusínská 0 0 1 1 
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slovenská 0 1 0 1 
Celkem 124 102 99 319 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5. Měla vliv národnost na délku trestu? 

Ano, byť musíme brát v úvahu malý vzorek zkoumaných dat. Průměrná délka 

dočasného trestu na svobodě byla u Čechů tři roky a osm měsíců. U Němců 

čtyři roky a deset měsíců. „Tvrdé tresty“ jsou u Čechů zastoupeny jedním 

doživotím a u Němců jedním trestem smrti. Z takto malého vzorku je obtížně 

usuzovat konkrétní závěry, ale vzhledem k výrazně menšímu počtu souzených 

Němců se dá konstatovat, že „tvrdý“ trest častěji obdržel Němec. Závěrem 

s ohledem na průměrnou délku trestu na svobodu lze konstatovat, že národnost 

měla vliv na výši trestu, v neprospěch Němců. 

 

6. Jaké trestné činy byly nejčetnější? 

Nejvíce osob bylo stíháno u MLS Kutná Hora v revizi retribuce pro 

udavačství, celkem 104 případů. Dalším nejčetnějším trestným činem byla 

propagace nacismu, tj. 95 případů, zločin proti osobám dle § 5 odst. 2 písm. a 

velkého retribučního dekretu v počtu 53 případů a činovnictví zahrnulo 22 

případů. Viz tabulka č. 52. 

  

Tabulka č. 52, která znázorňuje nejčetnější paragrafy, pro které byly osoby 

stíhány u MLS Kutná Hora v roce 1948 

Paragraf Počet 
obvinění 

11 104 
3 (1) 95 
5 (2a) 53 
3 (2) 22 
10 15 
1 15 
2 13 

7 (1) 12 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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7. Jaký byl nejčetnější paragraf, na základě kterých byl obžalovaný odsouzen? 

Nejčetnějším paragrafem, pro něž byl obžalovaný odsouzen, patří propagace 

nacismu (53 případů), po něž hned následuje udavačství (43 případů), zločin 

proti osobám dle 5 odst. 2 písm. a) velkého retribučního dekretu (18 případů), 

činovnictví a účastenství ve zločineckých organizacích (14 a 10 případů). 

 

Tabulka č. 53, znázorňující počet nejčetnějších paragrafů, dle nichž byl 

obžalovaný odsouzen v roce 1948 

Paragraf Počet 
3 (1) 53 
11 43 

5 (2a) 18 
3 (2) 14 

2 10 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

8. Jaký byl nejčetnější paragraf, na základě kterých byl obžalovaný zproštěn? 

Pro udavačství bylo zproštěno 69 případů, propagace nacismu a fašismu 50 

případů, zločiny proti osobám dle § 5 odst. 2 písm. a) velkého retribučního 

dekretu 41 případů, zločiny proti majetku v počtu 12 případů a účastenství ve 

zločineckých organizacích 9 případů. Zločiny proti osobám dle § 7 odst. 1 

zmiňovaného dekretu se vyskytly v osmi případech, pokud zahrneme i další 

případy nedefinovanými odstavci, tak se dostaneme na číslo 12.  

 

Tabulka č. 54, pro něž byli obžalovaní zproštěn u MLS Kutná Hora v roce 1948 

Paragraf Počet 
11 69 

3 (1) 50 
5 (2a) 41 

10 12 
3 (2) 9 
7 (1) 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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9. Jaké připadaly varianty u vyneseného rozhodnutí?  

Nejvíce osob v počtu 122 bylo odsouzeno k dočasnému trestu na svobodě, což 

odpovídá 38 %. Následuje 99 zproštěných případů (téměř jedna třetina), 

74 zastavených (23,20 %) a následně přerušeno 5,6 % případů. Zbylé případy 

zahrnuje jeden doživotní trest, jeden trest smrti, u čtyř případů nebyla později 

vůbec činěna revize. 

 

Tabulka č. 55 znázorňující varianty vyneseného rozhodnutí  

u MLS Kutná Hora v roce 1948 

Výrok Počet případů %  
doživotí 1 0,31 % 

dočasný trest 
na svobodě 122 

38,24 % 
přerušeno 18 5,64 % 

revize 
nečiněna 4 1,25 % 

smrt 1 0,31 % 
zastaveno 74 23,20 % 
zproštění 99 31,03 % 
Celkem 319   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

10. Jaký byl průměrný dočasný trest na svobodě? 

Průměrný trest na svobodě byl čtyři roky a jeden a půl měsíce. 
 

11. V kolika případech došlo ke „správnému“ vytvoření senátů k omezení vlivu 

různých politických stran? 

Tato otázka nemohla být zodpovězena, protože neexistují data k tomuto 

období.  

 

12. Pokud byl senát seřazen jinak s převahou nějaké politické strany, přehlasovali 

soudci z lidu předsedu senátu? Anebo správně složený senát spíše přehlasoval 

předsedu bez ohledu na politický klíč? 

Obdobně jako otázka č. 11. 

 

13. Kolikrát byl předseda senátu přehlasován?  



 
 

202 

Předseda senátu byl v roce 1948 u MLS Kutná Hora přehlasován jen 

v necelých 7 % případů, u zbylých 90 % bylo rozhodnutí buď jednohlasné, 

nebo rozhodnuté většinou hlasů. 

 

Tabulka č. 56, která znázorňuje počet případů přehlasování předsedy u MLS 

Kutná Hora v roce 1948 

Přehlasovaný předseda Počet 
NE 201 

ANO 15 
N/A 7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

14. Kolik procentuálně bylo přehlasováno předsedů v otázce viny? 

Z těch několika málo případů bylo přehlasováno v otázce viny 10 případů, 

v otázce trestu 5. Je ovšem nutné opět zkonstatovat, že se jedná o malý vzorek 

dat. 

Tabulka č. 57, která znázorňuje počet přehlasovaných případů v otázce viny  

a trestu u MLS Kutná Hora v roce 1948 

Přehlasovaný předseda Počet 
ANO (trest) 5 
ANO (vina) 10 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

15. Kolik procentuálně bylo rozhodnuto majoritně? 

V roce 1948 bylo rozhodnuto v 98 procentech jednohlasně, zbylé 2 procenta 

zahrnují případy, ve kterých nedošlo k jednohlasnému rozhodnutí anebo tato 

informace není známa, viz tabulka č. 58. 

 

Tabulka č. 58, která znázorňuje počet případů rozhodnutých jednohlasně  

a většinou u MLS Kutná Hora v roce 1948 

 

Přehlasovaný předseda Počet 
NE 1 

NE (J) 197 
NE (N/A, většina) 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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8.1. Zhodnocení revize 
Pro otázku revize je vhodné zapojit i data k MLS Praha. U MLS Praha bylo 

od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 bylo odsouzeno k dočasným trestům na 

svobodě podle zákona o revizi 332 osob, podle nichž bylo celkem uloženo 1914 roků a 7 

měsíců. Z toho nejvíce bylo uloženo Čechům a Slovákům, tj. 1462 roků a 4 měsíce, 

Němcům 444 let a 3 měsíce a ostatním národnostem 8 let. V době od 8. dubna 1948 do 

31. prosince 1948 bylo souzeno celkem 9 osob jiné národnosti než české, slovenské nebo 

německé s tímto výsledkem: 5 osob zproštěno, 4 osoby odsouzeny k dočasným trestům 

na svobodě s celkovou dobou dočasného trestu na svobodě 15 let.  

Veřejný žalobce u MLS v Praze předložil v téže době tamnímu soudu celkem 1 

106 trestních případů k projednání, z toho bylo po nařízeném hlavním přelíčení 

projednáno celkem 935 případů s 1065 osobami, z čehož 893 bylo Čechů (688 mužů, 205 

žen), 6 Slováků (pět mužů a jedna žena), 157 Němců (126 mužů a 31 žen) a 9 osob jiných 

národností (bez určení poměru žen a mužů). 

 

Tabulka č. 59 o průběhu revize retribuce u MLS Praha v roce 1948 

 Muži Ženy Celkem 
Češi 688 205 893 

Slováci 5 1 6 
Němci 126 31 157 

jiné 
národnosti N/A N/A 9 

Zdroj: zpráva prezídia MLS Praha510 

 

 U MLS Praha v roce 1948 téměř u poloviny všech případů byl vynesen dočasný 

trest na svobodě (530 případů, tj. 49,8 %), téměř polovina osob byla zproštěna (475 

případů, tj. 44,6 %) a další případy již byly ve výrazné menšině (29 doživotních trestů, u 

18 došlo k upuštění od uložení trestu, u sedmi byl vynesen trest smrti, pět bylo jinak 

vyřízeno a 1 postoupen řádnému soudu). 

 

 

 

                                                
 
510 SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud v Praze, Pres., k. 19. Pres. 4-23/49. Zpráva prezídia MLS 
Praha z 5. ledna 1949. 
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Tabulka č. 60 s tresty vynesenými u MLS Praha v roce 1948 

  Počet případů 
Smrt 7 

Doživotí 29 
Dočasný trest na svobodě 530 
Upuštěno od potrestání 18 

Zproštěno 475 
Postoupeno řádnému soudu 1 

Jinak vyřízeno 5 
Celkem 1065 

Zdroj: zpráva prezídia MLS Praha511 
 

Ze sondy s 121 případy vyplývá, že opět stíhaní muži převyšovali počet stíhaných 

žen, ale i počet zproštěných a odsouzených žen. Revize retribuce byla opět výrazně česká 

(85 %) a až 88 % Čechů bylo zproštěno, u Němců se jednalo pouze o 6 % (ale jednalo 

se pouze o 4 případy). Nejčetnějším paragrafem opět bylo udavačství, následovala 

propagace nacismu a majetkový trestný čin dle § 10 velkého retribučního dekretu. 

Personální obsazení MLS v Mladé Boleslavi v roce 1948 se téměř nezměnilo, 

pouze byl snížen personální stav. Nově měl tento soud spolupracovat s Akčními výbory 

Národní fronty. Okresní akční výbor Národní fronty v Mladé Boleslavi trval na šesti 

případech vhodných pro revizi. Pouze u jednoho případu došlo k zpřísnění původního 

trestu, tudíž se tento vliv na konečné rozhodnutí neprojevil. Poměr obviněných mužů 

a žen se oproti předchozímu období nezměnil. Bylo opět souzeno více Čechů než Němců 

a existovala zde větší míra zproštění pro Čechy než pro Němce. Na četnosti trestných 

činů se nezměnilo téměř nic. Snížil se počet odsouzených osob k dočasnému trestu 

na svobodě na 39 % obžalovaných, oproti tomu byl zvýšen počet zproštěných osob 

na 37,5 %. Průměrný trest na svobodě se zvýšil na 6 let, po započítání doživotního trestu 

se zvýšil na 7,2 roku. Otázka apolitičnosti nebyla řešena a výrazně se zvýšil počet 

přehlasovaných případů na 18 %, došlo zároveň i k výraznému zvýšení jednohlasných 

rozsudků na 72 %. 

 Na výrazném personálním obsazení Mimořádného lidového soudu v Kutné Hoře 

v roce 1948 měl přímý vliv nově zřízený Okresní akční výbor v Kutné Hoře, který 

se zasadil o provedení očisty Krajského soudu v Kutné Hoře. Bohužel nebylo možné 

                                                
 
511 SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud v Praze, Pres., k. 19. Pres. 4-23/49. Zpráva prezídia MLS 
Praha z 5. ledna 1949. 
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zjistit přímý vliv Akčních výborů Národní fronty na vybírání případů. Opět se vyskytl 

výrazný nepoměr mezi počtem obviněných mužů a žen, žena znovu měla větší šanci 

na zproštění. Národnost měla vliv na počet zproštěných případů obdobně jako 

v předchozím období, stejně tak měla vliv i na délku trestu. Udavačství stejně jako 

v předchozím období opět patřilo mezi nejčetnější trestné činy obžaloby. V případě 

odsouzení, ale i zproštění bylo nejčetnějším paragrafem propagace nacismu. Snížil se 

dočasný trest na svobodě na 4,13 roku. Více jak jedna třetina osob byla odsouzena 

k dočasnému trestu na svobodě, zproštění bylo druhým nejčastějším rozhodnutím. 

Apolitičnost senátu zde opět nebyla řešena. Vliv laického prvku se nepatrně zvýšil, ale 

téměř 89 % rozsudků bylo jednohlasně rozhodnuto. 

U těchto dvou mimořádných lidových soudů bylo tedy zjištěno, že laický prvek 

neměl takový význam, s jakým zákonodárci původně počítali. Soudci si vystačili 

s jednoduššími skutkovými podstatami, jakými bylo udavačství, propagace nacismu 

a účast či činovnictví ve zločineckých organizací. Bylo zde odsouzeno více mužů než 

žen, ženy měly větší šanci pro zproštění. Bylo sice více stíháno Čechů než Němců, ale 

národnost měla vliv na finální rozhodnutí v neprospěch Němců. 
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9. Závěrem 
Dizertační práce měla za cíl statisticky zpracovat MLS Mladá Boleslav a MLS 

Kutná Hora, statisticky zpracovat data z jejich působení a doplnit o sondu z MLS Praha. 

Z toho důvodu bylo vybráno i téma této práce, jelikož se fondy těchto soudů nachází 

ve Státním oblastním archivu v Praze. Jsem si vědoma toho, že tehdy na území středních 

Čechách působily i jiné MLS (např. Benešovsko spadalo pod MLS Tábor).  

Ani jeden z těchto MLS nebyl dosud zpracován na úrovni monografie ale pouze 

jako kvalifikační práce. Při studiu byly využity archivní materiály, zejména ze SOA 

Praha, a dostupná literatura. Cílem této dizertační práce bylo nejenom vytvořit jmenné 

seznamy, které budou sloužit jako pomůcka pro badatele ke stejnojmenným fondům, ale 

zároveň byla vytvořena transparentní metodika, podle které se při vypisování postupovalo 

a může postupovat i v budoucnosti při vytváření nových seznamů k jiným MLS.  

Rešerše dat byla znesnadněna kvůli chybějícím dokumentům, nekvalitnímu 

papíru, rozporuplným údajům v různých dokumentech, ale hlavně pro nepečlivost 

zapisovatelů. Kritická situace je hlavně u MLS Kutná Hora, u jehož není možné ani 

konstatovat přesný počet chybějících spisů, zápisy v deníku veřejného žalobce neobsahují 

tolik informací jako u MLS Mladá Boleslav. 

Díky vytváření těchto pomůcek bylo možné odpovědět na výzkumné otázky, které 

přinesly zajímavé závěry, jež mohou být doporučením pro současnou rekodifikaci 

trestního řádu. Konkrétní výsledky statistiky byly shrnuty v kapitolách 7.6 a 8.1.  

Přísnost a tvrdost českého retribučního soudnictví je klíčovou otázkou, kterou 

si pokládají čeští a zahraniční historici. Ovšem nejsou schopni nalézt jednoznačnou 

odpověď. Vždy je nutné si zvolit hledisko, podle kterého budeme toto soudnictví 

posuzovat. B. Frommer vychází z toho, že české retribuční soudnictví bylo nejpřísnější, 

protože bylo vykonáno přes 90 % vynesených trestů smrti, došlo k omezení práv 

obhajoby a k nemožnosti podat odvolání. I. Deák zase usuzuje přísnost podle počtu 

stíhaných osob revolučními soudy.  

Jakékoliv soudnictví nelze posuzovat jenom podle samotné litery zákona. 

Je nezpochybnitelné, že velký retribuční dekret byl přísnější než prvorepubliková úprava, 

stanovoval přísnější sazby a nové skutkové podstaty. Pokud by byl srovnán s trestními 

sazbami ve slovenském retribučním nařízení, které rozlišovalo pět trestných činů, bylo 

slovenské nařízení přísnější, protože u tří z pěti skutkových podstat byl stanoven trest 

smrti jako absolutně určitá sankce, tedy bez možnosti ji alternovat jiným trestem. Mimo 
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to se na Slovensku rozběhlo retribuční řízení dříve než v českých zemích a vláda USA 

žádala o odložení výkonu trestu smrti kvůli výslechu důležitých válečných zločinců pro 

přípravu velkých procesů v Norimberku.  

Dále z výnosů pověřenectva spravedlnosti vyplývá, že zpočátku bylo omezeno 

právo na obhajobu, poněvadž „povereníctvo pre pravosúdie“ rozeslalo všem okresním 

lidovým soudům a Národnímu soudu seznam obhájců oprávněných obhajovat před těmito 

soudy. Jiné osoby, které nebyly uvedené v seznamu anebo se nemohly prokázat zvláštním 

dekretem, nemohly být připuštěny k obhajobě. To pozdrželo činnost zejména menších 

okresních lidových soudů, jak je vidět ze zpráv zaslaných zmiňovanému pověřenectvu. 

U ministerstva spravedlnosti žádné obdobné výnosy nebyly dohledány. 

Z výše uvedeného vyplývá, že samotné posuzování zákona nestačí a je nutné se 

podívat do praxe mimořádných lidových soudů. Z praxe a zpráv přednostů všech tří 

mimořádných lidových soudů zmiňovaných v této práci jasně vyplývá, že bylo nutné 

jednak zohlednit dobu, kdy byl vynesen rozsudek, jednak i lidový prvek při rozhodování 

o vině a trestu. V prvních týdnech retribuce byly vynášeny přísnější tresty nejenom jako 

reakce na okupaci, ale i kvůli nemožnosti obhajoby se včas připravit na hlavní přelíčení. 

Zpočátku soudci dále kvalifikovali podobné skutky jako jiné trestné činy, než je 

subsumovali v další fázi, což mohlo a zřejmě mělo vliv na výši uloženého trestu. Pro 

potvrzení této hypotézy ovšem bylo málo dat.  

U těchto MLS byli souzeni zejména muži. I když velký retribuční dekret cílil na 

potrestání nacistických zločinců a až v druhé fázi na československé občany. V praxi byli 

stíháni spíše Češi než Němci zejména kvůli odsunu Němců z československého území, 

ale pakliže byli odsouzeni Němci, pak k přísnějším trestům. Ale ani to nemůže vést 

k závěru, že by tyto mimořádné lidové soudy přísněji trestali Němce. Při interpretaci 

těchto dat bylo nutné zohlednit i trestné činy, ke kterým byli pachatelé odsouzeni. Pro 

Němce byl typičtější trestný čin účastenství a činovnictví ve zločineckých organizacích, 

v nichž pachatelé zpravidla spáchali ještě další trestné činy a tím se zvyšovala výše 

průměrného trestu. Je to evidentní u odsouzených osob pro účastenství dle § 2 velkého 

retribučního dekretu, v nichž jasně převyšují Němci u obou mimořádných lidových soudů 

co do četnosti, ale i výše trestu.  

MLS Praha v podstatě nepřinesl nic překvapivého a okopíroval v podstatě data 

předchozích dvou MLS. Jediné překvapivé zjištění bylo u vynesených rozhodnutí v letech 

1946–1947, jelikož byla více jak polovina případů zastavena. Jelikož jsou interpretována 

data víceméně z roku 1946, dalo by se snadno dojít k závěru, že do retribuce zasáhl odsun. 
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Ale po zjištění národnosti obviněných se musí tento názor upravit, jelikož 70 % těchto 

osob bylo české národnosti, Němců bylo jen osm procent. Při bližším prozkoumání spisů 

bylo zjištěno, že se jedná o ty případy, které byly nedostatečně vyšetřeny vyšetřovacími 

komisemi okresních národních výborů a byly posléze na základě rozhodnutí veřejného 

žalobce zastaveny. 

Lidový prvek nepřinesl očekávané masové přehlasování předsedy senátu, protože 

z poradních protokolů vyplývá, že spíše senáty rozhodovaly jednohlasně. Ostatně 

přednostové MLS konstatovali, že záviselo vždy na jednotlivém soudci, zda byl 

dostatečně obratný a dokázal jasně vysvětlit případ soudcům z lidu či nikoliv. Výrazně se 

ovšem laický prvek projevil při rozhodování o výši trestu, protože byl často porušován 

zákon ve prospěch pachatele a trest byl snížen i bez splnění podmínek zákona.  

Je nutné ovšem konstatovat, že tyto závěry byly provedeny na základě dostupných 

archiválií. Pro vytvoření závěrů bylo nutné vycházet z předpokladu, že údaje zapsané 

ve spisech odpovídaly skutečnosti, i když tomu nemuselo tak být. Pochybnosti nejsou 

ohledně pravdivosti jednotlivých údajů, ale spíše o tom, co každý zapisovatel požadoval 

za důležité. Někteří zapisovatelé zaznamenávali každý důležitý detail, průběh hlasování 

o vině a trestu, jiní nezapsali žádné údaje a nechali protokol podepsat členy senátu a pak 

zapečetili. Další pochybení vychází ze spisů u MLS Kutná Hora v roce 1948, poněvadž 

zapisovatelé rezignovali na zapisování jmen veřejných žalobců, obhájci byli zapisováni 

pouze příjmením a často neseděla jména, která byla zapsána zkomoleně.  

Zkušenosti se soudci z lidu se lišily podle mimořádného lidového soudu. Někteří 

přednostové vyzdvihovali jejich účast, jiní ovšem považovali tento prvek za revoluční 

a nevhodný pro řádné trestní řízení. Mezi nevýhody zařadili neschopnost pochopit 

komplikovanější skutkové podstaty, které jim musely být vysvětleny, což prodloužilo 

poradu a vynesení rozsudku. Jiní si stěžovali na jejich liknavost při výkonu této funkce, 

které spočívalo například v nedostavení se k hlavnímu přelíčení bez omluvy. To bylo 

pravděpodobně důsledkem absence sankce za nedodržování povinností soudce z lidu. 

Tato sankce byla do velkého retribučního dekretu vložena až na počátku roku 1947, kdy 

se retribuce blížila ke svému konci.     

Někteří soudci z povolání kritizovali u laiků snadnou ovlivnitelnost, která byla 

zapříčiněná ani ne tak přímým vlivem politických stran, jako neobjektivním posouzením 

jednotlivých kauz v tisku. Tzv. soudničky byly zpravidla psány z údajů obžaloby stylem, 

který pachatele odsuzoval dříve, než proběhlo hlavní přelíčení. Soudci z lidu pak mohli 
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být zaujatí dříve, než se dostavili do jednací síně, což ostatně potvrzují zprávy přednostů 

MLS.  

Docházím tedy k názoru, že zachování laického prvku v trestním řízení není 

vhodné. Problémy, které se při spolupráci s laiky tehdy vyskytovaly, přetrvaly dodnes. 

Účast přísedících je spíše formální a pasivní. Soudce profesionál musí před každým 

přelíčením přísedící seznámit s právní úpravou, což trestní řízení zdržuje. Kvalitních 

aktivních přísedících je nedostatek. Po druhé světové válce se navíc mezi soudci z lidu 

vyskytovali i ti, kteří prošli koncentračními tábory či jinými útrapami a měli zájem na 

spravedlivé posouzení jednotlivých případů, tato varianta v dnešní době odpadá.  Pokud 

by tento institut měl být v trestním řízení zachován, bylo by vhodné doporučit změnit 

způsob výběru přísedícího.512 Ostatně cílem by mělo být zejména přinesení zkušeností 

laiků z praxe, které mohou soudci z povolání využít při rozhodování o vině a trestu.  

 

  

                                                
 
512 Konkrétní návrhy formulovala Ilona Lankašová v zajímavé bakalářské práce, která sama působila jako 
přísedící v trestním senátu u Okresního soudu v Hradci Králové. LANKAŠOVÁ, Ilona. Úloha přísedících 
v trestním řízení po roce 1948 do současnosti. Brno, 2012. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. 
Právnická fakulta. Vedoucí práce prof. JUDr. Jaroslavu Fenykovi, Ph.D., DSc. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/th/345112/pravf_b/Bakalarska_prace_Lankasova_Ilona_345112.pdf. 
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Tabulka č. 60 s tresty vynesenými u MLS Praha v roce 1948 
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13. Přílohy 
Příloha 1 

Obvod MLS Mladá Boleslav. Soudní okresy byly zakresleny díky mapovým 

podkladům v aplikaci http://historickygis-

cuni.opendata.arcgis.com/datasets/462a414ace3a4df1bf25ca42b8d3cd00_5 a Procreate. 

 
 

 

 

10.  Bělá pod Bezdězem 

11.  Český Dub 

12.  Mladá Boleslav 

13.  Nové Benátky 

14.  Mnichovo Hradiště 

15.  Nymburk 

16.  Sobotka  

17.  Turnov 

18.  Železný Brod   
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Příloha 2 

Faktografie k MLS Mladá Boleslav. Údaje pochází z fondu MLS Mladá Boleslav (SOA 

Praha), srov. fond Ministerstvo spravedlnosti, k. 1942.  

 
Sídlo soudu: Mladá Boleslav 

Další sídla: Nymburk, Železný Brod, Turnov 

Datum prvního rozsudku: 08. 10. 1945 

Datum posledního rozsudku: 03. 05. 1947 

Datum prvního rozsudku v revizi: 16. 04. 1948 

Datum posledního rozsudku v revizi: 28. 12. 1948 

Počet případů vyřízených do 4. 5. 1947:  612 (srov. 609) 

Počet rozsudků smrti do 4. 5. 1947: 21 (z toho jeden nevykonán) 

Počet trestů doživotního žaláře: 13 

Dočasný trest na svobodě: 307 

Upuštěno od potrestání: 14 

Zproštěné osoby: 204 

Případy postoupené řádným soudům: 11 

Počet obviněných mužů: 487 

Počet obviněných žen: 124 

Počet odsouzených mužů: 254 

Počet odsouzených žen: 58 

Počet zproštěných mužů: 149 

Počet zproštěných mužů: 54 

Počet stíhaných Čechů: 395 

Počet stíhaných Němců: 196 
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Příloha 3 

Faktografie k revizi retribuce u MLS Mladá Boleslav. Údaje pochází z fondu MLS 

Mladá Boleslav (SOA Praha). 

 
Datum prvního rozsudku v revizi: 10. 03. 1948 

Datum posledního rozsudku v revizi: 31. 12. 1948 

Počet případů vyřízených  

do 31. 12. 1948:  56 

Počet rozsudků smrti: 1 

Počet trestů doživotního žaláře:  1 

Dočasný trest na svobodě: 22 

Upuštěno od potrestání: 2 

Zproštěné osoby: 21 

Případy postoupené řádným soudům: 0 

Počet obviněných mužů: 45 

Počet obviněných žen: 11 

Počet odsouzených mužů 20 

Počet odsouzených žen: 5 

Počet zproštěných mužů: 17 

Počet zproštěných žen: 4 

Počet stíhaných Čechů: 44 

Počet stíhaných Němců: 11 
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Příloha 4 

Obvod MLS Kutná Hora. Soudní okresy byly zakresleny díky mapovým podkladům v 

aplikaci http://historickygis-

cuni.opendata.arcgis.com/datasets/462a414ace3a4df1bf25ca42b8d3cd00_5 a Procreate.

 
 

 

 

 

 

 

 
  

1. Čáslav 9.   Kutná Hora 

2. Dolní Kralovice 10. Ledeč nad Sázavou 

3. Habry 11. Poděbrady 

4. Havlíčkův Brod 12. Polná 

5. Humpolec 13. Přibyslav 

6. Chotěboř 14. Štoky  

7. Kolín 15. Uhlířské Janovice 

8. Kouřim  
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Příloha 5 

Faktografie k MLS Kutná Hora v letech 1945–1947. Údaje pochází z fondu MLS Kutná 

Hora (SOA Praha), k. 1–131, srov. fond Ministerstvo spravedlnosti, k. 1942. 

 
Sídlo soudu: Kutná Hora 

Další sídla: Čáslav, Dolní Kralovice, Havlíčkův 

Brod, Humpolec, Chotěboř, Kolín, Ledeč 

nad Sázavou, Poděbrady, Polná, 

Přibyslav  

Datum prvního rozsudku: 20. 09. 1945 

Datum posledního rozsudku: 02. 05. 1947 

Počet případů vyřízených do 4. 5. 1947:  829 

Počet rozsudků smrti do 4. 5. 1947: 464 

Počet trestů doživotního žaláře: 13 

Dočasný trest na svobodě: 412 

Upuštěno od potrestání: 20 

Zproštěné osoby: 229 

Zastavené, či jinak ukončené případy 57 

Případy postoupené řádným soudům: 79 

Počet obviněných mužů: 634 

Počet obviněných žen: 154 

Počet odsouzených mužů: 163 

Počet odsouzených žen: 54 

Počet stíhaných Čechů: 533 

Počet stíhaných Němců: 224 
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Příloha 6 

Faktografie k revizi retribuce u MLS Kutná Hora. Údaje pochází z fondu MLS Kutná 

Hora (SOA Praha), k. 85–131.  

 
Revize retribuce  

Datum prvního rozsudku v revizi: 10. 03. 1948 

Datum posledního rozsudku v revizi: 31. 12. 1948 

Počet případů vyřízených do 31. 12. 

1948:  319 

Počet rozsudků smrti: 1 

Počet trestů doživotního žaláře:  1 

Dočasný trest na svobodě: 116 

Upuštěno od potrestání: 6 

Zproštěné osoby: 99 

Případy postoupené řádným soudům: 0 

Počet obviněných mužů: 265 

Počet obviněných žen: 54 

Počet odsouzených mužů: 78 

Počet odsouzených žen: 21 

Počet stíhaných Čechů: 254 

Počet stíhaných Němců: 29 
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Příloha 7 
 
Faktografie k MLS Praha. Údaje pochází z fondu Ministerstvo spravedlnosti, karton 

1942. 

 

Činnost MLS 1945–1947   

Sídlo soudu: Praha 

Datum prvního rozsudku:  

Datum posledního rozsudku:  

Počet případů vyřízených do 4. 5. 1947:   

Počet rozsudků smrti do 4. 5. 1947:  

Počet trestů doživotního žaláře:  

Dočasný trest na svobodě:  

Upuštěno od potrestání:  

Zproštěné osoby:  

Případy postoupené řádným soudům:  

Počet obviněných mužů:  

Počet obviněných žen:  
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Příloha 8 

Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, 

zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech513 

 

O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich 

zrádní spoluviníci na Československu. Porobení vlasti, vraždění, roztročování, loupení a 

ponižování, jehož obětí byl československý lid, a všechna ta stupňovaná německá 

zvěrstva, kterým bohužel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se občané 

českoslovenští, z nichž někteří zneužili při tom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodností, 

musí dojíti zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo 

vyvráceno z kořene. Proto ustanovuji k návrhu vlády toto: 

 

Hlava I. 

Zločiny proti státu 

 

§ 1 

Kdo se v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) dopustil na území republiky nebo 

mimo ně některého z těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 

1923, č. 50.: 

a) úkladů o republiku (§ 1), trestá se smrti; 

b) kdo se dopustil přípravy úkladů (§ 2), ohrožení bezpečnosti republiky (§ 3), prorady 

(§ 4, č. 1), zrady státního tajemství (§ 5 č. 1), vojenské zrady (§ 6, č. 1, 2 a 3) a násilí proti 

ústavním činitelům (§ 10, č. 1), trestá se těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí a za 

okolností zvláště přitěžujících smrtí. 

 

§ 2 

Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) byl členem organizací: Die 

Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deustchen Arbeitspartei (S. S.), nebo 

Freiwillige Schutzstaffeln (F. S.), nebo Rodobrany, nebo Szabadcsapatoku, nebo jiných 

zde nejmenovaných organizací podobné podoby, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji 

                                                
 
513 Účinnost velkého retribučního dekretu je zachycena od 9. července 1945 do 18. února 
1946. 
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trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let a za okolností zvláště 

přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí. 

 

§ 3 

 (1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 17) propagoval nebo podporoval 

nacistické nebo fašistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo 

divadlem, nebo na veřejném shromáždění schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu 

na území republiky, nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů 

a orgánů jim podřízených, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin 

těžkým žalářem od pěti do dvaceti let, spáchal-li však takový zločin v úmyslu, aby 

rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména 

československé mládeže, trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností 

zvláště přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí, nebo smrtí. 

(2) Kdo v téže době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) nebo Sudetendeutsche Partei (SdP) nebo Vlajka, 

Hlinkova nebo Svatoplukova Garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné 

povahy, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti 

do dvaceti let. 

 

§ 4 

Československý občan, který v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) v zahraničí 

rozvracel hnutí, směřující k osvobození republiky Československé v její předmnichovské 

ústavě a jednotnosti, anebo jinak vědomě poškozoval zájmy republiky Československé, 

zejména kdo ohrožoval bezpečnost občanů, pracujících pro osvobození republiky doma, 

trestá se, nedopustil-li se zločinu přísněji trestného, těžkým žalářem od pěti do dvaceti 

let. 

 

Zločiny proti osobám 
 

§ 5 

 (1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) dopustil se ve službách, nebo 

v zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho 

organizací, či členů, těchto zločinů: 
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a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí 

loupeží (§ 90), veřejného násilí nakládáním s člověkem jako s otrokem (§ 95), vraždy 

(§ 134–137), zabití (§ 140 a 141) a těžkého poškození na těle (§ 156), 

b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu vraždy (§ 278), úmyslného zabití 

(§ 279), těžkého ublížení na těle s následky smrtelnými (§ 306 a 307) a loupeže dětí (§ 

317), trestá se smrtí. 

(2) Kdo v téže době, za týchž okolností a za týmž účelem se dopustil těchto zločinů: 

a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí 

neoprávněným omezováním osobní svobody člověka (§ 93), veřejného násilí vydíráním 

(§ 98), veřejného násilí nebezpečným vyhrožováním (§ 99) a těžkého poškození na těle 

(§ 152 a 155), 

b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu bezprávného omezování osobní 

svobody člověka (§ 323, 324 a 325), těžkého ublížení na těle (§ 301) a vydírání (§ 350 

a 353), trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let. 

 

§ 6 

(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) nařídil ve prospěch válečného úsilí 

Německa nebo jeho spojenců nucenou nebo povinnou práci, a ten, kdo při vydání 

a výkonu takového nařízení spolupůsobil, trestá se, nedopustil-li se zločinu přísněji 

trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. 

(2) Byl-li však takovým nařízením obyvatel republiky donucen pracovati v cizině, nebo 

za okolností, nebo na místech jeho životu nebo zdraví nebezpečných, trestá se viník bez 

ohledu na účel práce těžkým žalářem od deseti do dvaceti let. 

 

§ 7 

(1) Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18), 

ve službách nebo v zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského 

hnutí, jeho organizací či členů zavinil ztrátu svobody obyvatele republiky bez jiných 

následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let. Způsobil-li viník takto 

ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, může soud uložiti trest těžkého žaláře 

od dvaceti let až na doživotí, za okolností pak zvláště přitěžujících trest smrti. 

(2) Kdo v téže době, za týchž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil 

obyvateli republiky těžké ublížení na těle bez těžkých následků (odst. 3), trestá se za 

zločin těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště přitěžujících 
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žalářem od dvaceti let až na doživotí. Byl-li však takto postižen větší počet osob, může 

soud uložiti trest smrti. 

(3) Kdo v téže době a za týchž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil 

soudním usnesením, rozsudkem, nařízením nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv 

druhu, výkonem rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí, nebo jinak smrt obyvateli 

republiky, těžké ublížení na těle obyvateli republiky s následky označenými v § 156 trest. 

zák. č. 117/1852 ř. z. a v § 306 , 307 trest. zák. čl. V/1878, nebo jeho deportaci, trestá 

se za zločin smrtí. 

 

Zločiny proti majetku 

§ 8 

(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) se dopustil se službách, nebo v zájmu 

Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací 

či členů těchto zločinů: 

a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí 

zlomyslným poškozením cizího majetku (§ 85) s následky podle § 86 odst. 2, žhářství 

(§ 166) za okolností a s následky podle § 167 písm. a), loupeže (§ 190) za okolností 

a s následky podle § 195, 

b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu žhářství (§ 424), loupeže (§ 344 a 345), 

za okolností a s následky podle § 349 odst. 1, bod. 2 a odst. 2,  

trestá se smrtí. 

(2) Kdo v téže době a za týchž okolností a za týmž účelem se dopustil těchto zločinů: 

a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí 

násilným vpadnutím do cizího nemovitého statku (§ 83), veřejného násilí zlomyslným 

poškozením cizího majetku (§ 85, 86 odst. 1), žhářství (§ 166) za okolností a s následky 

podle § 167, písm. b) až g), krádeže (§ 171 až 180), zpronevěry (§ 181 až 183), podílnictví 

na krádeži nebo zpronevěře (§ 185 a 186), loupeže (§ 190) za okolností a s následky podle 

§ 191 až 194, podílnictví na loupeži (§ 196), podvodu (§ 197 až 201, 203). 

b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu porušení domácnosti soukromými 

osobami (§ 330 a 331), přečinu poškození cizího majetku (§ 418 a 420), který se za 

okolností odst. 1 tohoto paragrafu kvalifikuje jako zločin, žhářství (§ 422 a 423), krádeže 

(§ 333 až 341), nakolik čin není trestný podle odst. 1 písm. b) tohoto paragrafu, 

podílnictví (§ 370), podvodu (§ 379 ve znění 50 trestní novely), za okolností podle § 383, 

odst. 2 s výjimkou § 382, 
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trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let a za okolností zvláště přitěžujících 

těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí. 

 

§ 9 

Kdo sám, nebo v součinnosti s jiným v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) 

ve službách nebo v zájmu Německa, nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského 

hnutí, jeho organizací či členů způsobil soudním usnesením, rozsudkem, nařízením, nebo 

správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, nebo výkonem rozsudku, nařízení nebo 

správního rozhodnutí, že Československému státu nebo právnické či fyzické osobě bylo 

proti zákonu republiky odňato jich jmění zcela nebo zčásti, trestá se, nedopustil-li se 

zločinu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, a za 

okolností zvláště přitěžujících žalářem od dvaceti let až na doživotí. 

 

§ 10 

Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) zneužil tísně, způsobené národní, 

politickou či rasovou perzekucí, aby se obohatil na úkor státu, právnické či fyzické osoby, 

trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti 

do deseti let. 

 

Udavačství 

§ 11 

Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu nepřítele, nebo 

využívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací jiného nebo nějakou skutečnou nebo 

vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. Zavinil-

li však udavač svým udáním ztrátu svobody československého občana, trestá se těžkým 

žalářem od deseti do dvaceti let. Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu 

svobody většího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživotním žalářem, 

mělo-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí. 

 

Všeobecná ustanovení 

§ 12 

Podle tohoto dekretu bude potrestán i cizinec, jenž se dopustil zločinu, uvedeného v § 1, 

nebo některého ze zločinů, uvedených v § 4 až 9 v cizině, dopustil-li se jich na 
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československém státním občanu nebo na československém veřejném nebo soukromém 

majetku. 

 

§ 13 

(1) Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovaly nebo 

dovolovaly předpisy jiného práva než československého, nebo orgány, zřízené jinou 

státní mocí než československou, aniž jest omluveno tím, že pachatel takové neplatné 

předpisy za ospravedlněné považoval. 

(2) Také neospravedlňuje pachatele, že konal svoji služební povinnost, jednal-li 

s obzvláštní horlivostí, překročuje tak ve značné míře normální rámec svých povinností, 

nebo byl-li činný v úmyslu napomáhat válečnému úsilí Němců (jejich spojenců), poškodit 

či mařit válečné úsilí Československu (jeho spojenců), nebo jednal-li z jiné zřejmě 

zavržitelné pohnutky. 

(3) Neodolatelné donucení rozkazem představeného nezprošťuje viny nikoho, kdo 

se dobrovolně stal členem organizací, jejichž členství ukládalo vykonat každý, i zločinný 

rozkaz. 

 

§ 14 

Odsoudí-li soud pro zločin v tomto dekretu uvedený a neupustí-li od trestu (§ 16 odst. 2), 

vysloví zároveň: 

a) že odsouzený pozbývá na určitou dobu, nebo navždy občanské cti (§ 15); 

b) že odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpyká ve zvláštních nucených 

pracovních oddílech, které se zřídí zvláštním zákonem;  

c) že celé jeho jmění nebo část jeho jmění propadá ve prospěch státu. 

 

§ 15 

Pozbytí občanské cti [§ 14, písm. a)] znamená: 

1. trvalou ztrátu vyznamenání, řádů a čestných odznaků, veřejných služeb, hodností 

a funkcí, akademických hodností, jakož i ztrátu odpočivných a zaopatřovacích požitků, 

platů z milosti a všelikých jiných platů z peněz veřejných; 

2. u poddůstojníků degradaci a u důstojníků kasaci; 

3. ztrátu způsobilosti k nabytí, výkonu a opětovnému nabytí práv, uvedených pod číslem 

1 a 2 a práv ztracenými hodnostmi podmíněných; 
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4. ztrátu práva voliti a volen nebo povolán býti k veřejné funkci, nebo hlasovati ve věcech 

veřejných; 

5. ztrátu způsobilosti zastávati funkce ve sdruženích (spolcích nebo jiných útvarech 

podobných); 

6. ztrátu způsobilosti býti vlastníkem, vydavatelem, nebo redaktorem, nebo jakkoliv 

spolupůsobiti při vydávání, redakci periodického tiskopisu, jakož i nakládati, vydávati 

a uveřejňovati tiskopisy neperiodické; 

7. ztrátu způsobilosti konati veřejné přednášky nebo projevy; 

8. ztrátu způsobilosti k práci ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo podnicích; 

9. ztrátu způsobilosti býti zaměstnavatelem nebo spoluzaměstnavatelem; 

10. ztrátu způsobilosti provozovati svobodné zaměstnání; 

11. ztrátu způsobilosti býti členem představenstva (správní rady) společností 

a společenstev; 

12. ztrátu způsobilosti býti vedoucím úředníkem v podniku soukromém. 

Kdo přestoupí zákazy v tomto paragrafu obsažené, bude potrestán řádným soudem pro 

přestupek vězením řádným soudem pro přestupek vězením od jednoho týdne do tří 

měsíců. 

 

§ 16 

(1) Trest na svobodě nelze snížiti pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob 

za mírnější. 

(2) Soud může snížiti trest i pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější, 

v případech pak zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku upustiti od potrestání, 

je-li obecně známo, nebo lze-li bez průtahů prokázati, že obžalovaný jednal s úmyslem 

prospěti českému nebo slovenskému národu nebo Československé republice či jejím 

spojencům nebo jinému obecnému zájmu, nebo že se pozdější svou činností zasloužil o 

osvobození republiky z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo o zmenšení zla 

nepřítelem způsobeného a že po svém obrácení na cestě povinnosti už vytrval. Tohoto 

ustanovení však nelze použít, převyšuje-li škoda pachatelem zaviněná neúměrně obecný 

prospěch jím sledovaný. 

 

§ 17 

Zločiny trestné podle tohoto dekretu a výkon trestu se nepromlčují. 
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§ 18 

Dobou zvýšeného ohrožení republiky rozumí se doba od 21. května 1938 do dne, který 

bude určen vládním nařízením. 

 

§ 19 

Zločiny trestné podle tohoto dekretu buďtež pokládány vždy za zvlášť zavržitelné 

ve smyslu § 1 odst. 1 zákona o státním vězení ze dne 16. července 1931, č. 123 Sb. 

 

§ 20 

Nadržování zločinů podle tohoto dekretu trestá se podle platných trestních zákonů 

s těmito změnami: 

1. u zločinů proti státu trestá se nadržování stejně jako tyto zločiny; 

2. u týchž zločinů je i nadržování ukrýváním osob blízkých (§ 39, č. 4 zák. č. 50/1923 Sb., 

na ochranu republiky) trestné jako zločin a trestá se těžkým žalářem od jednoho roku do 

deseti let, ukládá-li však na zločin sám tento dekret trest smrti, těžkým žalářem od pěti 

do dvaceti let; 

3. u ostatních zločinů trestá se nadržování těžkým žalářem 

a) od deseti do dvaceti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest smrti, nebo těžkého 

žaláře v trvání více než dvaceti let, 

b) od jednoho roku do deseti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest nižší. 

 

Hlava II. 

Mimořádné lidové soudy 

§ 21 

(1) Mimořádným lidovým soudům přísluší souditi všechny zločiny trestné podle tohoto 

dekretu, odpovídají-li za ně trestně jako pachatelé, spolupachatelé, spoluviníci, účastníci 

nebo nadržovatelé, osoby, uvedené v § 2 a § 3 odst. 2; odpovídají-li za ně trestně osoby 

jiné, soudí je mimořádné lidové soudy tehdy, navrhne-li jejich stíhání před nimi veřejný 

žalobce (§ 24). 

(2) Místní příslušnost mimořádných lidových soudů se určuje předpisy trestních řádů, 

platných na území republiky. 
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Složení a sídlo mimořádných soudů 

§ 22 

(1) Mimořádný lidový soud vykonává svou pravomoc v pětičlenných senátech, složených 

z předsedy, jímž musí býti soudce z povolání (občanský nebo vojenský soudce), a ze čtyř 

soudců z lidu. 

(2) Přednosty mimořádných lidových soudů, jejich náměstky a soudce z povolání 

(odst. 1) jmenuje prezident republiky k návrhu vlády ze seznamu osob, pořízených za tím 

účelem okresními národními výbory. Z jiných seznamů okresními národními výbory 

pořízených jmenuje vláda soudce z lidu. 

(3) Přednostovi mimořádného lidového soudu nebo jeho náměstku náleží, aby z osob, 

jmenovaných v odst. 2, sestavil potřebný počet senátů s náhradníky. 

(4) Mimořádné lidové soudy se zřídí v sídlech krajských soudů, každý senát 

mimořádného lidového soudu může však zasedati, ukáže-li se toho potřeba, v kterémkoli 

místě soudního obvodu. Vykonavatele hrdelních trestů s potřebným počtem pomocníků 

ustanoví místní národní výbor v sídle krajského soudu. 

 

§ 23 

Při hlasování hlasují nejprve soudcové z lidu, a to starší před mladšími. 

 

Veřejný žalobce 

§ 24 

(1) Veřejné žalobce mimořádných lidových soudů jmenuje vláda nebo z jejího pověření 

ministr spravedlnosti pro určité údobí, pro určité případy, nebo pro celou dobu činnosti 

soudu z prokurátorů nebo z jiných osob, které dosáhly doktorátu práv nebo složily tři 

státní zkoušky právnické, nejméně však státní zkoušku judiciální, pokud budou 

v seznamech, pořízených za tím účelem okresními národními výbory. 

(2) Veřejní žalobci u mimořádných lidových soudů jsou podřízeni ministru spravedlnosti. 

 

Řízení před mimořádnými lidovými soudy 

§ 25 

(1) Pro řízení před mimořádnými soudy lidovými platí zásady řízení před soudy stannými, 

a to v úpravě, provedené v § 26 až 31 tohoto dekretu. Tam, kde dekret odkazuje 

na předpisy řízení řádného, jsou míněny předpisy platného trestního řádu. 



 
 

248 

(2) Byl-li obžalovaný rozsudkem mimořádného lidového soudu osvobozen, nevylučuje 

se tím jeho stíhání před příslušným soudem řádným, případně před soudem státním podle 

zákona č. 68/1935 Sb. nebo před krajským soudem příslušným pro souzení vojenské 

zrady podle zákona č. 130/1936 Sb. a vl. nař. č. 238/1937 Sb. Tento soud posoudí věc 

znova řízením řádným, přičemž platí hmotněprávní ustanovení tohoto dekretu (§ 1 až 20), 

stejně jako když osoba provinilá před soudem byla pohnána před soud řádný (§ 21). 

Návrh, aby se takto proti obžalovanému postupovalo, musí však býti podán nejpozději 

do tří měsíců ode dne osvobozujícího rozsudku. 

 

§ 26 

(1) Řízení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se k návrhu veřejného žalobce 

(§ 24). Těhotné ženy nebuďtež poháněny před mimořádný lidový soud, dokud tento jejich 

stav trvá. 

(2) Celé řízení proti jednotlivému obžalovanému koná se, pokud možno, bez přerušení, 

od počátku až do konce před mimořádným lidovým soudem. Řízení proti jednotlivému 

obžalovanému nesmí trvati déle než tři dny. Tato lhůta se počítá od okamžiku, kdy byl 

obžalovaný před soud postaven. 

(3) Nedospěje-li lidový soud v třídenní lhůtě k rozsudku, postoupí věc příslušnému soudu 

řádnému (§ 23 odst. 2). V tomto případě rozhodne také, zda se má obžalovaný ponechati 

ve vazbě. 

(4) Jestliže se obžalovaný nedostavil anebo nemůže dostaviti k soudu z jakýchkoli 

důvodů, může veřejný žalobce navrhnouti, aby se hlavní přelíčení konalo v nepřítomnosti 

obžalovaného. V takovém případě musí soud zřídit obhájce z úřední moci. 

 

§ 27 

Řízení před mimořádným lidovým soudem je ústní a veřejné. Obžalovaný má právo 

zvoliti si sám obhájce nebo požádati soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. 

Nepoužije-li obžalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z moci úřední. Jak 

obžalovaný, tak soud mohou obhajobou pověřiti i osobu, nezapsanou v seznamu obhájců, 

která dosáhla doktorátu práv nebo složila tři státní zkoušky právnické, nejméně však 

státní zkoušku judiciální. 
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§ 28 

(1) Hlavní přelíčení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se po vyvolání věci 

a zjištění generálií výkladem veřejného žalobce, které skutky jsou obžalovanému kladeny 

za vinu. Výslech obžalovaného a provádění důkazů řídí se obecně předpisy trestního 

řízení. Protokoly o výsleších spoluviníků a svědků a dobrá zdání znalců mohou se čísti 

vždy, když předseda senátu považuje jejich čtení a účelné. 

(2) Řízení se zpravidla omezí na čin nebo činy, pro které byl obviněný před mimořádný 

lidový soud pohnán. Na činy, které nejsou trestné podle tohoto dekretu, nemá tudíž býti 

brán zřetel. Budou-li stíhány později v řízení před mimořádným soudem lidovým, nebo 

před soudem řádným, případně státním, nebo před soudem řádným, případně státním, 

nebo před krajským soudem, příslušným pro souzení vojenské zrady, budiž při výměře 

trestu vzat zřetel na trest na svobodě mimořádným lidovým soudem již uložený. 

(3) Řízení před mimořádným lidovým soudem nesmí býti zdržováno zjišťováním nároků 

na náhradu škody trestným činem způsobené. 

(4) Zjištění spoluviníků nebudiž sice opominuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se tím 

nemá oddalovat. 

(5) Po ukončení průvodního řízení zhodnotí veřejný žalobce jeho výsledky a podá svůj 

konečný návrh. Na to udělí předseda slovo obžalovanému a jeho obhájci k přednesení 

obhajoby. Odpoví-li veřejný žalobce na její vývody, mají obžalovaný a jeho obhájce 

právo na poslední slovo. 

 

§ 29 

(1) Poté usnese se soud v neveřejné poradě na rozsudku, řídě se přitom příslušnými 

předpisy o řízení řádném, pokud tento dekret neustanovuje jinak. 

(2) Opírá-li se výrok o vině u zločinu, na který tento dekret ukládá trest smrti, toliko o tři 

hlasy anebo dospěl-li soud k názoru, že byly zjištěny takové okolnosti, že by trest smrti 

byl nepřiměřeně přísný, může soud uložiti trest těžkého žaláře od dvaceti let až na 

doživotí a za předpokladů, označených v § 16 odst. 2, užíti i tohoto ustanovení. 

(3) Rozsudek budiž ihned vyhlášen ve veřejném zasedání soudu. 

 

§ 30 

O řízení před mimořádným lidovým soudem sepíše se zápis podle předpisů o řízení 

řádném. Tento zápis podepíší všichni členové senátu a zapisovatel. 
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§ 31 

(1) Proti rozsudku mimořádných lidových soudů není opravných prostředků. Žádost 

o milost kýmkoliv podaná nemá odkladného účinku. 

(2) Trest smrti se vykoná zpravidla do dvou hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou 

prosbu odsouzeného může býti lhůta prodloužena o další hodinu. Konalo-li se řízení 

v nepřítomnosti obžalovaného, provede se rozsudek smrti do 24 hodin po dopadení 

odsouzeného. 

(3) Mimořádný lidový soud může také rozhodnouti, že trest smrti se vykoná veřejně. 

Učiní tak zejména, když surový způsob, jímž byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha 

pachatele, počet jeho zločinů nebo jeho postavení mluví pro veřejný výkon rozsudku. 

V tomto případě může soud, aby se zajistila veřejnost výkonu trestu, lhůtu dvou hodin 

prodloužiti, ne však nad 24 hodin. 

 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

§ 32 

(1) Ustanovení zákona ze dne 3. května 1934, č. 91 Sb., o ukládání trestu smrti 

a o doživotních trestech, pro zločiny trestné podle tohoto zákona neplatí. 

(2) Ustanovení zákona ze dne 11. března 1931, č. 48 Sb., o trestním soudnictví nad 

mládeží, zůstávají v platnosti. 

 

§ 33 

Účinnost tohoto dekretu se stanoví ode dne vyhlášení na dobu jednoho roku, leč by jej 

příslušné zákonodárné instituce změnily nebo doplnily, anebo dobu jeho účinnosti 

zkrátily nebo prodloužily. 

 

§ 34 

Provedením tohoto dekretu se pověřují všichni členové vlády. 

Dr. Beneš v. r. 

Fierlinger v. r. 

David v. r., Gottwald v. r., Široký v. r., dr. Šrámek v. r., Ursíny v. r., gen. Svoboda v. r., 
Nosek v. r., dr. Šrobár v. r., dr. Nejedlý v. r., dr. Stránský v. r., Kopecký v. r., Laušman 
v. r., Ďuriš v. r., dr. Pietor v. r., gen. Hasal v. r., Hála v. r., dr. Šoltész v. r., dr. 
Procházka v. r., Majer v. r., dr. Clementis v. r., (tiež za min. Masaryka), gen. dr. 
Ferjenčík v. r., Lichner, v. r. 
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Příloha 9 

Vládní nařízení č. 18/1945 Sb., jímž se provádí dekret prezidenta republiky ze dne 

19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů 

a o mimořádných lidových soudech. 

 

Vláda Československé republiky nařizuje podle § 22 odst. 5 dekretu prezidenta republiky 

ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich 

pomahačů a o mimořádných lidových soudech toto: 

§ 1 

(1) Soudcové z lidu u mimořádných lidových soudů složí po svém jmenování vládou 

podle § 22 odst. 2 poslední věta dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. do rukou 

přednosty mimořádného lidového soudu, jehož členy byli jmenováni, nebo do rukou jeho 

náměstka jednou pro vždy slib těmito slovy: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu 

při svém rozhodování říditi jen zákonem, že budu hlasovati podle svého nejlepšího 

svědomí a přesvědčení a že zachovám přísnou mlčenlivost o obsahu porady a hlasování 

soudu.“ 

(2) O složení slibu podle odstavce 1 buď sepsán protokol, jejž podepíše starosta soudu 

nebo jeho náměstek, do jehož rukou byl slib složen, a slibující. 

§ 2 

(1) Soudci z lidu, který vykonal svou povinnost, přísluší, nebydlí-li v místě, kde 

mimořádný lidový soud zasedal, náhrada za cestovné, jakož i náhrada za nocleh a stravu 

v nejvyšší částce 80 K. 

(2) Soudci z lidu, kteří jsou odkázáni na mzdu, denně nebo týdně vyplácenou, nebo jsou 

maloživnostníky a vykonáváním soudcovského úřadu utrpí prokazatelnou újmu na tomto 

výdělku, obdrží bez zřetele na jejich bydliště za každý den náhradu za ušlý výdělek 

až do 100 K. 

§ 3 

Potřebný personál kancelářský přidělí mimořádnému lidovému soudu sborový soud, 

v jehož sídle se mimořádný lidový soud zřídí. Tento soud mimo případ § 22 odst. 4 věta 

druhá dekretu poskytne i potřebné místnosti pro hlavní přelíčení a věznici. 

§ 4 

Toto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti. 
 

Fierlinger v. r. [...] 
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Příloha 10 

Výnos ministerstva spravedlnosti č. 72.383/46-IV/1, nedatováno. SOA Praha, fond 

Mimořádný lidový soud v Praze, Pres., k. 4.  

 

Je obecně známo, že příslušníci býv[alé] německé tajné státní policie (Gestapo) byli 

vybíráni z lidí charakterově narušených, kteří při konání své služby byli zcela bezohlední 

a nezastavili se ani před nejtěžšími zločiny. U příslušníků Gestapo byla mimo to záměrně 

vychovávána nenávist proti porobeným národům a tato výchova zapustila hluboké 

kořeny. Jde o individua všehoschopná, neštítící se žádného zločinu, tedy ani ne zločinu 

podvodu křivým svědectvím. 

Tyto skutečnosti samy o sobě vedou k závěru, že členové Gestapa vůbec nejsou osobami, 

které by mohly býti vhodnými a hodnověrnými svědky před mimořádnými lidovými 

soudy, jež zjišťují válečnou vinu nebo nevinu z doby okupace, nebo při nejmenším 

alespoň nutí ke zvýšené opatrnosti při posuzování hodnověrnosti příslušníků Gestapo 

jako svědků, zejména, mají-li býti slyšeni jako svědci proti osobám české národnosti. 

V poslední době se vyskytla u některých mimořádných lidových soudů taková svědectví 

těchto bývalých členů Gestapa, že právem vyvolávají pozornost veřejnosti, a dokonce 

je důvodné podezření, že jde o celý odsouzeníhodný systém používání takových svědků. 

Dokud nebude celé toto podezření mimo veškerou pochybnost objasněno a vyvráceno, 

žádám, aby veřejní žalobci použili svědeckých protokolů takových svědků, pořízených 

v případném řízení jen jako pomocných důkazních prostředků, ale aby až na další upustili 

od navrhování těchto osob za svědky před mimořádnými lidovými soudy. 

V žádném případě nebudiž obžaloba proti kterémukoliv obviněnému z řad českého 

obyvatelstva zakládána výlučně na jejich svědectví. 

 

Ministr spravedlnosti: 

Dr. Drtina v. r. 
  



 
 

253 

Příloha 11 

Výnos ministerstva vnitra čj. Z/II-31366-45 z 16. ledna 1946, který vyjmenovává jiné 

fašistické organizace podobné povahy ve smyslu § 3 odst. 2 velkého retribučního dekretu, 

zaslaný všem přednostům MLS, přednostovi Národního soudu a národnímu 

prokurátorovi přípisem ministerstva spravedlnosti č. 10.214/46-IV/1 z 5. února 1946. NA, 

Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

A. České organizace: 

a. Národní obec fašistická (NOF, organizátor R. Gajda); 

b. Nár[odní] soc[iálně] česká dělnicko-rolnická strana (NSČDRS, známější pod 

označením „strana zeleného hákového kříže; organizátor Mlčoch 

v Kroměříži); 

c. Strana českých fašistů (SFČ, organizátor Janík); 

d. Nár[odní] tábor fašistický (NTF, organizátoři Kasanda a Břetenář); 

e. Nár[odní] soc[iálně] strana dělnická (organizátor Glasblum), 

f. Nár[odně] akční komitét (organizátor bar. Procházka), 

g. Nár[odně]-soc[ialistické] hnutí pracujícího lidu (organizátor Blažek), 

h. Árijská pracovní fronta (organizátor Opletal), 

i. Národní árijská kulturní fronta, 

j. Nár[odně]-soc[ialistická] garda státních aktivistů Velkoněmecké říše 

(NSGSA, zvaná též nac[ionálně]-soc[ialistická] garda slovanských aktivistů 

osy Berlín–Řím; organizátor Fr. Löffler v Jihlavě), 

k. Zemské vedení moravských fašistů (organizátor J. M. Tichý), 

l. Moravské nac[ionální] socialisty (organizátor E. Pitlík v Brně; přezvané [!] 

později na Moravskou nac[ionálně]-soc[ialistickou] stranu, a její Fašistické 

gardy, přezvané [!] později na Ochranné sbory“), 

m. Ústř[ední] sekretariát Nár[odního] tábora fašistického, velitelství fašistických 

gard, později z něho vzniklo „České árijské hnutí“ (organizátor O. Peřina 

v Brně), 

n. Fašistická skupina při Nár. souručenství na Moravě (organizátor Rob. 

Mišurec), 

o. Nár[odní] obec fašistická – dělnický syndikát při Nár[odním] souručenství 

(organizátor Jan Trojovský z Brna),  
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p. Nacionální hnutí spolu s jeho gardami, přezvanými [!] na Černé šiky, 

q. Železnou gardu (organizátor Jos. Dostál v Brně), 

r. Českou árijskou frontu (organizátor Ing. Roček z Brna), 

s. Hlavní vedení protektorátních fašistů (organizátor Jos. Rambousek v Brně), 

t. Akci „Národopisná Morava“ (organizátor Jan Úprka), 

u. Českou pracovní frontu, přidruženou k ČNST – Vlajce, 

v. Česko-německou společnost (sdružující skutečné přátelé říšské orientace; 

organizátor Zelenka z Prahy; naproti tomu organizace sub ee) zřízená 

dr. Háchou byla rázu jen oficiálního), 

w. Árijská společnost v Čechách a na Moravě (Praha II. – vedoucí B. K. Rmen, 

zástupce dr. Fr. Pavelka); 

x. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (pokud jde o osoby, 

které nemají očistné listy, vydané ministerstvem vnitra), 

y. Svaz árijských mlynářů, 

z. Árijská stráž, 

aa. Protižidovská liga, 

bb. Svaz vojáků z fronty, 

cc. Český svaz válečníků, 

dd. Svaz českých vojáků ze světové války, kteří bojovali po boku německé 

armády (při Nár[odní] obci fašistické). 

ee. Český svaz pro spolupráci s Němci (ČSSN), 

ff. Česká liga proti bolševismu, 

gg. Veřejná osvětová služba (pokud jde o činovníky, uvedené v § 1 a 2 vl. nař. 

č. 126/1943 Sb., o organizaci veř[ejné] osvětové služby), avšak jen, pokud jde 

o činovníky, kteří měli určitý politický vliv v těchto organizacích, 

hh. Nár[odní] odborová ústředna zaměstnanecká (NOÚZ, a to pokud jde o úředně 

jmenované vedoucí funkcionáře ústředí, nikoli funkcionáře nižších 

organizačních složek), avšak jen pokud jde o činovníky, kteří měli určitý 

politický vliv v těchto organizacích, 

ii. Svaz zemědělství a lesnictví, 

B. Polské organizace: 
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a. organizaci Obóz Zjednoczenia Narodowego (tj. Tábor nár[odního] 

sjednocení), pokud jde o činovníky, pracující ilegálně před odtržením 

Těšínska od ČSR, 

C. Německé organizace: 

a. všechny složky (Gliederungen) strany NSDAP kromě těch, u nichž je podle 

§ 2 [velkého] retr. dekretu trestné již i pouhé členství. Podle 

§ 2 říšskoněmeckého prováděcího nařízení ze dne 29. 3. 1935, k zákonu 

o zajištění jednoty a státu, jsou to tyto organizace: 

i. NS – Deutscher Studentenbund; 

ii. NS – Deutscher Dozentenbund; 

iii. NS – Deutsche Frauenschaft; 

b. Svazy k NSDAP přidružené – angeschlossene Verbände 

(§ 3 říšskoněmeckého prováděcího nařízení ze dne 29. 3. 1935 k zákonu 

o zajištění jednoty strany a státu), totiž: 

i. NS – Deutscher Arztebund, 

ii. Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, 

iii. NS – Lehrerbund, 

iv. NS – Volkswohlfahrt (pod ustanovení [velkého] retribučního dekretu 

však nespadá vynucené placení příspěvků NSV českými živnostníky 

apod. v pohraničí za okupace), 

v. NS – Kriegsopferversorgung,  

vi. NS – Bund Deutscher Technik, 

vii. Deutsche Arbeitsfront spolu s NS – Gemeinschaft „Kraft durch 

Freude“, 

c. jiné německé organizace: 

i. Technische Nothilfe, pokud jde o činovníky z povolání, 

ii. Sudetendeutsche Heimatbund, 

iii. Verband für das Deutschtum im Ausland,  

iv. Verein der heimatliebenden Hultschiner (ústředí v Ratiboři), 

v. Reichsbund der Deutschen Beamten, 

vi. Reichskolonialbund, 

vii. Bund deutscher Osten, 

viii. Heimatsöhne im Weltkriege, 
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ix. Turnverband a jednotlivé Turnvereiny, 

x. Kulturverband, 

xi. Bund der Deutschen. 
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Příloha 12 

Posudek ministerstva vnitra o Sudetendeutsche Freikorps č. Z/II-30067/1945 z 7. 

listopadu 1945, doplněný výkladem ministerstva vnitra č. Z-II-27.072/45-I, které 

pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, Praha, 

fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

Sudetendeutsche Freikorps byl utvořen v září 1938 na území říše na přímý rozkaz 

Hitlerův. Byl utvořen na rozhlasovou výzvu Henleinovu ze sudetského povstání 

z příslušníků sudetoněmecké emigrace v říši, z uprchlíků z pohraničí a z FS. Henlein 

spolu s K. H. Frankem uprchli přes hranice u Aše a postavili se v čele Freikorpsu.  

Štáb Freikorpsu sídlil na zámku Dondorfu u Bayreuthu. Velitelem byl Henlein, 

jeho zástupcem K. H. Frank, členy štátbu Willi Brandner, Franz May, Fritz Köllner, Fritz 

Bürger, senátor Pfrogner a hr. Zedtwitz. Z jmenovaných vedl první čtyři každý po jedné 

skupině, které měly velitelství v Dondorfu, Drážďanech, Vratislavi a Vídni; zbývající byli 

u štábu v Dondorfu. Štáb přijímal zprávy z ČSR a dával pokyny do pohraničí; tam zůstaly 

tzv. zelené kádry, které podávaly hlášení skupinám a jejich velitelé přicházeli každé 2–3 

dny do Dondorfu. U štábu byl spojovací důstojník německé armády, SA, SS a NSKK. 

Vedení Freikorpsu vydalo rozkaz nenastupovati službu v čsl. armádě a rušiti čsl. 

mobilizaci. Freikorps porušoval čsl. hranice, přepadal celnice a obsazoval menší územní 

oblasti; z větších akcí provedl obsazení ašského a varnsdorfského výběžku.  

Po obsazení pohraničí německým vojskem byl Freikorps rozpuštěn. 

Na členy Freikorpsu dopadají ustanovení § 2 retribučního dekretu. 

Za ministra: 

dr. Kropáč v. r. 

 

Dodatek k článku 3 

Členství v Sudetendeutsches Freikorpsu zakládá především skutkovou podstatu 

zločinu § 1 popř. 2 zákona na ochranu republiky.  

Podle ustanovení § 2 [velkého] retribučního dekretu se trestá tresty tam 

uvedenými pouhé členství v organizacích výslovně zde uvedených nebo v jiných tam 

nejmenovaných organizacích podobné povahy. Trestné je tedy – možno říci – i spolčení 

s těmito organizacemi za účelem z hlediska jiných trestních ustanovení bezbarvým. 

Ustanovení § 1 zákona na ochranu republiky a zejména ustanovení § 2 zákona 

na ochranu republiky, které zde prakticky častěji přijde v úvahu, je – nehledě ke zvýšené 
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trestnosti podle § 1 [velkého] retribučního dekretu – nedotčeno. Proto v těch případech, 

ve kterých se prokáže dále sahající úmysl ve smyslu § 1 nebo 2 zákona na ochranu 

republiky, což je u Sudetendeutsches Freikorpsu pravidlem, bylo by čin kvalifikovati jako 

zločin podle těchto zákonných ustanovení, trestný podle okolností přísněji podle 

§ 1 [velkého] retribučního dekretu. Ustanovení § 2 [velkého] retribučního dekretu 

by přicházelo v úvahu jako ustanovení subsidiární. 
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Příloha 13 

Posudek soudního znalce o Sicherheitsdienst z 23. dubna 1946 z SOA, Praha, MLS MB, 

k. 10. Ls 3/46 Pekárek Vladimír.  

 

Sicherheitsdienst, tzv. bezpečnostní služba, která je známa pod zkratkou SD, byla 

založena asi v roce 1929 říšským vedoucím SS Himmlerem, a to za tím účelem, aby 

získávala a shromažďovala zprávy pro vedení nacionálně socialistické německé dělnické 

strany. V této době byla Reichssicherheitsdienst přičleněna přímo vedení strany. Později 

pak stala se z ní zvláštní formace, která byla přičleněna k SS. Její sídlo bylo tehdy 

v Mnichově a za vedoucího této bezpečnostní služby byl povolán Reinhard Heydrich, 

neblaze známý ze svého pozdějšího působení tzv. říšského protektora nad zdejším, Němci 

okupovaném území. 

Veškeré funkce této služby byly původně obsazovány nehonorovanými zaměstnanci, 

kteří vyvíjeli svou činnost jakožto čestnou funkci. Výjimkou byl jen tzv. Hlavní 

bezpečnostní úřad Reichssicherheitshauptamt, který byl v rámci organizačního vývoje 

NSDAP veden jako jeden z hlavních úřadů a disponoval stálými a placenými 

zaměstnanci. 

Po roce 1933 došlo k jistému sblížení tohoto typu bezpečnostní služby 

s tzv. německou tajnou státní policií (Geheime Staatspolizei, Gestapo), tehdy nově 

založené. Šéf bezpečnostní služby se stal současně šéfem státní policie tajné a jeho úřední 

označení zněla nadále „Der Chef der Sicherheitspolizei und der SD“. Tuto funkci 

vykonával až do roku 1942 Heydrich v hodnosti SS – Obergruppenführera. 

Zatímco SD byla činna výlučně zpravodajsky, pokud se týkalo zjišťování 

a definování politických nálad obyvatelstva, byla tajná státní policie pověřována úkoly 

exekutivními. 

Exekutivní zákroky u SD byly sice oficiálně mimo její kompetenci, ale jsou 

zjištěny i případy, kdy orgány SD prováděly exekutivní zákroky rovněž. 

Asi v roce 1940 bylo provedeno sloučení hlavního bezpečnostního úřadu s úřadem 

ústředním tajné státní policie a říšská bezpečnostní služby byla do nově vybudovaného 

hlavního úřadu říšské bezpečnosti včleněna jako „Reichssicherheitshauptamt – Amt III“. 

Při tomto však nedošlo ke spojení SD s hlavními úřadovnami tajné státní policie a jejími 

ostatními úřady v oblasti Říše. 

Nejvyšším místem SD byl tedy říšský bezpečnostní hlavní úřad, oddělení III, 

jemuž podléhaly tzv. vedoucí úseky SD, označené jako SD – Leitabschnitte. Tyto pak 
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měly svoje služebny zvané SD-Dienststellen, které se rozvětvovaly dále, na tzv. SD-

Aussenstellen a tyto pak posléze na SD-Bloky [!]. 

Působnost říšského bezpečnostního hlavního úřadu teritoriálně zahrnovala 

do sebe celé území Německa i s obsazenými územími. 

Vedoucí úseky SD kryly se pak co do rozsahu a dislokace s územími, na nichž 

vykonávala svou pravomoc tzv. vedoucí místa německé tajné státní policie. Úředníci 

vedoucích úseků SD stali se stálými zaměstnanci říšské bezpečnostní služby a byli 

placeni podle svých hodnostních stupňů. 

Služebny bezpečnostní služby byly pomocnými úřady vedoucích úseků a co do 

rozsahu i organizace podobaly se expoziturám tajné státní policie, avšak byly zřizovány 

jen v místech, v nich působil vedoucí úsek SD. Ostatní služebny, které se nacházely mimo 

jeho obvod, byly označovány na rozdíl od gestapa jako expozitury – Aussenstellen a byly 

organizovány a rozmísťovány přibližně v těchže místech jako služebny tajné státní 

policie. 

Bloky zvané Blocks nebo také Blockstellen tvořily nejnižší složku SD a fungovaly jako 

sběrny zpravodajského materiálu. 

Vedoucími byli zde tzv. důvěrníci (Vertrauenmänner), kteří právě v těchto 

posledních organizacích udržovali styk s konfidenty SD. Jak důvěrníci, tak i konfidenti 

byli přechodnými spolupracovníky SD bez úředního charakteru a své zprávy odevzdávali 

tu k dalšímu zhodnocení. Nejednalo se zde o státní úředníky, nýbrž o zaměstnance strany 

NSDAP, kteří byli vypláceni říšským pokladním úřadem této strany. Ten nesl též všechny 

personální a věcné náklady bezpečnostní služby. 

Jako informační pramen byl SD podřízen zmocněnci německé bezpečnostní 

služby, který usměrňoval svá opatření a vydával svá rozhodnutí právě podle těchto 

zpravodajských vodítek. 

Tajná státní policie bývala informována výlučně jen o zprávách, týkajících 

se výkonné služby a nutná opatření exekutivní vykonávala ve vlastní kompetenci. Zde 

nutno však zdůrazniti, že SD příslušel výkon práva dozoru nad všemi policejními útvary, 

tudíž i nad služebnami tajné státní policie, byť i tento nebyl zcela zřetelně vymezen. 

Z toho vznikala též většina osobních i věcných sporů mezi gestapem a jeho vedoucími 

úředníky z jedné strany a funkcionáři SD z druhé strany, přičemž však SD bezpečnostní 

služba vždy se projevila jakožto složka gestapu nadřízená. 
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Pokud se týče zdejšího území, byly v době okupace zřízeny vedoucí úseky SD, 

zvané SD-Leitabschnitty [!] a jejich působnost teritoriálně se kryla se zemskými 

hranicemi.  

Vedoucímu úseku SD v Praze pak podléhaly mimopražské expozitury, které byly 

rozmístěny v Kladně, Plzni, Klatovech, Hradci Králové, Pardubicích, Budějovicích, 

Táboře, Jičíně, ovšem též v Mladé Boleslavi. 

Vedoucímu úseku SD v Brně pak podléhaly expozitury v Jihlavě, Olomouci, 

Opavě a v Moravské Ostravě.  
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Příloha 14 

Nacionálně socialistická německá dělnická strana (NSDAP) z SOA, Praha, fond MLS 

Mladá Boleslav, k. 10. Lsp 5/46, Johann Svoboda.  

 

NSDAP vznikla v Německu z poválečného kvasu a vyrostla neuvěřitelným 

tempem do gigantických rozměrů. Název Nacionálně socialistická německá dělnická 

strana (NSDAP) přijala dne 7. 8. 1920. Dne 8. 11. 1923 pokusila se známým pučem 

v Mnichově o státní převrat, který se však nezdařil a důsledek toho bylo především 

rozpuštění strany. Její vedoucí Adolf Hitler byl odsouzen k pětiletému pevnostnímu 

žaláři, který si měl odpykati v pevnosti Landsberg. Po necelém roce vazby byl však Hitler 

propuštěn a v r. 1925 obnovil opět činnost strany. Tato v r. 1929 vyhrála obecní volby 

v Koburgu a v r. 1930 i zemské volby v Duryňsku. V říšských volbách v r. 1932 dostala 

celkem 13,7 milionů hlasů. Po odstoupení říšského kancléře von Schleichera byl 

jmenován tehdejším říšským prezidentem von Hindenburgem dne 30. 1. 1933 Adolf 

Hitler říšským kancléřem. Po smrti Hindenburgově v r. 1934 spojil pak Hitler ve své 

osobě jednak funkci prezidenta, jednak funkci říšského kancléře pod označením vůdce 

a říšský kancléř. 

Pod označením „strana“ nelze u NSDAP posuzovati tuto podle běžných představ 

jako normální politickou stranu. NSDAP totiž stala se zákonem z 31. 12. 1933 

veřejnoprávní korporací s politickým monopolem. Byla podle zákona jedinou nositelkou 

tzv. německé státní myšlenky a byla nerozlučně spjata se státem. K zaručení těsné 

spolupráce služeben strany s veřejnými úřady, stal se Hitlerův zástupce ve straně Rudolf 

Hess ex lege členem říšské vlády. Členům strany byly uloženy zvýšené povinnosti 

k Adolfu Hitlerovi, jakožto vůdci strany, národu a státu. Čítali-li jsme v různých úředních 

zprávách, že byli přítomni zástupci strany, státu a branné moci, nebyla to pouhá 

novinářská fráze, nýbrž bylo to prosté vystižení zásady zákona o zajištění jednoty, státu 

a strany, zásady totality.  

NSDAP dělila se jednak na součásti strany bez vlastní právní subjektivity 

(Gliederungen) jednak na přidružené svazy s vlastní právní subjektivitou. K prve 

zmíněným součástem strany patřily tzv. úderné oddíly (SA – Sturmabteilungen), 

ochranné oddíly (SS-Schutzstaffel). Nacionálně socialistická motorová vozba (NS-

Kraftfahrerkorps), organizace Hitlerovy mládeže (HS-Hitlerjugend), nacionálně 

socialistický svaz německého studentstva (NS-Deutsche Studentenbund), nacionálně 

socialistický svaz německých docentů (NS-Deutsche Dozentenbund) a organizace žen 
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pod názvem Nationalsozialistiche Frauenschaft. Přidružené svazy nacionálně 

socialistické německé dělnické strany pak představovaly nacionálně socialistický svaz 

německých lékařů (NS-Deutsche Ärztebund), nacionálně socialistický svaz německých 

právníků (Bund NS Deutscher Juristen), nacionálně socialistický svaz učitelstva (NS-

Lehrerbund), nacionálně socialistická sociální péče (NS-Volkswohlfahrt), nacionálně 

socialistická péče o válečné poškozence (NS-Kriegsopferversorgung), nacionálně 

socialistický svaz německé techniky (NS-Bund Deutscher Technik), a posléze německá 

pracovní fronta spolu s organizací radostí k síle (Deutsche Arbeitsfront-Kraft durch 

Freude). 

Organizačně byla NSDAP rozčleněna na tzv. říšské vedení, župní vedení, krajské 

vedení a místní vedení. 

Vedení v místních skupinách bylo svěřeno tzv. politickým vedoucím. 

Pod pojmem politického vedoucího v místních skupinách byli zařazeni: spolupracovník 

(Mitarbeiter), místovedoucí (Stellenleiter), hlavní místovedoucí (Hauptstellenleiter), 

blokový vedoucí (Blockleiter), vedoucí buňky (Zellenleiter), úřední vedoucí (Amtsleiter), 

a vedoucí místní skupiny (Ortsgruppenleiter). 

Obdobné rozdělení funkcí bylo provedeno v krajském vedení, kde proti vedení 

místní skupiny byli vypuštěni vedoucí buňky a blokoví vedoucí a mezi funkce úředního 

vedoucího a krajského vedoucího byla vsunuta ještě funkce hlavního úředního vedoucího 

(Hauptamtsleiter). Totéž rozdělení platilo i pro župní vedení, kde vždy byla připojena 

za funkci vedoucího župy (Gauleiter), ještě funkce zástupce vedoucího župy 

(Stellvertretender Gauleiter). Obdobné rozdělení pak jednotlivých funkcionářů bylo 

provedeno i v tzv. říšském vedení nacionálně socialistické německé dělnické strany, kde 

pak mezi funkce spolupracovníka a místovedoucího byla zařazena funkce tzv. 

pomocného místního vedoucího (Hilfsstellenleiter) a na místo zástupce župního 

vedoucího pak funkce tzv. hlavního službyvedoucího (Hauptdienstleiter). Nejvyšší 

funkcí v tzv. říšském vedení byl ovšem tzv. říšský vedoucí (Reichsleiter).  

Základní zásady účelu nacionálně socialistické německé dělnické strany byly 

tak stanoveny v tzv. programu strany, který určoval též činnost jejích příslušníků 

a funkcionářů. Tento program obsahoval celkem dvacet pět bodů, z nichž ze stanoviska 

československého stěžejními byly bod prvý a druhý. V prvém bodu programu se pravilo, 

že NSDAP požaduje spojení všech Němců na základě sebeurčovacího práva národů v tzv. 

říši velkoněmecké, v druhém pak tzv. zrovnoprávnění německého národa vůči národům 

ostatním, zvláště pak požadovalo se zrušení mírových smluv versailleské 
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a st. germainské, které tvořily jednu ze základních bázi Československé republiky. 

V tomto směru tedy byly tyto body programu nacionálně socialistické německé dělnické 

strany v přímé, příp. nepřímé kolizi se základními ustanoveními zákona na ochranu 

republiky, jenž v zájmu státním prohlašuje za trestní čin násilné přivtělení území 

republiky k cizímu státu, nebo odtržení jeho části od něho. 

Kromě shora jmenovaných tzv. politických vedoucích NSDAP byli v některých 

případech zřizováni tzv. blokoví pomocníci (Blockhelfer). Nemusili být členy NSDAP, 

ale požadovalo se, aby byli aspoň členy DAF. Stávalo se tak, když nebylo po ruce 

vhodných příslušníků strany, přičemž však blokový pomocník musil býti nejschopnějším 

německým tzv. národním příslušníkem, politicky absolutně spolehlivým ve smyslu 

shoranaznačených nacionálně-socialistických německých směrnic a musil být tzv. árijské 

krve. Byl jmenován vedoucím místní skupiny NSDAP a jím též odvoláván. Byl přibírán 

případ od případu blokovým vedoucím ke spolupráci, zúčastňoval se schůzí blokového 

vedoucího, navštěvoval podniky strany, stranické politické kurzy, služební apely apod. 

Blokový pomocník platil ve svém služebním obvodě za tzv. důvěrníka strany 

a jejích složek. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, zvláště pak působil-li blokový pomocník 

na místě blokového vedoucího, jest jej podle našeho názoru, pokládati za funkcionáře 

NSDAP ve smyslu ustanovení [velkého] retribučního dekretu. 
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Příloha 15 

Posudek o Kamarádství Českého svazu válečníků z SOA, Praha, fond MLS Mladá 

Boleslav, k. 13. Lsp 13/46, Josef Kyzivát.  

 

Již během prvé republiky tvořily se v životě spolkovém kromě jiných též 

organizace sdružující býv[alé] účastníky prvé světové války, které pod nejrůznějšími 

názvy soustřeďovaly ve svých spolcích a svazech býv[alé] rakouské vojáky, a to téměř 

s jediným účelem: chrániti hospodářské zájmy těchto tzv. veteránů. 

Tak asi v r. 1926 vznikl mezi jiným též Svaz vojáků z fronty se sídlem v Praze, 

který si vytyčil za svůj úkol sociální ochranu svých členů, dobrovolnou ochranu 

československého státu v případě války, spolupráci s legionářskými organizacemi apod. 

Je zřejmé, že po okupaci spolková organizace s podobným cílem, byť 

se i ve skutečnosti starala výhradně o sociální zájmy svých členů, nemohla býti 

ze stanoviska německého nazírání trpěna a byla předem určena k zániku. Německá 

propaganda však, chtíc zasaditi zákeřnou ránu českému životu a rozvrátiti český národní 

život, aby tak snáze docílila rozpolcení českého lidu, využila slabost těchto bývalých 

rakouských vojáků z prvé světové války, typicky se projevující v jejich touze po lesku 

vojenské uniformy, po medailích a po tzv. vojenské tradici ze světové války, a přetvořila 

za vydatné pomoci ochotného svého pomocníka plukovníka četnictva v. v. Otto Bláhy 

tento svaz v tzv. Český svaz válečníků. Český svaz válečníků se měl státi jedinou 

organizací sdružující veškeré vojíny v tzv. Protektorátě a to nejen příslušníky bývalé 

rakouské armády, ale i příslušníky armády československé. Pochopitelně připojila k tomu 

i svůj útok na další lidskou slabost – zištnost – a nechala za různé medaile za světové 

války propláceti jich majitelům pravidelné měsíční nebo roční platy, ovšemže z peněz 

tzv. Protektorátu, tedy z peněz českých. Duševní otcem tohoto veledíla byl zločinec, 

jakého dřívější české dějiny nepoznaly, totiž pan státní sekretář K. H. Frank. Podle toho 

vypadaly i stanovy Českého svazu válečníků, z nichž je nutno vytknouti především 

odstavec 3 a 4 druhého jejich paragrafu v tomto znění: 

Pěstovati styky s kamarády říšskoněmeckými a objasňovati vlastnímu členství 

způsobem v bodu prvém, odst. 2 tohoto paragrafu uvedeným, světový názor národa 

německého. 

Pečovati o to, aby nejen v členstvu Českého svazu válečníků, ale i v celém českém 

národě šířila se upřímná oddanost k říši, branné moci říšskoněmecké i oddanost 
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k rodičům. Vzorem k těmto stanovám byl text stanov říšskoněmeckého Kriegerbundu 

nacionálně socialistického.  

Těmito stanovami byla ovládána činnost hlavy hydry, jejich chapadla 

rozprostírala se však dále do organismu českého národa. Konečné články těchto chapadel 

pak tvořily organizace zvané Kamarádství Českého svazu válečníků, které byly 

pobočkami, resp. jakými místními skupinami na venkově. Směrnice k činnosti těchto 

jednotlivých Kamarádství pak tvořily vlastní stanovy, z nichž je třeba vytknouti opět § 2, 

se svým bodem B – e, kde je vytyčen účel jejich činnosti. Tato část stanov je tohoto znění: 

Rozšiřovati přednáškami a v časopise ČSV oddanost k říši, k německé branné moci 

a rodné zemi, jakož i poučovati své členstvo a případně i širší veřejnost o světovém názoru 

uplatňovaném v říši. 

Spolupracovati s korporacemi či útvary, které sledují tytéž anebo podobné cíle. 

Potírati účinně všechny nepřátelské snahy brojící proti zřízení Protektorátu Čechy 

a Morava a proti ochraně velkoněmecké říše. 

Pěstovati a rozšiřovati lásku k vlasti a národu pod onou záštitou říše. 

Vedení těchto Kamarádství bylo svěřeno výboru, jehož předseda, zvaný v tomto případě 

vedoucí Kamarádství, byl jmenován vedoucím ústředí, tj. Českého svazu válečníků. 

Vedoucí Kamarádství pak jmenoval dále osobu jednatele a současně svého zástupce 

a kromě toho členy výboru v počtu 6–12 osob, podle počtu členství 2–6 náhradníků, 

2 členy dozorčího hospodářského výboru a 3 členy výboru rozhodčího. Z jednotlivých 

členů výboru pak byli vedoucím Kamarádství jmenováni další funkcionáři, a to pokladník 

a jeho zástupce, zapisovatel a jeho zástupce, matrikář a případně knihovník, nebo jiný 

další potřebný funkcionář. 

K doplnění obrazu o činnosti a charakteru Českého svazu válečníků a jeho 

odboček – Kamarádství je třeba ještě zmíniti se o tom, že tiskovým orgánem této 

organizace byl časopis Kamarádství, který až do r. 1941 vycházel jako list válečných 

a současných [nečitelné], od r. 1942 pak jako Věstník Českého svazu válečníků. V tom 

směru stačí zmíniti se příkladmo [!] o únorovém čísle r. 1942, kde redakce uvádí, 

že Kamarádství stane se účinným hlasatelem nejenom snah o programu ČSV, ale též 

nových ideových směrů a myšlenek, vyplynuvších ze zapojení Protektorátu Čechy 

a Morava do Velkoněmecké říše, jakož i o posledním odstavci tohoto úvodníku, kde 

je výslovně uvedeno v souvislosti s 15. březnem 1939: 

„Pro nás staré vojáky znamenal tento čin také znovuuznání našich zásluh po léta 

přehlížených a zesměšňovaných. Od onoho dne se zase smíme hrdě hlásiti ke svým 
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činům, obětem, které jsme přinesli za světové války. Jdeme ještě dále a hlásíme se také 

k novému řádu evropské spravedlnosti, za kterou jsme ve světové válce víc než 4 roky 

marně bojovali a kterou dnes v Evropě nastoluje říšská branná moc a její meč pro lepší 

budoucnost nás Čechů. A proto znovu prohlašujeme, že jsme ochotni obětovat vše, 

abychom přispěli k vítězství nového řádu.“ 

Z tohoto pak v souvislosti s ustanovením stanov je bezesporně jasno, že příslušníci 

spolku podepsáním své přihlášky se plně a zcela otevřeně přiznávali k německému 

světového názoru a otevřeně se postavili tak do řad zrádců vlasti, pracujících proti 

českému národu. Tím spíše pak to platí o osobách, které se staly funkcionáři spolku. 

Vzhledem k tomu, co bylo výše uvedeno, jest podle našeho názoru organizaci 

zvanou Kamarádství pokládati za organizaci fašistickou, podobné povahy organizacím 

uvedeným v § 3 odst. 2 dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, o potrestání 

nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a mimořádných soudech lidových. 
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Příloha 16 

Výklad k Waffen-SS z přípisu ministerstva spravedlnosti č. 35.344/1945-III/1 z 29. října 

1945. NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

Kasernované oddíly SS byly zřízeny v roce 1933 z délesloužících vojensky a politicky 

nejlépe školených příslušníků SS. Členství bylo dobrovolné. I když později podmínky 

pro přijetí do tzv. SS-Waffen byly zmírněny, nezměnilo se nic na povaze SS-Waffen jako 

součásti organizace SS. Není proto důvodu, aby příslušníci tzv. SS-Waffen byli 

posuzováni jinak, nežli příslušníci organizace SS. 
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Příloha 17 

Výňatek o Schutzstaffel (SS) z výkladu ministerstva vnitra č. Z-II-27.072/45-I, které 

pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, Praha, 

fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

Oddíly SS vznikly hned v počátcích NSDAP. Po mnichovském puči r. 1923 byly 

s celou stranou rozpuštěny. Když r. 1925 strana byla znovuzřízena, oddíly SA byly ještě 

stále postiženy zákazem, a proto jejich funkci, ochranu schůzí strany, převzaly SS. 

R[oku] 1926 Hitler na 2. sjezdu NSDAP ve Výmaru odevzdal oddílům SS 

tzv. Blutfahne, tj. prapor mnichovského puče z 9. 11. 1923. R[oku] 1929 jmenoval 

říšským vůdcem SS Heinricha Himmlera a uložil mu, aby z oddílů SS vybudoval naprosto 

spolehlivou a elitní složku strany. 

Himmler podrobil uchazeče přímému výběru po stránce tělesné zdatnosti, rasové 

způsobilosti i spolehlivosti a oddanosti. Pečoval i o to, aby příslušníci SS uzavírali sňatky 

z hlediska rasového vyhovující. Zvláštním rozkazem z 31. 12. 1931 nařídil, že svobodní 

příslušníci SS se smějí ženiti jen se zvláštní povolením, které se řídí hledisky rasovými. 

Spolu s oddíly SA vedli SS v tu dobu krutý a nelítostný boj proti politickým 

odpůrcům. V den převzetí moci v říši stranou NSDAP, 30. 1. 1933, čítaly oddíly SS asi 

52 000 mužů. 

Podle § 2 německého nařízení z 29. 3. 1935 k provedení zákona o zajištění jednoty 

strany a státu byly SS složkou strany NSDAP, to značí, že byly přímo součástí strany, 

nemajíce vlastní právní osobnosti ani vlastního jmění. V podobném poměru ke straně 

byly SA, NSKK, Hitlerjugend apod. 

Říšský vůdce SS stal se šéfem německé policie. Byly zřízeny zvláštní kasernované 

oddíly SS, tak nejprve vznikla SS tělesná standarta „Adolf Hitler“, a při dalším zřizování 

těchto dispozičních oddílů přibyly SS standarta „Deutschland“ a „Germania“, po zabrání 

Rakouska pak Standarta „Der Führer“.  

Vedle všeobecných oddílů SS vznikly dispoziční oddíly SS, SS standarty 

umrlčích lebek, dále bezpečnostní služba a složky pro otázky rasové a kolonizační. Pro 

tyto jednotlivé složky měl vůdce SS své služebny, a to SS hlavní úřad, bezpečnostní úřad 

SS a rasový a kolonizační hlavní úřad SS. 

Všeobecné SS měly r. 1938 asi 240 000 mužů. Normální postup SS-Manna byl 

takovýto: Po zjištění způsobilosti stal se příslušník Hitlerovy mládeže dosažením 18. roku 

kandidátem SS (SS-Bewerber). Na sjezdu strany konaném toho roku stal se pak 
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čekatelem (Anwärter), byl mu vydán průkaz a byl přijat do oddílu SS; po krátkém době, 

během které se musil osvědčiti, složil 9. 11. (výročí mnichovského puče) přísahu vůdci. 

V prvém služebním roce musil dosáhnouti odznak branných sportů, bronzovou říšskou 

sportovní medaili. V 19. roce nastoupil pak říšskou pracovní službu a pak službu 

vojenskou. Po dvou letech se vrátil z vojny, pokud nezůstal jako poddůstojnický čekatel. 

Dostalo se mu pak důkladného školení v nacistickém světovém názoru a příštího 9. 11. 

po splnění všech předpokladů byl přijat za SS-Manna. Zároveň dostal oprávnění nositi 

dýku a zavázal se, že on i jeho rod po všechny časy budou zachovávati základní zákony 

SS. Jako SS-Mann zůstal ve službě do 35. roku, pak byl přeložen do zálohy a po 45. roce 

do kmenového oddělení SS. 

Služba v dispozičních oddílech SS trvala 4 léta a rovnala se ve službě v armádě. 

Po vykonané službě v dispozičních oddílech ve SS-Mann vrátil do všeobecných SS. 

Část kasernovaných oddílů SS byly svazy umrlčích lebek určené ke střežení 

koncentračních táborů. Služba v nich měla trvati 12 let. 

Bezpečnostní služba SS měla za úkol stále pozorovati otevřené i skryté nepřátele 

nacismu a z této původně stranické funkce stala se orgánem ochrany státu, spolupracující 

v těsné souvislosti s gestapem. 

Himmler určil oddílům SS tyto úkoly: „Každý z nás ví, že nestojí sám, nýbrž že 

mu ta neslýchaná moc 200 000 mužů, kteří přísahali společně, propůjčuje nezměrnou sílu, 

právě tak jako ví, že jako reprezentant tohoto černého sboru musí mu dělati čest nejlepším 

výkonem na svém místě. Tak jsme nastoupili, a tak jdeme dále podle nezměnitelných 

zákonů jako nacionálně socialistický, vojácký řád nordicky cítících mužů a jako přísahou 

spjaté souručenství svých rodů. Přejeme si býti a věříme, že jsme nejen vnuky, kteří to vše 

lépe vybojovali, nýbrž že jsme nadto i předky pozdějších pokolení, potřebných pro věčný 

život německého germánského lidu.“ 

Podle organizační knihy NSDAP musí každý SS-Mann býti hluboce proniknut 

významem a smyslem nacistického hnutí. Musí býti školen ideově i tělesně, aby mohl 

býti postaven do rozhodného boje o nacistický světový názor, a to jako jedinec i jako 

bojovník v celém svazu. Vyžaduje se bezpodmínečná poslušnost. Vychází z přesvědčení, 

že nacistický světový názor ovládne. Kdo má toto přesvědčení a vášnivě je zastupuje, 

podrobí se dobrovolně této povinné poslušnosti. Proto je každý SS-Mann připraven slepě 

provésti každý rozkaz, který přijde od vůdce nebo od některého jeho představeného, 

a to i když se od něho vyžadují sebevětší oběti. 
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V SS-Leitheftu (II., 2. 1943), zvláštním časopisu pro SS, se praví: „SS jakožto 

souručenství, přísahou zavázané svému vůdci, přiznává se vědomě a bez kompromisu 

k tomu, že je rytířským řádem světového názoru (rozuměj nacistického). Z toho plyne 

dvojí důsledek: 1. Jsme připraveni vyvoditi také duchovně plné důsledky ze svého 

světového názoru, podložiti jej filozoficky a vědecky. SS má tedy úkol státi se střediskem 

duchovního výběru národa. 2. Jsme připraveni pro tento světový názor i žíti. Náš světový 

názor jest mravním závazkem. Víme, že názor se nepřesvědčí o správnosti smýšlení 

ústním přiznáním, nýbrž činem. Bezvýhradné zasazení o vůdce, o národ, o naše děti, jest 

smyslem našeho života.“ 

Tento názor, že SS jest zvláštním řádem, se vštěpuje příslušníkům SS neustále. 

V témže Leitheftu se vykládá o tom, co jest to řád: „Jest to kolektiv, který následuje 

určitou reguli, určitý životní řád či pravidlo, na které dobrovolně přísahal. Řád ovšem 

musí státi vždy ve službě ideálního vysokého cíle; není tedy např. žádný obchodnický 

řád, nýbrž nejvýše obchodnické sdružení.“ Při tom jim tane na mysli zejména řád 

Německých rytířů, který vznikl, když šlo o to nésti křesťanství do Svaté země nebo 

na slovanský východ. SS má býti řádem nacistického světového názoru, světským řádem 

ve vyšším slova smyslu. SS je vojáckým bojovým kolektivem. Leithefte píší, že všude, 

kde na německé půdě vznikly kolektivy toho druhu, měly vždy vojácký bojový charakter: 

Vikingové, Německý rytířský řád a pruský důstojnický sbor, který byl rovněž světově-

názorovým kolektivem, patří k předchůdcům řádového pojetí SS. Milionovému národu 

klade se úkol utvořiti přísně disciplinovaný řádový kolektiv, který dělá uvědoměle to, 

co v tisících jiných jen dříme, který ví o vnitřní souvislosti vojáctví i světového názoru 

a je dosti odvážný a rozhodný jíti cestami, po nichž ještě nešel, je-li to pro život celého 

národa nezbytné a jde-li o to, udělat začátek a dáti příklad. 

Stručně shrnuto: SS nebyl žádný nevinný spolek, byla to organizace lidí dobře 

školených a vědomých si svých úkolů, a to platí nejen o vůdcích, ale o každém prostém 

SS-Mannovi. Každý z nich byl proniknut rasovou mystikou a německým světovým 

názorem, tj. německou pýchou, povýšeností a přesvědčením, že Němci jsou prvním 

národem světa. Z nich byli vybíráni vůdcové a vedoucí pro rozmanité úkoly, v tomto 

smyslu to byl skutečně řád, v němž se vychovávala třída vůdců. 

Všeobecné oddíly SS se dělily na skupiny (Gruppen-, Oberabschnitte), tyto 

na brigády (Abschnitte), dále na standarty (označované arabskými číslicemi), 

Sturmbanny (označované římskými číslicemi, lomenými číslem standarty) a na Sturmy. 
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Dispoziční oddíly SS (SS-Verfügungstruppen, zvané později Waffen SS), se pod 

zvláštním inspektorem dělily na standarty a Sturmbanny. V rámci Waffen SS bylo zřízeno 

asi r. 1938 i zvláštní SS dělostřelectvo, přezvědné oddělení SS a různé speciální jednotky. 

V tažení proti Polsku bojovaly Waffen SS ještě v rámci pluků. Ježto se tyto oddíly 

osvědčily, byly po skončení polského tažení zřízeny celé divize Waffen SS. Od r[oku] 

1940 vstupovali do Waffen SS také Norové, Dánové, Holanďané a Flámové 

(SS Standarty Nordland a Westland). Když mnoho příslušníků Waffen SS za války padlo, 

přestaly se Waffen SS omezovati na dobrovolníky a asi od podzimu 1943 byly k Waffen 

SS prováděny nucené odvody jako pro jiné části branné moci.  

Hodnosti v oddílech SS byly tyto (označovaly se jednak rosetami a listy 

na výložkách, jednak úpravou nárameníků): SS-mann, Sturmmann, Rottenführer, 

Unterschar-, Schar-, Oberschar- a Stabsschar- (Hauptschar) führer, Untersturm-, 

Obersturm-, Hauptsturmführer, Sturmbann-, Obersturmbann-, Standarten- a Oberführer, 

Brigadenführer, Gruppenführer, Obergruppenführer, Reichsführer SS. 

Ve sboru vůdců SS někteří měli označení „z. V, zur Verfügung“. Tím 

se označovali ti, které říšské vedení SS již nemělo za způsobilé, aby konali službu SS, 

dále ti, kdo vykazovali příliš malé zásluhy, než aby moli býti přeloženi ke kmenovému 

oddělení, a konečně ti, kdo byli pro kmenové oddělení ještě příliš mladí. Takovýmto 

způsobem mohl však být vůdce SS dán k dispozici nejdéle na 2 roky, během té doby 

musela býti jeho způsobilost znovu zkoumána a vůdce musil býti přeložen 

ke kmenovému oddělení, reaktivován nebo propuštěn z SS.  

Služba u SS byla po stránce hospodářské nákladnější než u jiných složek NSDAP, 

ježto oddíly SS byly prostorově od sebe více vzdáleny; zejména při srazech vůdců SS 

se objevilo zvýšenými dopravními náklady. Z důvodu Führer dovolil, aby SS zřídily 

zvláštní organizaci podpůrných členů (fördernde Mitglieder) – organizaci FM. Členové 

této organizace nemusili býti členy strany. Jejich povinnost se vyčerpávala placením 

členského příspěvku. Členové organizace FM nosili zvláštní oválný odznak, který byl 

dvojího druhu. Na jednom z nich byl na černém podkladě zobrazen bílý hákový kříž 

šikmo položený, přes nějž byly umístěny 2 černé runy SS; po stranách byla bíle 

vyznačena písmena FM. Druhý typ odznaku byl nadto doprovázen po stranách nápisem 

„Dank der SS für Treue – Hilfe i. d. Kampfzeit“ a dvěma dubovými listy. 
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Příloha 18 

Výňatek o Hitlerjugend (HJ) z výkladu ministerstva vnitra č. Z-II-27.072/45-I, které 

pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, Praha, 

fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

První organizací nacistické mládeže byl „Nationalsozialistischer Jugendbund“, 

založený Hitlerem v Mnichově r. 1922. Po rozpuštění a opětném založení strany NSDAP 

vznikly první nac. soc. skupiny mládeže v saském Vogtlandu a v bavorských Francích. 

Hitlerjugend sama byla založena na 2. říšském sjezdu strany ve Výmaru ve dnech 3. a 4. 

července 1926. Jméno organizace navrhl známý Julius Streicher. 

Vedle HJ vystoupil r. 1926 též Nat. soz. Schülerbund. Z počátku byla nac. soc. 

mládež podřízena SA. Na říš. sjezdu 1929 vystoupila HJ poprvé na veřejnost se 2 000 

účastníky. 

Dne 30. 10. 1931 byl říš. vůdce nac. soc. Studetenbundu Baldur v. Schirach jmenován 

říš. vůdcem mládeže NSDAP; pod ním von Renteln vedl HJ a Schülerbund. 

R[oku] 1931 podle statistiky bylo v HJ 69 % mladých dělníků a učňů a 12 % žáků. 

V l[etech] 1931–33 počet členů rapidně rostl. Říš. sjezdu mládeže v Postupimi dne 1. a 2. 

10. 1932 se účastnilo 100 000 mladých. 

Po převzetí moci v říši stranou NSDAP r. 1933 bylo provedeno zglajchšaltování 

organizací mládeže. Vedení německé mládeže přešlo na HJ, některé svazy byly 

rozpuštěny, jiné se rozešly samy nebo přistoupily k HJ. Církve nechtěly uznati nárok 

NSDAP na výchovu mládeže, a tak církevní organizace mládeže prozatím zůstaly; 

ztratily však masu mládeže, která houfně přešla do HJ. Koncem r[oku] 1933 se včlenila 

do HJ evangelická mládež; část konfesních organizací byla úředně rozpuštěna. Totalitní 

nárok HJ byl prosazen v několika měsících. Výrazem toho bylo to, že říš[ský] vůdce 

mládeže NSDAP byl 17. 6. 1933 jmenován vůdcem mládeže Německé říše. Tímto 

jmenováním byla mu podřízena i všechna práce mládeže mimo HJ.  

Původně v době výmarské republiky byla HJ spolkem. Prováděcím nařízením 

ze dne 29. 3. 1935 k zákonu o zajištění jednoty strany a státu byl spolek HJ vymazán a HJ 

organizována jako složka (Gliederung) strany. Dne 17. 6. 1933 byl, jak již uvedeno, 

Baldur v. Schirach jmenován vůdcem veškeré mládeže Německé říše. V důsledku toho 

stál v čele všech svazů mužské i dívčí mládeže a i spolků dospělých osob zabývajících 

se mládeží; k založení organizací mládeže bylo napříště potřebí jeho povolení. 
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Vývoj pak byl v podstatě ukončen zákonem ze dne 1. 12. 1936 o Hitlerově 

mládeži. Podle tohoto zákona všechna německá mládež uvnitř říše jest sdružena 

v Hitlerjugend (povinně). Všechna německá mládež jest mimo rodinu a školu tělesně, 

duševně i mravně v duchu nac. socialismu vychovávána k službě národu a národní 

společnosti v Hitlerově mládeži. Úloha výchovy veškeré německé mládeže v HJ jest 

přenesena na říš. [vůdce] mládeže NSDAP, který jest tak vůdcem mládeže Německé říše. 

Ten jest nejvyšším říš. úřadem se sídlem v Berlíně a jest bezprostředně podřízen 

Führerovi. K tomuto zákonu bylo vydáno důležité prvé prováděcí nařízení ze dne 25. 3. 

1939. Podle § 2 tohoto nařízení jest v HJ zřízena kmenová HJ (Stamm-Hitler-Jugend). 

Kmenové HJ náleží ten, a) kdo byl členem HJ od 20. 4. 1938, b) kdo byl do ní přijat, ježto 

se dobře choval v HJ alespoň rok a svým původem vyhovuje podmínkám přijetí 

do NSDAP. Osoby nad 18 let, které mají být činny ve vedení nebo správě HJ, mohou být 

přijaty přímo do kmenové HJ. Složkou strany NSDAP jest pouze tato kmenová HJ 

s dobrovolným členstvím. 

Podle § 6 druhého prov. nař. ze dne 25. 3. 1939 mladiství němečtí příslušníci jiné 

národnosti (nařízení mluví o Polácích a Dánech) mohli býti na žádost zproštěni 

příslušnosti k HJ; o žádosti rozhodoval nižší správní úřad. Jinak bylo členství v HJ 

povinné, vynutitelné policejní exekucí. 

Rozlišování všeobecné HJ s její státní služební povinností a kmenové HJ jako 

složky NSDAP však nevedlo ke zřízení rozdílných jednotek nebo dokonce rozdílného 

vůdcovského sboru, nýbrž jednotky i vůdcovský sbor byly společné, rozdíly byly jen 

ve způsobu výkonu služby. Kmenová HJ byla organizací dorostu NSDAP. 

HJ se dělila na  

a) Jungvolk in der HJ (Pimpfe JV), sdružující chlapce 10–14leté, 

b) Hitler-Jugend pro mladíky 14–18leté, 

c) Jungmädelbund in der HJ (JM) pro dívky 10–14leté, 

d) Bund Deutscher Mädel (BDM) pro dívky 14–17leté a  

e) BDM-Werk „Glaube u. Schönheit“ pro dívky 17–21leté. 

Ve složce posléze zmíněné bylo pouze dobrovolné členství a celá složka náležela jen 

ke Stamm-HJ, složky ostatní náležely k povinné HJ i kmenové HJ. 

Nejnižší složkou D. Jungvolku byla Jugenschaft asi o 15 chlapcích; 4 tyto 

jednotky tvořily Jungzug, vyšší jednotky byly Fähnlein, a dále Jungstamm, Jungbann. 

Uvnitř jednotky Fähnlein byl Jungvolk organizován podle ročníků, a to tak, že Jungzug 

4 obsahoval nejmladší ročník, Jungzug 1 nejstarší ročník – třináctileté. Podobná 
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organizace podle ročníků byla provedena i v rámci vlastní HJ uvnitř jednotky Schar. 

Vlastní HJ se organizačně dělila na kamarádství (asi 15 chlapců), Schar (4 kamarádství), 

Gefolgschafty, Stammy a Banny. 

Nad Banny HJ a Jungbanny DJ byly vyšší organizační jednotky Gebiety 

a Obergebiety. 

Podobně se BDM a JM dělil na Mädelschafty (10 děvčat) a Jungmädelschafty, 

Mädelschary (4 Mädelschafty) a Jungmädelschary, Mädelgruppy a Jungmädelgruppy, 

Mädelringy a Jungmädelringy, dále na Untergaue (odpovídající Bannům) a Obergaue. 

Nad Gebiety HJ a Obergaue BDM stál nejvyšší úřad celé HJ, Reichsjugendführung. 

Hodnosti v HJ byly: Rottenführer, Oberrottenführer, Kameradschaftführer, 

Oberkameradschaftsführer, Scharführer, Oberscharführer (až po tuto hodnost byla 

Unterführerschaft), Gefolgschaftsführer, Obergefolgschaftsführer, 

Hauptfolgschaftsführer, Stammführer a Oberstammführer (až po tuto hodnost byla 

Führerschaft), Bannführer, Oberbannführer, Hauptbannführer, Gebietsführer, 

Obergebietsführer a Stabführer (HJ Führerkorps). 

Podobné hodnosti byly v Jungvolku, začínaly označením Hordenführera 

a Oberhordenführera. 

Zvláštní formace byly Marine HJ, Motor HJ, Flieger HJ, Nachrichten HJ (spojovací 

oddíly), sanitní oddíly (Feldschar-HJ), trubačské a hudební sbory a inspekční služba (HJ-

Streifendienst). 

Hitler dal HJ po převzetí moci stranou NSDAP za úkol, aby uvedla všechnu 

německou mládež do nac. soc. světového názoru. V HJ měla pak být tato mládež 

vychována v pravé nacisty. K politicky výchovné práci přibyla pak péče o tělesnou 

zdatnost německé mládeže. Zde se měla mládež naučit disciplíně a poslouchat; tím pak 

měly býti i položeny základy k výchově vůdců. Když pak později německý mladík 

či dívka měli vstoupit do strany, byli to již vnitřně přesvědčení nacisté. 

Po dovršení 18. roku byli mladíci i dívky přejímáni z HJ do strany NSDAP. 

Podmínkou bylo nepřetržité čtyřleté členství v HJ, osvědčení v této organizaci co do 

charakteru a smýšlení a záruka, že budou hodnotnými členy strany. Podobně dovršením 

18. roku mohl příslušník HJ býti přijat do některé ze složek strany, přičemž mu byla 

ponechána možnost výběru. 

Vzhledem k militantní povaze HJ sluší její dobrovolnou složku – Stamm-Hitler-

Jugend – považovati za „jinou organizaci podobné povahy“ ve smyslu § 2 [velkého] 
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retrib[učního] dekretu. Z ostatní HJ bylo by stíhati ty osoby, které byly činovníky (rovněž 

podle § 2 [velkého] retrib[učního] dekretu). 
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Příloha 19 

Výňatek o NS-Frauenschaft z výkladu ministerstva vnitra č. Z-II-27.072/45-I, které 

pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, Praha, 

fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

Účelem NSF bylo vychovati Führerovi politicky a ideově spolehlivé vůdkyně pro 

vedení práce NSF a Deutsches Frauenwerku a usměrňovati ženy, činné v jiných 

organizacích. NSF byla organizací vůdkyň, přijímajíc za členky především ty ženy 

a dívky, které stály v čele ženské práce, tedy zvláště býv[alé] vůdkyně BDM (Bund 

Deutscher Mädel), pracovní služby pro ženskou mládež, činovnice svazů přidružených 

k NSDAP, vedoucí pracovního společenství NS-Studentinnen atd. 

NSF vedla říšská vůdkyně žen (Reichsfrauenführerin). Vedoucí žen[ských] 

odborů (Frauenschaftsleiterinnen) v župě, kraji, místní skupině, buňce i bloku NSDAP 

náležely ke štábu příslušného představitele (Hoheitsträger) NSDAP a podléhaly mu 

disciplinárně; po stránce odborné kromě toho byly podřízeny své nadřízené služebně 

NSF. 

NSF byla složkou (Gliederung) NSDAP; byla organizována ve všech stupních 

od říš[ského] vedení až po blok. Územně splývala její organizace bez výjimky 

s rozdělením obvodů (Hoheitsgebiete) NSDAP. Uvnitř obvodu místní skupiny NSDAP 

byl místní ženský odbor (Ortsfrauenschaft) jakožto součást místní skupiny NSDAP; 

v čele Ortsfrauenschaftu stála vedoucí Ortsfrauenschaftsleiterin. Totéž platilo obdobně 

i v krajích a župách. Obvody buněk a bloků NSF odpovídaly rovněž výstavbou i formou 

buňkám a blokům NSDAP, v čele jim stály Blockfrauenschaftsleiterin 

a Zellenfrauenschaftsleiterin. 

V rámci NSF byly zřízeny Jugendgruppen pro ženy 21–30leté a Kindergruppen 

pro děti 6–10leté. 

Vzhledem k tomu, že NSF byla výběrovou organizací ženských vůdkyň a že byla 

složkou NSDAP, sluší ji považovati za „jinou fašistickou organizaci podobné povahy“ 

ve smyslu § 3 odst. 3 velkého retribučního dekretu. 

Od NSF se lišila organizace Deutsche Frauenwerk, v níž se mohly sdružovati 

všechny ženy starší 21 roků, které byly německé nebo příbuzné krve (totéž se požadovalo 

u jejich manželů). Účelem D. Frauenwerku a jeho zařízení (kurzů apod.) bylo usměrniti 
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německou ženu tak, aby si svým ideovým zaměřením každodenním počínáním byla 

vědoma odpovědnosti svému národu. 

Deutsches Frauenwerk neměl vlastních činovnic, vedly jej v personální unii 

činovnice NSF. Územní organizace D. Frauenwerku odpovídala organizaci NSF. V čele 

Frauenwerku stála říš[ská] vůdkyně žen. 
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Příloha 20 

Výňatek o Technische Nothilfe (TNH) z výkladu ministerstva vnitra č. Z-II-27.072/45-

I, které pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, 

Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

TNH vznikla v Německu v létech dvacátých původně jako organizace 

stávkokazecká k maření tehdejších četných stávek. Byla složena hlavně ze studentů 

a různých pravicových elementů. Za stávek pečovala hlavně o vypravování vlaků, 

dodávku vody, elektřiny, plynu apod. 

Později se organizovala jako spolek, který zakročoval při různých živelných 

pohromách. Zákonem z 25. 3. 1939 byl spolek TNH rozpuštěn a TNH organizována 

nadále jako korporace veřejného práva, která jakožto technická pomocná policie 

podléhala říšskému ministrovi vnitra. Úkoly TNH byly prováděny pod vedením 

vůdcovského sboru (činného z povolání) přibráním dobrovolných vůdců a mužstva 

(nouzových pomocníků). Úkolem TNH bylo poskytovati technickou pomoc při 

zabraňování veřejným stavům nouze (požáry, povodně, nálety) a jich zdolávání a plniti 

určité veřejné úkoly technické povahy, zejména v protiletecké ochraně. 

Na činovníky TNH (z povolání) dopadá ustanovení § 3 odst. 2 [velkého] 

retribučního dekretu.  

Mimo to byla v tzv. protektorátě r. 1944 zřízena rovněž protektorátní technická 

nouzová pomoc (TNP) – sr. vl. nař. č. 109/1944 Sb. TNP byla technickým pomocným 

policejním útvarem uniformované protektorátní policie. Byla podřízena generálnímu 

veliteli uniformované protektorátní policie a skládala se z velitelů z povolání a dále 

dobrovolně se přihlásivších protektorátních příslušníků jako velitelů a nuceně přibraných 

osob (nouzových pomocníků).  
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Příloha 21 

Výňatek o Sudetendeutsche Partei z výkladu ministerstva vnitra č. Z-II-27.072/45-I, 

které pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, 

Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

V první republice existovala německá národně-socialistická strana dělnická, která 

byla formálně utvořena v listopadu 1919 a přešla k nám vlastně již ze starého Rakouska 

(Hans Knirsch). Činnost této strany možno shrnouti do stručného hesla „Deutsche Schule 

und Scholle“. Strana, která sdružovala hlavně dělnictvo a mládež, byla vždy v příkré 

opozici proti Československé republice a domáhala se přiznání sebeurčovacího práva tzv. 

sudetských Němcům. Zejména ostře vystupovala roku 1926 proti jazykovým nařízením. 

Ve známém procesu Volksportu se plně stavěla za tuto protistátní organizaci. Když 

se roku 1933 ujal moci v Německu Hitler, činnost strany se stupňovala a připodobňovala 

se nápadně říšskoněmecké NSDAP. Proto byla dne 4. 10. 1933 její činnost úředně 

zastavena a usnesením vlády ze dne 11. 11. 1933 (Úřední list ze dne 12. 11. 1933) byla 

podle zákona čís. 201/1933 Sb. úředně rozpuštěna. Mandáty jejích poslanců a senátorů 

byly zrušeny. 

Vzniklou mezeru vyplnil Konrád Henlein založením SHF (Sudetendeutsche 

Heimatfront) dne 1. 10. 1933. K parlamentním volbám 1935 přijala název 

Sudetendeutsche Partei (SdP), aby tak čelila výtkám nedemokratismu. Je všeobecně 

známo, jakého velikého volebního vítězství strana dobyla, získavší 44 mandátů 

ve sněmovně a 23 v senátě. Byla nejen daleko nejsilnější ze všech stran německých, ale 

počtem hlasů předčila dokonce i nejsilnější čsl. stranu, stranu republikánskou (agrární). 

Ostatní německé strany byly poraženy, sociální demokraté a křesťanští sociálové ztratili 

polovinu hlasů a mandátů, Bund der Landwirte dvě třetiny. Voliči německých stran přešli 

houfně do Henleinova tábora. Příčina toho je nasnadě. Bylo veřejným tajemstvím, že SdP 

je pokračováním SNSAP, resp. čsl. filiálkou Hitlerovy NSDAP. Proto jevila tak úžasnou 

přitažlivost pro všechny německé voliče. 

Strana SdP byla vybudována na základě vůdcovského principu. Členové místní 

skupiny zvolili předsedu, který sám jmenoval ostatní funkcionáře. Vyšší složkou byly 

okresy (Bezirksleiter), nad nimi kraje a nad kraji ústřední vedení; předsedou strany byl 

Henlein. 

Strana předstírala navenek loajalitu, přitom však kopírovala do všech důsledků Hitlerovu 

NSDAP. Bylo to okázalé vnější vystupování při schůzích, slavnostní vnášení praporů, 
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oddíly trubačů a bubeníků, krojování pořadatelů, zavedení dobrovolné pracovní služby, 

provádění bojkotu nečlenů strany a Čechů, podřízení spolků Henleinovu vedení atd. 

Činnost strany byla velmi intenzivní a stále radikálnější. Heslem byl 

sudetoněmecký boj za právo. Podle výkladů Henleinových je právem to, co Němcům 

prospívá, neprávem to, co jim škodí. Henlein často zajížděl do Německa, zřejmě pro 

instrukce. Strana konala častá školení svých funkcionářů ve světovém názoru, rozuměj 

národně socialistickém. Tato shromáždění byla ve formě důvěrných schůzí, takže úřad se 

musil spokojiti zkoumáním formálních náležitostí schůze, projevům samým úřední orgán 

nemohl být přítomen. Vymohla si úřední povolení své dobrovolné pořadatelské služby. 

Na poli parlamentním přednášela různé demonstrativní návrhy, které zřejmě nesledovaly 

smír národů ve státě, nýbrž rozvrat. Strana těšila se podpoře ze strany říšskoněmecké. 

Henlein v tzv. karlovarských bodech dne 24. 4. 1938 odložil licoměrné předstírání 

loajality a otevřeně proklamoval sympatie a souvislost s národním socialismem. 

Po květnové mobilizaci 1938 se strana ještě více zradikalizovala ve směru národně-

socialistickém. 

Mezitím se jednalo o tzv. menšinový statut, došlo ke známé misi Runcimanově, 

SdP zmařila další jednání s vládou a 12. 9. 1938 po norimberské Hitlerově řeči vypuklo 

v noci sudetské povstání. Hlavní kádr povstalců tvořili ordneři SdP (FS). Vláda dne 16. 9. 

1938 činnost strany zastavila. Předseda strany Henlein uprchl a v říšském rozhlase vyzval 

k odboji. Veliké množství Němců uteklo přes hranice a utvořilo tzv. Sudetendeutsches 

Freikorps, který během povstání rušil státní hranice, přepadal státní orgány, zapaloval 

celnice a úřední budovy. Státní orgány zvládly situaci zavedením stanného práva 

v pohraničních okresech, avšak výběžky (Aš, Varnsdorf) byly od počátku v rukou 

povstalců a Freikorpsu.  

Došlo pak ke konferenci mnichovské a obsazení pohraničí německým vojskem. 

SdP formálně vplynula 5. 11. 1938 do říšské NSDAP. Důkazem o souvislosti obou stran 

je i to, že vedoucí funkcionáři SdP se stali vedoucími funkcionáři NSDAP i Říše. Tak 

např. předseda Henlein se stal říšským místodržícím a župním vedoucím župy sudetské, 

poslanec Sebekowsky vládním prezidentem v Opavě.  

Organizace strany SdP spočívala na stanovách, přijatých písemným hlasováním 

všech místních, okresních a krajských vedoucích a členů hlavního vedení; nabyly 

účinnosti dnem 1. 12. 1934. Usnesením hlavní rady ze dne 23. 4. 1938 byly přijaty nové 

stanovy, které nabyly účinnosti dnem 1. května 1938. Předmětem našeho pojednání jsou 

pouze tyto novější stanovy.  
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Ve všeobecném ustanovení se praví, že SdP jest politickou organizací (volební 

skupinou) ve smyslu platných zákonů a že jest právní nástupkyní „fronty sudetoněmecké 

domoviny“ (SHF). Svůj úkol spatřovala v tom, bojovati všemi zákonem připuštěnými 

prostředky za práva a zájmy sudetoněmecké národní skupiny. 

Členem strany se mohl stát (§ 17) každý „sudetský“ Němec árijského původu bez 

rozdílu pohlaví, který byl čs. státním příslušníkem, dokončil 18. rok věku a přiznával 

se k zásadám hnutí. Charakteristický je § 18 stanov, podle něhož ten, kdo se stane členem 

strany, nepřistupuje k nějaké organizaci, nýbrž se stává politickým bojovníkem 

„sudetského“ Němectva; přejímá povinnost potlačiti vlastní „já“ a nasaditi vše, co má, 

za národ. Členství v SdP bylo neslučitelné (§ 19) s členstvím v jiné politické straně, 

v tajném svazu a v těch organizacích, které hlavní vedení výslovně označilo. Každý člen 

musil náležeti místní skupině svého bydliště, popř. nebylo-li jí tam, tedy místní skupině 

sousedního místa; ve zvláště odůvodněných případech (o nichž rozhodoval organizační 

vedoucí SdP) mohl se člen SdP státi členem místní skupiny místa zaměstnání, popř. 

místní skupiny „Hauptstelle“. Neměla-li místní skupina námitek proti přijetí člena, 

předložila přihlášku hlavnímu organizačnímu úřadu strany, který o přijetí rozhodl 

definitivně. 

Místní skupina „Hauptstelle“ byla zřízena v sídle hlavního vedení. Funkci 

místního vedoucího v této skupině zastával organizační vedoucí SdP; v této skupině byli 

virilně vedení všichni členové hlavního vedení (§ 22).  

Organizační vedoucí strany mohl kdykoli naříditi uzávěru v přijímání nových 

členů (§ 29). Člen strany měl nárok (§ 30) na hájení všech svých politických, kulturních 

a sociálních zájmů v rámci zájmů celku, v rámci politických zásad SdP a podle míry 

zákonných možností a prostředků, které byly straně k dispozici. Člen byl oprávněn (§ 31) 

účastniti se podniků své místní skupiny a vyšších složek, které byly členstvu přístupny, 

voliti místního vedoucího, zastávati funkce v SdP a vykonávati veřejnoprávní mandáty 

za stranu. Ženy mohly však zastávati funkce pouze v ženském odboru (Frauenschaft). 

Členové byli povinni (§ 32) uposlechnouti příkazů a rozkazů hlavního vedení i svých 

příslušných nižších složek a vždy jednati podle zásad hnutí, přesně platiti příspěvky 

a plniti ostatní povinnosti. 

Členství ve straně zanikalo (§ 34) smrtí, dobrovolným vystoupením, škrtnutím 

a vyloučením. K vyškrtnutím člena (§ 36) mohlo dojíti pro neplnění členských povinností 

(přes napomenutí), pro zneužití odznaku nebo členské legitimace, pro více než tříměsíční 

prodlení v placení příspěvků (přes dvojí napomenutí), pro jednání proti zásadám 
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a stanovám strany, dále na základě disciplinárního nálezu, na základě právoplatného 

rozsudku soudu strany, posléze z důvodů politických (toto v dohodě s nejblíže vyšším 

politickým vedoucím); vyškrtnutí člena mohl vysloviti příslušný nebo každý nadřízený 

politický vedoucí. Vyloučení ze strany (§ 38) mohl rovněž vysloviti příslušný nebo každý 

nadřízený politický vedoucí, a to na základě disciplinárního nálezu nebo právoplatného 

rozsudku soudu strany. 

Organizační stavba strany SdP byla takováto (§ 42): místní skupina (Ortsgruppe) 

se svými nižšími složkami (Untergliederungen), totiž sousedstvy (Nachbarschaften), 

kamarádstvy (Kameradschaften) a obvody (Sprengel); dále okres (Bezirksverband), 

kraj (Kreisverband), ústředí strany (Gesamtverband). V čele každé této složky stál 

(§ 43) politický vedoucí, povolaný důvěrou členstva (místní vedoucí, okresní vedoucí, 

krajský vedoucí, předseda SdP). 

Politický vedoucí byl volen před předpisu stanov. Měl před členstvem 

i nadřízeným politickým vedoucím úplnou odpovědnost za složku jemu podřízenou, 

za její chování a smýšlení, jakož i za její politickou, organizační a odbornou činnost; byl 

nositelem disciplinární pravomoci podle ustanovení disciplinárního řádu SdP. Ke své 

podpoře při zpracovávání jednotlivých a odborných úkolů mohl politický vedoucí 

povolávati spolupracovníky označené jako Amtswalter (§ 45); ti byli členy příslušného 

politického vedení. Každý z těchto Amtswalterů zpracovával (§ 46) přesně ohraničený 

referát, za který odpovídal jednak politickému vedoucímu, jednak nadřízenému 

odbornému Amtswalterterovi. Jmenování Amtswaltera prováděl politický vedoucí (§ 47) 

v dohodě s nadřízeným odborným Amtswalterem. Amtswalteři podléhali (§ 48) 

disciplinárně příslušnému politickému vedoucímu, po stránce odborné pak nadřízenému 

odbornému Amtswalterovi. Všichni politickým vedoucím povolaní Amtswalteři tvořili 

politická vedení (§ 49) za předsednictví politického vedoucího (místní, okresní, krajská, 

hlavní vedení); politické vedení bylo poradním a výkonným orgánem politického 

vedoucího, který rozhodoval sám. Hlavní vedení rozhodovala o tom, funkce kterých 

Amtswalterů budou v jednotlivých politických vedeních obsazeny (§ 50). Předseda strany 

mohl jednotlivé zasloužilé členy strany jmenovati čestnými Amtswaltery (§ 52). 

Kumulace stranických funkcí v rukou jedné osoby byla nepřípustna (§ 54). Kdo 

přijal vyšší funkci, musil složiti nižší funkci, kterou dosud zastával (§ 55). 

Místní skupina (§ 62) byla souhrn členstva strany v jednom místě nebo několika 

sousedních místech. Orgány místní skupiny (§ 63) byli místní vedoucí, místní vedení, 

místní rada, valná hromada (Hauptversammlung). Místní vedoucí byl volen každého 
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druhého roku valnou hromadou místní skupiny (§ 64). Na valné hromadě směli hlasovati 

všichni členové místní skupiny, pokud měli platnou legitimaci a pokud se proti nim právě 

nevedlo disciplinární řízení nebo řízení před soudem strany (§ 70). Valné hromadě, která 

se konala každoročně v lednu, náleželo (§ 71) bráti na vědomí zprávy o činnosti 

Amtswalterů, zprávu revizorů pokladny, voliti dva revizory, usnášeti se o podaných 

návrzích, pokud byly místním vedením připuštěny, usnášeti se o rozchodu místní 

skupiny, každého druhého roku voliti místního vedoucího, a to podle návrhu volebního 

výboru. Usnášení se dělo prostou většinou hlasů přítomných členů, toliko pro usnesení 

o rozchodu místní skupiny se vyžadovala většina kvalifikovaná (§ 72–73). Předseda 

strany mohl činnost místní skupiny dočasně zastaviti (§ 74), popř. skupinu rozpustiti, 

vyvíjela-li činnost neslučitelnou s cíli a účelem hnutí. Volbě místního vedoucího 

předcházela měsíční členská schůze (Monatsversammlung), která zvolila tříčlenný 

volební výbor (§ 76), ten stavěl kandidáty z došlých návrhů. Volba místního vedoucího 

se dála písemným a tajným hlasováním (§ 78), rozhodovala absolutní většina hlasů; bylo-

li dvojí hlasování bezvýsledné, jmenoval místního vedoucího okresní vedoucí. Místní 

vedoucí (§ 80) byl předsedou místního vedení a místní rady; byl nadřízeným instancím 

strany odpovědný za práci a chování místní skupiny; dozíral na činnost svých 

spolupracovníků, jimi jmenovaných výborů i frakcí zástupců strany v obecních 

zastupitelstvech. Místní vedoucí (§ 92) jmenoval a propouštěl své spolupracovníky 

(Amtswaltery), s nimiž dohromady tvořil místní vedení; hlavní vedení strany určovalo, 

které Amtswaltery jest zříditi. Místní vedení (§ 94) bylo poradním a výkonným orgánem 

místní skupiny. Každý člen místního vedení (§ 93) měl si v zájmu lepšího provádění 

svých úkolů jmenovati v dohodě s místním vedoucím výbor. 

Nižší složky místní skupiny (§ 98) byla sousedství, kamarádství a obvody. 

Sousedství (Nachbarschaft) bylo spojení 10–15 domácností členů SdP (SdP-Haushalte), 

žijících v bezprostředním sousedství; nejvýše 6 sousedství se 40–60 domácnostmi tvořilo 

kamarádství (Kameradschaft); ve zcela malých místních skupinách s nejvýše 

60 domácnostmi nebyla kamarádství ani obvody zřizovány. Obvody (Sprengel) 

se skládaly nejvýše z 8 kamarádství s 300–400 domácnostmi; v místních skupinách 

s nejvýše 400 domácnostmi nebyly zřizovány. V čele (§ 96) každé z těchto složek stál 

vedoucí jmenovaný Ortsleitrem, totiž Nachbarschaftsleiter, Kameradschaftsleiter, 

Sprengelleiter; byli to političtí Amtswalteři hnutí. Místní vedoucí (§ 100) spolu s místním 

vedením a všemi vedoucími sousedství, kamarádství i obvodů tvořil místní radu 

(Ortsrat); byl to poradní orgán Ortsleiterův. Pro obor sociální (§ 101) 
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(Kameradschaftshilfe) byly vedoucím sousedstev, kamarádství a obvodů dány k práci 

„Walterinnen“, totiž Nachbarschafts-, Kameradschafts- a Sprengelwalterin. Členky 

místní skupiny (§ 103) byly spojeny v ženský odbor (Frauenschaft); ženský odbor byl 

nižší složkou (Unterliederung) místní skupiny. 

Místní skupiny soudního okresu (§ 104) anebo obvodu stanoveného organizačním 

vedoucím strany tvořily okresy (Bezirksverband). V čele okresu (§ 105) byl okresní 

vedoucí, okresní vedení a okresní rada. Okresní vedoucí (§ 106) byl volen na dobu dvou 

roků na zasedání všech místních vedoucích toho okresu. Kandidáty (§ 107) mohla 

navrhnouti jen místní vedení, a to písemně a předem; nebylo-li návrhů, stavěl kandidáta 

vedoucí volby, tj. ten místní vedoucí, který byl nejdéle členem strany. Zpravidla 

se vyžadovalo (§ 108), aby okresní vedoucí byl před volbou nejméně dva roky členem 

strany. Okresní vedoucí (§ 111) byl předsedou okresního vedení a okresní rady; byl 

odpověden nadřízeným instancím strany za práci okresu; dozíral na činnost svých 

spolupracovníků a výborů jimi jmenovaných, jakož na vedení a činnost jednotlivých 

místních skupin svého okresu. Okresní vedoucí (§ 114) byl oprávněn zbaviti funkce 

místní vedoucí a Amtswaltery svého okresu pro neloajalitu, neschopnost, hrubou 

nedbalost, pro úmyslně špatné vykonávání funkce či z důvodů politických. Okresní 

vedoucí (§ 124) povolával a propouštěl své spolupracovníky (okresní Amtswaltery) 

v dohodě s příslušným odborným Amtswalterem krajského vedení. Tito Amtswalteři 

tvořili okresní vedení. Každý z nich (§ 155) měl si k lepšímu fungování svého úřadu 

jmenovati výbor. Okresní vedení (§ 126) bylo poradním a výkonným orgánem okresu. 

Okresní rada (§ 128) se skládala z okresního vedoucího, okresního vedení a místních 

vedoucích tohoto okresu. Okresní radu (§ 129) bylo přibrati k poradě při všech zásadních 

rozhodnutí. 

Všech okresy volebního kraje (pro volbu do poslanecké sněmovny) nebo území 

určeného organizačním vedoucím strany tvořily kraj (Kreisverband) (§ 133). V čele 

kraje (§ 134) stál krajský vedoucí, krajské vedení a krajská rada. Krajský vedoucí (§ 135) 

byl volen na zasedání okresních vedoucích toho kraje. Kandidáty (§ 136) mohla 

navrhovati jen okresní vedení, a to předem písemně. Zpravidla to vyžadovalo (§ 138), 

aby krajský vedoucí byl nejméně tři roky členem strany a rok Amtswalterem. Krajský 

vedoucí (§ 140) byl předsedou krajského vedení a krajské rady; byl předsedovi strany 

odpověden za práci svého kraje, dozíral na činnost svých spolupracovníků a výborů jimi 

jmenovaných, jakož i na vedení a činnost jednotlivých okresů a místních skupin svého 

kraje. Byl povinen z podobných důvodů jako okresní vedoucí (§ 114) zbaviti funkce 



 
 

286 

(§ 143) okresní a místní vedoucí i Amtswaltery svého kraje. Krajský vedoucí (§ 151) 

jmenoval a propouštěl své spolupracovníky (krajské Amtswaltery) v dohodě s odborně 

příslušným Hauptleiterem; tito odborní spolupracovníci dohromady tvořili krajské 

vedení, jež bylo poradním a výkonným orgánem kraje (§ 153). Každý spolupracovník (§ 

152) měl si pro lepší fungování svého úřadu jmenovati výbor. Krajská rada (§ 155) 

se skládala z krajského vedoucího, krajského vedení, okresních vedoucích tohoto kraje 

a z parlamentníků a členů zemského zastupitelstva z toho kraje. Krajskou radu (§ 156) 

bylo přibírati při všech zásadních otázkách. 

Stranu (Gesamtverband) (§ 160) tvořil souhrn krajů, místní skupina Hauptstelle 

a případné nižší složky nepatřící žádnému kraji. Vedoucí orgány (§ 161) strany byl 

předseda, hlavní vedení SdP (Parteivorstand), hlavní rada SdP a sjezd SdP (Haupttagung 

der SdP). Předseda strany SdP (§ 162) byl volen na tři roky všemi místními, okresními 

a krajskými vedoucími, členy zemských zastupitelstev, členy parlamentních klubů, 

Hauptleitery a členy Hauptratu povolanými předsedou SdP; volba se prováděla písemně 

na základě kandidatury vyhlášené hlavní radou (§ 164). Předseda SdP (§ 171) byl 

předsedou hlavního vedení SdP i sjezdu SdP; mohl si jmenovati stálého zástupce 

a přenésti na něho výkon buď části nebo všech svých práv. Předseda SdP (§ 172) byl 

oprávněn zbaviti funkce každého Amtswaltera pro neloajálnost, neschopnost, hrubou 

nedbalost nebo z politických důvodů; mohl Amtswaltera nebo člena vyškrnouti nebo 

vyloučiti ze strany a mohl rozpustiti složky strany, které jednaly proti zájmům strany. 

Předseda (§ 173) jmenoval a propouštěl své spolupracovníky (Hauptleiter), kteří tvořili 

hlavní vedení (Hauptleitung der SdP). Hlavní vedení (§ 175) bylo nejvyšším poradním 

a výkonným orgánem strany. Každý Hauptleiter (§ 147) vykonával svou funkci v rámci 

udělené mu plné moci a byl za svou práci předsedovi strany plně osobně odpovědný. 

Hlavní rada SdP (Hauptrat der SdP) (§ 178) se skládal z předsedy strany, Hauptleiterů, 

krajských vedoucích a ze členů povolaných do hlavní rady předsedou strany. Hlavní radě 

strany náleželo bráti na vědomí zprávy Hauptleiterů a krajských vedoucích, stanoviti 

členské příspěvky, měniti stanovy (kvalifikovanou většinou), stanoviti a měniti zásady 

SdP (kvalifikovanou většinou); dále měla některé úkoly podřadnějšího rázu. Sjezd strany 

(§ 183) tvořila hlavní rada Hauptamtsleiteři, krajští tajemníci (Kreisgeschätsführer), 

okresní vedoucí, parlamentníci, členové zemských zastupitelstev a místní vedoucí skupin 

s více než 2 000 členy. Sjezd (§ 182) svolával předsedu strany na návrh hlavní rady; 

náleželo mu bráti na vědomí zprávy o linii politiky SdP a schvalovati hlavní směrnice pro 

další „sudetoněmeckou“ politiku. 
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Jak již uvedeno, tvořily ženy sdružené ve straně, místní ženské odbory 

(Ortsfrauenschaften) § 184. Hlavní úkoly ženských odborů (§ 185) byly na poli 

sociálním, výchovném, kulturním a hospodářském a při provádění Kameradschaftshilfe. 

Funkcionářky ženských odborů (§ 187 a 188 byly Nachbarschafts-, Kameradschafts- 

a Sprengelwalterinnen) tvořily za předsednictví Ortsfrauenschaftsleiterin místní ženskou 

radu a okresní vedoucí žen. odborů tvořily za předsednictví pověřence pro Frauenschaft 

v SdP spolu s odbornými referentkami jím povolanými hlavní ženskou radu 

(Hauptfrauenrat).  

Organizační práce (§ 197) prováděla SdP hlavním organizačním úřadem 

(Hauptorganisationsamt), v krajích krajskými úřadovnami (Kreisstellen), v okresech 

okresními úřadovnami, v místních skupinách místními úřadovnami. Úřadovny strany 

(§ 202) podléhaly příslušnému politickému vedoucímu, ústřední úřady příslušným 

Hauptleiterům. Amtswalteři činní z povolání (§ 203, tzv. hauptamtlich tätige Amtswalter, 

jimiž byli tajemníci, zvaní Geschäftsführer aj.), jakož i úředníci ústředních úřadoven SdP 

podléhali služebnímu dozoru příslušného politického vedoucího, resp. v ústředí 

příslušného Amtsleitera. 

Stanovy SdP obsahovaly podrobný disciplinární řád. Pojem disciplíny (§ 210) vytkly 

stanovy jako a) věrné, naprosté a dobrovolné zařazení jednotlivce do společné pracovní 

a bojové fronty hnutí a bezpodmínečnou poslušnost a neochvějnou věrnost předsedovi 

hnutí i všem statutárně a organizačně představeným činovníkům ve smyslu vůdcovského 

principu (pro československé poměry opatrně opsáno slovy „im Sinne des Grundsatzes 

von Führung und Gefolgschaft“); b) svědomité plnění všech povinností členům 

uložených; c) nezávadný způsob života. Každé jednání (§ 211) či opomenutí proti 

disciplíně zakládalo disciplinární přestupek, jejž stíhali političtí vedoucí (§ 212). Nositeli 

disciplinární moci (§ 213) byli místní, okresní a krajští vedoucí a předseda hnutí a jeho 

zvláštní plnomocník. Stanovy podrobně uváděly věcnou příslušnost jednotlivých nositelů 

disciplinární moci (§ 214–216) i řízení. Disciplinární tresty (§ 217) byly varování, důtka, 

nezpůsobilost býti po dobu nejvýše 1 roku činovníkem, zbavení funkce (propuštění), 

nezpůsobilost býti po dobu nejvýše 1 roku řečníkem, vyškrtnutí, vyloučení. Stížnostní řád 

(§ 227–236) upravoval podávání stížností proti neodůvodněným disciplinárním trestům, 

dále stížností činovníků, kteří se cítili zkráceni ve svých oprávněních a konečně stížnosti 

členů, kteří z jednání jiných členů nebo činovníků cítili újmu na své vážnosti. 

Soudní stranický řád upravovaly § 237–296. Úkolem soudů strany (§ 238) bylo 

chrániti čest jednotlivých členů (čestné řízení), vyrovnávati rozdíly v mínění a spory mezi 



 
 

288 

členy (sporné řízení) a k žalobě politického vedoucího zakročovati na ochranu hnutí 

(trestní řízení). Soudy strany byly okresní, krajské a nejvyšší soud strany (des Oberste 

Parteigericht). Tresty (§ 275 č. 5) byly stejné jako v řízení disciplinárním. 

Ze srovnání s organizačním řádem NSDAP vyplývá, že stanovy SdP byly přesnou 

kopií organizace NSDAP, a že jen pro oklamání české veřejnosti obsahovaly určité 

zdánlivě demokratické zásady. Volba politických vedoucích v SdP nebyla svobodnou 

volbou, neboť kandidatury byly omezeny nejen požadavkem určité doby členství 

ve straně, ale zejména tím, že kandidáti byli jednak pečlivě probíráni volebním výborem 

(§ 76), jednak stavěni jen určitými oprávněnými faktory (§ 107, 136 a 164); ostatní 

funkcionáři byli výhradně jmenováni. Vedení strany pak mělo k prosazování své vůle 

silnou oporu v disciplinárním řádu, který jen slabě zakrýval zásady Führerprincipu [!]; 

jakékoli porušení poslušnosti předsedovi strany dávalo vedení možnost neposlušného 

člena vyloučiti pro „porušení disciplíny“. Ohniskem vší moci ve straně byl předseda, 

nikoli členstvo samo. 
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Příloha 22 

Výňatek o Českém svazu válečníků z výkladu ministerstva vnitra č. Z-II-27.072/45-I, 

které pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, 

Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934.  

 

Spolek „Český svaz válečníků“ se sídlem v Praze (ČSV) vyvíjel činnost 

na podkladě stanov, schválených výnosem ministerstva vnitra ze dne 20. 4. 1941, č. D-

3111-10/4-41-6. 

Podle § 2 svých stanov měl tento spolek za účel vytvořiti z bývalých českých 

účastníků světové války, kteří „zůstali věrni své přísaze“, případně i z jiných býv[alých] 

vojenských osob, podle směrnic Ústředního vedoucího ČSV jednotná kamarádská 

sdružení v dalším „Kamarádství ČSV“ zvaná. 

V dalším uvádějí stanovy, že spolek jest korporací nepolitickou a nevýdělečnou, 

neboť sleduje výhradně jen ty cíle, jež vedou ke kulturnímu, mravnímu, hospodářskému 

a sociálnímu zabezpečení a povznesení bývalých válečníků. 

Úkolem spolku bylo podle stanov mimo jiné: 

Pěstovati styky s kamarády říšskoněmeckými a objasňovati vlastnímu členstvu 

v přednáškách a odbornými články v novinách světový názor národa německého; 

pečovati o to, aby nejen v členstvu ČSV, ale i v celém českém národě šířila se upřímná 

oddanost k Říši, k branné moci říšskoněmecké i oddanost k rodné zemi. 

Členy spolku mohla býti shora již zmíněná tzv. „Kamarádství ČSV“, jež byla 

samostatnými spolku s vlastními stanovami, jež schválilo ministerstvo vnitra výnosem 

ze dne 17. 7. 1941, č. D-3111-10/7-41-6. Účel těchto „Kamarádství ČSV“ byl obdobný 

účelu samotného ČSV. Podle stanov bylo účelem „Kamarádství ČSV“ rovněž sdružiti 

bývalé české účastníky světové války, kteří zůstali věrni své přísaze, případně jiné bývalé 

vojenské osoby podle směrnic Ústředního vedoucího ČSV v jednotný, nepolitický 

a nevýdělečný celek, sledující výhradně kulturní, mravní, hospodářské a sociální 

zabezpečení a povznesení členů. 

Svého účelu hodlala „Kamarádství ČSV“ dosáhnouti mimo jiné těmito 

prostředky:  

Rozšiřovati přednáškami a v časopise ČSV oddanost k říši, k německé branné 

moci a rodné zemi, jakož i poučovati své členstvo a případně širší veřejnost o světovém 

názoru uplatňovaném v říši; potírati účinně všechny nepřátelské snahy brojící proti 
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zřízení tzv. protektorátu Čechy a Morava a proti ochraně Velkoněmecké říše; pěstovati 

a rozšiřovati lásku k vlasti a národu pod mocnou záštitou říše. 

Řádným členem „Kamarádství ČSV“ mohl se státi „každý čestný Čech“, který byl 

účastníkem světové války v letech 1914–18 a jenž do posledního okamžiku zůstal věren 

své služební přísaze. Mimo to mohly se státi řádnými členy „Kamarádství ČSV“ též jiné 

býv[alé] vojenské osoby podle směrnic Ústředního vedoucího ČSV. 

Za přispívající členy „Kamarádství ČSV“ bez práva hlasovacího mohli býti přijati 

„čestní občané neb občanky české národnosti“, pokud byli árijského původu a zavázali 

se platiti roční příspěvek stanovený nařízením Ústředního vedoucího ČSV. 

Přispívajícími členy mohly býti také právnické osoby – pokud jejich příslušníci 

či členové splňovali předpoklady pro přijetí za přispívajícího člena. 

Z přijetí za člena „Kamarádství ČSV“ byl vyloučen mimo jiné: Kdo jako voják 

porušil svou vojenskou přísahu a přeběhl k nepříteli případně kdo jiným nečestným 

způsobem se prohřešil proti zásadám pravého válečného či vojenského kamarádství, kdo 

sledoval politicky nebezpečné a jiné rozvratné snahy v úmyslu poškoditi zájmy říše nebo 

tzv. protektorátu Čechy a Morava, kdo nebyl árijského původu ve smyslu předpisů 

platných v tzv. protektorátu Čechy a Morava anebo kdo žil v manželství anebo 

ve společné domácnosti se židovkou, kdo přináležel zednářské loži anebo jinému tajnému 

sdružení. 

Správa „Českého svazu válečníků“ i jeho „Kamarádství“ měla po vzoru 

německých spolků podobného druhu autoritativní ráz. 

Z uvedených ustanovení stanov „Českého svazu válečníků“ a hlavně pak stanov 

jeho členských spolků „Kamarádství ČSV“ vyplývá, že tu šlo o organizace, které měly 

přímo za účel sloužiti nacistickým a fašistickým účelům. To potvrzuje i okolnosti, 

že o utvoření „Českého svazu válečníků“ projevil zájem býv[alý] tzv. „Befehlshaber 

der Sicherheitspolizei und des SD“ v Praze, s jehož souhlasem také ministerstvo vnitra 

schválilo jak stanovy svazu, tak i jeho „Kamarádství“. Podle zdejších informací uložil 

dokonce býv[alý] státní tajemník a pozdější německý státní ministr K. H. Frank 

býv[alému] generálu četnictva v. v. Otto Bláhovi, pozdějšímu ústřednímu vedoucímu 

„Českého svazu válečníků“, aby znovu předložil ministerstvu vnitra ke schválení stanovy 

shora zmíněného svazu, když před tím toto ministerstvo nevzalo utvoření svazu 

na vědomí, ježto jeho stanovy, předložené k úřednímu projednání, vykazovaly četné 

závady a nedostatky. 
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Nelze též přehlédnouti okolnost, že „Český svaz válečníků“ – ačkoliv neměl 

veřejných úkolů – obdržel od předsednictva býv[alé] protektorátní vlády bezúročnou 

zápůjčku ve výši 500 000 K a od býv[alého] ministerstva lidové osvěty zmíněné vlády 

peněžitou výpomoc v částce 300 000 K. Spolek byl zejména v době, kdy jeho ústředním 

vedoucím byl býv[alý] generál četnictva v. v. Otto Bláha, v častém styku 

s říšskoněmeckými úřady v tzv. protektorátu Čechy a Morava, které měly také svůj 

nepochybný zájem na jeho existenci, nebo nebylo jimi ani dovoleno, aby tento svaz 

přistoupil za člena tzv. Ústředního svazu sdružení býv[alých] vojáků v Čechách 

a na Moravě se sídlem v Praze, i když by tím jeho samostatná existence nebyla bývala 

dotčena. 

ČSV i jednotlivá jeho kamarádství jsou „jinými fašistickými organizacemi 

podobné povahy“ ve smyslu § 3 odst. 2 [velkého] retribučního dekretu. 
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Příloha 23 

Výňatek o Sturmabteilung z výkladu ministerstva vnitra č. Z/II-31366/45, které 

pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. Důvěrné. 

NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

SA vznikla v počátcích strany NSDAP jako sbor úderníků při ochraně schůzí 

strany. Svůj název dostali po památné řeži (Saalschlacht) v mnichovském dvorním 

pivovaře 4. 11. 1921, kdy krvavě vyhnali ze sálu politické odpůrce. Proti nim pořádali 

i pouliční boje. To byl vlastně začátek SA.  

Hrubé násilí i teror, kterého se oddíly SA dopouštěly, vedly pruskou i jiné zemské 

vlády v Německu k opětovným zákazům SA. Jen v reakčním Bavorsku směly oddíly 

SA řádit zcela nerušeně. 

Dochází k mnichovskému puči 9. 11. 1923, jehož se oddíly SA činně účastní. Puč 

ztroskotá, Hitler je uvězněn, NSDAP v celé říši rozpuštěna, s ní i oddíly SA. Podle 

vlastního doznání trvají však ilegálně dále, takže když je strana r. 1925 obnovena, 

vyrůstají rázem i oddíly SA. Jejich hlavním úkolem jest ochrana schůzí (Saalschutz) 

a propaganda. 

Straně jde o ovládnutí ulice, kterou považovala za klíč k moci ve státě. Oddíly SA 

v sevřených řadách upozorňují na podniky strany, přepadají odpůrce a jsou také samy 

přepadány. 

Roku 1926 je zřízeno zvláštní ústředí pro SA, Oberste SA-Führung, a během let 

1926–27 jsou oddíly SA jednotně zorganizovány, přičemž je vedena jasná dělící čára 

mezi politickou organizací strany a oddíly SA. 

SA stále vzrůstají, na norimberském sjezdu 1927 jich pochoduje již 30 000. 

Vystupují nadmíru agresivně a bojovně, jsou za to stíháni ze strany vlády různými zákazy 

a omezeními.  

V pouličních rvačkách a bitkách začátkem r. 1930 byl zabit také Horst Wessel, příslušník 

SA. Strana využije jeho smrti agitačně a ubohého příštipkářského veršotepce povyšuje 

na básníka a pěvce celého hnutí. 

Dne 2. 9. 1930 se Adolf Hitler stává nejvyšším vůdcem SA. Oddíly SA jsou znovu 

přeorganizovány. Ještě takřka v poslední chvíli jsou dne 13. 4. 1932 SA i SS na celém 

říšském území zakázány, ale již po 2 měsících jsou uniformy opět dovoleny. SA hned 

rozpoutávají nebývalý teror a brzy na to přichází 30. leden 1933, Machtübernahme, kdy 

Hitler je jmenován říšským kancléřem a strana NSDAP se zmocňuje celého státu. 
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Hned v počátcích nacistického režimu byly oddíly SA činny jako pomocná 

policie. Během r. 1933 vplynula do SA nacionálně orientovaná organizace býv[alých] 

bojovníků Stahlhelm se svou mládeží Jungstahlhelm. 

V pozdějším politickém vývoji Německa, po tzv. palácové revoluci a odstranění 

Roehma, význam SA poněkud ustoupil do pozadí, ale na povaze a úkolech organizace 

se tím nic nezměnilo. 

R[oku] 1935 dal Hitler oddílům SA úkol: udržovati a stupňovati ducha brannosti 

jako výraz bojového chování národa. SA tak provádí předvojenskou výchovu 

i povojenský výcvik, a to za vedení vojáků, čestně propuštěných z armády. Tím také 

nastává zvláště těsný poměr mezi armádou a SA. 

Ustanovením § 2 německého nařízení ze dne 29. 3. 1935 k provedení zákona 

o zajištění jednoty strany a státu staly se oddíly SA přímou složkou státní strany NSDAP. 

Dostalo se jim takového postavení, jakého zároveň dosáhly i oddíly SS, NSKK, 

Hitlerjugend a jiné podobné organizace. 

Hitler sám nazval SA ručiteli (garanty) nacionálně-socialistického hnutí 

a nacistické revoluce. Podle Bayerova článku v publikaci „Das Dritte Reich im Aufbau“ 

jest SA politickým vojskem (politisches Soldatentum). Podle něho jsou v pojmu 

„politického vojáka, který byl ražen v době bojů a tehdy také nalezl svoji životní formu, 

obsaženy všechny úkoly SA, které i dnes ještě představují výchovnou práci oddílů SA; 

úkoly takového rozsahu dají se provésti jen dobrovolným výkonem služby, vyžadují však 

také organizace, která je dalece rozvětvena, a přece nejmožnější koncentrací jednotlivých 

vedoucích míst a jejich pracovních oborů zaručuje ústřední, jasné a jednotné vedení“. 

Podle organizační knihy NSDAP jest SA „instrumentem strany, který má 

vycvičovati a vychovávati členy ve směru názorovém a vojáckém, zatímco politická 

organizace strany má prováděti praktické politické vedení. Podle toho měl býti mladý 

Němec v SA především upevňován charakterově a ve světovém názoru a vycvičován 

na šiřitele nacistických myšlenek. Nad to náleželo SA, aby pěstováním ctností posilovala 

ducha brannosti a plánovitým výcvikem podporovala tělesnou zdatnost jednotlivce, a tak 

ho připravila ke službě v armádě“. Podobně působila SA i u těch ročníků, které již splnily 

vojenskou povinnost. O to, aby zdatnost SA byla stále na výši, měl pečovati vůdcovský 

sbor, na který se kladly stupňované požadavky. Ten také vybíral vhodné jednotlivce 

z oddílů k tomu, aby se z nich doplňovalo politické vedení strany. Jednotky SA byly dále 

školeny jako vnitropolitické bojové oddíly. 

Příslušnost k SA byla dobrovolná. [...] 
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SA se doplňovala s Hitlerjugend a podle potřeby i jinými dobrovolníky, kteří 

museli podle organizační knihy splňovati tyto podmínky: 18. rok věku, bezvadný 

charakter, a odhodlání oddati se ideám Hitlerovým a úkolům SA: musel podati průkaz 

o árijském průvodu, beztrestnosti a říšské příslušnosti, býti hodným přijetí do NSDAP, 

vyhovovati po stránce tělesné zdatnosti. Po vyplnění dotazníku stal se nejprve čekatelem 

a po 6měsíční čekací době a složení čekatelské zkoušky pak SA-mannem. Přebírání z H. 

J. do SA konalo se každoročně na sjezdu strany a čekací doba tu odpadala. SA-manni, 

kteří vynikli nad průměr. byli asi po půl roce povýšeni na Sturmanna a po dalším půl roce 

na Rottenführera, další povýšení (Scharführer, Oberscharführer, Truppführer 

a Obertruppführer) bylo možné jen tehdy, prokázal-li SA-mann průběhem doby 

vyslovené vůdcovské schopnosti. Přibližně stejné požadavky byly kladeny i na tzv. 

střední vůdce ([nečitelné], totiž Sturmführery, Sturmbannführery 

a Obersturmbannführery). Zde se již požadovalo také osvědčení na frontě. Ve vyšším 

vůdcovském sboru SA byli Standartenführeři, Oberführeři, Brigade-, Gruppen- 

a Obergruppenführeři, u nichž byla předpokladem dlouholetá úspěšná služba v nižší 

hodnosti. Vůdcovský sbor SA se dělil na vlastní vůdcovský sbor, sbor vůdců správní 

služby a sbor vůdců sanitních. Uvnitř každé této skupiny byli jednak vůdcové aktivní, 

jednak vůdcové „zur Verfügung“; sem patřili ti, kteří ze služebních důvodů či z důvodů 

svého povolání (služba ve straně, státě, hospodářství) nemohli býti přiděleni na žádné 

systemizované místo. Některé funkce byly vykonávány jako funkce čestné, jiné jako 

hlavní či vedlejší povolání. 

Vystoupení z SA bylo možné, nemohl-li kdo své povinnosti v SA zastávati anebo 

měl-li za to, že již nemůže souhlasiti s linií SA. Pro nezájem, konjukturalismus, nebo 

z důvodů disciplinárních, politických či trestních bylo možné vyloučení z SA. 

SA byly militantní složkou NSDAP a podporovaly program této strany; usilování 

o splnění programu NSDAP spadá vzhledem k prvním dvěma bodům tohoto programu 

(spojení všech Němců ve Velkoněmeckou říši a zrušení mírových smluv versailleské 

a st. germainské) pod sankce § 1, popř. 2 zákona na ochranu republiky. SA samy spadají 

mezi „jiné zde nejmenované organizace podobné povahy“ ve smyslu § 2 [velkého] 

retribučního dekretu. 
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Příloha 24 

Výňatek o Nat.-soz. Kraftfahr-Korps (NSKK) z výkladu ministerstva vnitra č. Z/II-

31366/45, které pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické 

ideologii. NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

Začátky NSKK spadají do r. 1922. Jejich úkolem bylo rychlé a pohotové 

dopravování oddílů SA i propagačního materiálu. Měly jednak vlastní nákladní auta, 

jednak jim dali k dispozici vlastní motorová vozidla někteří straníci. 

Formálně byl NSKK utvořen 1. dubna 1930 pod názvem NS Automobil-Korps. 

Podle tehdejších stanov byl NSKK sdružení členů a přátel nac. soc. osvobozovacího 

hnutí, kteří se zaváží, že budou dobrovolně prokazovati služby nac. soc. hnutí, zvláště 

jejím oddílům SA; k tomu patřilo obzvláště: dávati k dispozici motorová vozidla všeho 

druhu pro účely NSDAP a SA; dopravovati vůdčí osobnosti strany a SA; zprostředkovati 

dodávání zpráv; prováděti cvičné jízdy; zřizovati pomocné služebny u členů sboru, kteří 

mají opravny vozidel.  

Sbor vyrůstal zvolna, nejprve byly zakládány jen opěrné body a jízdní pohotovosti 

bez pevnějšího organizačního spojení.  

V prosinci 1930 byl jmenován sborovým vůdcem NSKK major m. sl. Adolf 

Hühnlein, který byl r. 1924 vězněn s Hitlerem na Landsbergu. Hühnlein jal se cílevědomě 

organizovati sbor za účelem motorizace celé strany; r. 1931 byl sbor přezván na „NS-

Kraftfahr-Korps“ a Hühnlein z něho vytvořil středisko všech nacistických motoristů. 

(Tehdy také vznikly zvláštní motorové oddíly SA a SS.) Koncem r. 1931 čítal NSKK již 

10 000 mužů. 

Po hitlerovském převratu byl 23. 8. 1934 NSKK sloučen s motorovými oddíly SA 

(Motor S. A.) a ustanovením § 2 prováděcího nařízení ze dne 29. 3. 1935 k zákonu 

o zajištění jednoty státu a strany byl prohlášen (vedle SA, SS, HJ apod.) složkou strany 

NSDAP (Gliederung).  

V hitlerovském Německu měl NSKK za úkol hlavně propagaci motorismu, 

a to zejména mezi mládeží (Werk „Jugend am Motor“) a byl nejvyšším národním úřadem 

pro otázky motoristického sporu. Při tom však byl i nacistickou bojovou organizací, jak 

o tom svědčí tato slova Hans Helmuth Kreuzlinova článku v publikaci „Das Dritte Reich 

im Aufbau“:  

„Vzplanul boj o svobodu sudetských Němců. Bezuzdně řádil český teror a podél 

hranic se odehrávalo drama, jakému není rovno. Všechny síly NSKK jsou napjaty, aby 
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zmírnily bídu a nouzi sudetoněmeckých bratří. Jsou dnem i nocí neúnavně zasazeny 

a svoji radostnou pohotovost podávají jako samozřejmou oběť. Kolony motor[ových] 

vozidel NSKK, sestavené rázem dobrovolníky z jeho řad, ujedou nekonečné kilometry 

při odvážení desetitisíců uprchlíků a dovážení potravin a šatstva. Doba bojů opět 

propukla. Valí se propagační materiál. Motorizace Freikorpsu je vydupána ze země 

pomocí NSKK a tak jsme podnikli mnohou „husarskou jízdu“ až hluboko do týla 

nepřítele. Jeden z nás při tom přitom položil život: NSKK-Rottenführer Armin Franke. 

Jeho mučednická smrt a jeho jméno zůstává navždy železným písmem zaznamenány 

v dějinách sudetoněmeckého boje za svobodu.“ Také Henlein poděkoval členům NSKK 

slovy: „Mužové NSKK podstatně přispěli k osvobození Sudet Vůdcem a tak si získali 

nepomíjející zásluhy nejen o sudetské Němce, nýbrž o celý německý národ.“  

K. H. Frank sám doznal, že ve štábu Sudetendeutsches Freikorpsu v zámku 

Dondorfu byly spojky z SA, SS i NSKK. 

NSKK se členil pod Korpsführerem v motorové Obergruppy, motorové Gruppy, 

motorové Gruppy, motorové standarty i motorové staffely a motorové sturmy. Příslušníci 

NSKK byli jednotně krojováni a ozbrojeni dýkou a pistolí. 

NSKK byly militantní složkou NSDAP a podporovaly program této strany; 

usilováni o splnění programu NSDAP spadá vzhledem k prvým dvěma bodům tohoto 

programu (spojení všech Němců ve Velkoněmeckou říši a zrušení mírových smluv 

versailleské a st. germainské) pod sankce § 1 popř. 2 zák. na ochranu republiky. NSKK 

sám spadá mezi „jiné zde nejmenované organizace podobné povahy“ ve smyslu 

§ 2 [velkého] retribučního dekretu. Při úvaze, spadá-li NSKK pod § 2 či pod § 3 odst. 2 

[velkého] retribučního dekretu, rozhodla pro § 2 zejména doznaná spoluvina NSKK 

na sudetoněmeckém povstání a na vytvoření sboru Sudetendeutsches Freikorps.  
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Příloha 25 

Výňatek o Vlajce z výkladu ministerstva vnitra č. Z/II-31366/45, které pojednává 

o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, Praha, fond 

Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

Hnutí Vlajka má původ v tzv. politickém klubu „Vlajka“, který se ustavil dne 3. 4. 

1930 v Praze. V r. 1936 splynula původní „Vlajka“ s politickou skupinou fašistického 

zabarvení, zvanou „Za nové Československo“, jejíž význační činovníci (Vrzalík, Streibl) 

byli členy obou organizací, a začala používati označení „Vlajka – Hnutí za nové 

Československo“.  

[...] 

Dojdeme pak k těmto závěrům: 

1. Po 11. 11. 1938 (úřední zastavení činnosti Vlajky) je veškerá činnosti Vlajky 

ilegální, ať to byla ještě Vlajka stará, či později Rysův ČNST-Vlajka. Hodno naprostého 

zavržení pak je faktické obnovení činnosti Vlajky dnem 15. 3. 1939. Tohoto obnovení 

činnosti Vlajky se účastnily téměř tytéž osoby, které byly ve vedení Vlajky dne 11. 11. 

1938 (mj. Streibl, Sousedík), čímž je – přes veškerou ilegálnost této činnosti – prokázána 

jistá organizační a osobní souvislost s Vlajkou z doby před 11. 11. 1938. Na tom nic 

nemění ani prohlášení ideového tvůrce Vlajky prof. Mareše z 8. 12. 1939, popírající 

kontinuitu obou Vlajek. 

Toto prohlášení prof. Mareše nemůže nic měniti na skutečnosti, že jeho díla se chopili 

lidé jiní, hůře smýšlející. Ostatně členstvo zcela spontánně v Rysově ČNST-Vlajce vidělo 

pokračování staré Vlajky. 

2. Mezi starou Vlajkou a Rysovým ČNST-Vlajkou je určitá i souvislost ideová, 

ovšem s určitými modifikacemi. Sympatie k fašismu, nenávist k tzv. „Hradu“, odpor ke 

komunismu, nenávist k zednářství a židům jest oběma hnutím společná, v hnutí Rysově 

jsou tyto prvky ještě více zdůrazňovány. Rozdíl jest v nazírání na německý nacismus, 

který byl v původní Vlajce zavrhován, avšak připouštělo se, že i Němci jsou vyznavači 

směru „vítězné renesance idealismu a národovectví“ (srov. Vlajka 1938, roč. VII, č. 1, 

obálka). Rysův ČNST-Vlajka jest arci nacismem nadšena a vidí v něm skvělý vzor i pro 

český národ. Stará Vlajka němectví odmítala, Vlajka Rysova vidí v národu německém 

nedostižný vzor pro český národ ve všech směrech. 

[Velký] retribuční dekret v § 3 odst. 2 stíhá činovníky Vlajky z doby zvýšeného 

ohrožení republiky a dekret prezidenta republiky č. 17/1945 Sb. v § 2 zakládá pro členy 
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ústředního vedení Vlajky příslušnost Národního soudu. Po objektivní stránce nelze 

rozeznávati mezi organizací Vlajka před 15. březnem 1939, resp. před 11. listopadem 

1938 a po tomto datu. Postoj vůči německému nacismu v době před 15. březnem 

je pochopitelný vzhledem k tehdejší politické situaci. Ve skutečnosti však byla „Vlajka 

již od r. 1930 nositelkou idey fašismu a nacismu, tedy propagovala a podporovala hnutí, 

které se stalo tak osudným československému národu a státu. Proto není příčiny, aby 

na funkcionáře „Vlajky“ před oním datem bylo nazíráno podstatně jinak, než 

na funkcionáře po 15. březnu 1939. Nelze ovšem přehlížeti, že způsob a intenzita činnosti 

těchto posléze uvedených, zasluhuje přísnějšího měřítka než oněch před okupací, 

a že tedy soudy budou asi k této okolnosti při vyměřování trestu přihlížeti. 
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Příloha 26 

Výňatek o Národní obci fašistické z výkladu ministerstva vnitra č. Z/II-31366/45, které 

pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, Praha, 

fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

Národní obec fašistická (NOF) byla politickou organizací, napodobující italský 

fašismus na čs. půdě. Počátky hnutí spadají do r. 1922, kdy se organizovalo v Čechách 

pod názvem „červenobílých“. K hnutí „červenobílých“ se přidalo „Národní hnutí“, 

vzniklé v tehdy České, a moravští fašisté. R. Gajda, tehdy velitel 11. divize v Košicích, 

vstoupil s ním ve styk a dal se r. 1922 zvoliti za předsedu politické organizace 

„červenobílých“. R[oku] 1924 stává se Gajda, degradovaný zatím generál, vůdcem 

a zabývá se při tom myšlenkou státního převratu (r. 1926). 

NOF sama vznikla r. 1925, majíc podobně jako italský fašismus vrcholnou 

fašistickou radu, podřízenou vůli „Vůdce“. Jejich orgánem byl týdeník „Říšská stráž“. 

Fašisté, kteří nejprve vystupovali jako hnutí „nadstranické“, byli zpočátku podporováni 

národní demokracií, jež nad nimi držela ochrannou ruku, hodlajíc hnutí, jehož průbojnost 

zřejmě přeceňovala, užíti ve svůj prospěch. R[oku] 1927 pražská organizace fašistická 

přepadla vilu dr. Vorla na Sázavě, hledajíc spisy, týkající se gen. Gajdy. V pražských 

volbách obecních r. 1927 kandidovali fašisté již samostatně. R[oku] 1928 ve volbách 

do zemských a okresních zastupitelstev dali fašisté své hlasy straně republikánské. 

V parlamentních volbách 1929 spojila se NOF s rad. slovan. socialisty Jiřího Stříbrného 

a dobyla společně jako „Liga proti vázaným kandidátním listinám“ 3 mandátů 

v poslanecké sněmovně (z toho 1 fašista) a 1 v senátě. Ale toto spojenectví, z něhož NOF 

nemělo mnoho prospěchu, bylo fašisty vypověděno, zejména když Gajda byl odsouzen 

pro podporu sázavského přepadení do vězení a k ztrátě poslaneckého mandátu. R[oku] 

1931 byly úderné sbory NOF, organizované jako Obrana NOF, trvale rozpuštěny. R[oku] 

1932 byly rozpuštěny organizace fašistických Junáků. R[oku] 1933 se pokusili brněnští 

fašisté pučem zmocniti se kasáren v Židenicích, ale byli odraženi. Vůdcové puče 

(Kobzínek) uprchli do Jugoslávie, byli však vydáni a odsouzeni. 

Vlivem hospodářské krize, která postihla venkov, se podařilo NOF zakotviti 

na českém a slovenském venkově, takže v parlamentních volbách 1935 dobyla NOF 

6 mandátů do poslanecké sněmovny. NOF se v této době „parlamentarizovala“, uklidnila, 

to však bylo pouze na povrchu; ve skutečnosti NOF ve funkci jakési bažiny infikovala 
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svými ideami různé jiné fašistické a fašizující organizace a mravně narušila své 

stoupence, kteří pak za okupace se stali ochotnými nástroji okupantů. 

V době druhé republiky NOF po určitém váhání vstoupila rozhodnutím Gajdovým 

(asi z 22. 11. 1938) do (Beranovy) Strany národní jednoty; podobně slovenští členové 

NOF v čele s posl[ancem] Janem Ivákem se přidružili k Hlinkově slovenské straně 

ľudové. 

NOF byla první větší fašistickou organizací na půdě ČSR. Svým programem 

a činností již za prvé republiky se provinila proti demokracii a podkopávala existenci 

demokratického státu. 

Při příchodu okupantů se postavila NOF okamžitě do jejich služeb a horlivě jim 

nabízela svoji spolupráci, jak o tom svědčí Český národní výbor, jehož předsedou byl 

R. Gajda. Výbor byl utvořen 15. března 1939 a hned příštího dne se představil veliteli 

německé posádky Velké Prahy generálu von Gablenzovi. Místopředsedy výboru byli 

škpt. Sousedík (Vlajka) a Dr. Lokaj, gener. sekretářem Dr. Sokol, členy výboru Dr. 

Boháček, fašistický poslanec Dr. Branžovský, Dr. Rada a Jar. Soukup. Gajda sám 

se obrátil 15. III. 1939 zvláštním manifestem k národu, v němž jej vyzval, aby se podrobil 

jednotnému vedení, které on „tímto přejímá“. Tento tzv. Český národní výbor obsadil 

svými pořadateli budovu pražského parlamentu a držel ji svémocně několik dnů, odpíraje 

vstup oprávněným parlamentním činitelům. „Nár[odní] výbor“ se ustavil jako instituce, 

která má nadále reprezentovat český národ. Teprve po vytvoření Národního souručenství 

Gajda koncem března 1939 svůj Národní výbor rozpustil. 

I když za bývalého tzv. protektorátu Gajda sám se uchýlil do ústraní, jeho 

stoupenci nezaháleli a (spolu s Vlajkaři) stali se konfidenty a udavači gestapa 

a terorizovali české obyvatelstvo. Byl to jen přirozený vývoj, neboť celá NOF byla živnou 

půdou, která vůbec umožnila a podporovala vznik takových nízkých charakterů; 

soustavné štvaní proti demokracii a jejím představitelům, které NOF po léta záměrně 

prováděla, neslo v oné době černé plody. 

Je proto [nutné] NOF počítati mezi „jiné fašistické organizace podobné povahy“ 

ve smyslu § 3 odst. 2 [velkého] retribučního dekretu. 
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Příloha 27 

Výňatek o České árijské frontě z výkladu ministerstva vnitra č. Z/II-31366/45, které 

pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, Praha, 

fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

V roce 1939 chtěl Ing. Roček Gustav z Brna organizovati toto hnutí, které mělo 

spatřovati v A. Hitlerovi svého jediného vůdce. Hnutí nevytvořilo žádnou organizaci a již 

ve stadiu založení zaniklo. Roček přihlásil se později k německé národnosti. 
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Příloha 28 

Výňatek o Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě z výkladu 

ministerstva vnitra č. Z/II-31366/45, které pojednává o nacistických a fašistických 

organizacích a o nacistické ideologii. NA, Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–

1948 (1953), k. 1934. 

 

Kuratorium pro výchovu mládeže bylo za tzv. protektorátu ústředním úřadem 

(§ 2 odst. 2 vl. nař. č. 187/1942 Sb.), nikoliv spolkem, jak by se dalo z názvu usuzovati. 

Povinná služba mládeže, kterou Kuratorium usměrňovalo, byla prováděna pomocí 

spolků, jež byly k tomu pověřeny zvláštním aktem. Spolky se o toto pověření ucházely, 

neboť jinak jim hrozilo rozpuštění nebo jiné újmy. Sportovní svazy nebo kluby, jimž bylo 

povoleno provádění tělovýchovy mládeže, určovaly některé ze svých činovníků 

za instruktory v Kuratoriu. Někteří z nich tuto činnost sabotovali. Kromě těchto byli 

sportovními svazy a kluby ustanovováni pořadatelé, tech. vedoucí, instruktoři pro kursy, 

tábory a obdobné podniky pořádané v rámci Kuratoria. Vlastních funkcionářů 

(zaměstnanců) Kuratoria byla celá řada, neboť vedle tzv. hlavních, okresních 

a spolkových pověřenců a dívčích referentek byli referenti sociální, kulturní, duchovní, 

sportovní aj. 

Členy tzv. ústředního vedení (Zentralleitung) byli:  

generální referent, 

osobní tajemník generálního referenta, 

zástupce presidiálního šéfe, 

němečtí poradci, 

vedoucí ZZ oddílů (oddílů pro zvláštní zasazení), 

vedoucí vnější služby, 

vedoucí vzorných rojů, 

vedoucí školních táborů, 

vedoucí dívčího referátu, 

vedoucí skupin: 

I. povinná služba mládeže, 

II. tělesná výchova, 

III. duchovní výchova, 

IV. sociální služba, 

vedoucí technické správy, 
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vedoucí tiskové služby. 

Kromě těchto stálých členů ústředního vedení měli právo účasti i hlavní pověřenci 

z 11 oblastí. 

Pokud se v nařízení č. 276/42 Sb. mluví o předsednictvu Kuratoria a dalších 

členech, bylo zjištěno, že toto předsednictvo zřízeno nebylo a členové také povolání 

nebyli. 

Činnost Kuratoria, směřující k „říšskému uvědomění“ české mládeže (podle 

preambule k vl. nař. č. 187-1942 Sb. „výchova mládeže jako budoucí nositelky veřejného 

života vyžaduje včasné přípravy pro její příští úkoly“) jest všeobecně známa 

a odsuzována. Tato činnost mohla způsobiti vážné škody celému národu, kdyby nebyla 

bývala jinými vlivy mařena. 

Vzhledem k tomu jest Kuratorium považovati za „jinou fašistickou organizaci 

podobné povahy“ ve smyslu § 3 odst. 2 [velkého] retr[ibučního] dekretu. Činnost 

jednotlivých funkcionářů (zaměstnanců) třeba ovšem posuzovati také individuálně. 

K odpovědnosti podle [velkého] retr[ibučního] dekretu nebuďtež poháněni ti zaměstnanci 

Kuratoria, kteří se vykáží tzv. očistným listem, vydaným na zvláštním tiskopise 

ministerstvem vnitra (nestačí očistný list vyšetřovací komise Kuratoria, sr. výnos 

min[isterstva] vnitra ze dne 25. 10. 1945, č. Z-I-29.055/45-4). 

Výnos ministerstva vnitra ze dne 17. 7. 1945, č. Z-II-4731/1945 o vymezení 

okruhu provinivších se činovníků býv[alého] Kuratoria, pozbyl platnosti. 
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Příloha 29 

Výňatek o NS-Volkswohlfahrt z výkladu ministerstva vnitra č. Z/II-31366/45, které 

pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, Praha, 

fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

Podle § 3 německého prováděcího nařízení ze dne 29. 3. 1935 k zákonu o zajištění 

jednoty strany a státu byla NSV svazem přidruženým ke straně NSDAP. 

Vedoucí hlavního úřadu NSDAP pro sociální péči (Hauptamt für Volkswohlfahrt) 

byl v jakési personální unii – obvyklé podle vůdcovského principu v poměru strany 

k jednotlivým přidruženým svazům – s Reichswalterem der NSV. Zároveň byl i říšským 

pověřencem pro Winterhilfe a pro sběr a zhodnocení kuchyňských odpadků. 

Hauptamtu NSDAP pro soc[iální] péči byla podřízena župní, krajská i místní 

vedení úřadu soc[iální] péče. 

Říšské vedení NSV (Reichswaltung) se členilo na 5 úřadů (organizace, finance, 

soc[iální] péče a péče o mládež, zdraví lidu, propaganda a školení), v jejichž čele byli 

političtí vedoucí NSDAP z resortu Hauptamtu pro soc[iální] péči. 

V rámci úřadu soc[iální] péče a péče o mládež třeba zmíniti akce „Mutter und 

Kind“, „Hitler-Freiplatz-Spende“ (rekreační péče o staré bojovníky), NSV-Jugendhilfe 

a NS-Schwesternschaft (působící zejména v územích postižených nouzí a v pohraničí, 

tzv. grenzpolitische gefährderte Gegenden).  

Nižší složky NSV byli Gauwalter der NSV (jímž byl Gauamtsleiter des Amtes der 

NSDAP für Volkswohlfahrt, tedy opět personální unie), Kreiswalter (byl jím 

Kreisamtsleiter des Amtes für Volkswohlfahrt, podléhal disciplinárně Kreisleiterovi 

NSDAP, po stránce odborné pak Gauamtsleiterovi Amtu f. Volkswohlfahrt), Ortswalter 

der NSV (jímž byl Ortsgruppenamtsleiter, podléhal disciplinárně vedoucímu místní 

skupiny NSDAP, po stránce odborné Kreisamtsleiterovi úřadu pro soc[iální] péči). 

Nejnižšími činovníky byli Zellenwalter a Blockwalter. 

Úkoly NSV byly převážně rázu sociálního. Ježto však celá organizace NSV byla 

spjata s organizací NSDAP a činovníky NSV byli zároveň ve formě personální unie 

odborní činovníci NSDAP a ježto NSV sloužila v našich krajích ke „kupování duší“, 

tj. připoutávání mravně méně odolných příslušníků našeho národa hmotnými výhodami 

k německé straně (vzpomeňme na „Hilfszug Bayern“ ve dnech zabrání Prahy r. 1939), 
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sluší NSV považovati za „jinou fašistickou organizaci podobné povahy“ ve smyslu 

§ 3 odst. 2 [velkého] retr[ibučního] dekretu. 

Naproti tomu uvádíme, že celá řada našich krajanů v pohraničí (zejména lidí 

závislých, živnostníků, dělníků) byla podle docházejících zpráv přinucena neodolatelným 

donucením ke vstupu do NSV nebo alespoň k placení příspěvků této organizaci bez 

vstupu do ní. 
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Příloha 30 

Výňatek o Deutsche Arbeitsfront (DAF) z výkladu ministerstva vnitra č. Z/II-31366/45, 

které pojednává o nacistických a fašistických organizacích a o nacistické ideologii. NA, 

Praha, fond Ministerstvo spravedlnosti 1918–1948 (1953), k. 1934. 

 

Podle nařízení ze dne 24. října 1934 byla DAF organizací Němců, pracujících 

mozkem a rukou. Byli v ní sdruženi hlavně příslušníci býv[alých] odborových organizací, 

bývalých svazů zaměstnanců i zaměstnavatelů, a to zaměstnanci i zaměstnavatelé 

s rovnými právy. 

Podle § 3 říšskoněmeckého prováděcího nařízení ze dne 29. 3. 1935 k zákonu 

o zajištění jednoty strany a státu byla DAF svazem přidruženým ke straně NSDAP. 

Říšský organizační vedoucí NSDAP (dr. Ley) byl zároveň vedoucím DAF. Funkcionáři 

DAF měli býti jmenováni především členové složek NSBO (NS-Betriebszellen-

Organisation) a NS-Hago, jakož i příslušníci SA a SS. Místní členění DAF odpovídalo 

členění strany NSDAP. 

DAF měla zajistiti pracovní mír tak, že by u vedoucích jednotlivých podniků 

budila porozumění pro oprávněné požadavky personálu a u personálu pro situaci 

a možnosti podniku. Úkolem DAF bylo nalézti mezi oprávněnými zájmy všech 

zúčastněných takové vyrovnání, které by odpovídalo nacistickým zásadám a omezilo 

počet případů, zákonem vyhrazených rozhodování státních orgánů. Zastupování všech 

zúčastněných, potřebné k tomuto vyrovnání, bylo monopolem DAF, tvoření jiných 

organizací a jejich činnost v tomto oboru byla zakázána. DAF byla nositelkou organizace 

„Kraft durch Freude“. 

Říšský organizační vedoucí NSDAP jakožto vedoucí DAF jmenoval a zprošťoval 

funkce všechny funkcionáře DAF.  

Podle organizační knihy NSDAP byly úkoly DAF tyto: 

a) vychovávati všechny členy DAF v nacistickém světovém názoru; 

b) v oboru pracovního a sociálního práva pečovati o všechny členy; 

c) pečovati o jejich výchovu k povolání a zdokonalení v něm; 

d) v rámci možností udržovati existenci svých členů v nouzi a opatřiti schopným osobám 

možnost vzestupu; 

e) ve spolupráci s organizační živnostenského hospodářství a s důvěrníkem práce 

(Treuhänder der Arbeit) zastupovati zájmy svých členů v podniku zajištěním sociálního 

vyrovnání; 



 
 

307 

f) pečovati o využití volného času organizací „Kraft durch Freude“; 

g) v ohledu sociálním pečovati o všechny říšské Němce v cizině v rámci zákonných 

předpisů platných v hostitelské zemi; 

h) prováděti jiné úkoly, uložené Führerem. 

Nejen nejvyšší funkce v DAF, ale i funkce ostatních vedoucích zastávali v jakési 

personální unii vedoucí příslušných korespondujících úřadů NSDAP. V čele DAF bylo 

Zentralbüro se šéfem štábu, nižší činovníci byli Gau-, Kreis- a Ortsobmann s celým 

štábem spolupracovníků, nejnižší složky byli Straßenzellen- a Straßenblockobmann. Pod 

názvem Werkschar bylo rozuměti pracovní úderný oddíl, složený z vedoucího podniku, 

z předsedů bloku a buněk a ze skupin „Kraft durch Freude“, Berufserziehung, 

Arbeitsschutz und Volksgesundheit a Gesundes Wohnen; bylo to spojení nejaktivnějších 

nacistických sil v podniku. V rámci DAF byla zřízena celá řada speciálních úřadů (tiskový 

úřad, propagační, právní poradna, technické vědy, sociální úřad aj.)  

Ve všech závodech s nejméně 5 zaměstnanci zřizovala DAF pro sociálně-

politickou, organizační a personální péči o zaměstnance závodního předsedu 

(Betriebsobmann der DAF). Pro menší podniky fungoval Ortsobmann der DAF souborně, 

který svoje úkoly přenášel u podniků obchodních na Ortswaltera des Handels der DAF, 

u podniků řemeslných na Ortshandwerkmeistera der DAF. Betriebsobmann DAF byl 

jmenován krajským předsedou DAF se souhlasem vedoucího příslušné místní skupiny 

strany NSDAP; funkci Betriebsobmanna DAF spravoval v personální unii 

Betriebsobmann der NSBO. Betriebsobmann měl pečovati o to, aby všichni zaměstnanci 

se stali členy DAF. Ve větších podnicích měl Betriebsobmann zvláštní spolupracovníky, 

tak Betriebsblockobmanna DAF, Betriebszellenobmanna DAF, Betriebsberufswaltera 

DAF, zdravotního referenta (Betriebsgesundheitswalter DAF), referenta mládeže, žen, 

sportovního, zástupce pro otázky „Kraft durch Freude“ atd. 

DAF měl členy jednotlivce a členy korporativní. Jednotlivým členem mohl se státi 

každý pracující soukmenovec německé státní příslušnosti, pokud splňoval předpoklady 

pro získání státního občanství. Členy DAF se mohli za určitých předpokladů státi i cizinci 

za svého pobytu v Německu. „Kraft durch Freude“ byla organizací DAF, a proto členové 

DAF (jednotlivci) měli nárok i na výhody plynoucí z KdF. Členství v DAF bylo 

dobrovolné. Führer mohl určiti, že některé zákonně uznané organizace náleží DAF 

korporativně. Rozsah práv a povinností v DAF členů těchto organizací byl stanoven 

případ od případu zvláštními dohodami DAF s tou kterou organizací. Podle stavu 

z r. 1938 byli korporativními členy DAF členové říšské kulturní komory, říš. stavu 
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výživy, říš. svazu německých diplomovaných zemědělců, organizací živnostenského 

hospodářství, rady znalců pro zdraví lidu při NSDAP a DAF, členové svazu ochránců 

práva, říš. svazu německých úředníků, nac. soc. svazu učitelů, říšského svazu německých 

nedoslýchavých a příslušníci říšské pracovní služby a branné moci. 

Funkcionáři DAF a KdF, jakož i členové NSBO nosili zvláštní uniformu, stejně 

tak členové Werkscharu DAF. Odznakem DAF byl hákový kříž v ozubeném kole. 

NSBO (Nationalsozialistische Betriebszellen-Organisation) bylo sdružení všech 

politických vedoucích NSDAP v DAF, byla to nositelka organizace DAF. Úkoly NSBO 

přešly na DAF. Političtí vedoucí, dodaní NSBO do DAF, zaručovali zglajchšaltování 

DAF ve smyslu nacistických ideí. NSBO byla vybudována hierarchicky ve všech 

stupních (místo, kraj, župa, Hauptamt). 

V souvislosti se zřízením DAF je třeba upozorniti na německý zákon ze dne 

20. leden 1934 k uspořádání národní práce. Podle § 18 tohoto zákona byl po určitá 

hospodářská odvětví jmenován zvláštní státní úředník, důvěrník práce (Treuhänder der 

Arbeit), který měl pečovati o udržení pracovního míru.  

Vzhledem k tomu, že DAF byla v přímé organizační souvislosti se stranou 

NSDAP (personální unie funkcionářů) a že jejím účelem bylo mj. také vychovávati členy 

v nacistickém světovém názoru, sluší DAF (a ovšem také NSBO) považovati za „jinou 

fašistickou organizaci podobné povahy“ ve smyslu § 3 odst. 2 [velkého] retribučního 

dekretu. Na druhé straně dlužno však upozorniti, že v našich krajích pohraničních 

a zejména na Hlučínsku, byli mnozí naši lidé ke vstupu do DAF přímo donucováni. 
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Příloha 31 
Ukázka části jmenného seznamu k Mimořádnému lidovému soudu v Kutné Hoře v letech 

1945–1947. Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Příloha 32 

Jmenovací dekret do funkce soudce z lidu. SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud 

v Kutné Hoře, Pres 1946. 
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Příloha 33 

Poradní protokol, který zachycuje hlasování senátu o vině, a to „jednomyslně“. SOA, 

Praha, fond Mimořádný lidový soud Mladá Boleslav, k. 20. Ls 56/46, Jaroslav Keller. 
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Příloha 34 

Poradní protokol, ze kterého není patrné, jak členové senátu rozhodovali. SOA, Praha, 

fond Mimořádný lidový soud Mladá Boleslav, k. 47. Ls 254/46, Anna Zívrová. 
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Příloha 35 

Případ, ve kterém je předseda senátu přehlasován k vyššímu trestu. SOA, Praha, fond 

Mladá Boleslav, k. 24. Ls 91/46, František Strach. 
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Příloha 36 

U tohoto případu byl předseda přehlasován v otázce viny. SOA, Praha, fond Mimořádný 

lidový soud Mladá Boleslav, k. 36. Ls 190/46, František Piskáček. 
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Příloha 37 

Poradní protokol u MLS Kutná Hora (využit tiskopis z Krajského soudu v Kutné Hoře). 

SOA, Praha, fond Mimořádný lidový soud Kutná Hora, k. 6. Ls 71/45, Pavel Neupärtel. 
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ABSTRAKT 

Retribuční soudnictví mimořádných lidových soudů ve středních 

Čechách 
Dizertační práce si klade za cíl doplnit dosavadní literaturu o retribuci statistickým 

zpracováním dvou mimořádných lidových soudů – v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře, 

odpovědět na stanovené výzkumné otázky a vytvořit metodiku pro vytváření jmenných 

seznamů obviněných osob, která může posloužit do budoucnosti jako podpůrný 

prostředek při vytváření nových jmenných seznamů jiných mimořádných lidových soudů. 

Dalším cílem bylo zjistit vliv laického prvku na rozhodování mimořádných lidových 

soudů. Zdrojem dat byly spisy ve stejnojmenných fondech uložených ve Státním 

oblastních archivu v Praze. Součástí práce je i sonda k Mimořádnému lidovému soudu 

v Praze.  

Ze spisů bylo zjištěno, že bylo u Mimořádného lidového soudu obviněno 487 

mužů a 124 žen, tudíž ženy tvořily pětinu obviněných a téměř pětinu odsouzených osob. 

Ze statistické analýzy dále vyplynulo, že průměrná žena měla větší šanci, že bude 

zproštěna viny, muži byli souzeni mírně přísněji. Tento mimořádný lidový soud stíhal 

zejména Čechy. Národnost ovšem měla vliv na délku trestu, která byla u Němců téměř 

dvojnásobná. Udavačství patřilo mezi nejčetnější trestné činy, na základě kterých byli 

obvinění obžalováni a posléze odsouzeni. Poté následovala propagace nacismu 

a účastenství ve zločineckých organizacích. To samé platí v případě zproštěných případů. 

Více než polovina obžalovaných byla odsouzena k dočasnému trestu na svobodě, čtvrtina 

osob byla zproštěna. Průměrný dočasný trest na svobodě činil 5,54 let, po započítání 

doživotního trestu se průměrný trest zvyšuje na 6,7 let. 

Mimořádný lidový soud v Mladé Boleslavi byl jeden z mála soudů, které 

se prokazatelně držely apolitického klíče při sestavování senátů. U MLS Kutná Hora ani 

Praha tato snaha nebyla z archivních dokumentů zjištěna. U MLS Mladá Boleslav bylo 

téměř 75 % všech senátů sestaveno tak, aby všichni čtyři soudci z lidu byli z jiných 

politických stran a politický vliv na finální rozhodnutí byl co nejmenší. Paradoxně ani 

u nedodržení správného sestavených senátů nedošlo ke zvýšení počtu přehlasování 

předsedy, kterým byl soudce z povolání. Z poradních protokolů vyplynulo, že byl 

předseda přehlasován pouze v deseti procentech případů, tudíž laický vliv na finální 

rozhodnutí byl minimální.  
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 Veřejný žalobce u Mimořádného lidového soudu v Kutné Hoře se musel 

vypořádat s téměř 4407 případy v letech 1945–1947, podal 829 obžalob. Rozsudkem bylo 

vyřízeno 693 případů, z toho 19 osob bylo odsouzeno k trestu smrti. Ze spisů bylo 

zjištěno, že ženy tvořily opět pětinu obviněných a měly větší šanci, že bude zproštěna 

viny. Tento mimořádný lidový soud též stíhal zejména Čechy, ale byl zjištěn vliv 

národnosti na zproštění obviněných a na délku trestu. Němci byli častěji odsuzováni 

k trestu smrti, také průměrná délka uloženého trestu byla u Němců opět vyšší. Udavačství 

opět patřilo mezi nejčetnější trestné činy, na základě kterých byli obvinění obžalováni 

a posléze odsouzeni. Poté následovala propagace nacismu a účastenství, popř. činovnictví 

ve zločineckých organizacích. To samé platí v případě zproštěných případů. Stejně jako 

u Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavě více než polovina obžalovaných byla 

odsouzena k dočasnému trestu na svobodě, čtvrtina osob byla zproštěna. Průměrný 

dočasný trest na svobodě byl nepatrně vyšší než u Mimořádného lidového soudu v Mladé 

Boleslavi.  

 Otázka apolitičnosti senátů nebyla u Mimořádného lidového soudu v Kutné Hoře 

zjištěna, protože se ho tento soud nedržel. Vliv laického prvku tu ovšem byl ještě menší 

než u Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi, protože byl předseda senátu 

přehlasován pouze u 3,49 % případů. Počet jednohlasných rozhodnutí byl dokonce téměř 

90 %. 

 V roce 1948 byla otázka retribuce znovuotevřena. Personální obsazení 

Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi v roce 1948 se téměř nezměnilo. Nově 

měl tento soud spolupracovat s Akčními výbory Národní fronty, který trval na šesti 

případech vhodných pro revizi. Pouze u jednoho případu došlo k zpřísnění původního 

trestu, tudíž se tento vliv na konečné rozhodnutí neprojevil. Poměr obviněných mužů 

a žen se oproti předchozímu období nezměnil, to neplatí o poměru zproštěných mužů 

a žen. Ženy tvořily jednu čtvrtinu a byly jim ukládány mírnější tresty než mužům. Bylo 

opět souzeno více Čechů než Němců a existovala zde větší míra zproštění pro Čechy než 

pro Němce. Na četnosti trestných činů se nezměnilo téměř nic. Snížil se počet 

odsouzených osob k dočasnému trestu na svobodě na 39 % obžalovaných, oproti tomu 

byla zvýšen počet zproštěných osob na 37,5 %. Průměrný trest na svobodě se zvýšil 

na 6 let, po započítání doživotního trestu se zvýšil na 7,2 roku. Otázka apolitičnosti nebyla 

řešena a výrazně se zvýšil počet přehlasovaných případů na 18 %, došlo zároveň 

i k výraznému zvýšení jednohlasných rozsudků na 72 %. 
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 Na výrazném personálním obsazení Mimořádného lidového soudu v Kutné Hoře 

v roce 1948 měl přímý vliv nově zřízený Okresní akční výbor v Kutné Hoře, který 

se zasadil o provedení očisty Krajského soudu v Kutné Hoře. Bohužel nebylo možné 

zjistit přímý vliv Akčních výborů Národní fronty na vybírání případů. Tento soud 

projednal 164 nových případů, 60 bylo revidováno v otázce viny či trestu, 94 bylo 

vyřízeno jiným způsobem a u jednoho to nebylo možné zjistit. Opět se vyskytl výrazný 

nepoměr mezi počtem obviněných mužů a žen, žena měla opět větší šanci na zproštění. 

Národnost měla vliv na počet zproštěných případů obdobně jako v předchozím období, 

stejně tak měla vliv i na délku trestu. Udavačství stejně jako v předchozím období opět 

patřilo mezi nejčetnější trestné činy obžaloby. V případě odsouzení ale i zproštění byl 

nejčetnějším paragrafem propagace nacismu. Snížil se dočasný trest na svobodě na 4 roky 

a 1,5 měsíce. Více jak jedna třetina osob byla odsouzena k dočasnému trestu na svobodě, 

zproštění bylo druhým nejčastějším rozhodnutím. Apolitičnost senátu zde opět nebyla 

řešena. Vliv laického prvku se nepatrně zvýšil, zbývajících téměř 89 % bylo rozhodnuto 

jednohlasně. 

U těchto dvou mimořádných lidových soudů bylo tedy zjištěno, že laický prvek 

neměl takový význam, s jakým zákonodárci původně počítali. Soudci si vystačili 

s jednoduššími skutkovými podstatami, jakým bylo udavačství, propagace nacismu 

a účast či činovnictví ve zločineckých organizací. Bylo zde odsouzeno více mužů než 

žen, ženy měly větší šanci pro zproštění. Bylo sice více souzeno Čechů než Němců, ale 

národnost měla vliv na finální rozhodnutí. 
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ABSTRACT 

Retribution judiciary of Extraordinary People's Courts in the middle 
of Bohemia 

Goal of this Dissertation is to complement up-to-date literature resources about 

Retribution with a statistical analysis of two Extraordinary People’s Courts in Mladá 

Boleslav and Kutná Hora, to answer defined research questions, and to develop a novel 

methodology for assembling name lists of charged individuals, which can serve in the 

future as a supporting tool for an easier formation of new name lists coming from other 

Extraordinary People’s Courts. Another goal was to determine an influence of a so-called 

layman element on the court’s decisions. Files in eponymous collections deposited 

in Regional Archive in Prague served as a main source of data. A brief probe into 

Extraordinary People’s Court in Prague is also included in this work. 

Studies of the files showed that 487 men and 124 women were charged by the 

Extraordinary People’s Court in Mladá Boleslav. Therefore, one fifth of charged 

individuals were women. Statistical analysis also showed that an average woman had 

a bigger chance of being acquitted; men were judged more strictly. This Court prosecuted 

mainly people of Czech nationality. Nationality also had an influence on a length 

of a sentence, which was almost double among Germans. Whistle-blowing was the most 

common criminal act to be prosecuted and punished, followed by a propagation of Nazi 

ideology and a participation in criminal organisations. This order also applies to acts that 

were acquitted. More than a half of culprits was sentenced to a custodial sentence, one 

quarter was acquitted. An average custodial sentence was 5.54 years, or 6.7 years with 

an inclusion of life sentences. 

Extraordinary People’s Court in Mladá Boleslav was one of a few courts that were 

provably following an apolitical principle when naming its juries. There was no evidence 

of a tendency to follow this principle by either EPC Kutná Hora or EPC Prague found 

in historical documents. Almost 75 % of juries in EPC Mladá Boleslav were named in 

a way that each of its four lay judges came from a different political party, which 

minimised a political influence on the final decision. Oddly enough, even in cases where 

the apolitical principle was not applied, there was no significant increase of outvoting 

a chairman, who was a professional judge. Case protocols show that a chairman was 

outvoted only in 10 % of cases, which makes a layman influence on the final decision 

minimal. 
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Files of the Extraordinary People’s Court in Kutná Hora from years 1945–1947 

revealed that 634 men and 154 women were charged. Therefore, again, one fifth 

of charged individuals were women. As in the previous case, this court prosecuted mainly 

Czech people. Nationality had an influence on a length of a sentence, which was again 

longer among Germans. Whistle-blowing was the most common criminal act to 

be punished, followed by a propagation of Nazi ideology and a participation in criminal 

organisations. This order also applies to acts that were acquitted. As with the 

Extraordinary People’s Court in Mladá Boleslav, more than a half of culprits was 

sentenced to a custodial sentence, one quarter was acquitted. An average custodial 

sentence was slightly longer than in Mladá Boleslav. 

The question of apoliticism of the jury remains unanswered for the Extraordinary 

People’s Court in Kutná Hora, because this court did not follow this principle. However, 

an influence of the layman element was even smaller than in the case of EPC Mladá 

Boleslav, because a chairman was outvoted only in 3.49 % of cases and an amount 

of unanimous verdicts was almost 90 %. 

In 1948, the retribution was reopened. Staff of the Extraordinary People’s Court 

in Mladá Boleslav remained almost unchanged, it was only reduced. As a novelty, this 

court was supposed to cooperate with Action Committees of the National Front. District 

Action Committee in Mladá Boleslav insisted on a revision in six cases. Only in one case, 

the previous final decision was made more restrictive. Therefore, an influence of the new 

setting was minimal. The ratio of men and women among charged individuals did not 

change in a comparison with the previous period. As before, more Czechs than Germans 

were charged, but Czechs were more likely to be acquitted. Almost nothing has changed 

in the constitution of criminal acts. The number of people with custodial sentence 

decreased to 39 %, whereas the number of acquitted increased to 37.5 %. An average 

custodial sentence increased to 6 years, or to 7.2 years with an inclusion of life sentences. 

The principle of apoliticism was not followed and the number of outvoted cases increased 

significantly to 18 %. Also, the number of unanimous verdicts increased to 72 %. 

In 1948, staffing of the Extraordinary People’s Court in Kutná Hora was under 

an influence of a newly founded District Action Committee in Kutná Hora, which was 

responsible for a cleansing of Regional Court in Kutná Hora. Unfortunately, it was not 

possible to determine a direct influence of Action Committees of the National Front on 

a choice of cases. There was again a significant disproportion between charged men and 

women, and a woman had a bigger chance of being acquitted. As previously, nationality 
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had an influence on both the amount of acquittals and the sentence length. Whistle-

blowing was again one of the most common criminal acts to be prosecuted. However, 

when it comes to convictions and acquittals, the most common act was a propagation 

of Nazi ideology. An average length of a custodial sentence decreased to 4.13 years. More 

than one third of culprits was sentenced to a custodial sentence and an acquittal was 

a second most common decision. The principle of apoliticism was again not followed and 

the influence of a layman element slightly grew, but almost 89 % of verdicts were 

unanimous. 

Therefore, in a case of these two people’s courts, it was found out that the layman 

element was not as significant as legislators originally expected. Judges got by with 

simpler objective elements of crimes, e.g. whistle-blowing, propagation of Nazi ideology, 

or participation in criminal organisations. More men than women were sentenced and 

women had a bigger chance of being acquitted. More Czechs than Germans were 

prosecuted, but a nationality had an influence on final decisions against individuals 

of German nationality. 
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