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1 Úvod 

Bezprostředně po skončení druhé světové války vyvstala v Československu nejen 

nutnost hospodářské obnovy, ale i potřeba vypořádání se s minulostí, a to především 

potrestáním nacistických zločinců, zrádců a kolaborantů, kteří se svými činy provinili na 

českém a slovenském národě. Otázkou budoucího hospodářského uspořádání, ale i osudem 

válečných zločinců se zabýval již v průběhu druhé světové války český domácí  

i zahraniční odboj, jehož oficiální představy o řešení této problematiky byly vyjádřeny 

v Košickém vládním programu, vyhlášeném 5. dubna 1945. Faktická realizace plánů 

obsažených v tomto dokumentu byla uskutečňována převážně dekrety prezidenta republiky, jež 

do historie vstoupily pod souhrnným názvem „Benešovy dekrety“, což navozuje mylnou 

představu, že byly výlučným aktem prezidenta dr. Edvarda Beneše.1 Mezi hlavní nástroje 

oživení válkou zdevastovaného hospodářství patřila konfiskace movitého i nemovitého 

majetku. Ta se obecně prováděla nejen osobám maďarské a německé národnosti, ale dopadala 

i na ty, kteří se provinili proti československému státu a byli označeni za zrádce, kolaboranty 

či osoby státně nespolehlivé.2 Konfiskace byla ale využívána i jako jeden z vedlejších trestů, 

které ukládalo retribuční soudnictví, jež bylo v tomto období zřízeno právě k potrestání 

nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů.  

Pojem konfiskace pochází z latinského slova confiscatio a označuje trest propadnutí 

majetku, za který se neposkytuje náhrada. Konfiskace je tedy obecně považována za 

trestněprávní opatření, jímž dochází k odnětí vlastnického práva.  

Poválečná konfiskace byla provedena obecnou právní normou a nastávala ex lege. 

Takovou právní normou byl jednak dekret prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., který 

konfiskoval a rozděloval zemědělský majetek Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel 

českého a slovenského národa, a dále prezidentský dekret č. 108/1945 Sb., jímž byl 

zkonfiskován nezemědělský movitý a nemovitý majetek. S konfiskační problematikou také 

souvisel dekret 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. Mimo shora uvedených dekretů jsem do své rigorózní práce 

zapracovala řadu vyhlášek, směrnic a dalších pokynů ministerstev či jiných úřadů. Těmto 

                                                 

1 PAVLÍČEK, Václav. O dekretech prezidenta republiky v kontinuitě státu a práva. In SOUKUP, Ladislav (ed). 

Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945–1990. Praha: Karolinum, 2002, s. 99. 
2 KUKLÍK, Jan. Dekrety prezidenta republiky. In Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. 

Praha : Historický ústav AV ČR, 1999, s. 50. 
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podzákonným předpisům jsem věnovala větší pozornost zejména z toho důvodu, že podrobně, 

ale dle mého názoru pro účely poznání přínosně, vykládají obecná ustanovení dekretů a také 

reflektují jejich tehdejší výkladové i praktické problémy. 

Otázka konfiskací byla řešena i na mezinárodněprávní úrovni, kdy mezinárodní právo 

nebránilo konfiskaci majetku vlastních státních příslušníků nebo bezdomovců.  

Československá konfiskační opatření byla dále také v souladu s ujednáními vítězných 

spojeneckých mocností protihitlerovské koalice, kdy podpora konfiskacím je vyjádřena 

zejména v Postupimské dohodě ze dne 2. srpna 1945.3 

Výše zmíněné konfiskační normy byly také reakcí na rozsáhlou germanizaci  

a arizaci československého majetku v době války, které byly uskutečněny akty německého 

práva.          

V důsledku mimořádnosti poválečné situace a teroru, který vyvolaly zločiny 

nacistického aparátu, jenž byl podporován početnou skupinou i československého obyvatelstva, 

byl zvolen i mimořádný způsob potrestání těchto provinilců. Na základě dekretu prezidenta 

republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o 

mimořádných lidových soudech, bylo postupně zřízeno v českých zemích  

24 mimořádných lidových soudů. Tento dekret byl také označován jako „velký retribuční 

dekret“. Pojem retribuce se v té době obecně užíval jako výraz pro potrestání válečných zločinů 

a domácí kolaborace. 

Mimořádné lidové soudy měly stanný charakter obvyklý ve většině zemí, které se 

vypořádávaly s nacistickými zločiny. Právní úprava velkého retribučního dekretu navazovala 

na mezispojenecké dohody.4 

Retribuční zákonodárství a jeho soudní realizace byly provázeny řadou právních  

a filosofických problémů, které jsou dodnes předmětem řady diskuzí a kritik. Mezi ně se řadila 

například zpětná účinnost retribučních norem, kriminalizace samotného členství  

                                                 

3 Z této dohody vycházela Pařížská reparační dohoda ze dne 21. prosince 1945 (č. 150/1947 Sb.), která byla 

sjednána za účasti Československa a stanovila, že každá signatární vláda si ponechá německý nepřátelský majetek, 

a to formou, kterou si sama zvolí, a zároveň odečte tento majetek od svého podílu na reparacích. Zmíněné 

ustanovení bylo uplatněno Československem na majetek bývalé Německé říše a jejích státních příslušníků a na 

tomto základě byla z reparačního podílu Československa odečtena částka 4 938 965 amerických dolarů. Blíže 

k tomu: WINKLER, Pavel. Dekrety prezidenta republiky v období z období 1940–1945. In Právní aspekty odsunu 

sudetských Němců. Praha : Ústav mezinárodních vztahů Praha, 1995, s. 25-26. 
4 Velký retribuční dekret vycházel jednak z moskevské spojenecké deklarace z 30. října 1943 o navrácení 

válečných zločinců do zemí, kde spáchali své zločiny, a dále ze spojenecké Dohody o stíhání a potrestání hlavních 

válečných zločinců evropské Osy z 8. srpna 1945. 
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a funkce ve vyjmenovaných nacistických organizacích nebo odlišení morální odpovědnosti od 

viny v právním smyslu.5  

Téma retribučního soudnictví by dle mého názoru nebylo úplné, pokud by práce 

neobsahovala alespoň krátké pojednání o snad nejvýraznější osobnosti nejen české retribuce, a 

to o osobě JUDr. Bohuslava Ečera. Tato osobnost celý svůj život zasvětila boji za vyšší dobro 

zejména v rámci boji s nacismem, nehledíc na své osobní pohodlí či svůj vlastní osud. 

Toto téma rigorózní práce jsem si zvolila také proto, že uspořádání vlastnických vztahů 

na základě Benešových dekretů je dodnes předmětem nejen mnohých politických, právních a 

historických diskuzí, ale i řady soudních sporů a také nálezů Ústavního soudu České republiky.6 

I když se většinou jejich ustanovení vyčerpala provedením určitých záměrů, dosud platné 

dekrety se staly po zániku československé federace formálně součástí právního řádu České 

republiky.  

V mé práci popisuji nejen proces konfiskace, ale také velmi složité období působnosti 

mimořádných lidových soudů, které je dodnes objektem historického zkoumání7  

a hodnoticích soudů.                                                                                    

  

                                                 

5 KOZÁK, Jiří. Činnost Mimořádného lidového soudu v Liberci 1945–1948. In MALÝ, Karel a Ladislav 

SOUKUP (ed). Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Praha : Karolinum, 2004, s. 579. 
6 Ústavní soud v odůvodnění svého nálezu z 8. 3. 1995 čj. Pl ÚS 14/94, „Legalita a legitimita dekretů prezidenta 

republiky - dekret č.108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a FNO“, publikovaný na internetových 

stránkách http://nalus.usoud.cz, který se týká konfiskačního dekretu č. 108/1945 Sb. konstatuje, že exilové 

zákonodárství, jakož i bezprostředně poválečné zákonodárství osvobozeného Československa představuje ve své 

podstatě dnes již uzavřený okruh problémů a otázek úzce souvisejících s válečnými událostmi a hospodářskou 

obnovou země. Normativní akty z této doby tak splnily svůj účel v bezprostředně poválečné době a z hlediska 

současnosti jsou již vesměs bez aktuálního významu. Právní vztahy založené těmito akty jsou nejen důsledkem 

válečných událostí, ale jsou současně výsledkem legálně projevené československé (české) zákonodárné moci, 

sledující odstranění škod vzniklých v důsledku mimořádných poměrů z doby nesvobody, a proto jim přísluší 

ochrana vyplývající z předpisů československého (českého) právního řádu. Blíže k tomu: PAVLÍČEK, Václav. O 

dekretech prezidenta republiky v kontinuitě státu a práva. In SOUKUP, Ladislav (ed). Příspěvky k vývoji právního 

řádu v Československu 1945–1990. Praha: Karolinum, 2002, s. 98. 
7 V současnosti se tematice činnosti mimořádných lidových soudů věnuje například: BORÁK, Mečislav. 

Spravedlnost podle dekretu. Šenov : Tilia, 1998; JIŘÍK, Václav. Nedaleko od Norimberku. Z dějin Mimořádného 

lidového soudu v Chebu. Cheb : Svět křídel, 2000; JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata či spravedlnost? Mimořádné 

lidové soudy 1945-1948 na Královéhradecku. Praha : Prostor, 2008. 
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2 Konfiskace majetku v období 1945 – 1948 

Právním základem konfiskace movitého a nemovitého majetku na našem území po 

druhé světové válce jsou dekrety prezidenta republiky, které zasahovaly do majetkových 

poměrů nejen osob německé a maďarské národnosti, ale všech osob, které byly označeny za 

„zrádce a kolaboranty“ nebo za „osoby státně nespolehlivé.“ Těmito dekrety byly: 

- dekret č. 5/1945 Sb. z 19. května 1945 o neplatnosti některých 

majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových 

hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací  

a ústavů; 

- dekret č. 27/1945 Sb. z 11. července 1945 o jednotném řízení vnitřního 

osídlení; 

- dekret č. 28/1945 Sb. z 20. července 1945 o osídlení zemědělské půdy Němců, 

Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými 

zemědělci; 

- dekret č. 12/1945 Sb. z 21. července 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení 

zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců  

a nepřátel českého a slovenského národa; 

- dekret č. 108/1945 Sb. z 25. října 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku  

a o Fondech národní obnovy; 

- nepřátelského majetku se ještě dotýkají dva další dva dekrety, dekret  

č. 81/1945 Sb. z 25. září 1945 o některých opatřeních v oboru spolkovém  

a dekret č. 124/1945 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních  

z 27. října 1945. 

2.1 Košický vládní program 

Výše uvedené právní předpisy byly oficiálním vyvrcholením snah a představ 

československého válečného exilu o budoucím poválečném uspořádání. Nejvýrazněji dekrety 

naplňují plány Košického vládního programu, který byl vyhlášen 5. dubna 1945 novou 

československou vládou. Ten se věnuje majetkoprávnímu postihu válečných provinilců hlavně 

ve své kapitole X. a XI.  
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V kapitole X. jsou plánována opatření směřující: „K odčinění zločinů napáchaných 

okupanty a jejich zrádnými pomocníky na českém a slovenském národním a soukromém 

majetku, k vykořenění cizáckého a fašistického vlivu z českého a slovenského hospodářství  

a k zabezpečení plodů národní práce pro potřeby českého a slovenského národa.“8 Dále 

kapitola X. pojednává o majetku, který byl ve vlastnictví, držbě nebo správě občanů 

nepřátelských států, německých a maďarských občanů Československa, kteří aktivně pomáhali 

rozbití a okupaci Československé republiky nebo ostatních občanů Československa, kteří 

zradili národ a aktivně podporovali německé a maďarské okupanty. Tento majetek měl být 

ihned zajištěn a dán pod národní správu. Stejně mělo být naloženo s majetkem akciových a 

jiných společností, jež spravovaly kategorie osob uvedené výše. Zajištění a národní správu 

vykonávaly národní výbory jednotlivých stupňů. Takto zajištěné majetkové hodnoty, které 

dříve patřily například dělníkům, živnostníkům, rolníkům a byly jim odebrány v důsledku 

rasové, polické nebo národní perzekuce, měly být ihned vráceny původním majitelům nebo 

jejich dědicům. Ostatní mělo zůstat pod národní správou do doby, než o osudu zajištěného 

rozhodnou zákonodárné orgány.       

V následující kapitole XI. se vláda zabývá provedením nové pozemkové reformy, 

která měla následovat po plánované konfiskaci zemědělské půdy. Košický vládní program již 

počítal se zřízením Národního pozemkového fondu, do kterého měla připadnout nejen veškerá 

zemědělská půda, ale také i budovy, které patřily určitým, v programu blíže specifikovaným 

kategoriím osob. Těmito osobami byli například němečtí a maďarští šlechtici a velkostatkáři 

bez rozdílu státní příslušnosti. Konfiskace takového majetku měla být provedena bez náhrady. 

Zemědělská půda měla být rozdělována mezi domkáře, střední rolníky a zemědělské dělníky 

ve spolupráci s rolnickými komisemi. 

Nepřímo se také konfiskačního zákonodárství dotýkají i programová prohlášení 

v kapitole VIII. vládního programu. Zde se stanovuje princip poválečného postihu příslušníků 

německé a maďarské menšiny. Tento princip se později promítl i do postihu v oblasti 

majetkové. Zde byl naznačen tvrdý a nekompromisní postup proti německé a maďarské 

menšině, který vláda odůvodňovala již v první větě kapitoly: „Strašnými zkušenostmi, jichž se 

                                                 

8 Košický vládní program, kapitola X, odst. 1. In GROSPIČ, Jiří, Jaroslav CHOVANEC a Juraj VYSOKAJ. 

Košický vládní program-program budování lidově demokratického Československa. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1977, s. 133.  
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Češi a Slováci dožili s německou a maďarskou menšinou.“9Ale zároveň jsou z této represe 

vyňati ti Němci a Maďaři, kteří byli loajální k Československu a zachovali mu věrnost.  

2.2 Benešovy dekrety jako právní základ konfiskace 

Benešovy dekrety můžeme z časového hlediska rozdělit do dvou kategorií. Do první 

kategorie spadají dekrety vydávané československým válečným exilem v Londýně na základě 

ústavního dekretu č. 2 Úředního věstníku československého o prozatímním výkonu moci 

zákonodárné ze dne 15. října 1940. A do druhé skupiny řadíme dekrety, které byly vydávány 

již na osvobozeném území. Těchto právních předpisů bylo vydáno 130 a týkaly se různých 

oblastí života, například změn ve státní správě, obnovy v oblasti národního hospodářství  

a také řešily osud nepřátelského majetku. Časový úsek doby nesvobody právně upravil ústavní 

dekret prezidenta republiky č. 11 z 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku, později byl na 

území republiky novelizován a vyhlášen zákonem č. 12/1946 Sb. V textu tohoto dekretu je 

stanoven počátek doby nesvobody ode dne 30. září 1938, kdy byla porušena svrchovanost 

republiky.  

Dekret předvídal vydání vládního nařízení č. 31/1945 Sb.,  

ze dne 27. července 1945, které stanovilo 4. květen 1945 jako konec nesvobodného období. 

Tento dekret byl klíčový pro poválečný právní vývoj v obnoveném Československu, protože 

stanovil, co je platným právem, a právě časovým předělem pro platnost práva se stala dekretem 

definovaná doba nesvobody. V této právní normě také můžeme spatřovat koncepci kontinuity 

československého právního řádu. Tyto dvě velké skupiny dekretů se neliší jen dobou vydání, 

ale též způsobem přípravy a mechanismem přijímání. Hlavní rozdíl spočíval v přesunu 

dekretální normotvorby od prezidenta republiky a jeho kanceláře do vlády. Až do 5. dubna 1945 

byl prezident jediným nositelem moci zákonodárné a vláda, v níž zasedali příslušníci různých 

politických stran, dekrety navrhovala. Přesun normotvorby nastal vytvořením první domácí 

vlády v Košicích dne 4. dubna 1945. Státní rada, která fungovala jako poradní orgán, byla 

zrušena, vláda se stala zákonodárcem a také narůstal vliv politických stran Národní fronty na 

formulace textu dekretů. Toto druhé období vydávání dekretů trvalo poměrně krátkou dobu a 

jeho konec nastal dne 28. října 1945, a to ustanovením Prozatímního národního shromáždění.

   

                                                 

9 Košický vládní program, kapitola VIII. In GROSPIČ, Jiří, Jaroslav CHOVANEC a Juraj VYSOKAJ. Košický 

vládní program-program budování lidově demokratického Československa. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1977, s. 130. 
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2.2.1 Platnost dekretů prezidenta republiky na Slovensku   

Jednotnou aplikaci konfiskačního zákonodárství komplikovala omezená územní 

platnost těchto právních norem. Zásadní je nařízení Slovenské národní rady (dále jen SNR)  

č. 1 z 1. září 1944, kterým si SNR přisvojila veškerou zákonodárnou, vládní a výkonnou moc 

na Slovensku. Tento krok se výrazně odchyloval od postoje československé vlády  

ke slovenskému právnímu řádu. Tímto nařízením se vyloučila zákonodárná moc prezidenta 

republiky, která se zakládala ústavním dekretem č. 2 z roku 1940 o prozatímním výkonu moci 

zákonodárné. Toto vyloučení zákonodárné pravomoci bylo částečně zmírněno nařízením SNR 

z 21. dubna 1945 č. 30/1945 Sb. n. SNR, které rozlišuje mezi záležitostmi celostátními  

a ostatními. Pouze ve věcech celostátní povahy vykonával zákonodárnou pravomoc prezident 

republiky po dohodě se SNR. Ale bylo věcí dohody mezi vládou a SNR, co jsou záležitosti 

celostátní povahy. Dělba pravomocí byla upravena na politické úrovni První pražskou dohodou 

z 2. června 1945, která do záležitostí celostátního významu řadila především otázky národního 

hospodářství a administrativně politické otázky.                     

2.3 Dekret č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkoprávních 

jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot 

Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací  

a ústavů 

Tento dekret můžeme teoreticky rozdělit do několika tematických okruhů, které 

právně upravuje ve svých ustanoveních.  

Na prvním místě se dekret věnuje majetkoprávním převodům a majetkoprávním 

jednáním, která byla uskutečněna po 29. září 1938. Tyto převody a jednání byly prohlášeny za 

neplatné, pokud k nim došlo pod tlakem okupace nebo národní, rasové a politické perzekuce. 

Toto se týkalo majetku movitého, nemovitého, soukromého či veřejného, který byl arizován 

v době německé okupace. Na tato ustanovení bezprostředně navazoval zákon z 16. května 1946 

č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o 

nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících.  

Jeden ze základních paragrafů částečně kopíruje ustanovení  

o neplatnosti majetkoprávních jednání dekretu 5/1945 Sb., ale navíc zároveň takovouto 

neplatnost vylučuje, pokud byl ten, na koho majetek přešel, „osobou státně spolehlivou“  

a bylo dokázáno, že k majetkoprávnímu úkonu došlo za přiměřenou úplatu, a to z podnětu 
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vlastníka nebo pokud to bylo v jeho zájmu. Dále zákon rozšiřuje neplatnost i na úkony 

provedené po 29. září 1938, které mají právní základ v neplatném právním předpisu, úředním 

výroku na základě takového předpisu či ve výroku soudu, který bude později zrušen nebo 

změněn jako výrok z doby nesvobody. Mezi neplatné právní předpisy dekret zařazuje ty, které 

v rozporu s československou ústavou a zákony, které ji mění či doplňují, provedly nebo 

umožnily zásahy do majetku Československé republiky nebo osob, které byly vydány národní, 

rasové nebo politické perzekuci. Dobové výklady zákona hodnotí tyto paragrafy jako velmi 

široce formulované a podřazují pod ně jakákoliv právní jednání: „§ 1 mluví  

o jakýchkoliv majetkově právních jednáních. Že poskytnutí zápůjčky a její zajištění náležející 

pod pojem jakéhokoliv majetkově právního jednání, je dojista nepochybné.“10 

2.3.1 Národní správa        

Dekret dále uvaluje na majetek „státně nespolehlivých osob“ zajišťující institut  

ve formě národní správy. Národní správa byla myšlena jako řešení pouze přechodné a měla 

spravovat majetek pro pozdější konfiskaci či znárodnění. Jako osoby státně nespolehlivé 

označoval dekret například osoby německé, maďarské národnosti, a to bez výjimky, nebo 

osoby, které vyvíjely činnost směřující mimo jiné proti státní svrchovanosti. Těmto osobám byl 

zajištěn i ten majetek, který byl jimi převeden po 29. září 1938, i kdyby nabyvatel nevěděl, že 

se jedná o takovýto majetek. Národní správa nebyla uvalena jen na majetek státně 

nespolehlivých osob, tedy Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů, ale i na všechny podniky, 

majetkové podstaty, kde to vyžadoval plynulý chod výroby a hospodářského života, zejména 

závody a podniky, které byly opuštěné nebo se nacházely v držbě nebo nájmu státně 

nespolehlivých osob. V praxi se jednalo například o případy, kdy majitel podniku či závodu, 

který by jinak nepodléhal uvalení národní správy, se dle dekretu nacházel v zahraničí, nemohl 

se tudíž o svůj podnik starat, ale chod podniku musel být zabezpečen v rámci obnovy 

poválečného vydrancovaného hospodářství.  

V souvislosti s vymezením majetku, který mohl být postihnut národní správou, je 

možné také odkázat na rozhodnutí senátu NSS ze dne  

28. února 1947, sp. zn. 298/46,11 ze kterého se podává, že pouhá skutečnost, že spoluvlastníkem 

určité majetkové podstaty je též osoba státně nespolehlivá, není sama o sobě titulem k zavedení 

                                                 

10 KRČMÁŘ, Jan. Poznámky k dekretu presidenta republiky ze dne 19. V. 1945, č. 5/45 a k zákonu ze dne 16. V. 

1946, čís. 128/46. Právník. 1946, č. 11, s. 258. 
11 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - senátu (ostatní) ze dne 28. února 1947, sp. zn. 298/46 [ASPI ID: 

JUD17741CZ] 
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národní správy podle dekretu č. 5/1945 Sb. do celé majetkové podstaty. NSS své rozhodnutí 

opřel o výklad ust. § 2 a § 3 citovaného dekretu. Dle ustanovení  

§ 2 dekretu je možno postihnout národní správou majetek, jak se v něm výslovně prohlašuje, 

osob státně nespolehlivých, přičemž se podle odst. 2 tohoto ustanovení, za majetek osob státně 

nespolehlivých prohlašuje též majetek těmito osobami převedený po 29. září 1938, leč by 

nabyvatel nebyl věděl, že jde o takový majetek. Podle ustanovení § 3 dekretu, má být národní 

správa zavedena do všech podniků i do všech majetkových podstat, kde toho vyžaduje plynulý 

chod výroby a hospodářského života, zejména v závodech, podnicích a majetkových podstatách 

opuštěných nebo takových, které jsou v držbě, správě, nájmu nebo pachtu osob státně 

nespolehlivých. Podle ustanovení § 2 a § 3 daného dekretu je možno na majetek osob státně 

spolehlivých uvalit národní správu tehdy, jestliže ho osoba státně spolehlivá nabyla po 29. září 

1938 a věděla, že jde o majetek osoby státně nespolehlivé, nebo že zavedení národní správy na 

majetek osoby státně spolehlivé jest vyžadováno ohrožením plynulého chodu výroby a 

hospodářského života, zejména za předpokladů v § 5 příkladmo uvedených. Tím však jsou 

možnosti zavedení národní správy podle uvedených ustanovení na majetek osob státně 

spolehlivých vyčerpány, a nelze proto dle výkladu NSS uznat, že na základě oněch ustanovení 

lze zavedením národní správy do určité majetkové podstaty postihnout i majetkovou účast 

osoby státně spolehlivé jen z toho důvodu, že ostatní majetková účast - byť i většinou - patří 

osobám státně nespolehlivým. 

Institut národní správy znamenal pouze omezení výkonu vlastnických práv, nikoli 

vyvlastnění a převedení do vlastnictví státu. Dekret se vztahoval nejen na osoby fyzické, ale 

dopadal i na osoby právnické.  

Zajímavá byla rovněž otázka postavení ustanoveného národního správce, 

k dosavadnímu statutárnímu orgánu právnické osoby, na kterou byla uvalena národní správa. 

Tuto problematiku podrobně vyložil NSS ve svém rozhodnutí ze dne 14. května 1947, sp. zn. 

530/46,12 a to tak, že zavedením národní správy podle § 2 nebo 3 dekretu prezidenta republiky 

č. 5/1945 Sb., na majetek právnické osoby, není suspendována působnost jejího statutárního 

orgánu.   

S ohledem na shora uvedené, pak oprávnění zastupovat právnickou osobu, na jejíž 

majetek byla uvalena národní správa z titulu § 2 nebo § 3 dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 

                                                 

12 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - senátu (ostatní) ze dne 14. května 1947, sp. zn. 530/46 [ASPI ID: 

JUD17761CZ] 
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Sb., v řízení o odvolání proti zavedení národní správy, příslušela nikoli ustanovenému 

národnímu správci, nýbrž právě statutárnímu orgánu právnické osoby. 

Dále tento právní předpis stanovil, kdo je příslušný k zavedení národní správy  

a právní postavení národních správců. Národní správu zaváděly především místní a okresní 

národní výbory, ale také zemské národní výbory, ministerstvo průmyslu či ministerstvo 

výživy.13  

Národní správce byl povinen pečovat o majetek s péčí řádného hospodáře, mohl činit 

úkony pouze v rámci běžného hospodaření. K opatřením přesahujícím rámec běžného 

hospodaření, kterými byly například pronájem nebo likvidace, musel mít národní správce 

svolení orgánu, jenž národní správu zavedl. Pokud správce způsobil škodu zanedbáním svých 

povinností, byl za tuto škodu odpovědný. Zároveň byli správci chráněni před zásahy 

dosavadních majitelů či držitelů, ti měli zakázáno zasahovat do jejich jednání. Dekret také 

učinil neplatnými právní úkony majitelů a držitelů majetku spadajícího pod národní správu, 

které učinili po účinnosti této právní normy a které se týkaly dané majetkové podstaty. 

Formulace z dekretu o národní správě byly velice obecné, proto musely být doplněny 

konkrétními prováděcími předpisy. V červnu 1945 vydalo ministerstvo průmyslu dvě směrnice, 

první byla adresována národním správcům a druhá národním výborům pro národní správu 

průmyslových a řemeslných podniků. Obě směrnice obsahovaly konkrétní pokyny národním 

správcům a postupy při zavádění národních správ. Další detailní instrukce a řešení nastalých 

problémů obsahovaly oběžníky Zemského národního výboru v Praze. 

Rozhodnutí o národní správě bylo správním aktem. Proti tomuto rozhodnutí bylo 

přípustné odvolání, které nemělo odkladný účinek. Odvolání řešil instančně nadřízený orgán 

jako okresní národní výbor a zemský národní výbor. V případě, že v prvním stupni rozhodoval 

zemský národní výbor, NSS dovodil možnost odvolání k příslušnému ministerstvu. Pokud 

proběhlo odvolací řízení, správní akt podléhal ještě kontrole NSS. Ten mohl rozhodnutí o 

uvalení národní správy zrušit, pokud se například stěžovatel ve správním řízení nemohl řádně 

bránit proti tvrzení, že není osobou německé národnosti, nebo pokud nebylo dokázáno, že se 

jedná o osobu státně nespolehlivou. 

Později byly ze strany osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy vydány směrem 

k národním správcům další vyhlášky. V této souvislosti autor zmiňuje vyhlášku osidlovacího 

úřadu Fondu národní obnovy v Praze ze dne 29. ledna 1947, kterou byly vydány směrnice pro 

                                                 

13 Počet dekretem zavedených národních správ v Příloze č. 1. 
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národní správce průmyslových a živnostenských podniků, jakož i svobodných povolání, 

konfiskovaných dle dekretu č. 108/1945 Sb. nebo podle tohoto dekretu spravovaných, o tom, 

jak zachovati péči řádného hospodáře.14 Dle této směrnice měl například národní správce 

povinnost dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, činit výhodné nákupy 

prodejného zboží a dbát na nejnižší režijní náklady podniku. Dále správce musel být v podniku 

osobně a bylo mu zapovězeno provozovat podnik pro svůj vlastní užitek či v podniku fiktivně 

zaměstnávat své rodinné příslušníky. Tehdejší vyhláška řešila takové jednotlivosti, kdy v rámci 

snižování režijních nákladů bylo malým kavárnám zapovězeno provozovat velký orchestr, nebo 

aby malé holičství si předplácelo větší množství denního tisku. Pokud se podnik dostal do 

ztráty, národní správce musel ihned tuto skutečnost oznámit osidlovacímu úřadu a Fondu 

národní obnovy, včetně předložení kompletního účetnictví. Pokud by národní správce porušil 

své předepsané povinnosti, mohl být odsouzen až  

k 20 letům žaláře, či k pokutě ve výši 10 mil. Kčs. 

Dekret ve svém ust. § 11 řešil i zrušení národní správy. Obecně umožňoval zrušení, 

jakmile pominou důvody, pro které byla zavedena. Takovým důvodem ke zrušení národní 

správy mohl být případ, kdy osoba, na jejíž majetek byl uvalen tento zajišťující institut, byla 

později podle dekretu č. 33/1945 Sb., o státním občanství, československým státním občanem. 

Autor si dovoluje poukázat na ust. § 24 dekretu č. 5/1945 Sb., který řešil navrácení 

majetku daného pod národní správu, který patřil dělníkům, rolníkům, živnostníkům, drobným 

a středním podnikatelům, úředníkům, příslušníkům volných povolání a osobám v podobném 

sociálním postavení a jehož tyto osoby pozbyly v důsledku národní, politické nebo rasové 

persekuce. Podle tohoto ustanovení měl být vyňat z národní správy a ihned vrácen dřívějším 

majitelům, resp. jejich dědicům. Ostatní zajištěný majetek měl zůstat pod národní správou až 

do nové zákonodárné úpravy. Toto ustanovení mimo jiné prováděla směrnice ministerstva 

průmyslu a obchodu ze dne 19. března 1946 č. II/1-76733/1946,15 která vydávala podrobné 

pokyny národním výborům při vyřizování žádostí o vrácení majetku zajištěného národní 

správou.  

Pokud se majetek nacházel ve stavu ležící pozůstalosti, tedy dosud nebyl odevzdán 

dědicům ze strany soudu, pak se majetek vydával do rukou osoby pověřené správou dědictví. 

                                                 

14 Konfiskace, správa a převod nepřátelského majetku. Praha : Právní odbor Osidlovacího úřadu a Fondu národní 

obnovy v Praze, 1947, s. 205–214. 
15 Konfiskace, správa a převod nepřátelského majetku. Praha : Právní odbor Osidlovacího úřadu a Fondu národní 

obnovy v Praze, 1947, s. 521-530. 
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V dané souvislosti autor této práce odkazuje na judikát řešící oprávnění dědiců nárokovat 

předmětný majetek. Jedná se o rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 

1034/2005 ze dne 23. listopadu 2005, ze kterého se podává, že proběhla-li konfiskace majetku 

v době, kdy původní vlastník (zůstavitel) již nežil, avšak byl  

s ohledem na úpravu ležící pozůstalosti dosud jejím fiktivním držitelem, protože přijetí dědictví 

pozůstalou osobou se nepodařilo prokázat, přichází v úvahu nástup oprávněné osoby i podle 

nynějších restitučních předpisů, jde-li o dědice ve vztahu k původnímu vlastníkovi (zůstaviteli) 

(viz nález ÚS ČR I. ÚS 469/01).16 

Dále bylo vyloučeno vracet majetek, který byl znárodněn (dle dekretu č. 101-103/1945 

Sb.) nebo konfiskován dle dekretu č. 12 a č. 108/1945 Sb. Majetek se vracel v takovém stavu, 

v jakém se nalézal ke dni vrácení. Pokud vlastník nárokoval např. ušlý zisk či náhradu škody, 

pak se těchto nároků musel domáhat samostatně v dalším řízení.  

Tento dekret je stále platným právním předpisem, nebyl dosud změněn a stal se od  

1. ledna 1993 součástí českého právního řádu.    

2.4 Konfiskace nepřátelského majetku a jeho následné rozdělení  

Zajišťující institut národní správy znamenal pouhé omezení vlastnických práv.  

Ke změně vlastnických vztahů došlo až na základě dekretu č. 12/1945 Sb., o konfiskaci  

a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel 

českého a slovenského národa, který nabyl účinnosti 23. června 1945. Tento dekret s okamžitou 

platností konfiskoval bez náhrady pro účely pozemkové reformy zemědělský majetek, jenž byl 

ve vlastnictví všech osob německé a maďarské národnosti bez ohledu na státní příslušnost, dále 

zrádců a nepřátel republiky jakékoliv národnosti a státní příslušnosti, kteří projevili toto 

nepřátelství zejména v době krize a války v letech 1938–45, a také akciových  

a jiných společností a korporací, jejichž správa úmyslně a záměrně sloužila německému vedení 

války nebo fašistickým a nacistickým účelům. Tyto osoby se uveřejňovaly pomocí veřejné 

vyhlášky,17 jež byla správním aktem, který bylo možno dle NSS napadnout odvoláním. Osoby, 

na které dopadla konfiskace, se vymezovaly pomocí vyvratitelné domněnky kolektivní 

odpovědnosti, neboť se vycházelo z předpokladu, že většina Němců v Československu se 

                                                 

16 K restitučním nárokům. Profiprávo.cz [online]. 2005 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: 

http://profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=11&id_article=238953&csum=f755a017 
17 MIKULE, Vladimír. Dekrety prezidenta republiky o postavení Němců a jejich dnešní právní význam. In JECH, 

Karel (ed). Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Brno : Doplněk, 2003. 
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hlásila k propagaci nacismu, přispívala k jeho uskutečňování, a proto jsou odpovědni za 

způsobené škody a zároveň nemají právo na náhradu. S vyvratitelností této domněnky souviselo 

i ustanovení dekretu, které vylučovalo konfiskaci u těch Maďarů a Němců, kteří se aktivně 

účastnili boje za zachování celistvosti  

a osvobození Československé republiky. Jednalo se zde o přesun důkazního břemene. Tato 

metoda byla v mezinárodním právu neobvyklá, ale odůvodnitelná mimořádnou situací  

a snahou odčinit strašné důsledky německé agrese. O konfiskační výjimce rozhodoval na návrh 

rolnické komise příslušný okresní národní výbor. V pochybnostech předkládal případy 

zemskému národnímu výboru, ten je svým dobrozdáním postoupil ministerstvu zemědělství, 

které rozhodovalo po dohodě s ministerstvem vnitra. Interpretace tohoto ustanovení měla 

odpovídat ústavnímu dekretu o státním občanství těchto osob.   

Dekret v ustanovení § 2 vymezuje, kdo se považuje za osobu německé a maďarské 

národnosti. Za takovéto osoby označil všechny, kdo se při jakémkoli sčítání lidu od roku 1929 

přihlásili k německé nebo maďarské národnosti nebo se stali členy národních skupin nebo 

politických stran, které sdružovaly osoby německé anebo maďarské národnosti. Při sčítání lidu 

v roce 1930 bylo vládním návrhem stanoveno, že se smí zapsat pouze jedna národnost, 

zpravidla dle používaného mateřského jazyka. Jinou národnost, než pro kterou svědčí mateřský 

jazyk, lze zapsat jen tehdy, jestliže sčítaná osoba nemluví mateřským jazykem  

ve své domácnosti a úplně ovládá řeč národnosti, k níž se hlásí. „Osobu, která se po roce 1929 

při sčítání lidu přihlásila k národnosti německé, bylo tedy nutno za všech okolností pokládat za 

osobu německé národnosti, i kdyby jiné znaky mohly naznačovat, že je to osoba národnosti jiné, 

nebo kdyby se popř. takové přihlášení při dalších sčítáních neopakovalo (Boh. Admin. 

1673/47).“18 Již při přípravě tohoto ustanovení se poukazovalo na problematiku vymezení 

těchto osob. Československý právní řád nikde jednoznačně nevymezoval žádnou definici osoby 

určité národnosti a ani z literatury nešlo dovodit jednotný závěr. Proto se předpokládalo přijetí 

speciálního dekretu, který měl tuto definici obsahovat. K jeho přijetí nikdy nedošlo, ale to 

nezabránilo aplikaci dekretu v praxi. Nejasnosti, které se týkaly pojmu německá národnost, 

odstranil až NSS svým výkladem (Boh. Admin. CXXVIII/47),19 ve kterém uvádí, že pojem 

německá národnost v dekretu užívaný je striktně vymezen pouze ve výše uvedeném ustanovení 

                                                 

18 MIKULE, Vladimír. Dekrety prezidenta republiky o postavení Němců a jejich dnešní právní význam. In JECH, 

Karel (ed). Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Brno: Doplněk, 2003, s. 81. 
19 Blíže k tomu: MIKULE, Vladimír. Dekrety prezidenta republiky o postavení Němců a jejich dnešní právní 

význam. In JECH, Karel (ed). Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Brno: Doplněk, 2003, s. 80. 
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§ 2. Tento výklad byl používán při řešení sporů jako obrana proti stěžovatelům, kteří tvrdili, že 

nejsou osobou německé národnosti.  

O tom, jestli mají být dané osoby považovány za zrádce nebo nepřátele 

Československé republiky tak, jak je vymezuje dekret, rozhodoval na návrh ONV zemský 

národní výbor, v jehož obvodu dotčená nemovitost ležela. To znamenalo odchýlení od 

dosavadního pravidla, že o zrádcovství a nepřátelství k republice mohly rozhodovat jen soudy, 

nikoliv správní orgány. Rozhodnutí zemského národního výboru bylo pouze rozhodnutím 

deklaratorním s účinky ex tunc, neboť k přechodu vlastnictví konfiskovaného majetku na stát 

docházelo ex lege dnem účinnosti dekretu. Rozhodnutí zemského národního výboru o tom, 

jestli je daná osoba považována za zrádce nebo nepřítele Československé republiky, vytvářelo 

pouze subjektivní předpoklady konfiskace, ale nedeklarovalo ji. Panovala názorová nejednota, 

zda k účinnosti konfiskace je ještě třeba deklaratorního aktu, který by ji vyhlašoval. Tuto otázku 

vyřešil až NSS svým stanoviskem: „Deklaratorního aktu obecně není třeba, musí ovšem být 

vydán, bude-li věc sporná, zejména požádá-li o rozhodnutí vlastník dotyčné nemovitosti (Boh. 

A 1512/46).“20    

Další zvláštností, která dokládá mimořádnost tehdejší situace, byl způsob přechodu 

vlastnictví konfiskovaného majetku na stát. Byl při něm opuštěn tradiční intabulační princip, 

tedy nepřecházelo vlastnictví zápisem do pozemkových knih. V tomto případě se jednalo  

o výjimku, neboť obecnou platnost intabulačního principu zakládal tehdejší občanský zákoník 

a v té době platný knihovní zákon 95/1871 ř. z. Tato výjimka ale byla možná a obecně se 

připouštěla existence naturálního vlastnictví bez knihovního nabývání.  

Dále je nutno uvést, že konfiskační zákonodárství mělo oporu v ústavních předpisech. 

Ústavní listina z roku 1920 umožňovala vyvlastnění na základě zákona i bez náhrady, pokud 

tak zákon stanoví. Pojem „vyvlastnění“ měl být pojat do názvu a textu dekretu. Prezident 

Edvard Beneš tuto záměnu navrhoval ve svých poznámkách21  

k přípravě tohoto dekretu, adresovaných předsedovi vlády Zdeňku Fierlingerovi. Vláda tento 

návrh po projednání na své schůzi22 odmítla s odůvodněním, že je nutné použít termín 

                                                 

20 KINDL, Milan a Viktor KNAPP. K některým otázkám konfiskace podle dekretů prezidenta republiky č. 12 

a č. 108/1945. Právník. 1994, č. 7, s. 625. 
21 Poznámky prezidenta republiky k návrhu dekretu 12/1945 Sb. ze dne 12. 6. 1945. In JECH Karel a Karel 

KAPLAN (ed). Dekrety prezidenta republiky. Brno : Doplněk, 2002, s. 295. 
22 Zápis z 29. schůze vlády jednající o připomínkách prezidenta republiky k osnově dekretu 12/1945 Sb. ze dne 

13. 6. 1945. In JECH Karel a Karel KAPLAN (ed). Dekrety prezidenta republiky. Brno : Doplněk, 2002, s. 297. 
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konfiskace, aby bylo zřejmé, že se nebude poskytovat za konfiskáty náhrada. Pojem vyvlastnění 

by mohl možnost náhrady naznačovat. 

2.4.1 Národní pozemkový fond a přidělování konfiskátů 

Dekretem č. 12/1945 Sb. byl také zřízen státní Národní pozemkový fond při 

ministerstvu zemědělství se sídlem v Praze, jehož hlavním úkolem byla správa konfiskovaného 

majetku dle tohoto dekretu až do odevzdání přídělcům, nebo do učinění jiného opatření 

v souvislosti s tímto majetkem. Vláda později vydala statut tohoto fondu svým nařízením č. 

70/1945 Sb., ke kterému byla zmocněna přímo dekretem. Pozemkový fond byl právnickou 

osobou se způsobilostí k právním úkonům v mezích dekretu. Ve spolupráci s příslušnými 

národními výbory fondu náleželo činit opatření k řádnému hospodaření na zkonfiskované půdě 

a následné hospodaření kontrolovat. Dále prováděl kontrolu řádného  

a osobního hospodaření přídělci na přiděleném majetku. 

Z výše jmenovaného fondu se měla přidělovat půda do vlastnictví osob slovanské 

národnosti, například deputátníkům, zemědělským dělníkům, malozemědělcům, obcím  

a okresům k veřejným účelům, stavebním, zemědělským a jiným družstvům. Příděly půdy 

podrobně upravoval dekret č. 28/1945 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů  

a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci  

z 20. července 1945 s platností jen pro české země. Tento právní předpis rozšířil okruh 

oprávněných osob, kterým má být půda přidělována. Stanovil přednostní právo na příděl půdy 

podle tohoto dekretu uchazečů, kteří se vyznamenali a zasloužili v národně-osvobozovacím 

boji, zejména vojáci, partyzáni, bývalí političtí vězni a také rolníci poškození válkou. Tato 

ustanovení se vztahovala i na reemigranty, české zemědělce ze Zakarpatské Ukrajiny nebo  

ze Slovenska. V této souvislosti byl vzat do úvahy fakt, že se část politických vězňů  

a deportovaných osob vrátí zpět do Československa později, a proto vláda instruovala 

pozemkový fond, aby neprovedl úplné rozdělení půdy před jejich návratem. Pro různé kategorie 

osob byla stanovena maximální výměra pozemkového přídělu. Při přípravě dekretu se jednalo 

také o možnosti povolení vyššího přídělu některým uchazečům, mimo jiné právě reemigrantům. 

Tento návrh byl ale zamítnut s odůvodněním, že pro všechny zájemce musí platit jednotná 

pravidla. Podle tohoto dekretu nebylo podmínkou k získání přídělu odpovídající státní 

občanství, ale příslušnost k českému, slovenskému nebo jinému slovanskému národu a státní a 

národní spolehlivost. Oprávnění uchazeči podávali žádost  

o příděl u místní rolnické komise k příslušné okresní rolnické komisi, ta podané žádosti 
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přezkoumávala a předkládala ministerstvu zemědělství, které přidělovalo půdu ve stanovené 

výměře v součinnosti s okresními rolnickými komisemi a okresními národními výbory. 

Podrobnosti o podávání přihlášek o příděl obsahovala vyhláška ministerstva zemědělství  

ze dne 3. srpna 1945 č. 144 Úř. l. ČSR. 

Zemědělský majetek byl přidělován do vlastnictví za úhradu. Hodnota půdy se 

určovala v závislosti na výnosnosti, poloze nebo podle rodinných poměrů přídělce, dále se 

hradily přidělené budovy. Při tvorbě tohoto ustanovení se navrhovalo, aby úhrada za půdu již 

v sobě zahrnovala úhradu za budovy, aby se tímto zvýhodněním překonala předpokládaná 

averze zemědělců ke stěhování. Tento návrh nebyl přijat, neboť potom by docházelo 

k diskriminaci, protože stav a hodnota budov na různých usedlostech se velmi lišila. Výše 

úhrady za živý a mrtvý inventář a jiná zařízení ze zkonfiskovaného zemědělskému majetku 

Němců, Maďarů a zrádců byla stanovena směrnicí pro určení náhrady za živý a mrtvý inventář 

a jiná zařízení ze zkonfiskovaného zemědělského majetku Němců, Maďarů a zrádců podle 

dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 28/1945 Sb., která byla schválena výnosem 

ministerstva zemědělství ze dne 30. srpna 1945.   

V okresech s převážnou většinou osob německé národnosti zůstávala půda ve správě 

fondu pro potřeby vnitřního osídlení, pokud se nenašel dostatek zájemců české nebo slovanské 

národnosti. Vnitřní osídlení se provádělo na základě dekretu prezidenta republiky  

č. 27/1945 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení ze dne 11. července 1945, který měl 

organizační povahu a platil pro celé území. Vnitřním osídlením se v tomto případě rozuměla ta 

opatření, kterými se má dosáhnout opětovného navrácení všech oblastí Československé 

republiky původnímu slovanskému živlu. K řízení osídlení byly dekretem ustanoveny 

osidlovací úřady, a to pro oblast zemí České a Moravskoslezské se sídlem v Praze a pro 

Slovensko se sídlem v Bratislavě. Jejich statuty byly vydány ve formě vyhlášek. Tyto úřady 

vykonávaly svou působnost pod vedením ústřední komise v čele s ministrem vnitra. Osidlovací 

dekret pozbyl platnosti zákonem č. 18/1950 Sb., o zrušení osidlovacích úřadů. K provedení 

zákona bylo vydáno vládní nařízení č. 19/1950 Sb.  

Konfiskovaný majetek měl být využit jak pro zemědělské účely, tak i pro stavbu domů 

nebo zřízení zahrad. Konfiskační dekret tímto navazoval na neúplně provedenou první 

pozemkovou reformu, která byla uskutečňována po vzniku Československa. V této souvislosti 

tehdejší ministerstvo zemědělství sdělovalo národním výborům, že opatření uskutečňovaná na 

základě dekretální normotvorby nebudou mít nic společného s nedokonalostmi 

prvorepublikové pozemkové reformy. Například zkonfiskovaná půda nebude přidělena 
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velkostatkářům, ale bezzemkům, nebo že o přídělu nebudou rozhodovat byrokratičtí úředníci, 

jako tomu bylo za první republiky, nýbrž žadatelé o půdu sami. 

„V letech 1945–1947 byl v českých zemích konfiskován majetek v rozloze téměř 

1 400 000 ha zemědělské a 1 000 000 ha půdy lesní. Do konce roku 1947 se především 

v pohraničí usídlilo na 150 000 uchazečů o půdu, kterým bylo přiděleno 1 200 000 ha půdy.  

V úrodných a atraktivních oblastech proběhlo osídlení relativně úspěšně, problémy se však 

objevily především v horských oblastech, kde byla hustota osídlení velmi nízká,  

a některá místa zůstala po odchodu Němců neobydlena.“23  

2.4.2 Právní úprava konfiskace na Slovensku 

Vzhledem k rozdílnostem právní úpravy na Slovensku a v českých zemích se začala 

uskutečňovat slovenská konfiskace a přídělové řízení na základě nařízení předsednictva SNR 

č. 4/1945 Zb. N. SNR o urýchlenom rozdelení pôdohospodárského majetku Nemcov, Maďarov, 

jako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa ze dne 27. února 1945, které tak z časového 

hlediska předešlo, ale také ovlivnilo formulace Košického vládního programu  

a také částečně dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. Toto nařízení bylo v důsledku 

komplikací s maďarskou půdou novelizováno nařízením SNR č. 104/1945 Zb. N. SNR ze dne 

23. srpna 1945 o konfiskování a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, 

jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa se zpětnou platností od 1. března 1945. 

Výše jmenovaná nařízení i dekret, měly mnoho společných rysů, ale také se 

v některých podrobnostech lišily. Zatímco v českých zemích rozhodovaly správní úřady,  

na Slovensku byl osud konfiskátů v rukou revolučních konfiskačních komisí, které nebyly 

vázány žádnými předpisy, a navíc proti jejich rozhodnutí neexistovala možnost uplatnění 

řádného opravného prostředku. Na Slovensku bylo rozhodující pro určení národnostní 

příslušnosti užívání jazyka v rodinném styku, tímto došlo v praxi k řadě excesů například  

ve vztahu k Židům. Protože se ve slovenských židovských rodinách běžně používala němčina 

nebo maďarština, jejich zemědělský majetek přešel za fašistického režimu do vlastnictví státu 

a po válce za pomoci uvedeného jazykového kritéria byl bez uplatnění restituce konfiskován 

jako majetek Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel slovenského národa. Činnost SNR kritizoval 

počátkem března 1945 Klement Gottwald pro její postup na osvobozeném území Slovenska, 

                                                 

23 KUKLÍK, Jan. Dekrety prezidenta republiky-výraz kontinuity československého právního řádu nebo jeho 

revoluční změny? In MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP (ed). Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. 

Praha : Karolinum, 2004, s. 29. 
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mimo jiné za to, že vyhlásila konfiskaci zemědělské půdy nad 50 ha a také předávání půdy 

oprávněným uchazečům nikoli do vlastnictví, ale jen do užívání. 

2.5 Konfiskace dalšího majetku dekretem č. 108/1945 Sb. 

Průmyslový a ostatní nezemědělský majetek nepřátel a zrádců byl konfiskován bez 

náhrady na základě dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., ze dne 25. října 1945,  

o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. Dekret měl celostátní platnost, 

byl tedy vydán po dohodě se SNR, a návrh osnovy vypracovalo ministerstvo vnitra. 

Konfiskaci podléhal nepřátelský majetek movitý i nemovitý, včetně majetkových práv 

(pohledávek, cenných papírů, vkladů, nehmotných práv, jako je právo licenční, patentové nebo 

autorské), který v době po 29. září 1938 náležel zejména Německu, Maďarsku a osobám 

národnosti německé nebo maďarské, jakož i německým nebo maďarským právnickým osobám 

nebo osobám, které vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, 

celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé 

republiky nebo k takové činnosti jiné osoby podněcovaly. Dekret se vztahoval na veškerý 

takový majetek, který se nacházel na území Československa (nebo se vztahem k tomuto území), 

a to bez ohledu na pobyt osoby, které byl majetek konfiskován.    

Toto ustanovení se neuplatňovalo paušálně a z konfiskace se připouštělo vynětí 

fyzických osob, antifašistů, příslušníků národnosti německé nebo maďarské, kteří prokázali 

věrnost Československu, nikdy se neprovinili proti českému a slovenskému národu  

a zúčastnili se boje za osvobození Československa nebo trpěli pod fašistickým terorem, přičemž 

tyto tři podmínky musely být splněny kumulativně. Dle dekretu důkazní břemeno  

o splnění těchto podmínek leželo na osobách, jimž hrozila konfiskace, ale v praxi byl opak 

prokazován ze strany národních výborů či osob, jež konfiskaci majetku navrhly, a to 

konkrétními činy, kterých se měly dané osoby dopustit. 

Osnova dekretu byla vedena snahou, aby se ustanovení vztahovala na případy dosud 

neřešené zvláštními předpisy, proto konfiskace obecně dopadala na majetek zrádců  

a kolaborantů, pokud k jeho převodu na stát nedošlo již jinou formou, například soudním nebo 

správním výrokem. Konfiskací byli postiženi i občané neutrálních a spojeneckých států, kteří 

na československém území spolupracovali s okupanty a hrubě se provinili na českém  

a slovenském národu. Dekret vylučoval z konfiskace osobní věci nezbytné k zajištění životních 

potřeb vlastníka či členů jeho rodiny, věci potřebné k jejich povolání, jako byly oděvy, 
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potraviny či pracovní nástroje, podrobnosti měla stanovit vláda svým nařízením. To však 

nebylo nikdy vydáno, proto se přijalo řešení, že vynětí má být provedeno přibližně v rozsahu, 

v jakém platné předmnichovské exekuční předpisy vylučovaly součásti majetku z exekuce. 

Vyňat byl i majetek, který v době po 29. září 1938 pozbyli českoslovenští občané pod tlakem 

okupace nebo v důsledku rasové nebo politické perzekuce. Dekret obsahoval zmocnění vlády, 

aby nařízením vyňala z konfiskace určité okruhy osob. „Přičemž vláda měla na mysli ty 

Maďary, kteří by se vystěhovali výměnou za Slováky z Maďarska.“24 K vydání takovéhoto 

nařízení nikdy nedošlo. Vláda ale schválila svým usnesením25 odklad provedení konfiskace 

majetku fyzických osob maďarské národnosti. Okresní národní výbory byly pověřeny, aby 

interně určily okruhy osob, u nichž se má konfiskace dočasně odložit. Vláda tento krok 

zdůvodnila tím, že je nutné zabránit chaosu, než bude možno odsunout vyvlastněné Maďary, a 

také že toto opatření bude zabraňovat sabotážím maďarských rolníků na Slovensku.  

Pokud se týkalo doby rozhodné pro konfiskaci dle dekretu č. 108, pak dopadal 

s účinností ke dni 30. října 1945 na majetek, který dekretem ustanovené osoby vlastnily  

ke dni skončení okupace (obecně ke dni 5. května 1945), popř. později do dne účinnosti tohoto 

dekretu. Konfiskace se vztahovala i na nového držitele majetku (byť dle dekretu bezúhonného), 

který ho od dekretem vymezené osoby nabyl po dni 29. září 1938, ale přede dnem 30. října 

1945. Takovýto „nový“ nabyvatel majetku mohl odvrátit účinky konfiskace tím, pokud 

prokázal, že by konfiskace bez náhrady odporovala zásadám slušnosti. Pod zásady slušnosti se 

v té době řadily ty převody majetku, kdy (i) šlo o obvyklý obchodní styk podmíněný poměry 

v době okupace a nešlo o podporu okupantů, (ii) měl-li nabyvatel na plnění nárok ze zákona, 

např. z titulu výživy, popř. (iii) pokud se jednalo o plnění z mravní povinnosti např. za účelem 

zajištění osob blízkých z důvodu jejich nemoci či stáří.  Naopak se dekret nevztahoval na 

majetek postižené osoby, který byl nabyt po účinnosti dekretu, tj. po dni 30. října 1945. 

Zejména pro účely této práce se jeví jako podstatné vymezit vztah mezi konfiskací 

majetku dle tohoto dekretu a mezi konfiskací jako trestem uloženým dle velkého či malého 

retribučního dekretu. 

V této souvislosti autor cituje výklad tehdejšího ministerstva vnitra: „Při výkladu 

podmínek konfiskace je nutno uvědomiti, že nelze konfiskaci přímo spojovati s odsouzením dle 

                                                 

24 Část zápisu 95. schůze vlády schvalující odklad provedení konfiskace majetku fyzických osob maďarské 

národnosti, 25. říjen 1945. In JECH, Karel (ed). Němci a Maďaři v dekretech. Brno : Doplněk, 2003, s. 388. 
25 4. Usnesení vlády z 25. října 1945. In JECH, Karel (ed). Němci a Maďaři v dekretech. Brno : Doplněk, 2003, s. 

388. 
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velkého či malého retribučního dekretu, a že podmínky vyslovení ztráty majetku, popř. 

majetkové tresty podle těchto trestně-právních ustanovení mají jinou povahu než dekrety  

o konfiskaci, ať již jde o dekret č. 12/45 Sb. (zemědělská konfiskace) nebo dekret č. 108/1945 

Sb. Prakticky bez dlouhého teoretického výkladu lze říci tolik. Byl-li někdo odsouzen podle 

retribučního dekretu č. 16/45 Sb., pak nepochybně jeho majetek podléhá konfiskaci podle 

dekretu č. 108/1945 Sb., protože spáchá-li některou ze skutkových podstat zločinů, uvedených 

v retribučním dekretu, pak nepochybně naplnil i podmínky ust. § 1 dekretu č. 108/45 Sb. 

Otázkou je, jaký právní význam má, když lidový soud po účinnosti konfiskačního dekretu, tj. 

pod dni 30. říjnu 1945, vyslovuje jako trest ztrátu majetku, a třeba jen částečnou Pokud jde 

totiž o majetek, který dotyčná osoba vlastnila v den skončení okupace, resp. ke dni 30. října 

1945, pak je vyslovení ztráty tohoto majetku lidovým soudem nadbytečné, ježto tento majetek 

byl již ze zákona zkonfiskován a odsouzené osobě již nepatří. Výrok soudní by se tedy vlastně 

mohl vztahovati jen na majetek, který odsouzená osoba nabyla po 30. říjnu 1945, protože ten 

již konfiskaci podle dekretu č. 108/45 Sb., nepodléhá. 

Byl-li však někdo odsouzen podle dekretu č. 138/45 Sb. (malý retribuční dekret), pak 

je zapotřebí zkoumat, zda jeho provinění odpovídá skutkům uvedeným v § 1,  

odst. 1, č. 3 konfiskačního dekretu. Každé nepřístojné chování proti národní cti nenaplňuje ještě 

podmínky konfiskace. Naproti tomu bude zde ovšem celá řada osob, které nebyly trestány podle 

žádné z těchto trestně-právních norem, a přece jejich jmění konfiskaci podléhá, např. jmění 

osob, které se dopustily jednání, s nimiž dekret spojuje konfiskaci majetku v době od 21. května 

1938, nebo jmění osob, které svůj majetek svěřily do správy osoby nehodné apod.“26 

S ohledem na obecnost dekretu a nepochybně z obav před jeho výkladovými problémy 

vydalo v roce 1946 tehdejší ministerstvo vnitra příručku pro národní výbory s názvem: 

„Konfiskace nepřátelského majetku podle dekretu presidenta republiky ze dne  

25. října 1945 čís. 108 Sb.“27 Dle předmluvy měla tato příručka sloužit jak referentům 

kteréhokoli stupně národního výboru, tak širší veřejnosti: „Aby referent kteréhokoli stupně 

národního výboru mohl úkol tímto dekretem na něho vložený splniti, je nutno, aby všem jeho 

ustanovením, jakož i ostatním zákonům a nařízením jej doplňujícím, věnoval svou pozornost, 

dopodrobna je znal, a dovedl je proto i prováděti. … Brožurka má však informovati také širší 

veřejnost, a to jednak všechny občany o tom, jaká práva a povinnosti jim z tohoto dekretu 

                                                 

26 PALEČKOVÁ, Drahomíra. Konfiskace nepřátelského majetku podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. 

října 1945, čís. 108 Sb. Praha : Státní tiskárna, 1946. Příručky pro národní výbory, s. 36, 37. 
27 PALEČKOVÁ, Drahomíra. Konfiskace nepřátelského majetku podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. 

října 1945, čís. 108 Sb. Praha : Státní tiskárna, 1946. Příručky pro národní výbory. 
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plynou, neboť je nutno, aby se každý provádění tohoto dekretu věnoval, jednak ty, kterých se 

blíže týká, t. j. osoby, které by byly popřípadě neprávem konfiskací dotčeny, a pak zejména 

oprávněné uchazeče o příděl.“28 

Obsahem příručky bylo nejen komentované znění dekretu, ale jeho přílohy obsahovaly 

také vzory a tiskopisy pro konkrétní realizaci dekretu prostřednictvím národních výborů (např. 

vzor vyhlášky, kterou uveřejňuje okresní národní výbor své rozhodnutí o tom, že jsou splněny 

podmínky konfiskace dle § 1 odst. 4 dekretu, vzorce pro seznam osob, které podléhají 

konfiskaci, výměr okresního národního výboru pro konfiskaci, vzor výměru o přídělu, vzor 

odvolání uchazeče, který se cítí být poškozen rozhodnutím o přídělu aj.). 

2.5.1 Fond národní obnovy a pravomoci národních výborů 

K obstarávání úkolů souvisejících se správou konfiskovaného majetku zřídila vláda na 

základě tohoto dekretu při osidlovacích úřadech v Praze a v Bratislavě Fond národní obnovy. 

„Konfiskovaný majetek spravovaly Fondy národní obnovy jako zvláštní právnické osoby, které 

měly podle důvodové zprávy zaručit, že zkonfiskovaný majetek bude opatrován skutečně 

k prospěchu státu.“29 Statut a jednací řád fondu byly vydány prováděcím nařízením z 1. března 

1946. Osidlovací úřady a fondy sice pracovaly samostatně, ale organizačně spolu souvisely a 

měly společný administrativní aparát. Fondům náleželo zajistit veškerý majetek, který podléhal 

konfiskaci dle výše uvedeného dekretu. Za tím účelem byly při osidlovacích úřadech zřízeny 

jejich pobočky s označením oblastní úřadovny. Jejich členy byli zástupci ministerstev, fondů, 

osidlovacích úřadů, politických stran a odborů.     

Konfiskace vyplývala přímo ze zákona, nastávala tedy ex lege dnem 30. října 1945, 

ale o tom, zda jsou splněny předpoklady k ní, rozhodoval ten okresní národní výbor, v jehož 

obvodu se nacházel konfiskovaný majetek. Konfiskační výměr byl zpravidla vyhlášen formou 

veřejné vyhlášky, a pokud se majetek nekonfiskoval Čechovi nebo Slovákovi se známým 

pobytem, nemusel se výměr ani doručovat. Okresní národní výbory vyhotovovaly také soupisy 

majetku, který podléhal konfiskaci na základě podkladů opatřených místními národními 

výbory. Ty jmenovaly referenty, kteří sepisovali hlášení o veškerém majetku,  

o němž se předpokládalo, že bude podléhat konfiskaci. Hlášení obsahovalo odůvodnění, 

                                                 

28 Tamtéž. 
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seznam důkazů, popřípadě svědků. Národní výbory byly oprávněny občany vyzvat k získání 

takových informací prostřednictvím veřejné vyhlášky. Uveřejňovat se musely i případy, kdy se 

ohlášený majetek podle rozhodnutí rady ONV nekonfiskoval. ONV soupisy předkládaly fondu 

a příslušné oblastní osidlovací úřadovně. Fond poté přijímal spolu s národními výbory  

a ministerstvy opatření potřebná k zajištění, správě nebo k udržování zkonfiskovaného majetku. 

Podrobná pravidla pro provádění konfiskace obsahovala směrnice ministerstva vnitra ze dne 7. 

února 1946, č. 401 Úředního listu. Kompetence národních výborů v otázce konfiskátů byla 

projednávána na sjezdu předsedů ONV a správních komisí, konaném  

dne 20. února 1946, v Praze.  

Proti rozhodnutí ONV bylo možno podat řádný opravný prostředek. Odvolání byla 

oprávněna podat osoba, proti níž byl vydán konfiskační výměr, ale i další osoby, kterých se 

konfiskace dotýkala na jejich právech, např. spoluvlastník konfiskovaného majetku, a to  

ve lhůtě 15 dnů od doručení konfiskačního výměru, popř. do 30 dnů ode dne 1. vyvěšení 

konfiskační vyhlášky. Naproti tomu odvolací právo nenáleželo osobě, která ke konfiskovanému 

majetku uplatňovala jiná než vlastnická práva. Taková osoba měla možnost obrátit se na Fond 

národní obnovy, který byl povinen sepsat a vypořádat závazky náležející  

ke konfiskovanému majetku. I Fondu národní obnovy náleželo odvolání proti výměrům, 

kterými bylo rozhodnuto, že určitý majetek konfiskaci nepodléhá, a to z pozice osoby hájící 

práva státu ve vztahu ke konfiskovanému majetku. O odvolání rozhodoval zemský národní 

výbor, na Slovensku příslušné pověřenectvo SNR. Tyto orgány měly také oprávnění zasahovat 

do konfiskačního řízení, převzít jeho vedení nebo samy rozhodnout  

o konfiskaci. Proti jejich rozhodnutí se bylo možno odvolat k ministerstvu vnitra. Existovala 

možnost podání stížnosti i k NSS. 

2.5.2 Právní režim majetku zkonfiskovaného dle dekretu č. 108/1945 Sb., před vydáním 

konfiskačního výměru 

Právním režimem majetku zkonfiskovaného dle dekretu č. 108/1945 Sb., před 

vydáním konfiskačního výměru, se mimo jiné zabýval Nejvyšší soud Československé republiky 

ve svém rozhodnutí ze dne 3. října 1946, sp. zn. R I 94/46.30 

V dané věci dovolací soud vyložil, že ve sporu (v civilní žalobě), v němž skutkové 

okolnosti nasvědčují objektivně tomu, že majetek osoby podléhá konfiskaci podle § 1 dekretu 
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presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., je Fond národní obnovy oprávněn  

k podání opravného prostředku, i kdyby nebylo ještě vydáno rozhodnutí podle § 1, odst. 4 cit. 

dekretu (tj. konfiskační výměr). 

Nejvyšší soud dodal, že do vydání konfiskačního výměru o tom, zda osoba podléhá či 

nepodléhá konfiskaci, je možno řízení o civilní žalobě přerušit, a to až do vydání konfiskačního 

výměru. 

Nejvyšší soud shora uvedené závěry odůvodnil následovně. 

Ze srovnání odstavců 1 a 4 § 1 dekr. č. 108/1945 Sb. plyne, že konfiskace majetku  

a majetkových práv subjektů uvedených v § 1 odst. 1 bod č. 1 až 3 dekretu, nastává ex lege, 

 t.j. již samým vyhlášením konfiskačního dekretu, a že rozhodnutí okresního národního výboru 

podle § 1, odst. 4 má význam pouze deklaratorní, t.j. vyslovuje jen to, co již nastalo  

ze zákona. Zatímní správou a rozdělením konfiskovaného majetku byl pověřen Fond národní 

obnovy, který zastupuje finanční prokuratura, pokud statut Fondu nestanoví jinak (§ 4 odst. 1 

cit. dekr.). Pokud byl majetek, spadající pod dekr. č. 108/1945 Sb., dán dříve pod národní správu 

podle dekretu presidenta republiky č. 5/1945 Sb., stávají se národní správci po vyhlášení 

konfiskačního dekretu, jak vyplývá z ustanovení § 5 odst. 2 tohoto dekretu, orgány Fondu 

národní obnovy. Konfiskován je zásadně všechen majetek osob uvedených  

v § 1 konfiskačního dekretu, pokud v jednotlivých případech nebudou zjištěny výjimky. 

Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že s majetkem, jehož se týká dekr. č. 108/1945 Sb., 

nelze ani před rozhodnutím okresního národního výboru podle § 1 odst. 4 cit. dekr. nakládat 

tak, jako by nebyl konfiskován. Nelze tudíž jen proto, že ještě nedošlo k rozhodnutí okresního 

národního výboru, odepřít Fondu národní obnovy legitimaci k opravným prostředkům proti 

soudnímu rozhodnutí, jež se dotýká majetku, o němž skutkové okolnosti nasvědčují objektivně 

alespoň tomu, že by mohlo jít o majetek uvedený v § 1 konfiskačního dekretu, neboť není 

vyloučeno ohrožení veřejných zájmů sledovaných konfiskačním dekretem, i pokud dosud 

výměr správního orgánu podle § 1 odst. 4 dekretu nebyl vydán. 

V souzeném případě nebylo sporu o tom, že na straně žalované jde o podnik dříve 

německý, což bylo ostatně zřejmé i z německého názvu žalované firmy. Že by snad příslušný 

správní orgán rozhodl, že u žalované nejsou splněny podmínky pro konfiskaci, nebylo ani 

tvrzeno. Naopak ze spisu vyplývalo, že rozhodnutí podle § 1, odst. 4 cit. dekr., nebylo dosud 

vydáno. Bylo tedy nutné proto finanční prokuratuře, pokud se týče Fondu národní obnovy, 

přiznat oprávnění k odvolání proti rozsudku, směřujícímu proti žalované, která zásadně spadá 
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pod ustanovení dekr. č. 108/1945 Sb. a o níž by mohlo být nejisté pouze to, zda se snad u ní 

nevyskytují skutečnosti, které by jí výjimečně od konfiskace osvobozovaly. Nejistotě v tomto 

směru bylo možno čelit přerušením řízení (o civilní žalobě) do vydání rozhodnutí správního 

orgánu podle § 1 odst. 4 cit. dekretu (konfiskačního výměru). 

Dalším v judikatuře řešeným případem byl stav, kdy před vydáním konfiskačního 

výměru byl podán návrh na vklad vlastnického práva k majetku, který objektivně podléhal 

konfiskaci dle dekretu č. 108/1945 Sb. Na tuto situaci reagovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu 

Československé republiky ze dne 5. června 1946, sp. zn. R I 52/46 31 a současně je možno toto 

rozhodnutí hodnotit jako obranu proti antedatování nabývacích titulů ve snaze vyhnout se 

účinkům konfiskace.  

Z citovaného rozhodnutí se podává, že pokud nepředložil kupující nemovité věci, u 

níž byly splněny objektivní podmínky konfiskace podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. 

října 1945, č. 108 Sb., k žádosti o vklad vlastnického práva rozhodnutí správního úřadu, 

potvrzení o tom, že nemovitá věc nepodléhá konfiskaci přes to, že jsou prodávající Němci, 

nelze knihovní vklad povolit. Soud dále dovodil, že pokud již v takovém případě došlo ke 

vkladu práva, aniž by navrhovatel předložil rozhodnutí správního úřadu, že nemovitá věc 

nepodléhá konfiskaci přes to, že prodávající jsou Němci, je možno dosáhnout výmazu takového 

vkladu, kdy výmazu se mohou domáhat, jak opatrovník prodávajících, tak  

i spoluvlastník, i pokud není smluvní stranou. Nejvyšší soud své rozhodnutí odůvodnil 

následovně. 

Z obsahu spisů vyplývalo, že prodávající ideálních tří čtvrtin nemovitostí byli Němci, 

zdržující se v době rozhodnutí v Německu. Tato skutečnost nasvědčuje sama o sobě objektivně 

tomu, že celá nemovitost, tudíž i její ideální čtvrtina, podléhá konfiskaci podle § 1 odst. 1, 3, § 

2, odst. 5 dekr. č. 108/1945 Sb. Žádaným vkladem vlastnického práva pro navrhovatelku by 

proto mohly být ohroženy veřejné zájmy sledované tímto dekretem, i když tu nebylo dosud 

rozhodnutí okresního národního výboru podle § 1, odst. 4 cit. dekretu (konfiskační výměr). 

Takový závěr plyne z ust. § 5 dekr. č. 124/1945 Sb.,  

ve znění zák. č. 60/1946 Sb., jenž nepředpokládá existence výměru okresního národního výboru 

podle § 1 odst. 4 dekr. č. 108/1945 Sb. o tom, že jsou splněny podmínky konfiskace majetku. 

Cílem shora popsané právní konstrukce je zabránit tomu, aby se do pozemkových knih dostaly 

zápisy, jež by bylo po případě nutno opět vymazat. Podle tohoto by pak nebyl žádaným 

                                                 

31 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR - senátu ze dne 5. června 1946, sp. zn. R I 52/46 [ASPI ID: JUD4599CZ] 
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knihovním vkladem dotčen konfiskační dekret ve svých ustanoveních teprve tehdy, kdyby tu 

bylo naopak rozhodnutí správního orgánu, že v konkrétním případě nejsou výjimečně dány 

podmínky konfiskace majetku přes to, že prodávající byli Němci.  

2.5.3 Kolize konfiskace majetku dle dekretu č. 108/1945 Sb., a konkurzu nebo exekuce 

Ve shora vyložených souvislostech si autor práce dovoluje poukázat na rozhodnutí 

Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 26. června 1946, sp. zn. R II 61/46,32 který 

řešil vztah konfiskace majetku provedeného na základě dekretu č. 108/1945 Sb.,  

a možného provedení exekuce či konkurzu, ve vztahu k takto konfiskovanému majetku. 

V dané věci soud vyložil vzniklou kolizi tak, že ke konfiskaci majetku podle  

§ 1 dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb. dochází již vyhlášením 

konfiskačního dekretu, nikoli teprve rozhodnutím příslušného okresního národního výboru. Na 

majetek firmy, na nějž se vztahuje konfiskační dekret č. 108/1945 Sb., nelze prohlásit konkurs 

ani na návrh národního správce, s nímž projevil souhlas i příslušný národní výbor. 

Své rozhodnutí Nejvyšší soud Československé republiky odůvodnil následovně. 

Dekretem presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb. byl nepřátelům 

Československé republiky bez náhrady zkonfiskován jejich majetek a jeho zatímní správou  

a rozdělením byl pověřen Fond národní obnovy. Z tohoto plyne, že konfiskace podle citovaného 

dekretu byla opatřením proti nepřátelům státu, jejichž majetek bez náhrady propadá státu za 

účelem jeho obnovy. 

K nabytí vlastnictví zkonfiskovaného majetku státem zde docházelo ex lege, t.j. již 

vyhlášením konfiskačního dekretu a nebylo proto k němu zapotřebí právní moci výměru 

příslušného okresního národního výboru. 

Jde proto při konfiskaci o originální způsob nabytí vlastnictví (ex lege). Na tom nic 

nemění ustanovení § 1 odst. 4 cit. dekr., že příslušný okresní národní výbor rozhodne, jsou-li 

splněny podmínky konfiskace, neboť význam tohoto rozhodnutí je pouze deklaratorní.  

Dovolací soud dále uvedl, že ustanovení konfiskačního dekretu jsou povahy nadřazené, 

a je proto prohlášení konkursu na zkonfiskovaný majetek uvedené firmy a jeho správa podle 

ustanovení konkursního řádu nezákonná, i když k nim došlo na návrh národního správce, s nímž 

projevil souhlas i národní výbor, a to pro rozpor s ustanoveními konfiskačního dekretu. 
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Autora této práce při studiu pramenů v souvislosti s exekucemi vedenými proti 

konfiskovanému majetku, zaujalo stanovisko ministerstva spravedlnosti publikované ve 

Věstníku ministerstva spravedlnosti ze dne 31. prosince 1946. Z tohoto stanoviska se podává: 

„Ministerstvo spravedlnosti bylo upozorněno, že se v praxi vyskytuje názor, že proti 

konfiskovaným majetkovým podstatám jsou nepřípustné žaloby a exekuce  

i pro závazky, které vznikly po zavedení národní správy, resp. po dni, kdy došlo ke konfiskaci 

majetku. K tomuto ministerstvo spravedlnosti, aniž by chtělo zasahovati do rozhodování soudů, 

poznamenává: V otázce přípustnosti exekuce na majetek dotčený konfiskací zaujalo 

ministerstvo spravedlnosti již stanovisko ve výnosu ze dne 13. dubna 1946 č. 28.682/45, 

zaslaném presidiím zem. soudů v Praze v Brně. Z obsahu tohoto výnosu, zejména z poslední 

věty odstavce 3 odkazující na § 5, odst. 3 a § 12, věta 2. dekretu č. 12/1945 Sb. plyne, že pokud 

je ve výnosu řeč o nepřípustnosti exekuce, nutno tím rozuměti nepřípustnost exekuce váznoucí 

na konfiskovaném majetku, tedy pohledávky vzniklé před konfiskací a že tedy naopak u 

pohledávek po konfiskaci nelze přípustnost exekuce zásadně vylučovat. Širší výklad rozšiřující 

výklad i na pohledávky vzniklé po konfiskaci majetku a se vztahem k němu (jeho udržení, 

provozu apod.) byl by nejen v rozporu s cit. ustanovením, nýbrž by se příčil povaze věci a nebylo 

by lze ho ani rozumně zastávat proto, že by takový postup znamenal jakési moratorium pro 

budoucnost. To by fakticky vedlo k tomu, že by se nikdo neodvážil podniku konfiskovanému 

realizovat dodávky, jestliže by neměl předem zaplaceno či zaplacení zvlášť zajištěno.“33 Autor 

si dovoluje vzniklou situaci hodnotit patrně jako snahu dlužníků vyhnout se výkladem právní 

normy povinnosti hradit závazky, když se takový výklad nesetkal s veřejnou aprobací. 

2.5.4 Rámcové plány a přídělové řízení 

Po rozhodnutí o konfiskaci podniku stanovil příslušný národní výbor jeho správce. 

Jestliže byl již zkonfiskovaný podnik pod národní správou, zavedenou dle dekretu 5/1945 Sb., 

popřípadě nařízením SNR č. 50/1945 Zb. N. SNR, byla tato správa ponechána, ale vedena již 

podle dekretu č. 108/1945 Sb.      

Úkolem osidlovacího úřadu bylo určit, které zkonfiskované podniky budou 

předmětem přídělového řízení a které přijdou do likvidace. Za tímto účelem rozdělil osidlovací 

úřad podniky do tří skupin. Do skupiny s názvem A náležely nezbytně hospodářsky důležité 

podniky, které měly zůstat v provozu. Kategorie B obsahovala podniky, které mohly být na 

                                                 

33 Konfiskace, správa a převod nepřátelského majetku. Praha : Právní odbor Osidlovacího úřadu a Fondu národní 
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přechodnou dobu, případně trvale zastaveny a do skupiny C spadaly ty, jejichž strojní zařízení 

bylo vhodné přemístit na Slovensko a do dalších méně vyvinutých oblastí republiky nebo bylo 

určeno k likvidaci jako přebytečné. Tímto byla provedena obecná zásada likvidace 

nerentabilních průmyslových konfiskátů, která byla formulována již na počátku jednání o 

provádění dekretu č. 108/1945 Sb., v praxi.  

Až do definitivního rozhodnutí, jak se s majetkovou podstatou naloží, byl sice 

konfiskát majetkem státu, ale nesplynul s jeho ostatním vlastnictvím, nýbrž z něj byla 

vytvořena samostatná majetková podstata. Tato vágní dikce o vlastnickém vztahu státu  

ke zkonfiskovanému majetku byla politickým kompromisem, na kterém se shodli představitelé 

politických stran ve vládě při projednávání osnovy dekretu. Byla citlivým místem dekretu. 

Poskytovala právním zástupcům možnost jejího pružného výkladu a tím  

i možnost zabránění důsledné konfiskaci.34 Konfiskáty měly zůstat dočasně pod národní 

správou, než se rozhodne o jejich přidělení. Protože dekret č. 108/1945 Sb. neurčil konkrétně 

formu vlastnictví konfiskátů, vzhledem k tehdejším formám vlastnictví mohly připadnout státu 

například připojením ke státním podnikům, národním podnikům, družstvům, svazkům územní 

samosprávy (obcím, okresům, zemím), veřejným, zájmovým a kulturním korporacím nebo 

soukromým uchazečům. Přednost v rámci přídělu měly mít osoby, které se například účastnily 

národního odboje, jejich pozůstalí, popř. osoby poškozené z války rasovou či národní perzekucí, 

přičemž důkazní břemeno o těchto skutečnostech leželo na žadatelích.  

Osidlovací úřad byl pověřen vypracovat tzv. rámcové plány, které měly stanovit na 

základě velikostního rozdělení podniků kritéria pro přiznání přídělu nebo určit způsob  

a výši úhrady. Předmětem přídělu byly celé majetkové podstaty, tedy soubory věcí a práv, 

například živnosti a vše co bylo spojeno s provozem živnosti, např. dům, ve kterém byla živnost 

provozována.35 Tyto podstaty dekret rozděloval dle velikosti na malé, velké  

a střední. Dne 8. listopadu 1945 se konala porada osidlovacího úřadu o přídělovém řízení 

konfiskovaného majetku. Úřad zároveň připravil rámcové pokyny, kterými se měly řídit složky 

zúčastněné na přídělovém řízení konfiskátů. „Z hlediska tématu je zajímavá ta pasáž směrnic, 

která uvádí, že: Podniky průmyslové jsou majetkovými hodnotami velikými. Jest však otázkou, 

zda průmyslové podniky mají býti přidělovány přídělovým řízením v každém případě. V tomto 

směru § 6 odst. 1., lit. C ponechává možnost naložiti s průmyslovým majetkem i jiným 
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způsobem.“36 Toto výše jmenované ustanovení dekretu předpokládalo možnost, že některé části 

konfiskovaného majetku nebudou dány do přídělu soukromým osobám, ale budou státem 

rezervovány pro zvláštní účely. „Od samého počátku byl tedy chápán konfiskovaný průmyslový 

majetek jako zvlášť důležitý a vymykal se dekretem stanovenému běžnému přídělovému řízení. 

Zatímco příděl ostatního konfiskovaného majetku měl sloužit osidlovacím účelům v pohraničí, 

u průmyslových konfiskátů byla situace daleko složitější.“37 Rámcový plán sloužil jako podklad 

pro vyhlášení přídělového nařízení o konfiskátech, které vyhlašovali vládou pověření ministři. 

K provedení těchto ustanovení byla vydána vyhláška osidlovacího úřadu v Praze  

č. 1586 z 11. července 1946, jíž se stanovil rámcový plán pro průmyslové podniky určené 

k likvidaci, tedy ty, jejichž výroba byla nerentabilní. Likvidace podniků se prováděla pomocí 

zastavovacích výměrů, které vydávalo ministerstvo průmyslu a ministerstvo výživy, ty se 

předávaly osidlovacímu úřadu, který vydal likvidační výměr. Pokud to bylo nutné, existovala 

možnost stanovení výběžní lhůty, po níž ještě podnik mohl fungovat. Jinak byl jmenován 

likvidační správce, který provedl inventurní soupis a revizi majetkových hodnot. Koordinací 

likvidace byla pověřena průmyslová komise při Ústřední plánovací komisi. Důležitým 

výstupem této komise byla zpráva ze dne 7. ledna 1947, která shrnovala dosavadní průběh 

likvidace, ta hodnotila dosavadní průběh jako velice neuspokojivý pro pomalý postup likvidace. 

Zpráva odůvodňuje vleklý průběh například opožděným vydáváním zastavovacích výměrů 

nebo také jejich častým rušením. Rovněž byl stanoven termín, do kdy měla být plánovaná 

likvidace kompletně skončena. Uvedené a naplánované termíny dodrženy nebyly. 

Dalším předpisem vydaným k provedení již výše citovaného § 6 byla vyhláška 

osidlovacího úřadu č. 1587/1946 Úředního listu, která vyjímala z přídělového řízení malé, 

střední a velké majetkové podstaty, „jichž je třeba k účelnému a řádnému plnění nezbytných 

úkolů státních nebo jiné veřejné správy anebo jichž je třeba pro hospodářskou výstavbu 

státu.“38 Vynětí se mělo dít pomocí dílčích rámcových plánů. Pro tento druh přednostního 

přídělu přicházeli v úvahu uchazeči jako například jednotlivé resorty státní správy, svazky 

územní samosprávy nebo svazky zájmové samosprávy. V této vyhlášce byla také rámcově 

řešena otázka náhrady za příděl v hodnotě odhadní ceny. Odhadní hodnota měla být určena 
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dohodou mezi Fondem národní obnovy a uchazečem za souhlasu ministerstva financí  

a Nejvyššího účetního a kontrolního úřadu.  

V praxi přídělové řízení obecně probíhalo tak, že místní národní výbor, popř. ONV 

vyzve uchazeče o příděl prostřednictvím veřejné vyhlášky. Současně byla tato vyhláška 

uveřejněna ve věstníku osidlovacího úřadu. Rozhodování o přídělu bylo svěřeno  

tzv. přídělové komisi, které měla nejvíce 10 členů a byla složena zejména z členů daného 

národního výboru, z uchazečů o příděl a v obcích s počtem obyvatel nad 10.000 byli do komise 

jmenováni i zástupci hospodářských spolků. Zástupci hospodářských skupin byli na úrovni 

ONV jmenováni obligatorně. S ohledem na závažnost rozhodování komise museli být členové 

těchto přídělových komisí ještě potvrzeni ze strany nadřízeného národního výboru. 

Tyto přídělové komise pak vypracovaly přídělové a úhradové plány, a to tak,  

že malé majetkové podstaty se rozdělovaly na úrovni místních a okresních národních výborů, 

střední majetkové podstaty na úrovni ONV a velké se řadily do působnosti zemských národních 

výborů. Přídělový a úhradový plán musel obsahovat specifika rozdělovaného majetku, osob, 

kterým má být majetek přidělen a současně výši náhrady za takto přidělený majetek, popř. jiná 

vhodná opatření, jako je např. sloučení více živností a přidělení družstvu. Tyto návrhy byl 

povinen místní národní výbor uveřejnit veřejnou vyhláškou, a to nejen na úřední desce, ale i 

například tiskem a dále ve věstníku osidlovacího úřadu a případné námitky občanů vyřizoval 

nadřízený ONV. Přídělové a úhradové plány se zasílaly ještě ke schválení osidlovacímu úřadu 

a berní zprávě. ONV byl obligatorně povinen kromě uveřejnění přídělového a úhradového 

plánu projednat ještě věc na veřejném zasedání za účasti zástupců berní správy a zástupců 

technických a cenových orgánů ONV. Zemský národní výbor pro rozdělení velkých 

majetkových podstat speciální přídělové komise nezřizoval a rozhodoval  

ve svém celku a návrh přídělového a úhradového plánu předkládal společně i s případnými 

námitkami příslušnému ministerstvu. Shora uvedeným postupem schválené přídělové plány 

sloužily jako právní podklad pro příděly majetkových podstat.39 

Příděl byl přidělen na základě výměru o přídělu, který byl vydán příslušným národním 

výborem. Výměr o přídělu obsahoval přesný popis přidělovaného majetku (popis měl být 

přesný, aby se předešlo sporům, co do přídělové podstaty náleží), jaká práva  

a povinnosti se pojí s přídělem (např. služebnosti) a jaká práva a povinnosti žadatel o příděl 

                                                 

39 PALEČKOVÁ, Drahomíra. Konfiskace nepřátelského majetku podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. 

října 1945, čís. 108 Sb. Praha : Státní tiskárna, 1946. Příručky pro národní výbory, s. 63. 
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přejímá (např. přejímací cena se snižovala o již existující hypotéční závazek), den, kdy bude 

odevzdán majetek, a výši úhrady (případné rozdělení ceny do splátek). Aby se zabránilo 

obchodu s příděly, byl např. žadatel povinen živnost provozovat osobně či nesměl příděl bez 

souhlasu Fondu národní obnovy zatížit či do určité doby zcizit. Samotné zavkladování 

vlastnického práva k takto nabytému přídělu si každý úspěšný zájemce o příděl byl povinen 

zajistit sám, a to na základě vkladové listiny, kterou obdržel. Existovaly i takzvané kolizní 

případy, kdy původní majitelé firem usilovali na základě restitučního zákona č. 128/1945 Sb.,  

o zrušení národní správy a zpětné získání konfiskátů do soukromého vlastnictví. Na toto 

reagovala průmyslová komise generálního sekretariátu Hospodářské rady doporučením rozdělit 

konfiskáty, o něž se ucházejí národní podniky, do dvou skupin. Do první skupiny byly zařazeny 

nesporné konfiskáty, o jejichž přidělení bude rozhodnuto do 30 dní, a do druhé skupiny patřily 

ty sporné, jejichž nejasná právní povaha bude zjištěna do 30 dnů a do dalších 30 dnů bude 

rozhodnuto, jak se v těchto případech bude dále pokračovat. O sporných konfiskátech 

rozhodoval s konečnou platností v první instanci zemský národní výbor na základě podkladů, 

které zpracovávala průmyslová komise zemského národního výboru. 

Co se týká dohledu a opravných prostředků ve vztahu k přídělovému řízení, pak každá 

osoba, která brojila proti přídělovému rozhodnutí, mohla podat odvolání k nadřízenému orgánu, 

který rozhodl s konečnou platností. Pro účely odvolání byl nadřízeným úřadem ONV zemský 

národní výbor. Pokud v 1. stupni rozhodoval zemský národní výbor, pak se odvolání podávalo 

k příslušnému ministerstvu. Osidlovací úřad byl nadán obecnou pravomocí přezkoumávat 

všechny přídělové a úhradové plány s tím, že bez jejich souhlasu nebylo možno příděl 

realizovat. Při absenci takového souhlasu by byl příděl neplatný. Fondu národní obnovy pak 

příslušelo právo ve lhůtě 6 měsíců od doručení takového neplatného rozhodnutí podat 

k nadřízenému orgánu podnět ke zrušení napadeného rozhodnutí k nadřízenému úřadu. 

K provádění ustanovení dekretu č. 108/1945 Sb. byla vydána celá řada vyhlášek, 

pokynů nebo směrnic, ať ze strany ministerstva, osidlovacího úřadu nebo Fondu národní 

obnovy, a to zejména za účelem koordinace a sjednocení praktické realizace dekretu zejména 

na úrovni národních výborů. Mimo prováděcích předpisů již uvedených shora, autor dále uvádí 

např.: 

(1) Vyhlášku osidlovacího úřadu v Praze ze dne 24. ledna 1946 o zřízení úřadovny pro 

správu inventáře a materiálu při Fondu národní obnovy.40 Tato vyhláška zřizovala samostatný 

                                                 

40 Uveřejněno v Úředním listě z 29. ledna 1946. 



38 

úřad při Fondu národní obnovy, který měl za úkol zkonfiskovaný majetek (dle dekretu č. 

108/1945 Sb.) jako např. stavební materiál, včetně strojů, nářadí, přístrojů, skladů nebo 

součástek, sepsat, spravovat a dále pronajmout, zcizit či jinak s těmito movitými věcmi naložit. 

Úřadovny nahrazovaly již uvalené národní správy. Orgány úřadovny byly nadány poměrně 

širokým oprávněním ke vstupu do vyhláškou určených prostor, kde se nalézaly věci podléhající 

správě úřadovny, včetně oprávnění nahlížení do účetních knih. Zásadní úkony jako zcizení věcí 

byly realizovány se souhlasem Fondu národní obnovy, kam také plynuly příjmy úřadovny. 

(2) Vyhlášku osidlovacího úřadu v Praze a Fondu národní obnovy v Praze ze dne  

29. dubna 1946, jíž se stanoví, jak má býti naloženo s některými movitými věcmi hmotnými 

z nepřátelského majetku konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne  

25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.41  

Tato vyhláška se vztahovala zejména na movité věci, které podléhaly konfiskaci, ale 

nebyly součástí ucelených majetkových podstat, vyjma věcí výslovně uvedených ve vyhlášce 

(drahé kovy, porcelán, orientální koberce, psací, počítací a jiné kancelářské stroje, cenné papíry 

či cizí platidla). Dané předměty byly určeny k tomu, aby je stát zcizil v rámci dražby. Stát jednal 

prostřednictvím místních národních výborů (místních správních komisí), přičemž věci byly 

zcizovány za ceny určené znalcem. Osoby, jež se podílely na dražbě, byly vázány slibem a 

ocenění věcí podléhalo přezkumu ze strany Fondu národní obnovy. Místní národní výbor záměr 

zcizit konkrétní věci v aukci uveřejňoval nejen na své úřední desce, ale také oznámení  

o prodeji zaslal na vědomí zejména živnostníkům, kterým věci mohly sloužit k provozování 

živnosti. Kupec nabýval věc v dražbě zaplacením ceny a převzetím věci. Konečné vyúčtování 

opět přezkoumával Fond národní obnovy.  

(3) Vyhlášku osidlovacího úřadu v Praze a Fondu národní obnovy v Praze ze dne  

10. července 1946, jíž se stanoví, jak má býti naloženo s poštovními známkami a ceninami, jež 

jsou předmětem sběratelství, konfiskovanými podle dekretu presidenta republiky ze dne  

25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.42 

Tato vyhláška dopadala na konfiskované známky a ceniny, které byly předmětem sběratelství 

(filatelie), s tím, že tyto nebudou předmětem standardního přídělu. Tato vyhláška povinovala 

všechny osoby, aby dané předměty, pokud je měly u sebe, zaslaly do 15 dnů od uveřejnění této 

vyhlášky místním národním výborům a ten následně Fondu národní obnovy. Fond tyto ceniny 

                                                 

41 Uveřejněno v Úředním listě z 9. května 1946. 
42 Uveřejněno v Úředním listě z 10. července 1946. 
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v zastoupení státu zcizil za odhadní cenu v rámci dražby. Zvlášť hodnotné sbírky mohl stát 

prodat do ciziny, naopak méně hodnotné ceniny mohly být prodány tzv. prodejem z volné ruky 

konkrétním zájemcům. 

Mezi zvlášť důležité vyhlášky, ve vztahu ke konfiskaci a následného rozdělení 

konfiskovaných nemovitých věcí, se řadí (i) vyhláška osidlovacího úřadu ze dne  

23. července 1946 běž. čís. 1587/1946 Úř. listu I, kterou se vyhlašuje rámcový plán pro způsob 

naložení s určitou částí konfiskovaného majetku ve prospěch veřejných úkolů nebo pro 

hospodářskou výstavbu státu, (ii) vyhláška ze dne 7. října 1946 běž. čís. 1870/1946 Úř. listu I., 

kterou se vyhlašuje rámcový plán pro způsob naložení s určitou částí konfiskovaného majetku 

ve prospěch zemědělského a spotřebního družstevnictví.43 

Ve své závěrečné části dekret č. 108/1945 Sb. stanovuje jako přestupkové jednání 

zejména pletichy v rámci konfiskace, ať už se mělo jednat o antedatované převody majetku či 

protiprávní odnímání věcí z majetkových podstat. O vině a trestu rozhodoval ONV s peněžitým 

trestem až do výše 1 milión Kčs nebo s trestem odnětí svobody v trvání až 1 rok. Přestupky se 

promlčovaly v tříleté promlčecí lhůtě s tím, že například při současném naplnění skutkové 

podstaty podvodu či jiného trestného činu, nebylo vyloučeno souběžné zahájení trestního 

stíhání.  

Ve své konfiskační části nebyl dekret č. 108/1945 Sb., zrušen ani změněn, ale nemůže 

již vyvolávat nové právní účinky, protože je vázán na den 30. října 1945, kdy nastávala 

konfiskace ex lege. „Deklaratorní rozhodnutí, kterými bylo teprve po únoru 1948 vysloveno, 

že došlo ke konfiskaci, byla často pouhým diskriminačním zneužitím práva; v rámci rehabilitací 

po listopadu 1989 je na ně takto nahlíženo i v praxi Ústavního soudu.“44  

2.6 Další předpisy dotýkající se nepřátelského majetku 

Nepřátelského majetku se týkal i dekret prezidenta republiky č. 81/1945 Sb.  

z 25. září 1945 o některých opatřeních v oboru spolkovém. V době nesvobody docházelo 

z německé strany k zásahům do existence a majetkových poměrů řady českých spolků pomocí 

nařízení a opatření, která výše uvedený dekret rušil a napravoval tak německé zásahy. 

Majetkovou restituci za okupace zabaveného majetku prováděly ONV. Dekretem byly dále 

                                                 

43 Konfiskace, správa a převod nepřátelského majetku. Praha : Právní odbor Osidlovacího úřadu a Fondu národní 

obnovy v Praze, 1947, s. 77. 
44 MIKULE, Vladimír. Dekrety prezidenta republiky o postavení Němců a jejich dnešní právní význam. In JECH, 

Karel (ed). Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Brno : Doplněk, 2003, s. 86.  
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rozpuštěny ty spolky, které sloužily k nacistickým a fašistickým účelům a jejich majetek byl 

zabaven jako nepřátelský. Do této kategorie spadaly spolky německé, maďarské jakož i ty, na 

které se vztahoval dekret o národní správě. K provedení tohoto dekretu byly výnosem 

ministerstva vnitra vydány prováděcí pokyny ze dne 15. října 1945, kde se mimo jiné uvádělo, 

na které spolky se dekret vztahuje. Klíčové pro toto posouzení byly jejich stanovy. Pokud 

obsahovaly formulace, že například slouží ke sdružování osob německé nebo maďarské 

národnosti. Dekret dopadal také na spolky, jež byly určeny k propagaci politických zásad 

okupantů. Mezi takové patřila například Národní árijská kulturní jednota nebo Český svaz 

válečníků. 

Za doby trvání protektorátu Čechy a Morava docházelo postupně k převodům téměř 

veškerého původně československého státního nemovitého majetku. Za účelem nápravy těchto 

pozemkových převodů byl vydán dekret č. 124/1945 Sb., o některých opatřeních  

ve věcech knihovních z 27. října 1945.  

Na základě ustanovení tohoto dekretu mohl vlastník či jiná oprávněná osoba požádat 

soud o výmaz poznámky zabavení majetku v pozemkových knihách, ke kterému došlo v době 

nesvobody, například na návrh Gestapa nebo na základě záboru, protože k převodu majetku ve 

prospěch okupační správy byl využit i záborový zákon z první pozemkové reformy.  
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3 Konfiskace zemědělského majetku na Berounsku 

Na základě již výše zmíněného dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb.,  

z 21. července 1945, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, 

Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa vydal Okresní národní výbor 

v Berouně konfiskační vyhlášku, ve které uveřejňoval konfiskaci velkostatku v obci Poučník.  

Tento zemědělský majetek se konfiskoval pro účely pozemkové reformy. 

3.1 Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu 

Dané nemovitosti podléhaly konfiskaci, neboť jejich vlastníkem byl ke dni účinnosti 

dekretu dle knihovního zápisu Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu, který byl právnickou 

osobou, jehož správa záměrně a aktivně sloužila německému vedení války a také svojí činností 

napomáhal uskutečňovat cíle nacistického hnutí. Tímto naplňoval základní podmínku 

ustanovení dekretu a spadal do kategorie osob, kterým se dle dekretu bez náhrady konfiskoval 

zemědělský majetek.    

Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu (Auswanderungsfond für Böhmen und 

Mähren) byl zřízen říšským protektorem Konstantinem von Neurathem dne 5. března 1940 

v rámci jeho nařízení, které upravovalo péči o Židy a židovské spolky. Fond byl administrativně 

zařazen jako složka Ústředny pro židovské vystěhovalectví (Zentralstelle für jüdische 

Auswanderung). Do tohoto fondu byl převáděn majetek židovských fondů  

a spolků. Z těchto prostředků byla také financována deportace Židů do koncentračních táborů. 

Zábor židovského majetku se uskutečňoval na základě kupních smluv, ale smlouvy 

s fyzickými osobami obsahovaly důležitý dodatek, že kupní cena bude prodávajícímu 

vyplacena až v ten okamžik, kdy prodávající odejde do zahraničí. Realizace takovéto výplaty 

kupní ceny byla samozřejmě po faktické stránce nemožná.  

Vzhledem k výše popsané činnosti fondu, tedy nebylo pochyb, že jeho majetek 

podléhal dekretální konfiskaci. 

3.2 Konfiskace statku v obci Poučník 

Statek v obci Poučník se rozkládal na celkové rozloze 4,4 ha a jeho součástí bylo 

několik hospodářských budov, pole, pastviny a živý inventář. Po čtyři generace vlastnila  

a spravovala tuto usedlost rodina Winternitzů. Otto Winternitz jakožto židovský vlastník byl 
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nucen pod tlakem rasové okupace převést svůj majetek na Centrální úřadovnu pro židovské 

vystěhování, která ho poté přikázala do vlastnictví Vystěhovaleckému fondu pro Čechy  

a Moravu, knihovní zápis ve prospěch fondu byl proveden ke dni 11. března 1945. 

Ke dni účinnosti dekretu č. 12/1945 Sb., splňoval tedy tento zemědělský majetek 

předpoklady konfiskace, neboť se nacházel ve vlastnictví okupantské organizace. Na základě 

návrhu Okresní rolnické komise v Berouně, do jejíž pravomoci spadaly nemovitosti 

v katastrálním území obce Poučník, vydal ONV v Berouně potvrzení, že výše uvedené 

nemovitosti nepodléhají konfiskaci dle dekretu. ONV tak tímto potvrzením reagoval na žádost 

Otto Winternitze, který odůvodňoval vynětí svého majetku z režimu konfiskace tím, že ke dni 

účinnosti dekretu byl stále v jeho vlastnictví, neboť k jeho převodu byl donucen okupantskou 

mocí, a proto daný převod považoval za neplatný. Rolnická komise také při svém rozhodování 

přihlédla k tomu, že Otto Winternitz během války zásoboval hladovějící spoluobčany 

z okolních obcí a také že několikrát na své usedlosti ukrýval Židy a tím tak riskoval pro sebe 

trest smrti. Krátce poté, co docílil vynětí výše uvedeného majetku z režimu konfiskace, zemřel 

a dědičkou a správkyní pozůstalosti se stala jeho jediná dcera Eliška Mandeová. Dne 11. února 

1950 vydal ONV v Berouně konfiskační vyhlášku,45 ve které se uveřejňovala konfiskace statku 

v obci Poučník na základě dekretu č.12/1945 Sb., neboť dle knihovního zápisu byl vlastníkem 

Vystěhovalecký fond, jehož veškerý majetek jako majetek okupantské moci konfiskaci 

podléhal. Tímto také bylo zrušeno předchozí rozhodnutí ONV v Berouně, které původně 

stvrzovalo, že tento zemědělský majetek konfiskaci nepodléhá. 

Tato vyhláška byla správním rozhodnutím, proti němuž bylo připuštěno podat 

odvolání, a to v zákonné 15 denní lhůtě od vyvěšení. Odvolání se podávalo prostřednictvím 

ONV v Berouně ke Krajskému národnímu výboru v Praze. V zákonné lhůtě podala odvolání 

dědička pozůstalosti Eliška Mandeová, zastoupená advokátem JUDr. Janem Trefancem.  

V odvolání především namítala, že ke dni účinnosti dekretu nebyl předmětný zemědělský 

majetek ve vlastnictví fondu, ale ve vlastnictví jejího otce. I když vlastníkem dle knihovního 

zápisu byl výše uvedený fond, odvolatelka označila tento převod za neplatný, neboť jeho 

opatření jako okupantské organizace považuje za neplatná. Dále v odvolání namítá, že byl na 

základě zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby 

nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících podán 

návrh na restituci tohoto zemědělského majetku, o kterém nebylo prozatím rozhodnuto,  

                                                 

45 Konfiskační vyhláška ze dne 11. února 1950 v Příloze č. 2. 
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a proto konfiskační výměr odporuje zákonu. Poslední námitkou odvolatelky bylo tvrzení, že 

výše zmíněný majetek spadá pod ustanovení dekretu č. 108/1945 Sb., o konfiskaci 

nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy a jako takový nepodléhá konfiskaci, neboť 

ho zemřelý majitel Otto von Winternizt pozbyl pod tlakem okupace a v důsledku rasové 

perzekuce. 

Tomuto odvolání Krajský národní výbor v Praze nevyhověl a konfiskační výměr tímto 

potvrdil. Své rozhodnutí odůvodnil výkladem pojmu vlastnictví podle tehdy platného 

Všeobecného zákoníku občanského, dle kterého je převod vlastnictví uskutečněn provedeným 

zápisem v pozemkové knize. V daném případě byl knihovní zápis proveden ke dni  

11. března 1945, tedy ke dni účinnosti dekretu č. 12/1945 Sb., byl knihovním vlastníkem 

Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu, u něhož byly předpoklady ke konfiskaci 

nepochybně dány. 

S další námitkou odvolatelky, která se týkala žádosti na zneplatnění převodu dle 

zákona č. 128/1945 Sb., se Krajský národní výbor v Praze vypořádal tvrzením, že samotná 

žádost dle tohoto zákona nezvrací účinky právních jednání, nýbrž zakládá pouze možnost 

namítatelnosti těchto jednání, ale do doby, než bude o napadeném právním úkonu pravomocně 

rozhodnuto, trvají nadále účinky těchto právních jednání a jsou součástí skutečného právního 

stavu. Ani námitka, která podřazovala zkonfiskovaný majetek pod režim dekretu č. 108/1945 

Sb., nebyla úspěšná, neboť konfiskace zemědělského majetku statku Poučník spadala pod 

konfiskační režim dekretu č. 12/1945 Sb., a ten na rozdíl od dekretu  

č. 108/1945 Sb., neměl žádné ustanovení, které by přihlíželo ke skutečnosti, že daný majetek 

byl pozbyt pod tlakem okupace a v důsledku rasové perzekuce. 

3.3 Příděly zkonfiskovaného majetku statku Poučník   

Po potvrzení konfiskace Krajským národním výborem v Praze, začali uchazeči  

o příděl podávat přídělové přihlášky u místní rolnické komise v Poučníku. Mezi uchazeči byl 

mimo obyvatelů z okolních obcí Budňan a Bělče, také  národní podnik Československé dráhy. 

Národní podnik nejdříve podal žádost o příděl u místní rolnické komise v Poučníku dne  

5. května 1950, ale na tuto žádost rolnická komise nereagovala. Proto železniční správa podala 

dne 7. června 1952 žádost o vydání přídělové listiny přímo ke Krajskému národnímu výboru 

v Praze. Československé dráhy žádaly o přidělení do jejich vlastnictví těch částí pozemků, které 

během 2. světové války fakticky zabrala železniční správa a přeměnila je v železniční těleso. 

Ale protože místní rolnická komise nereagovala na výše zmíněnou přihlášku o příděl, kterou 
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železniční správa podala, byly předmětné pozemky přeměněné na železniční tělesa přiděleny 

do vlastnictví Veřejného statku Poučník a Československému státnímu statku v Karlštejně. 

Přílohou žádosti bylo i prohlášení Veřejného statku v Poučníku, že se vzdává vlastnictví 

pozemků ve prospěch Československých drah. 

3.3.1 Zpracování návrhu přídělů 

Místní rolnická komise v Poučníku zpracovala na základě došlých přihlášek návrh 

přídělu, jehož nedílnou a nutnou součástí bylo souhlasné prohlášení uchazečů o příděl, že 

s daným návrhem vyslovují bezpodmínečný souhlas. Uchazeči museli stvrdit svým 

vlastnoručním podpisem, že nahlédli do přídělového plánu, který byl k nahlédnutí  

u místní rolnické komise v Poučníku, a že souhlasí s navrženým přídělem, tedy s jeho 

přibližnou výměrou, umístěním pozemků a s rozdělením inventáře. Souhlas uchazeče se 

vztahoval i na uvedenou přibližnou výši a způsob úhrady za příděl půdy a inventáře. Přesná 

úhrada byla stanovena až po přesném zaměření přidělených pozemků. Návrh úhrady 

vyhotovovala místní rolnická komise a schvaloval ji Národní pozemkový fond. Před přesným 

vyčíslením náhrady zaplatili přídělci zálohu, kterou jim určil Národní pozemkový fond, jenž 

také obstarával zaměření přidělených nemovitostí, a zápis přídělu do pozemkových knih na své 

náklady     

Žadatelé o příděl také vyslovili souhlas s podmínkami, které se vázaly k přídělu  

a měly zabránit, aby přidělená půda byla zcizena účelům, které sledoval příděl. Zejména bylo 

stanoveno, že následné zcizení půdy bude vázáno na souhlas Národního pozemkového fondu. 

Tyto podmínky byly blíže určeny v potvrzení o právoplatném přídělu nebo v samotné přídělové 

listině. Do návrhu přídělu se zapisovalo jméno a příjmení přídělce, jeho bydliště, parcelní číslo 

přídělu a přidělovaná výměra.  

3.3.2 Schválení přídělového plánu 

Návrh přídělového plánu se postupoval Okresní rolnické komisi v Berouně, která ho 

po přezkoumání předávala ke schválení Krajskému národnímu výboru v Praze a ministerstvu 

zemědělství. Schválený návrh přídělu se vracel zpět Okresní rolnické komisi v Berouně.  

K tomuto návrhu se také před jeho schválením vyjadřoval ONV v Berouně. Krajský národní 

výbor v Praze schválil návrh přídělu zemědělského majetku v Poučníku s několika výhradami.  

Na základě první výhrady byl oprávněn Krajský národní výbor v Praze dle ustanovení 

dekretu č. 12/1945 Sb., provést později změny v přídělovém plánu, pokud by vyšly najevo 
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skutečnosti, kterými by byly ohroženy důležité zájmy národní nebo veřejné. A dále Krajský 

národní výbor v Praze podmínil příděly pozemků ze zkonfiskovaného statku Poučník, dalšímu 

řízení podle tehdy platného stavebního řádu ve spojení s vládním nařízením č. 299/1941 Sb., o 

přípravách k prostorovému plánování.  

Podle schváleného přídělového plánu vyhotovila okresní rolnická komise pro každého 

přídělce potvrzení právoplatného přídělu a předala jim do držby přidělené nemovitosti. O takto 

odevzdaném přídělu byl sepsán zápis, který musel přídělce podepsat,  

a tento zápis byl odeslán Národnímu pozemkovému fondu. Dnem přídělu tedy přecházela na 

přídělce držba, užívací práva, povinnosti veřejnoprávní i soukromoprávní, jakož i nebezpečí 

škody na přidělených nemovitostech. Proto byla také přídělcům mimo jiné stanovena povinnost 

přidělené nemovitosti pojistit proti požáru. Výplata případného pojistného plnění za pojistnou 

událost byla poukazována ve prospěch Národního pozemkového fondu. Tak tomu bylo do 

doby, než přídělce plně uhradil cenu přídělu dle výše, jež byla vyčíslena v přídělové listině. Ale 

i po plném splacení ceny přídělu byli přídělci zavázáni případnou výplatu pojistky použít na 

obnovu požárem poničených nemovitostí.  

3.3.3 Vydání přídělové listiny 

Důležitým právním titulem nutným k převodu vlastnictví byla přídělová listina, kterou 

vydával Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství. Na základě této listiny se 

zapisovala do pozemkové knihy vlastnická práva nabytá přídělci a také jejich omezení, jakými 

byla například věcná břemena nebo zástavní práva. 

Přílohu přídělové listiny tvořil seznam, kde byli uváděni přídělci, druh, výměra, 

parcelní číslo přídělu a výše úhrady za příděl.46 Do pozemkové knihy se zapisovaly přidělené 

nemovitosti prosté všech práv, které by nemovitosti zatěžovaly, i kdyby jimi byly nemovitosti 

zatíženy před konfiskací. Výjimku tvořila ta práva zatěžující nemovitost, která Národní 

pozemkový fond uznal za potřebná pro hospodaření na přidělené půdě a budovách. Takovým 

právem, které se zapisovalo do pozemkových knih k tíži nemovitostí ze zkonfiskovaného statku 

v Poučníku, bylo zástavní právo ve výši pohledávky, která odpovídala hodnotě úhrady za 

přidělované nemovitosti, pokud přídělci neuhradili jim přidělené nemovitosti. V případě, že 

                                                 

46 Dle seznamu, který tvořil přílohu přídělové listiny, na jejímž základě se zapisovalo vlastnické právo ke 

zkonfiskovanému majetku velkostatku Poučník, nabyli například vlastnické právo manželé Dvořákovi z obce 

Bítov, a to pastvu ve výměře 4 a za úhradu 600,- Kč; dále manželé Houbovi nabyli roli ve výměře 3 a za úhradu 

200,- Kč; manželé Kroftovi z Králova Dvora nabyli roli 1 ha za úhradu 5.300,- Kč; Josef Pelc z obce Bítov nabyl 

3 a pastvy za úhradu 100,- Kč.  
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byla cena přídělu hrazena ve splátkách, byl pro tento případ stanoven úrok ve výši  

3 % ročně ve prospěch Národního pozemkového fondu. Úrok byl stanoven ode dne držby do 

dne, kdy byla cena za příděl plně splacena. Pro případ, že by přídělci neuhradili pohledávku ve 

stanoveném termínu, museli by poté navíc uhradit úrok z prodlení, který činil 6 % z dlužné 

částky ročně. 

Nedoplatky za příděl zatěžovaly nemovitosti i bez zápisu v pozemkové knize,  

a to ve formě zákonného zástavního práva, před kterým mělo ale přednost například uspokojení 

zákonného zástavního práva ve prospěch daňových nedoplatků. 

Obsah přídělové listiny také tvořila ustanovení, jež deklarovala další práva  

a povinnosti přídělců, kterými se museli při hospodaření na přídělu řídit. Přídělci tak byli 

například povinni zachovávat a ochraňovat na přiděleném majetku všechny umělecké památky, 

přirozená hnízdiště ptactva a podrobit se v tomto směru všem opatřením, která jim uložilo 

ministerstvo zemědělství po dohodě s ministerstvem školství. 

Zcizit přidělený majetek nebo ho učinit předmětem dědictví mohli přídělci pouze se 

souhlasem Národního pozemkového fondu. Právní jednání, ke kterým nebyl dán výše uvedený 

souhlas, byla neplatná. Tato právní omezení zatěžovala i právní nástupce nabyvatele 

přiděleného majetku. Tato omezení neplatila, pokud šlo o převod vlastnického práva mezi 

manželi, mezi rodiči a jejich potomky nebo se jednalo o nájem části budovy. Pokud přídělce 

zcizil přidělený majetek do deseti let ode dne zápisu vlastnického práva do pozemkové knihy, 

byl povinen odvést ve prospěch Národního pozemkového fondu rozdíl mezi částkou,  

za kterou byl příděl zcizen, a částkou, za kterou přídělce tento příděl nabyl. Rozdíl mezi těmito 

částkami byl snížen o částku, která odpovídala zhodnocení přiděleného majetku dle ocenění 

provedeného Národním pozemkovým fondem. 

Přídělci se museli podrobit rozhodnutí Národního pozemkového fondu, který rozhodl 

o přenechání přiděleného majetku státu nebo obci pro veřejné účely, pro které by mohl být 

majetek v té době vyvlastněn, a to za náhradu stanovenou na základě úhrady za příděl, se 

zřetelem na stav majetku v době přenechání. Toto právo Národní pozemkový fond mohl využít 

pouze ve lhůtě pěti let ode dne zápisu vlastnického práva ve prospěch přídělce. 

Pokud by přídělci neplnili některé z povinností, ke kterým se zavázali nebo které jim 

byly stanoveny právními předpisy, mohl Národní pozemkový fond učinit vhodná opatření, aby 

uložené povinnosti byly řádně plněny na náklady přídělce. Pokud byly nemovitosti  

ve spoluvlastnictví, byli tak přídělci odpovědni za výše uvedené náklady solidárně. Pokud 
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přídělce porušil podmínky přídělu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, mohl Národní pozemkový 

fond rozhodnout o odejmutí přídělu.47  

 

  

                                                 

47 SOkA Beroun, Fond ONVBe, karton č. 2537. 
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4 Činnost mimořádných lidových soudů    

Mimořádné lidové soudy byly zřízeny v českých zemích v sídle každého krajského 

soudu dekretem č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a 

o mimořádných lidových soudech ze dne 19. června 1945, který se nazýval také velký retribuční 

dekret. Pojem retribuce se v té době obecně užíval jako výraz pro potrestání válečných zločinů 

a domácí kolaborace. V latině toto slovo znamená nápravu, odčinění, ale také odměnu nebo 

náhradu.     

Retribuční soudnictví ale bylo zřízeno již londýnským dekretem se stejným názvem 

ze dne 1. února 1945. Tvorba této normy byla reakcí na narůstající nacistický teror během války. 

„Je to soud dějin: odplata, která jistě přijde, bude strašná, vzkazoval 1. října 1941 rádiem z 

Londýna domů prezident Beneš, když začaly první popravy heydrichiády. Po tragédii Lidic 

učinil 13. června 1942 slavnostní slib: Za všecko to budou zodpovídat a pykat!“48  

„A naopak, postiženi neměli být zejména příslušníci pracujících vrstev, kteří nevolně sloužili 

okupačnímu a válečnému stroji, aby uchovali životy a živobytí.“49 Osnovu tohoto dekretu 

vypracoval a předložil prezidentu Benešovi tehdejší ministr spravedlnosti Jaroslav Stránský již 

v červnu roku 1943. Tento dekret se ale neuplatnil a po obsahových změnách byl nahrazen 

právě dekretem z 19. června 1945. Nejvýraznější změnou oproti londýnskému dekretu bylo 

přidání nové skutkové podstaty, a to udavačství. Již v Londýně se o přidání této skutkové 

podstaty zasazoval náměstek předsedy vlády Jan Šrámek. Dále byla přeformulována některá 

ustanovení, například o možnosti zmírnění trestu nebo o zbavení pachatele viny za zločiny 

spáchané při výkonu služební povinnosti. 

Velký retribuční dekret vycházel z právní kontinuity Československa. Na základě 

tohoto předpokladu platil na území republiky jak pro její občany, tak i pro příslušníky okupační 

moci zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb.    

Na Slovensku probíhala retribuce dle nařízení SNR č. 33/1945 Zb., ze dne  

15. května 1945 o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zločinců a kolaborantů  

a o zřízení lidového soudnictví. Toto nařízení se ale na rozdíl od svého českého protějšku 

neopíralo o žádnou předchozí právní normu a bylo kritizováno pro odchýlení se od vládního 

programu z Moskvy. Norma sice lépe odpovídala podmínkám na Slovensku a výrazně se 

                                                 

48 BORÁK, Mečislav. Spravedlnost podle dekretu. Tilia : Šenov, 1998, s. 21.  
49 JIŘÍK, Václav. Nedaleko od Norimberku. Z dějin Mimořádného lidového soudu v Chebu. Cheb : Svět křídel, 

2000, s. 11. 
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neodchylovala od znění londýnského dekretu, byla ale kritizována jeho osnova zvláště proto, 

že dle ní nemusí být předseda soudu soudce z povolání, a tudíž hrozilo neuznání instituce 

lidových soudů ze strany mezinárodního práva veřejného. K dalším rozdílům patřilo zřizování 

slovenských okresních lidových soudů v sídlech soudů okresních, ne krajských. Existovala zde 

také možnost zřízení místních lidových soudů, jež měly soudit členy fašistických organizací. 

4.1 Činy trestné dle velkého retribučního dekretu   

Retribuční dekret rozděloval zločiny do čtyř skupin: na zločiny proti státu, proti 

osobám, proti majetku a udavačství. Většina skutkových podstat upravených dekretem byla 

převzata z platných předmnichovských zákonů. Dekret však zostřoval trestní sazby a navíc 

formuloval některé nové skutkové podstaty, mezi které patřilo například členství a výkon 

vedoucích funkcí nejen ale v maďarských či německých nacistických nebo fašistických 

organizacích, ale týkalo se to i českých a slovenských, jako byla například organizace Vlajka. 

Z hlediska osobní působnosti mohl být dle dekretu stíhán i cizinec, který spáchal některý zločin 

proti státu nebo nějaký další retribuční trestný čin v cizině, pokud se jich dopustil na 

československém státním občanovi nebo na československém soukromém nebo veřejném 

majetku. Dekret také ustanovil velmi důležitou zásadu, že se nikdo nemůže zprostit 

odpovědnosti tím, že by poukazoval na to, že trestné jednání dovolovaly předpisy cizího práva 

nebo orgány cizí státní moci. Hlavním znakem retribučního dekretu bylo zpětné působení 

hmotně právních předpisů, které postihovaly i činy spáchané před jejich vydáním, v době 

zvýšeného ohrožení republiky, tj. v době od 21. května 1938. Vládní nařízení č. 217/1946 Sb.,50 

z 22. listopadu 1946 pak stanovilo konec tohoto období na 31. prosinec 1946.  

Mezi zločiny proti státu patřily například úklady proti republice, zrada nebo ohrožení 

bezpečnosti. Zde bylo možno uložit trestní sazbu v rozpětí od dvaceti let až doživotí, při 

existenci přitěžujících okolností bylo možno uložit trest smrti. 

Zločiny proti osobám měly svůj základ především v trestních kodexech z habsburské 

monarchie z roku 1852 a 1878. Pokud se jednalo o těžší případy, mezi které patřily vražda, 

zabití, byl uplatňován pouze jediný trest, a to trest smrti. V relativně lehčích případech, 

například při spáchání omezování osobní svobody nebo vydírání, byla uplatňována sazba od 

deseti do dvaceti let těžkého žaláře. Dále dekret postihoval ty, kdo nařizovali a organizovali 

nucenou a povinnou práci, a také ty, kdo zavinili občanovi republiky ztrátu svobody. Zde se 

                                                 

50 Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Ročník 1946, částka 95 ze dne 7. prosince 1946. 
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rozlišovalo, jestli se jedná o individuální případ, nebo pokud zde existovalo více obětí téhož 

pachatele, tak zde byla vyšší trestní sazba. 

Do třetí části, která obsahovala skutkové podstaty majetkových trestných činů, patří 

zločiny žhářství a loupeže, za které byl vymezen nejvyšší trest. Za spáchání krádeže či 

zpronevěry se ukládaly sazby nižší. Tato část dekretu postihovala jednání, kdy pachatel 

způsobil vynesení soudních rozsudků či správních nařízení, na jejichž základě došlo 

k částečnému nebo úplnému odnětí státního majetku nebo jiného majetku ve vlastnictví fyzické 

či právnické osoby. Postihovány byly i případy, kdy pachatelé zneužili situace  

a obohatili se na úkor republiky nebo na úkor právnické či fyzické osoby.  

Samostatně bylo upraveno udavačství. V případě, že tento čin neměl žádné následky, 

uplatňovala se nižší trestní sazba. Vyšší trest byl udělen v případě, kdy udavačství způsobilo 

následky ve formě ztráty svobody více osob nebo těžké újmy na zdraví. Pokud došlo k úmrtí 

udané osoby, měl být vynesen trest smrti. Dekret tak postihoval hlavně profesionální 

konfidenty, kteří z různých pohnutek, mimo případy neodolatelného donucení, udali jinou 

osobu za skutečnou nebo vymyšlenou činnost.51 Udavačství bylo vedeno různými motivy, mezi 

ně patřilo například vyřizování rodinných sporů, pomsta či sousedské spory. Trest 25 let 

těžkého žaláře byl udělen například Marii Kreisingové za udání Josefa Flégra z Dobrušky a 

jeho syna. Pokusili se zabránit synovu totálnímu nasazení tak, že si syn s otcovou pomocí usekl 

poslední článek levého ukazováčku. Německý soud oba odsoudil za sabotáž k trestu smrti. 

Kreisingová za jejich životy zaplatila více než devíti lety svobody. Přestože z vězení v roce 

1947 uprchla, trest jí byl snížen amnestií na 15 let a na podzim 1954 byla podmíněně propuštěna 

na svobodu.52 Udavačství patřilo k nejčastějším žalobním důvodům.  

Zločiny trestné dle velkého retribučního dekretu byly prohlášeny za nepromlčitelné 

z důvodu jejich závažnosti a nepromlčitelné byly i uložené tresty. 

4.2 Ustavení a složení mimořádných lidových soudů  

Retribuční dekret i slovenské nařízení o lidovém soudnictví v sobě obsahovaly 

výstavbové předpisy, které upravovaly organizaci retribučních soudů. Stanovily, které trestné 

činy podléhají jejich jurisdikci, a upravovaly také řízení před nimi. Mimořádné lidové soudy 
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mohly zasedat kromě sídla příslušného krajského soudu také v jakémkoli místě soudního 

obvodu. Soudy zasedaly v pětičlenných senátech, předsedou byl vždy soudce z povolání  

a ostatní byli soudci z lidu. Jimi byl vnesen do retribučního soudnictví prvek zlidovění. Původní 

londýnská verze dekretu navrhovala jen 2 soudce z lidu a poválečná vláda změnila tento počet 

soudců z lidu na 4. Tento zvolený počet soudců z lidu nebyl náhodný, ale odpovídal 

předpokladu, že každá ze čtyř legálních politických stran v zemi, bude mít v senátě svého 

zástupce. Taková úvaha nejenže vedla k ještě  větší převaze nad hlasem soudce – profesionála, 

ale též ve svém důsledku k politizaci poválečného veřejného života.53 Potřebný počet senátů i 

s náhradníky sestavoval přednosta MLS či jeho náměstek. Soudce z lidu jmenovala vláda na 

základě návrhů, které vytvářely okresní národní výbory. Ti měli pocházet ze všech stran národní 

fronty, preferováni byli především věznění odbojáři. Na sestavení výše jmenovaných seznamů 

záviselo samotné zřízení retribučních soudů. Ale i přes výzvy v rozhlase a v tisku 

k urychlenému sestavení seznamů, příslušné orgány ve většině případů nepostupovaly 

dostatečně rychle a návrhy na jmenování docházely se zpožděním. Nejrychleji zvládl splnění 

administrativních úkolů MLS v Brně. Veřejný žalobce zde započal činnost již 25. května 1945 

a první soudní přelíčení se zde konalo 8. června 1945. Brněnský MLS ale začal jako jediný 

soudit ještě podle původního londýnského dekretu. Poslední zahájil svou činnost dne 12. února 

1946 chebský retribuční soud. Po svém jmenování skládali soudci z lidu slib do rukou 

přednosty MLS či jeho náměstka. Slib byl stanoven prováděcím vládním nařízením č. 18/1945 

z 19. června 1945: „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.“54  

V několika případech požádali soudci z lidu ihned po jmenování o zproštění z funkce, a to 

většinou ze zdravotních důvodů. Jediným předpokladem pro výkon této funkce byla občanská 

bezúhonnost a úcta spoluobčanů. Protože ale nikdo jejich minulost neprověřoval, objevily se  

i případy, kdy soudci z lidu byli v minulosti soudně trestáni. Tyto situace se řešily například 

tím, že přednosta soudu rozhodl nepovolávat je k hlavnímu líčení. Za výkon funkce jim náležela 

náhrada cestovného, nocležného, stravného do výše 80 Kčs a náhrada ušlého výdělku do výše 
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100 Kčs za den. ONV vytvářely také seznamy přednostů MLS, jejich náměstků a 

profesionálních soudců, které na návrh vlády jmenoval prezident republiky.  

Stát byl u MLS zastoupen osobou veřejného žalobce. Kandidáti na tento post se 

vybírali z řad státních zástupců, právníků, okresních soudců, soudních čekatelů. Zkušených 

právníků byl ale v té době nedostatek, proto obsazování veřejné žaloby provázely personální 

problémy a jejich počet byl neustále doplňován nebo obměňován. Veřejní žalobci byli velice 

pracovně vytíženi. Zastavovali trestní řízení nebo vraceli spisy ke správnímu rozhodnutí 

trestním nalézacím komisím, prostudovávali tedy nejen spisy případů, které se poté 

projednávaly před soudem. Dále také pravidelně informovali retribuční referát ministerstva 

spravedlnosti o chystaných přelíčeních nebo odůvodňovali zastavení trestního stíhání nebo 

osvobození obžalovaného. Také oni byli vázáni slibem: „Slibuji, že budu šetřiti zákonů, svůj 

úřad vykonávati svědomitě a nestranně a že budu zachovávati úřední tajemství.“55  

Každý obžalovaný měl právo na svého obhájce. Toho si mohl zvolit sám, nebo mohl 

požádat soud o jeho ustanovení. Pokud se tak nestalo, byl mu přidělen z moci úřední. 

Obžalovaný a jeho obhájce měli právo na poslední slovo.     

Slovenské místní lidové soudy judikovaly v pětičlenném až jedenáctičlenném senátu 

ve složení jednoho předsedy spolu se čtyřmi až deseti přísedícími. 

4.3 Řízení před mimořádným lidovým soudem  

Pro řízení před MLS platily zásady řízení před stannými soudy, které dekret podrobně 

uváděl. U MLS se obligatorně projednávaly retribuční zločiny, jestliže pachatelem, 

spolupachatelem či účastníkem byl člen spolků, jakým byly např. SS nebo Rodobrana. Pro 

ostatní byly příslušné MLS jen fakultativně, a to na návrh veřejného žalobce. Soudit nebylo 

možno těhotnou ženu nebo dle výkladu ministerstva spravedlnosti ani mladistvé.   

Řízení se zahajovalo na návrh veřejného žalobce, mělo se konat bez přerušení  

a nesmělo trvat déle než tři dny. Pokud zde byl předpoklad, že lhůta nebude dodržena, soud měl 

věc postoupit řádnému soudu, ale ne vždy v praxi byla tato zásada striktně uplatňována. Aby 

se řízení zbytečně neprotahovalo, neprojednávala se náhrada škody způsobená trestným činem 

a ze stejného důvodu neměly být působeny průtahy zjišťováním případných spoluviníků. S 

nárokem na odškodnění se měl poškozený obrátit k civilnímu soudu. Řízení se mohlo konat i 
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v nepřítomnosti obžalovaného, v tomto případě soud ustanovoval obžalovanému obhájce 

z úřední povinnosti. Hlavní líčení u MLS bylo vždy ústní a veřejné, neveřejnost se vztahovala 

jen na poradu senátu. Každé soudní líčení začínalo vyvoláním věci, zjištěním osobních údajů 

obžalovaného a žalobním výkladem veřejného žalobce. Mezi pravomoci předsedy senátu 

patřilo povolování předčítání výslechových protokolů  

a znaleckých posudků během hlavního líčení. Řízení se mělo omezit jen na činy trestné dle 

velkého retribučního dekretu, které byly předmětem žalobního návrhu, a proto se soud neměl 

zabývat již dalšími trestnými činy obžalovaného. 

Průvodní řízení zakončoval návrhem veřejný žalobce. Senát se poté odebral 

k neveřejné poradě, kde se pomocí hlasování usnesl na rozsudku. Nejdříve hlasovali soudci 

z lidu, a to starší před mladšími, a poslední hlas měl soudce z povolání. Rozsudek byl 

vyhlašován veřejně na zasedání.         

U některých soudních přelíčení se očekával velký zájem veřejnosti o jeho průběh. 

Proto bylo rozhodnuto, že se na tato přelíčení budou vydávat vstupenky. Přebírala je krajská 

odborová rada, která je dále přerozdělovala národním výborům, závodům, politickým stranám 

nebo takovým spolkům, jako byl například Jednotný svaz českých zemědělců. 

4.4 Tresty za retribuční zločiny 

Pokud soud neupustil od potrestání nebo obžalovaného obžaloby nezprostil, ukládal 

vedle trestu hlavního, jakým byl například těžký žalář, také tresty vedlejší, kterými byly trvalá 

nebo dočasná ztráta občanské cti, trest vykonávaný ve zvláštních nucených pracovních oddílech 

nebo konfiskace celého či jen části majetku. Upustit od potrestání bylo možné v případech 

hodných zvláštního zřetele, když bylo obecně známo nebo prokázáno, že obžalovaný jednal 

v úmyslu prospět českému nebo slovenskému národu. Dekret poměřoval pachatelem 

způsobenou škodu s tímto obecným prospěchem a byla vyslovena zásada, že způsobená škoda 

nesměla být neúměrně vyšší.56 Soud měl také možnost snížit trest pod dolní hranici stanovené 

sazby, nebo také zde byla možnost zaměnit trest za mírnější. 

Dekret připouštěl i uložení trestu smrti, a to celkem ve svých šesti paragrafech. Aby 

mohl být uložen tento absolutní trest, musel být například spáchán zločin za zvláště 

přitěžujících okolností nebo se obžalovaný dopustil několika provinění a spáchal je zvlášť 
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surovým způsobem. Trest smrti byl vynesen například nad udavačem, který svým udáním 

způsobil ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky. K tomu, aby byl vynesen rozsudek 

smrti, bylo zapotřebí čtyř hlasů z pěti. Výkon trestu se pak řídil platným trestním řádem. Tento 

trest byl jediný, jehož provedení zajišťoval příslušný MLS, provedení ostatních trestů bylo 

úkolem krajských soudů. K výkonu trestu oběšením mělo dojít dvě hodiny po vynesení 

rozsudku, poprava mohla být odložena o hodinu na přímou žádost odsouzeného. V případě 

odsouzení pachatele k trestu smrti v jeho nepřítomnosti byla lhůta pro vykonání rozsudku 

dvacet čtyři hodin. To, jestli poprava proběhne veřejně, bylo na rozhodnutí MLS. Volné 

rozhodování v této věci bylo ukončeno vládním usnesením ze dne 14. září 1945. Toto usnesení 

reagovalo na popravu bývalého náměstka pražského primátora německého univerzitního 

profesora historie Josefa Pfitznera, které přihlížely dokonce i malé děti a katovi pomocníci byli 

oblečeni podobně jako příslušníci SS. Svědectví o této popravě podal ve svých memoárech Dr. 

Drábek: „Poprava se odehrála před pankráckým soudem a zvrhla se  

ve vzrušující divadlo pro kratochvíli davů, mezi nimiž byly dokonce i děti. Mně nebylo dobře, 

když jsem kráčel v průvodu za odsouzeným. Připomínalo mi to příliš obrázky z francouzské 

revoluce. Kat byl v nějaké gestapácké uniformě s vysokými botami a svědci tvrdili, že dal 

Pfitznerovi pod šibenicí políček, protože provolával slávu Německa. Já to neviděl, protože jsem 

s předsedou soudu stál na opačné straně. Ale jakmile jsme se to dozvěděli, žádali jsme, aby věc 

byla vyšetřena. Ministr Nosek, do jehož kompetence kati spadali, se však o takové maličkosti 

nestaral tím spíše, že kat byl bývalý vězeň koncentračního tábora a patrně komunista.“57 

Usnesení stanovilo pravidla pro výkon tohoto trestu, napříště se měl výkon uskutečnit na místě 

veřejnosti volně nepřístupném a vstup byl umožněn pouze osobám starším 18 let, a to na 

zvláštní povolení vydaném předsedou senátu MLS, který trest smrti uložil. 

V dalších podobných závažných případech bylo prostřednictvím MLS uloženo  

778 trestů smrti a 741 trestů odnětí svobody na doživotí. 

Proti rozsudku MLS nebylo možno podat opravný prostředek a ani žádost o milost 

neměla odkladný účinek pro výkon trestu. Důvodem mohla být jednak tendence vyhradit 

konečné rozhodnutí soudu složeného převážně ze soudců z lidu a jednak snaha urychlit řízení 

a výkon rozsudku.“58   
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4.4.1 Přechod osobních závazků odsouzeného v souvislosti s trestem propadnutí 

majetku 

Poměrně zajímavá problematika v souvislosti s trestem propadnutí majetku, byla řešena 

rozhodnutím ze dne 19. února 1947, sp. zn. R II 163/46,59 která se týkala právního osudu dluhů 

a dalších závazků váznoucích na zkonfiskovaném majetku. 

Rozsudkem mimořádného lidového soudu ze dne 26. června 1945 bylo vysloveno, že 

celé jmění obžalovaného, propadá ve prospěch Československého státu podle § 14 retr. dekr č. 

16/45. 

Ve věci osobního závazku odsouzeného byl rozsudkem civilního soudu k úhradě tohoto 

osobního závazku odsouzeného povinován Československý stát s odůvodněním, že odsouzený 

již není pasivně legitimovaný z důvodu konfiskace majetku a na místo žalovaného je nyní 

povinen k úhradě Československý stát, neboť tento je vlastníkem zkonfiskovaného majetku. 

Nalézací soudy žalobnímu nároku nejprve oproti Československému státu vyhověly  

a povinovaly Československý stát k úhradě tohoto závazku s odůvodněním, že na základě 

propadnutí majetku ve prospěch státu, pak přešla pasivní legitimace k úhradě závazků 

spojených s tímto majetkem rovněž na Československý stát. Až k dovolání Československého 

státu byla rozhodnutí změněna v jeho prospěch, s odůvodněním, že propadnutím jmění podle § 

14 písm. c) dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., se odsouzený 

nezprošťuje svých soukromoprávních závazků tak, že by tyto závazky převzal a na místo 

zavázaného nastoupil Československý stát. 

Dovolací soud vyložil, že odsouzený je procesně závislý a pasivně oprávněn ke sporu, 

jehož předmětem je jeho osobní závazek, a není třeba účasti národního správce jeho majetku. 

Pro vymáhání osobního soukromoprávního závazku odsouzeného je přípustný pořad práva. 

Dovolací soud nepřisvědčil v dané věci názoru nižších soudů, že žalovaný přestal být 

subjektem závazku, o který v žalobě jde, tím, že rozsudkem lidového soudu ze dne 26. června 

1945 bylo podle § 14 písm. c) dekr. č. 16/1945 Sb. vysloveno propadnutí veškerého jmění. Dle 

dovolacího soudu nelze usuzovat z toho, že jmění žalovaného propadlo ve prospěch státu, že 

tím byl žalovaný zproštěn dosavadních svých soukromoprávních závazků tak, že závazky 

převzal a na místo žalovaného nastoupil Československý stát. To nelze dovodit ani z předpisů 

dekr. č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. Neexistuje tu pak podle toho žádné zákonné překážky, 
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jež by bránila tomu, aby odsouzený byl osobně žalován o zaplacení závazku, o který jde a který 

uznal, a nelze také z žádného právního předpisu dovodit, že by byl pro takovou žalobu pořad 

práva nepřípustný a že by měl býti ve sporu o této žalobě žalovaný zastupován národním 

správcem propadlého majetku.  

4.5 Okresní vyšetřovací komise 

Velice důležitou roli při provádění retribuce sehrály okresní vyšetřovací komise 

(OVK) na úrovni jednotlivých okresů. Asi největší význam pro celé řízení měla zjištění OVK, 

která ve velké míře ovlivňovala konečné rozhodnutí MLS. Tyto komise prověřovaly tisíce 

podaných udání, shromažďovaly důkazy, zajišťovaly poškozené a rozhodovaly, které případy 

budou postoupeny MLS. Nad jejich činností existoval dohled vyšetřovacích komisí zemských 

národních výborů a později vzniklé Komise pro vnitřní národní bezpečnost Zemského 

národního výboru v Praze.   

Činnost OVK byla během jejich působení velmi kritizována, a to zvláště za mnohá 

pochybení při zajišťování podezřelých osob, například také při zajišťování československých 

občanů. Existovaly případy, kdy zajištěné osoby byly celé týdny ve vazbě, aniž by byly 

vyslechnuty či jim byl sdělen obsah obvinění. OVK byla připisována i řada majetkových škod, 

způsobených zajištěním nevinných lidí, kterým během zajištění byl rozkraden jejich majetek. 

Tyto nevinné osoby byly zajištěny často na základě udání, která byla motivována například 

mstou. Výše uvedené skutečnosti dokládá i fakt, že velké procento případů doručených veřejné 

obžalobě vůbec nebylo žalováno pro naprostý nedostatek důkazů. To, že se vyskytovalo tolik 

nepravdivých obvinění, podporovala také skutečnost, že falešným svědkům a udavačům, 

nehrozil za křivé obvinění žádný postih, protože takovéto případy zákonodárce nepředvídal. 

4.6 Změny velkého retribučního dekretu 

Již v lednu 1946 přijalo Prozatímní národní shromáždění zákon č. 22/1946 Sb., jímž 

se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich 

pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Velký retribuční dekret byl tímto schválen jako 

zákon. Zároveň zaváděl několik změn. Tyto změny se týkaly například postavení veřejného 

žalobce, kterému se nyní přiznávala práva a povinnosti státního zástupce pro přípravné 

vyhledávání a vyšetřování, jež předcházelo řízení MLS. Dále se změna dotkla výkonu trestu 

smrti, který mohl být napříště na přiměřenou dobu odložen na žádost veřejného žalobce,  

a navíc tato žádost měla být zdůvodněna důležitým veřejným zájmem. 
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Další změny se týkaly prodloužení účinnosti dekretu, která byla několikrát 

prodlužována. Původně byla účinnost stanovena na dobu jednoho roku od svého vyhlášení, tedy 

od 9. července 1945. Poprvé prodloužil účinnost zákon č. 149/1946 Sb., a dále zákon  

č.  245/1946 Sb., prodloužil účinnost do 4. května 1947 a opět zaváděl změny v řízení před 

MLS. 

Další významná novela připouštěla možnost podání zmateční stížnosti k zachování 

zákona a návrhu na obnovu trestního řízení. Dekret do vydání této novely, jak již bylo zmíněno 

výše, žádné opravné prostředky nepřipouštěl. O návrhu měl rozhodovat sborový soud první 

stolice, v jehož sídle byl zřízen MLS, který ve věci rozhodl, ale nové hlavní přelíčení se mělo 

konat opět před MLS. 

4.7 Další retribuční předpisy 

Mezi retribuční předpisy, které měly za úkol potrestat válečné zločince, patřil mimo 

velkého retribučního dekretu i dekret prezidenta republiky č. 17/1945 Sb., ze dne 19. června 

1945, kterým byl zřízen tzv. Národní soud. Ten zahájil svoji činnost dne 15. ledna 1946 v Praze 

a jeho hlavním úkolem bylo projednávat činy trestné dle velkého retribučního dekretu, kterých 

se ale dopustili například státní prezident, členové protektorátních vlád nebo jiné osoby, které 

zastávaly vysoký úřad či významnou politickou funkci. Obdobnou funkci měl Národní soud 

v Bratislavě, který zahájil svou činnost dne 15. června 1946. 

Dalším retribučním opatřením byl dekret č. 138/1945 Sb., ze dne 27. října 1945,  

o potrestání některých provinění proti národní cti, nazývaný také malý retribuční dekret.  

O vině či nevině za provinění dle tohoto dekretu rozhodovaly čtyřčlenné komise, z nichž 

alespoň jeden člen měl být právně školen. Realizace tohoto právního předpisu byla svěřena do 

resortu komunistického ministerstva vnitra. Této skutečnosti využili komunisté před volbami 

v květnu 1946, protože obvinění ztráceli během vyšetřování svá čestná občanská práva, mezi 

nimi i právo volit. Mnoho potenciálních voličů, zvláště členů vyšších a středních vrstev, kteří 

komunistické moci nebyli obecně příliš nakloněni, se proto nemohlo voleb účastnit. 

Bezprostředně po volbách byla většina obviněných viny zproštěna. 

Dne 27. října 1945 byl přijat dekret č. 137/1945 Sb., o zajišťovací vazbě státně 

nespolehlivých osob, který dodatečně legalizoval vazební zajištění z předcházejícího období  

a zároveň obviněným nepřiznával náhradu za zajištění či prodloužení jejich zajištění přes dobu 

přípustnou dle zákona.        
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S retribučním zákonodárstvím souvisel i další předpis, a to dekret č. 105/1945 Sb.,  

ze dne 4. října 1945, o zřízení očistných komisí pro přezkoumání činnosti veřejných 

zaměstnanců. Ty se zřizovaly na úrovni okresních národních výborů, odvolací instance 

existovala na úrovni zemských národních výborů. Činnost těchto komisí byla zaměřena mimo 

státní zaměstnance i na oblast komunální sféry, justice nebo školství. Komise mohla uložit 

důtku, vyloučení ze služebního postupu. Nejvyšším trestem bylo propuštění ze zaměstnání 

spojené se ztrátou všech výhod včetně zaopatření. 

Dle dekretu č. 126/1945 Sb., o zvláštních pracovních oddílech, měly být zřízeny  

ve věznicích při krajských soudech a trestních ústavech, tyto pracovní oddíly, popřípadě 

zvláštní pracovní tábory. V nich si bylo možné odpykat část nebo celý trest stanovený MLS dle 

velkého retribučního dekretu. Trestanci neměli nárok na odměnu za práci, jejich mzda 

propadala státu. Tento dekret měl omezenou územní platnost pouze pro české země. 

4.8 Potrestání zrádců, kolaborantů a válečných zločinců v dalších zemích 

Evropy 

Nejen v Československu, ale i v ostatních částech Evropy vyvolaly válečné události 

nutnost vypořádat se s válečnými zločiny a potrestat je. V prvé řadě byli trestáni zrádci  

a kolaboranti, dále členové pronacistických organizací, spolupracovníci nacistických 

bezpečnostních složek a udavači. Povaha jejich deliktů se lišila na základě různých podmínek 

v jednotlivých zemích.        

Pro potřeby vypořádání s nacismem byl v Norsku, Dánsku a Nizozemí znovuobnoven 

trest smrti. Například v Dánsku bylo obžalováno 80 000 osob, z nichž  

15 734 jich bylo odsouzeno, přičemž z toho počtu bylo vykonáno 46 rozsudků smrti.  

V Nizozemí bylo zadrženo pro podezření z kolaborace 200 000 osob, téměř třetině z nich byl 

zkonfiskován majetek a byly zbaveny občanských práv. 

K divokým lidovým soudům před ustavením nové státní moci docházelo ve Francii. 

Právě vlivem nekontrolovanému a rychlému průběhu soudních procesů nejsou k dispozici 

přesné údaje o zatčených a potrestaných osobách. Odhady se podstatně rozcházejí, zatímco 

oficiální údaje uvádí 10 000 obětí, nejvyšší odhady udávají až 100 000 mrtvých.   

Neutrální Lichtenštejnsko a Švédsko provinilé osoby nestíhalo, ale naopak Švýcarsko 

zvolilo tvrdý postup při trestání válečných zločinců. Zde bylo v letech 1945–1948 stíháno 162 
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osob v zásadě za službu u zbraní SS. Tresty vynesené v této souvislosti byly přísné a poměrně 

vysoké. 

V Sovětském svazu a ve státech střední a východní Evropy, jež se ocitly v jeho 

mocenské sféře, byli pod záminkou potrestání nacistických zločinů likvidováni i političtí 

odpůrci, kteří se kolaborace nebo podobných činů nikdy nedopustili.60 

4.9 Ukončení činnosti MLS a výsledky jejich působení 

Činnost MLS byla v Československu ukončena dne 4. května 1947. Nedořešené 

případy se měly předat řádným soudům, které ale aplikovaly hmotně právní ustanovení velkého 

retribučního dekretu. Celková činnost MLS je hodnocena v závěrečné zprávě o průběhu 

retribucí, kterou podal dne 29. května 1947 Národnímu shromáždění ministr spravedlnosti 

Prokop Drtina.  

Dle jeho údajů došlo veřejným žalobcům celkem 132 549 trestních oznámení, z tohoto 

počtu nebylo u 40 534 osob zahájeno trestní stíhání pro nedostatek důkazů,  

u 31 793 obviněných bylo stíhání přerušeno pro neznámý pobyt pachatele, 4 592 trestních 

oznámení bylo postoupeno ke stíhání řádným soudům a 38 316 bylo podáno MLS k postihu. U 

MLS bylo osvobozeno 9 132 osob a odsouzeno jich bylo celkem 22 087. Nejčastěji ukládaný 

byl dočasný trest žaláře, o němž bylo rozhodnuto v 19 888 případech.61  

Hlavním úkolem dekretu bylo potrestání německých okupantů a domácích zrádců  

a kolaborantů. Zahraniční odboj předpokládal, že před soudem bude souzeno více okupantů, 

ale oproti očekávání stanulo před soudy mnoho domácích zrádců a kolaborantů, i když byl 

velký retribuční dekret převážně namířen proti pachatelům z řad Němců. Většina z nich ale 

nebyla vůbec odsouzena nebo jim byl výkon trestu přerušen proto, že byli zařazeni do odsunu. 

Zde státní zájem na odsunu Němců a jejich rodinných příslušníků převážil nad zájmem je 

spravedlivě potrestat. Část Němců byla odsunuta i bez vědomí soudů z obavy, že do doby, než 

si odpykají příslušný trest, bude odsun ukončen a tito Němci by tak zůstali v Československu. 

Řada pachatelů z řad Gestapa uprchla z protektorátu ještě před koncem války. Naopak 

odsouzení Češi a Němci ze smíšených manželství si tresty museli bezpodmínečně odpykat. 

Zatímco v prvních měsících bylo fungování MLS provázeno rychlými procesy a přísnými 

tresty, mezi něž patřily i tresty smrti, postupem času byly ukládány stále mírnější tresty, či 

                                                 

60 JIŘÍK, Václav. Nedaleko od Norimberku. Z dějin Mimořádného lidového soudu v Chebu. Cheb : Svět křídel, 

2000, s. 8-10. 
61 BORÁK, Mečislav. Spravedlnost podle dekretu. Tilia : Šenov, 1998, s. 343. 
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dokonce bylo často upuštěno od potrestání. Tato zmírňující tendence je odůvodněna jednak 

plynutím času, které přineslo umírněnější přístup k ukládání trestů, a jednak také fakt, že dekret 

stanovil velmi vysokou dolní hranici trestní sazby, která byla u všech zločinů 5 let, a tak soudci 

z lidu raději volili možnost zproštění viny, než aby uložili tak vysoký trest, který se jim zdál 

nepřiměřený. 

4.10 Obnovení mimořádných lidových soudů 

Díky politickému vlivu komunistické strany byla zákonem ze dne 25. března 1948 

č. 33/1948 Sb., obnovena platnost velkého retribučního dekretu a tím i činnost MLS. Obnovení 

činnosti MLS komunisté zdůvodnili neúspěšnou a nedokonale provedenou první fází retribuce, 

konkrétně například nedostatečné potrestání české kolaborace z vlivnějších  

a majetnějších vrstev společnosti. Cílem obnovené retribuce byla revize dosud vynesených  

a dle názoru komunistické moci příliš mírných rozsudků, ale i postih nově zjištěných případů. 

Zákonem tak vznikly dva druhy senátů, první byl tříčlenný, složený ze soudce z povolání  

a dvou soudců z lidu, ten měl na starosti nové případy. Druhý měl pět členů a do jeho pravomoci 

patřily obnovené případy, tedy ty, které komunistická moc shledávala závadnými. V 

obnovených soudních jednáních převládala nad justičními a morálními hodnotami spíše 

politická kritéria. Dle tohoto zákona nejmenoval přednosty MLS již prezident republiky, ale 

ministr spravedlnosti. Obnovené retribuci byla přesně vymezena časová hranice jejího 

působení, a to od 2. dubna 1948 do 31. prosince 1948.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.11 Přezkum rozhodnutí mimořádných lidových soudů 

K úplnosti dané problematiky autor práce níže popisuje možnost přezkumu rozhodnutí 

vydaných ze strany retribučního soudnictví v intencích soudobého právního řádu, a to 

ilustrativně na rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky, jak uvedeno 

níže. 

Nejvyšší soud České republiky svým rozhodnutím (sp. zn. 4 Tzn 51/93 ze dne  

20. července 1994) zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor 

České republiky v trestní věci obviněného J. A. B., vedené u bývalého Národního soudu  

v Praze pod. sp. zn. TNs 12/47 a rozhodl tak, že: 

„Rozhodnutí vydané Národním soudem zřízeným dekretem prezidenta republiky  

č. 17/1945 Sb., jakož i rozhodnutí mimořádných lidových soudů zřízených dekretem prezidenta 
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republiky č. 16/1945 Sb., nelze přezkoumat v řízení o stížnosti pro porušení zákona podle § 266 

a násl. tr. ř.“62 

 Rozsudkem Národního soudu v Praze ze dne 2. května 1947 sp. zn. TNs 12/47 byl 

obviněný J. A. B. uznán vinným zločinem proti státu podle § 4 dekretu prezidenta republiky č. 

16/1945 Sb., který měl spáchat tím, že jako československý občan v době od poloviny roku 

1939, tedy v době zvýšeného ohrožení republiky v zahraničí, vědomě poškozoval zájmy 

Československé republiky tím, že se odmítl připojit k Československému odbojovému hnutí, 

bránil v tom i svým zaměstnancům a jednal tak, že i se svými závody byl zapsán na anglickou 

a americkou černou listinu. Podle téhož ustanovení byl odsouzen k trestu těžkého žaláře v trvání 

15 roků, zostřeného každoročně temnou komůrkou, a dále bylo vysloveno, že pozbývá po dobu 

trestu občanské cti a ve prospěch státu mu propadá celé jmění. Naproti tomu byl podle § 259 

odst. 2 Říš. zák. č. 1 19/1873 Sb., zproštěn ze zločinu proti státu podle § 1 a podle § 3 odst. 1 

dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb.  

a ze zločinu vojenské zrady podle § 6 odst. 1 zákona č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky, které 

měl spáchat tím, že v době zvýšeného ohrožení republiky, tedy za války, opatřil nepříteli 

prospěch tím, že dodávkou gumy a jiného zboží podporoval německé hospodářství a zrazoval 

československé brance od vstupu do československého vojska a dále ve stejné době podporoval 

nacistické, případně fašistické hnutí tím, že po dohodě s Hermannem Göringem, připravoval 

plán na přestěhování českého národa do Patagonie a v časopisu Zlín uveřejňoval své články 

fašistické tendence. 

 Proti odsuzující části rozsudku Národního soudu podal dne 16. srpna 1993 generální 

prokurátor České republiky ve prospěch obviněného J. A. B. stížnost pro porušení zákona. 

Porušení zákona spatřoval v nedodržení ustanovení § 3 a § 258 říš. zák. č. 119/1873 Sb., 

spočívajícím v tom, že Národní soud se stejnou pečlivostí nehodnotil důkazy ve prospěch jako 

v neprospěch obviněného a v neprospěch obviněného použil tzv. notorické skutečnosti, aniž 

tyto nějakým důkazem byly v hlavním líčení před soudem vůbec zjištěny. Popis skutku 

považuje za natolik obecně formulovaný, že je fakticky nepřezkoumatelný a nelze z něj ani 

zjistit, za jaké konkrétní jednání byl obviněný vlastně žalován. Dále měl za to, že nebyla 

žádným provedeným důkazem prověřena obhajoba obviněného, jak finančně podporoval 

odbojové hnutí, stejně tak jako byly ignorovány jím navrhované důkazy k objasnění jeho 

skutečných postojů v době pobytu v USA a Brazílii. 

                                                 

62 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 20. července 1994, sp. zn. Tzn 51/93 [ASPI ID: JUD4833CZ] 
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 Na základě uvedených nedostatků generální prokurátor navrhl, aby nejvyšší soud 

vyslovil, že byl rozsudkem Národního soudu porušen zákon, v napadené části jej zrušil a vrátil 

věc k novému projednání a rozhodnutí, případně sám ve věci znovu rozhodl. 

 Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v této trestní věci stížnost pro porušení zákona 

přípustná není a za tohoto stavu ji zamítl, a to z níže vyložených důvodů. 

 Obviněný J. A. B. byl odsouzen rozsudkem Národního soudu. K zřízení Národního 

soudu došlo dekretem prezidenta republiky č. 17/1945 Sb. Národní soud i mimořádné lidové 

soudy představovaly mimořádné soudy stojící mimo soustavu řádných soudů. Národní soud  

a mimořádné lidové soudy byly podle preambule zřizovacích dekretů určeny k přísné 

spravedlnosti pro nacisty a jejich zrádné spoluviníky spočívající v jejich zaslouženém potrestání 

bez dalších průtahů. Tomuto účelu odpovídala jak hmotněprávní ustanovení, tak procesní 

ustanovení těchto dekretů. Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. retroaktivně formuloval 

zločiny proti státu, zločiny proti osobám a zločiny proti majetku a udavačství na jednání v době 

zvýšeného ohrožení republiky a okupace fašistickým Německem a za tyto zločiny stanovil 

exemplárně přísné tresty. Na řízení před Národním soudem a mimořádnými lidovými soudy se 

sice podpůrně vztahovala ustanovení trestního řádu z roku 1873, současně však procesní 

ustanovení obsažená v dekretech prezidenta republiky č. 16 a 17/1945 Sb. Tato dekretální 

ustanovení maximální možnou měrou daná řízení zjednodušovala a urychlovala. Procesní 

úprava řízení před těmito mimořádnými soudy byla podřízena požadavku na krátké 

bezprůtahové řízení a tomuto požadavku odpovídala i speciálně pojatá úprava řádných a 

mimořádných opravných prostředků a lhůty k vykonatelnosti soudního rozsudku. Podle § 15 

dekretu prezidenta republiky č. 17/1945 Sb., proti rozsudku Národního soudu nebyl přípustný 

žádný opravný prostředek. Po novele podle § 15 odst. 2 zák. č. 245/1946 Sb., bylo rozsudek 

Národního soudu možno do tří dnů napadnout zmateční stížností. 

 Opatření k potrestání zločinů z období ohrožení republiky a okupace byla tak výjimečná, 

že byla spojena výlučně s hmotněprávními ustanoveními obsazenými v dekretu prezidenta 

republiky č. 16/1945 Sb. a stejně tak výjimečné byly i procesní postupy určené  

k úpravě trestního řádu směřující k potrestání obviněných za tam uvedené zločiny. Výjimečnost 

a neopakovatelnost těchto opatření včetně zřízení orgánů kompetentních k jejich vydávání 

odpovídaly výjimečnosti a neopakovatelnosti doby, ve které se státní moc rozhodla 

bezprostředně po skončení II. světové války tímto zvláštním mimořádným způsobem 

postihnout zpětně jednání, které označila za trestné. Protože šlo o postupy, které nebyly  

v souladu s prameny hmotněprávní a procesně právní jurisdikce, byla jejich účinnost omezena 
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jen na nezbytně nutnou dobu, za kterou byl původně považován jeden rok, který byl novelou 

prodloužen na dva roky. Zánikem účinnosti této mimořádné právní úpravy zanikla i možnost 

přezkumu stavu touto mimořádnou úpravou založeného. Obecná platná právní úprava už 

obdobné zločiny neznala a mimořádné postupy k jejich objasnění nepotřebovala. 

 Podle názoru Nejvyššího soudu proto nelze zpětně na základě stížnosti pro porušení 

zákona postup a rozhodnutí mimořádných soudů, v tomto případě Národního soudu, 

přezkoumávat. Postup mimořádných soudů byl z důvodů daných situací a dobou jejich vzniku 

zcela výjimečný. Činnost Národního soudu a mimořádných lidových soudů je nutno považovat 

za období právně uzavřené, nepodléhající kritériím později platného práva, které nezná ani 

instituty zločinů proti státu v dekretech prezidenta republiky uvedených, ani procesní instituty 

vedoucí k jejich objasnění a potrestání. Pozdější přezkum rozhodnutí mimořádných soudů lze 

připustit toliko na základě zvláštního zákona tak, jak tomu bylo podle zákona č. 119/1990 Sb., 

o soudní rehabilitaci, při přezkumu rozhodnutí bývalého státního soudu. Přezkum soudních 

rozhodnutí podle § 266 tr. ř. a násl., je určen výlučně pro rozhodnutí řádných soudů. 

 Tato úvaha dovedla Nejvyšší soud k rozhodnutí, že rozsudek Národního soudu v trestní 

věci obviněného J. A. B., nelze napadnout stížností pro porušení zákona. Zároveň však soud 

obiter dictum judikoval, že v těchto případech je možné domoci se nápravy návrhem na 

povolení obnovy řízení. 

Shodnou problematikou, tedy možností přezkumu rozhodnutí mimořádných lidových 

soudů, se zbýval později ve skutkově podobné věci i Ústavní soud České republiky ve svém 

rozhodnutí sp. zn.: I. ÚS 3031/08 ze dne 23. března 2003,63 který potvrdil závěry shora uvedené. 

Ústavní soud v předmětném rozhodnutí uvedl, že dle platné právní úpravy Československého i 

Českého státu, byl přípustný přezkum pravomocného rozsudku mimořádného lidového soudu 

pouze v rámci řízení o obnově. 

 

  

 

 

   

                                                 

63 Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 23. března 2009, sp. zn. I. ÚS 3031/08 [ASPI ID: 

JUD147844CZ] 



64 

5 Retribuce a JUDr. Bohuslav Ečer 

V rámci komplexního pojetí retribuce považuje autor za nutné pojednat  

o nejvýznamnější osobnosti české retribuce, a to o českém advokátovi, ministrovi, 

československém delegátovi v Komisi spojených národů pro vyšetřování válečných zločinců a 

předsedovi československé delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, 

JUDr. Bohuslavu Ečerovi, jehož činnost v rámci postihu válečných zločinců, dalece přesáhla 

československé hranice. 

5.1 Život JUDr. Bohuslava Ečera do roku 1938 

Bohuslav Ečer se narodil 31. července 1893 v Hranicích na Moravě do rodiny 

obchodníka jako jeden ze sedmi dětí.  

Bohuslav Ečer zahájil svou školní docházku v Rousínově. Roku 1911 maturoval na 

kroměřížském gymnáziu. Rozhodl se studovat práva ve Vídni. Většinou studoval soukromě 

doma a do Vídně dojížděl jen na zkoušky a současně si přivydělával např. v cukrovaru. Kromě 

toho pracoval v kroměřížské organizaci sociální demokracie. Také psal do 

sociálnědemokratického Hlasu lidu a do kroměřížského týdeníku Českoslovanská Morava. 

Právě v kroměřížském týdeníku Českoslovanská Morava byl otištěn dne 24. listopadu  

1913 jeho článek s názvem „Orgie v Kroměříži“, který on sám ve svých pamětech označoval 

jako svůj první případ stíhání „válečných zločinců“. Článek tehdy jednadvacetiletého Ečera 

pojednával o zhýralostech, kterých se měli dopouštět němečtí důstojníci tamní vojenské 

posádky na nezletilých dětech z chudých rodin. Jeho článek ve spojitosti s interpelací ministra 

zeměbrany na vídeňské říšské radě, kterou inicioval právě Ečer, vedl k tomu, že viníci byli 

potrestáni zvláštní komisí vojenských soudců vyslanou do Kroměříže. Dané události sice 

vyústily v insultaci Ečera na náměstí ze strany německých důstojníků, nicméně sám Ečer k této 

události uvedl: „To mi nevadilo. Hlavní věc je, že jsme prosadili potrestání hlavních 

zločinců.“64 Takový přístup, tedy že za prosazování obecného blaha a spravedlnosti bude stíhán 

JUDr. Bohuslav Ečer velkými útrapami, které ho ale od konání neodradí, se táhne jako tenká 

červená nit, celým jeho životem. 

V letech 1915–18 vykonával vojenskou službu, přičemž nástup do ní byl trestem za 

ostrou Ečerovu kritiku Rakouska v době první světové války na stránkách kroměřížského 

                                                 

64 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1946, s. 15-16. 
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týdeníku. Po roce 1918 pokračoval ve studiu na Karlově univerzitě v Praze. Současně získával 

právní praxi jako praktikant u kroměřížského okresního soudu. Na doktora práv byl promován 

na Karlově univerzitě v Praze v listopadu roku 1920. Poté přesídlil do Brna, kde si po praxi  

u okresního soudu založil vlastní advokátní kancelář. V březnu roku 1922 se oženil  

s Ludmilou Gallovou a téhož roku v listopadu se jim narodila dcera Naděžda, v květnu roku 

1926 pak dcera Jarmila. 

V Brně se Bohuslav Ečer věnoval své advokátní praxi a současně zastával řadu 

veřejných funkcí. Za všechny možno zmínit, že v roce 1935 se stal druhým náměstkem starosty 

města Brna. Ečerovou zásluhou vznikl na brněnské radnici blok demokratických 

antifašistických zastupitelů proti posílené pozici brněnských Němců po volbách roku 1935. 

5.2 Činnost JUDr. Bohuslava Ečera na poli mezinárodního práva 

V roce 1938 Bohuslav Ečer organizoval velkou agitační akci za brannost národa. Své 

projevy varující před nebezpečím Hitlerovy vlády a počínání Německa, pronášel  

v moravských a slezských městech a větších obcích.  

Aby svým projevem mohl působit i na zahraniční politiky, využil Ečer návštěvy 

delegace anglických družstevníků, odborářů a intelektuálů v Brně. Pozvalo je brněnské 

konzumní a nákupní družstvo Vzájemnost - Včela (Ečer byl jeho členem). Na brněnské radnici 

svojí tehdy nikoli dokonalou angličtinou přednesl proslov, který zejména pojednával  

o ohrožení evropského míru Hitlerem. V reakci na tento projev byl Ečer pozván ze strany 

anglických družstevníků, aby v Anglii přednesl sérii přednášek na toto téma. Do Anglie za 

účelem šíření svých myšlenek odcestoval ještě několikrát. 

Jeho aktivity vyústily v to, že byl německými činovníky označen za konspiranta proti 

Německu. JUDr. Wolfgang Branczik, člen brněnské městské rady, JUDr. Ečerovi prozradil, že 

na poradě německých veličin v rajchu   bylo rozhodnuto, že v případě okupace 

Brna, bude mezi prvními oběťmi.  

V reakci na toto sdělení si JUDr. Ečer požádal o vízum do Jugoslávie, kam  

JUDr. Ečer dne 4. dubna 1939 i se svou rodinou po výslechu Gestapem odcestoval. 

5.2.1 Francie 

Ečerovi měli původně namířeno do Velké Británie, ale po zastávce ve Francii byla 

jejich víza zrušena, a proto přesídlili do Paříže. V hlavním městě Francie se JUDr. Ečer stal 
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redaktorem časopisu Československý boj, který založil velký odpůrce Edvarda Beneše  

Dr. Štefan Osuský. JUDr. Ečer zde působil v mezinárodněprávní rubrice. Následně byl  

v Paříži dne 17. listopadu 1939 ustanoven Československý národní výbor, který částečně 

působil jako exilová vláda. Ten převzal Československý boj a JUDr. Ečer byl přeložen 

do zahraniční správy.  

Právě v této době začal se sbíráním a připravováním materiálu pro konec války. Jeho 

cílem bylo poukázat na neplatnost Mnichovské smlouvy (Mnichovskou dohodu považoval  

z hlediska mezinárodního práva nulitní, neplatnou od samého začátku, neboť její strany nebyly 

oprávněny disponovat územím suverénní Československé republiky a byla Československu 

vnucena pod nátlakem) a připravit půdu pro mírovou konferenci a hlavně pro potrestání viníků 

války.  

V rámci svého působení v zahraniční sekci časopisu Československý boj  

JUDr. Ečer navrhl, že založí oddělení mezinárodněprávní a současně bude připravovat mírovou 

konferenci (z hlediska potrestání válečných zločinců, reparací, úpravy hranic, finančního 

zabezpečení hospodářství, otázky německého obyvatelstva atd.). Nutno poukázat na skutečnost, 

že JUDr. Ečer již tak na samotném počátku války předvídal její konec s negativním výsledkem 

pro Německo.  

JUDr. Ečer byl také natolik zodpovědný, že i v nelehkých časech emigrace stále zasílal 

písemné pokyny svým spolupracovníkům v brněnské kanceláři, jak mají v daných právních 

kauzách jeho klientů pokračovat, neboť nemohl existovat s vědomím, že většinu případů opustil 

v jejich polovině. Tyto dopisy nadepisoval vždy „V Curychu dne …“  

a prostřednictvím švýcarského obuvníka Jaroslava Fialky je zasílal do vlastní kanceláře, aby ve 

vlasti budil dojem, že se nachází v neutrálním Švýcarsku, a zejména aby neohrozil osoby, 

s nimiž v Československu komunikoval, a současně aby uchránil svoji advokátní praxi. 

Ečerovi v rámci svého putování po Francii dne 22. června 1941 uprchli do francouzské 

Nizzy. Shodou okolností tam byl přestěhován z Paříže Ústav pro studium mezinárodního práva 

(Institut Méditerranéen des Hautes Etudes Internationales). JUDr. Ečer na něm začal studovat 

a diplom z oboru práva mezinárodního a jiných mezinárodních věd obdržel v srpnu 1942 v 

době, kdy hrozilo nebezpečí připojení Nizzy k fašistické Itálii. Ečerovi proto  

3. září 1942 překročili hranice do Španělska a 6. října 1942 odletěli z Lisabonu do anglického 

Bristolu. 
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5.2.2 Působení JUDr. Ečera v Londýně  

Krátce po přesídlení do Velké Británie (v říjnu 1942) byl JUDr. Ečer pozván  

k rozhovoru s prezidentem Dr. Edvardem Benešem. Ten mu nabídl zapojení do politiky  

ve smyslu účasti na exilové vládě. JUDr. B. Ečer odmítl s tím, že studuje otázku mezinárodního 

trestního práva, válečných zločinů a zejména jejich potrestání, v čemž by chtěl nadále 

pokračovat. JUDr. Ečer se stal spolupracovníkem ministra spravedlnosti Dr. Jaroslava 

Stránského. JUDr. Ečer na tuto událost vzpomíná slovy: „Stal jsem se spolupracovníkem 

ministra spravedlnosti československé vlády v Londýně dr. Jaroslava Stránského, u něhož jsem 

vždy našel plné pochopení pro svou práci.“65 

Hlavním důvodem odmítnutí JUDr. Ečera na účasti v exilové vládě byla skutečnost, 

že pohlížel na tuto vládu kriticky, neboť dle jeho mínění většina exilových politiků namísto 

účinného řešení problémů vydávala jen prázdné proklamace. 

JUDr. Ečer se stal ve Velké Británii členem London International Assembly (LIA) 

(Mezinárodní sdružení právníků), konkrétně byl členem komise pro válečné zločiny. Jeden  

z jejích výborů se zabýval právní přípravou otázky, jak potrestat válečné zločince.  

V době před druhou světovou válkou nebyl problém války a s ní spojených právních 

otázek a souvislostí dostatečně z tohoto pohledu propracován, i když se otázkou útočné války 

zabývala už francouzská ústava z roku 1791. Právní veřejnost ale stále neměla jasno v otázce 

odpovědnosti za válku, trestní nebo pouze mravní odpovědnost původců války, zda je útočná 

válka mezinárodním zločinem a zdali má dojít k osobnímu potrestání provinilých státníků  

a vlád. Druhá světová válka nastolila nové teoretické kategorie, jako je totální válka nebo vznik 

zločineckých organizací jako SS, SA. 

Níže jsou uvedeny základní události a dokumenty, které sám JUDr. Ečer považoval za 

právní základ potrestání válečných zločinců ze strany mezinárodních soudních tribunálů tak, 

jak se to později skutečně událo. 

Dne 13. ledna 1942 se v Londýně sešli zástupci devíti států, mezi nimi i ČSR, a vydali 

tzv. Svatojakubskou deklaraci, první jasnější prohlášení o potrestání válečných zločinců. 

Svatojakubská deklarace požadovala žalování a souzení válečných zločinců. Jako klíčovou 

pasáž této deklarace vnímal JUDr. Ečer tu, která vyslovila názor, že k potrestání válečných 

zločinců je bude nutno soudit před válečným soudem. V danou dobu se většina  
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i odborné veřejnosti ubírala ve vztahu k potrestání válečných zločinců v tom směru, že nikoli 

soud, ale jakási politická konference vyřkne trest deportace nebo izolace. Řada zejména 

britských právníků v tomto směru předestírala osud Napoleona v tom smyslu, že po skončení 

této války dojde s válečnými zločinci k „podobnému“ procesu.          

Prezident Edvard Beneš prohlásil 13. června 1942 zásadu, že za všechny zločiny 

spáchané na území Československa ponesou osobní odpovědnost Adolf Hitler, členové jeho 

vlády, vojenští vůdcové a členové okupačního aparátu.                                                                                                                                         

Dne 7. října 1942 bylo ohlášeno zřízení Komise Spojených národů pro vyšetřování 

válečných zločinů (United Nations Commission for Investigation of War Crimes, dále jen 

„KSN“). Ustavena byla až 20. října 1943, měla 15 členů, z nichž jedním bylo i tehdejší 

Československo. JUDr. Ečer byl československou vládou v září roku 1943 delegován  

do KSN jako mimořádný vyslanec a zastupoval v ní ČSR. Tato komise ho jmenovala 

zpravodajem právního výboru. Již od počátku byl JUDr. Ečer výrazným členem této komise. 

Mezi jeho výrazné počiny v této komisi je nutno zařadit formulaci hlavních zásad KSN. 

Nelehko byla prosazena jeho definice útočné války jako válečného zločinu. JUDr. Ečer 

formuloval jako zvláštní kategorii také zločiny proti humanitě (násilné deportace, vraždy v 

zázemí, zotročování civilního obyvatelstva, vyvražďování z rasových, náboženských nebo 

národních důvodů atd.). 

 Dne 1. listopadu 1943 vyhlásily vlády USA, SSSR a Velké Británie  

tzv. Moskevskou deklaraci, která požadovala odeslání válečných zločinců do zemí, kde 

spáchali svoje zločiny, a souzení a potrestání dle zákonů těchto zemí. Na základě této deklarace 

byl později za mocného přispění JUDr. Ečera do Československa vydán  

i K. H. Frank. V této deklaraci se mimo jiné říká: „Němečtí důstojníci a vojáci a členové 

nacistické strany, kteří byli odpovědni, nebo se účastnili se svým souhlasem na zvěrstvech, 

masakrech a exekucích, budou posíláni zpět do zemí, v nichž jejich odporné činy byly spáchány, 

za tím účelem, aby byli souzeni a potrestáni podle zákonů těchto osvobozených zemí a 

svobodných vlád, které v nich budou zřízeny. Nechť ti, kteří dosud neposkvrnili své ruce 

nevinnou krví, jsou si toho vědomi dříve, než se připojí k řadám viníků, neboť tři spojenecké 

velmoci je zcela určitě budou pronásledovat na kraj světa a vydají je žalobcům za tím účelem, 

aby se spravedlnosti učinilo zadost.“66 
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Forma, jakou budou váleční zločinci potrestáni, byla i jedním z témat konferencí  

tzv. „Velké trojky“ v Teheránu (1943), Jaltě (1945) a Postupimi (1945).67 

JUDr. Ečer se ztotožňoval se sovětským nekompromisním přístupem k potrestání 

válečných zločinců a současně kritizoval přístup zejména britských právníků, kteří dle něj 

postupovali v této věci s odklady, průtahy a zlehčováním, kdy mnohá svědectví  

o nacistických zvěrstvech považovali za svědectví vymyšlená. Tento popírající přístup sám 

JUDr. Ečer přičítal tomu, že v jejich zemi se přímo hrůzné činy neudály. Tento postoj 

kritizovaný ze strany JUDr. Ečera byl v Anglii patrný ještě v průběhu roku 1944.  

5.2.3 Vznik Mezinárodního soudního tribunálu, Norimberský proces, stíhání Karla 

Hermanna Franka 

Ode dne 25. června 1945 se v Londýně konala konference 4 mocností a radila se  

o americkém návrhu zřízení Mezinárodního vojenského tribunálu pro souzení hlavních 

válečných zločinců. Tento byl schválen 8. srpna 1945. K dohodě byla připojena Charta 

Mezinárodního vojenského tribunálu.  

„6. října 1945 byla už zřízenému Mezinárodnímu vojenskému 

tribunálu předložena žaloba na 24 vedoucích osobností třetí říše, tak jak potom  

20. listopadu 1945 usedli na lavici obžalovaných (3 výjimky: Bormann dosud nenalezen,  

R. Ley spáchal sebevraždu, G. Krupp těžce nemocný, tedy 21). Žalováni byli za: 

1. zločiny proti míru (příprava, podněcování nebo rozpoutání útočné války nebo 

války, kterou se porušují mezinárodní smlouvy nebo závazky); 

2. zločiny válečné (porušení zákonů a válečných zvyklostí); 

3. zločiny proti humanitě (vražda, vyhlazování, zotročení, deportace a jiné 

zločiny spáchané na civilním obyvatelstvu před válkou nebo během ní). 

V podstatě to tedy byl JUDr. B. Ečer a jeho návrhy, které cílevědomě, houževnatě  

a těžce prosazoval proti mínění ostatních, co vedlo ke vzniku Mezinárodního 

vojenského tribunálu a k uzákonění předpisů, podle kterých budou váleční zločinci stíháni.“68 

                                                 

67 DUDÁŠ, Michal. Generál prof. JUDr. Bohuslav Ečer. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova v 

Praze. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Hnilica. 
68 TRENČANSKÁ, Naďa. gen. JUDr. Bohuslav Ečer. Valka.cz [online]. 2007 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: 

http://www.valka.cz/clanek_12304.html 
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V dubnu 1945 zaslal vrchní velitel angloamerických branných sil v Evropě gen. 

Dwight Eisenhower KSN telegram, ve kterém zval KSN do koncentračního tábora  

v Buchenwaldu, aby se zástupci komise mohli na vlastní oči přesvědčit o nacistických 

zvěrstvech. Členové KSN byli tím, co v Buchenwaldě zhlédli, silně otřeseni. 2. května téhož 

roku se na schůzi jednomyslně usnesli nabídnout gen. D. Eisenhowerovi spolupráci na stíhání 

válečných zločinců. Gen. D. Eisenhower ji telegramem z 8. května přijal a žádal KSN o vyslání 

národních vyšetřovacích týmů. 

Československý tým tvořili: JUDr. B. Ečer, jeho spolupracovník JUDr. Velen 

Fanderlík a za ministerstvo národní obrany JUDr. Arnošt Hochwald a JUDr. Pavel Schwarz. 

ČSR měla zájem především o říšského státního tajemníka Karla Herrmanna Franka, 

odpovědného za vypálení Lidic a Ležáků, říšského protektora Kurta Daluegeho a prezidenta 

Slovenského štátu Jozefa Tisa.  

JUDr. B. Ečer zjistil, že nenáviděný nepřítel československého národa  

K. H. Frank je v americkém zajetí ve Wiesbadenu. Na šéfovi oddělení, které pátralo po 

válečných zločincích, plukovníku J. C. Breckinridgemu, si vyžádal, aby mohl jako první 

vyslýchat Karla Herrmanna Franka. Stalo se tak 28. května 1945. Výslechu se zúčastnili JUDr. 

Velen Fanderlík jako zapisovatel a plk. J. C. Breckinridge. JUDr. B. Ečer tímto okamžikem 

započal poslední etapu svého dlouholetého snažení o dosažení spravedlnosti. 

JUDr. B. Ečer usiloval o to, aby co nejdříve získal K. H. Franka z amerického zajetí 

do rukou československé spravedlnosti, což mu uložil i ministr dr. J. Stránský. Dohoda  

o vydání byla sepsána 16. července 1945. Podepsal ji za USA Robert Jackson. 

JUDr. B. Ečer v červenci a srpnu 1945 vyslýchal také SS gen. B. Vosse, říšského 

protektora K. Daluega, říšského ministra zahraničních věcí Joachima von Ribbentropa, polního 

maršála Wilhelma Keitela, prof. státního práva Lammerse.  

Dne 31. července 1945 došel z Washingtonu rozkaz o vydání K. H. Franka 

Československu a 7. srpna JUDr. B. Ečer přiletěl s K. H. Frankem do Prahy. K. H. Franka 

přebral a zatkl vrchní policejní komisař Dr. Pravda.  

Dne 20. listopadu 1945 zahájil Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku  

v Justičním paláci za pozornosti celého světa proces s válečnými zločinci. JUDr. B. Ečer se ho 

zúčastnil jako předseda československé delegace. Předkládal tribunálu materiál proti 

jednotlivým obžalovaným, zejména proti říšskému protektorovi Konstantinovi von Neurathovi, 
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W. Keitlovi a německému vládnímu funkcionáři Waltru Funkovi, kteří se provinili 

v Československu. 

Pokud se týká obhajoby obžalovaných, dle samotného JUDr. Ečera, největší možnost 

k jejmu uplatnění dostali obžalovaní při svých výsleších. Sám JUDr. Ečer na tyto výslechy 

vzpomíná takto: „Postupovalo se tak, že nejprve obžalované vyslýchali jejich obhájci a pak je 

podrobovali křížovému výslechu žalobci. Výslech, prováděný obhájci, bylo předem sehrané 

divadlo. … Občas se stal pokus využít výslechu k propagandě. Vždycky byl již v zárodku soudem 

zmařen. Jinak ale měli žalovaní naprostou volnost a mohli říci opravdu vše, co chtěli a co 

patřilo k věci. Myslím, že nikdy a v žádném procesu nebyla obžalovaným dána taková volnost 

projevu a obhajoby, jako v procesu norimberském.“69 

Za zmínku také stojí klíčové a společné body obhajoby, kterou vznášeli zejména 

obhájci obžalovaných, a to, že: 

- za vyvolání a vedení války nemohou být souzeny konkrétní fyzické osoby; 

- pouhé členství ve zločineckých organizacích (např. SS) není trestné; 

- plnění rozkazu nadřízeného exkulpuje osoby, které rozkaz plnily. 

Společné body obhajoby se tedy dotýkaly téměř všech bodů konstrukce potrestání 

válečných zločinců, kterými se již v průběhu války zabýval a zejména je obhajoval  

JUDr. Ečer (odpovědnost za vyvolání a vedení války konkrétních fyzických osob, plnění 

rozkazu nevyviňuje či trestnost pouhého členství ve zločineckých organizacích). 

Závěr této kapitoly je nutno uzavřít odkazem na událost, kdy dne 22. března 1946 byl 

na Pankráci zahájen proces proti K. H. Frankovi. Dne 21. května 1946 vyřkl předseda 

mimořádného lidového soudu dr. Vladimír Kozák rozsudek smrti. K. H. Franka 

popravili následujícího dne. 

5.2.4 Závěr života JUDr. Bohuslava Ečera 

Po skončení Norimberského procesu gen. JUDr. B. Ečer ještě působil jako jeden z 15 

soudců Mezinárodního soudního dvoru v Haagu v tzv. cause Korfu mezi Velkou Británií a 

Albánií. 

                                                 

69 EČER, Bohuslav. Norimberský soud. 1. vyd. Praha : Orbis Praha, 1946, s. 236. 
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Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů ukončila svoji činnost 

31. března 1948. Gen. JUDr. B. Ečer se ještě zúčastnil dokončování zbývajících procesů. 

Dne 11. března 1948 pověřil ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý  

JUDr. B. Ečera přednáškami z oboru mezinárodního práva. JUDr. B. Ečer si však vyžádal 

pozměňovací dekret, který ho pověřoval přednáškami z oboru mezinárodního práva trestního. 

Dne 25. června téhož roku byl výnosem ministerstva školství jmenován docentem a 25. září 

profesorem pro mezinárodní právo trestní s účinností ode dne  

1. července 1948.  

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně byla vládním nařízením  

27. června 1950 zrušena. Pro JUDr. B. Ečera to znamenalo smutnou změnu životního poslání. 

Zůstal sice ve svazku univerzity, ale nemohl provozovat pedagogickou ani vědeckou činnost. 

Kvůli zdravotním problémům mu byl 28. března 1953 přiřčen invalidní důchod. O tři dny 

později s ním rozvázala Masarykova univerzita v Brně pracovní poměr profesora bývalé 

právnické fakulty. 

Dne 13. března 1954 byl Bohuslav Ečer náhle přivezen na interní kliniku Fakultní 

zemské nemocnice, kde po několika hodinách zemřel. Příčinou byl infarkt levé zadní komory 

srdeční.  

5.2.5 Mezinárodní význam činnosti JUDr. Bohuslava Ečera a trest konfiskace před 

Mezinárodním soudním tribunálem 

O činnosti JUDr. Bohuslava Ečera, zejména o jeho roli v právním výboru KSN, kde  

i proti významným právním autoritám osamocen houževnatě obhajoval své názory,  

se zmiňuje i zahraniční odborná literatura. Je zde uváděn jako jeden z hlavních ideových tvůrců 

trestání nacistů po druhé světové válce (např. SELLARS, Kirsten: 'Crimes against Peace' and 

International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, CONNELLY, John. Captive 

University: The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945-

1956. London: University of North Carolina Press, 2000, McGOLDRICK, Dominic. The 

Permanent International Criminal Court: Legal and Policy Issues. Portland: Hard Bublishing, 

2004. ISBN 1-84113-281-0).70 

                                                 

70 DUDÁŠ, Michal. Generál prof. JUDr. Bohuslav Ečer. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova  

v Praze. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Hnilica. 
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Jak uvedeno výše, pak proces a mimo jiné výčet trestů udílených Mezinárodní 

soudním tribunálem, byl upraven Londýnskou dohodou ze dne 8. srpna 1945 a zejména její 

přílohou – Statutem Mezinárodního vojenského tribunálu. Tato dohoda byla na území 

Československa vyhlášena zákonem č. 164/1947 Sb., Dohoda o stíhání a potrestání hlavních 

válečných zločinců Evropské Osy. Tato dohoda nabyla pro Československou republiku 

mezinárodní účinnosti dne 26. září 1945. 

Dle čl. 28 statutu pak: „vedle trestu, který uloží Soudní dvůr, má Soudní dvůr právo 

zbaviti odsouzeného všeho nakradeného majetku a naříditi, aby tento majetek byl odevzdán 

Kontrolní radě pro Německo.“71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

71 Zákon č. 164 ze dne 26. září 1947 dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy. In 

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Ročník 1947, částka 79 ze dne 2. října 1947. 
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6 Činnost mimořádných lidových soudů v jednotlivých regionech 

V českých zemích působilo v sídle krajských soudů celkem 24 mimořádných lidových 

soudů. Postupně byly MLS zřízeny v Praze, Brně, Českých Budějovicích, České Lípě, Hradci 

Králové, Chebu, Chrudimi, Jičíně, Jihlavě, Klatovech, Kutné Hoře, Liberci, Litoměřicích, 

Mladé Boleslavi, Mostě, Ostravě, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Písku, Plzni, Táboře, 

Uherském Hradišti a ve Znojmě.     

Zahájení činnosti MLS byla často datována rozdílně v závislosti na tom, jestli se za 

počátek činnosti považuje ustavení soudu, předání jmenovacích dekretů nebo začátek činnosti 

veřejného žalobce. 

6.1 Činnost MLS v Liberci 

Již v posledních květnových dnech roku 1945 při uskutečňování divokého odsunu na 

Liberecku bylo vyhrožováno říšským Němcům, že pokud do stanoveného data neopustí 

Liberec, budou postaveni před hrdelní lidové soudnictví. Jak již bylo řečeno výše, ustanovení 

MLS záviselo na vytvoření seznamu osob, jež by mohly zasedat v MLS. Tak se již 10. června 

1945 objevily výzvy v tisku adresované okresním výborům a správním komisím, aby vytvořily 

seznamy osob, jimiž by se obsadily senáty MLS. Tento seznam obsazení MLS v Liberci byl 

uveřejněn dne 6. října 1945. Předsedou MLS se stal soudní rada Bednařík-Fikar a náměstkem 

Eysselt-Klimély, který působil jako okresní soudce. Působnost MLS v Liberci se vztahovala i 

na soudní okresy Frýdlant v Čechách a Jablonec nad Nisou, kde také MLS zasedal. 

Převažující národností, která byla souzena místním soudem, byli Němci, ale byly 

projednávány i případy českých pachatelů nebo cizinců, mezi něž patřila například Belgičanka 

Germaine Beckerová, manželka příslušníka SS, která byla obviněna, že udala jednoho Čecha. 

Její případ skončil dne 21. prosince 1945 osvobozujícím rozsudkem a zařadil se mezi první 

rozsudky tohoto soudu.      

Nejčastěji souzeným skutkem bylo členství v nacistických organizacích, mezi které 

patřily například SS nebo SA. Dále byly velice časté žaloby, které obviňovaly majitele či 

úředníky továren z nátlaku na zejména české zaměstnance. Za tento čin byl odsouzen továrník 

F. Schmitzer, kterého obžaloba vinila z toho, že totálně nasazené Čechy a Poláky bil  

a zkracoval jim mzdu. Dokonce navrhoval některé své zaměstnance na umístění do 

koncentračního tábora, své návrhy stáhl až poté, co mu liberecký pracovní úřad oznámil, že za 

ně nemá náhradu. Za tyto skutky mu byl vyměřen trest 15 těžkého žaláře.   
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V první fázi retribuce bylo zde podáno 3 557 trestních oznámení, z nichž bylo 

projednáno 1 343 případů. Soudem bylo vyneseno celkem 7 rozsudků smrti. Jeden z těchto 

rozsudků byl vykonán 20. prosince 1946 na Anně Suchochlebové za zločin udavačství, kdy 

české manžele a další jejich známé udala za poslech cizího rozhlasu. Tito lidé byli v důsledku 

jejího činu dlouho vězněni.72 

6.2 Průběh retribuce na Jičínsku 

Jičínský MLS byl ustaven rozhodnutím vlády ze dne 3. září 1945. Prezidentem 

republiky bylo 10. září 1945 jmenováno 9 soudců z povolání, mezi nimi i přednosta soudu 

Antonín Novák. Dále bylo k MLS ustanoveno prvních 97 soudců z lidu a jejich složení přísahy 

v budově Krajského soudu v Jičíně bylo pojato jako slavnostní událost.  

Podle dochovaných spisů stanulo v Jičíně před soudními senáty MLS nejméně  

1 518 obviněných. Nejčastěji trestanými skutky byly zde zločiny proti státu, konkrétně byly 

nejčastěji osoby vyšetřovány pro spáchání udavačství, a to v 370 případech, a dále  

ve 330 případech se vedlo vyšetřování pro funkci V NSDAP a SdP. Odsuzujícím rozsudkem 

skončilo v Jičíně 888 žalobních návrhů, 307 obviněných bylo zproštěno obvinění. Několik 

desítek jednání skončilo zastavením řízení převážně z důvodu odsunu nebo pro útěk nebo úmrtí 

obviněného. Dvaceti osmi osobám byl jičínským MLS uložen trest odnětí svobody na doživotí, 

ale na základě amnestie prezidenta republiky v letech 1954–1956 byla většina doživotně 

odsouzených propuštěna. Také zde bylo vykonáno osm rozsudků smrti. Nejčastěji uloženým 

trestem bylo ale 5 let těžkého žaláře. 575 osobám byl soudním výrokem konfiskován celý 

majetek. Celý trest si odpykalo 28 % odsouzených a 59 % uvězněných osob bylo předčasně 

propuštěno.73  

6.3 MLS v Ostravě 

„Ostravský národní výbor v září 1945 konstatoval, že ze 12 tisíc Němců registrovaných 

v městě po osvobození jich 5 tisíc odešlo, ale mnozí se zase vrátili,  

3 680 Němců je internováno a asi 300 jich je ve vězení, kde čekají na MLS.“74 MLS v Ostravě 

byl ustaven rozhodnutím prezidenta republiky dne 10. srpna 1945. Předsedou soudu byl 

                                                 

72 BITTNEROVÁ, Magdaléna. Odsun Němců z Liberecka a situace Němců na Liberecku ve stínu odsunu Němců. 

Liberec : Gymnázium a SPgŠ v Liberci, 2001, s. 61-66. 
73 JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945–1948 na Královéhradecku. 

Praha : Prostor, 2008, s. 92, 99, 102-104. 
74 BORÁK, Mečislav. Spravedlnost podle dekretu. Tilia : Šenov, 1998, s. 110. 
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jmenován dosavadní prezident krajského soudu Adolf Markl. Vláda jmenovala pro potřeby 

MLS v Ostravě 52 soudců z lidu, kteří pocházeli především z odbojářských kruhů a z řad 

bývalých politických vězňů. Územní působnost tohoto MLS se vztahovala na činy spáchané na 

Ostravsku. Pokud se dotyčná osoba odstěhovala, byla následně vyhledána policejními orgány 

a dodána do ostravské vazby. Jen výjimečně bylo soudní řízení zahájeno v místě nového 

bydliště. 

První soudní jednání MLS se konalo 26. září 1945 a vzbudilo zájem velkého počtu 

obyvatel. Prvním souzeným byl zámečník Ladislav Korger, který působil jako mistr 

v briketárně. Žaloba mu kladla za vinu, že během války vyhrožoval svým podřízeným 

koncentračním táborem. Obžalovaný se hájil tím, že hrozby nebyly myšleny vážně. Soud 

v tomto případě udělil poměrně přísný trest, a to 10 let těžkého žaláře. 

Před MLS v Ostravě bylo projednáno 1 743 žalob, přičemž 41 osob bylo odsouzeno 

k trestu smrti, z tohoto počtu byl v 37 případech vykonán. První rozsudek trestu smrti byl 

vynesen 20. prosince 1945 nad příslušníkem služebny Gestapa Josefem Gradlem, který se 

doznal k 5 vraždám, ale obhajoval se, že svým konáním pouze plnil rozkazy. Výkon trestu byl 

proveden veřejně na nádvoří Krajského soudu v Ostravě. V 55 případech bylo upuštěno od 

potrestání, stalo se tak i v případě důlního inženýra Ervina Kocura, který byl sice usvědčen 

z členství v nacistických organizacích a z propagace nacismu, ale byly vzaty v úvahu významné 

polehčující okolnosti, které zde byly v podobě prohlášení asi 70 dělníků  

z koksovny Hohenegger, kteří dosvědčili, že obviněný se v době války choval bezúhonně. 

Poslední zasedání soudu prvního období retribuce se konalo dne 3. května 1947.75 

6.3.1 Obnovené lidové soudnictví na Ostravsku 

První přelíčení obnoveného MLS v Ostravě se konalo pouhé tři týdny po vydání 

zákona, kterým byla obnovena platnost velkého retribučního dekretu, tedy dne 26. dubna 1948. 

Nacistických zločinců, kolaborantů, kteří unikli dřívější retribuci nebo byli nově odhaleni, 

nebylo mnoho a obnovení procesů bylo náročné. Proto MLS odvolal řadu případů, které se 

měly projednávat v květnu, a část žalob byla veřejným žalobcem vzata zpět, protože skutková 

podstata spáchaných trestných činů neodůvodňovala zahájení řízení před MLS. 

                                                 

75 BORÁK, Mečislav. Spravedlnost podle dekretu. Tilia : Šenov, 1998, s. 115, 121. 
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Pro urychlení sporných a osvobozujících rozsudků byly při bezpečnostních referátech 

ONV zřízeny revizní komise, které veřejnému žalobci MLS podávaly návrhy, na obnovení 

trestního řízení. 

Obnovený MLS aktivně působil až do konce roku 1948. Ještě dne 28. prosince 1948 

podával veřejný žalobce návrh na zahájení řízení a dne 31. prosince 1948, tedy poslední den 

obnovené platnosti dekretu, MLS zasedal a projednával 3 případy. 

6.4 Lidové soudnictví v Klatovech 

Také v Klatovech byl zřízen v sídle krajského soudu MLS. Svoji činnost zahájil dne 

8. října 1945.           

„Za dobu svého působení projednal 553 trestních případů proti 609 obviněným.  

Z toho bylo 222 Čechů (163 mužů a 59 žen) a 387 Němců (351 mužů a 36 žen).“76 

I MLS v Klatovech vynesl několikrát rozsudek smrti. Celkem tak bylo odsouzeno  

20 osob. Mezi nimi i rolník Jiří Rohrbacher z Němčic u Strážcova. Proces s ním se uskutečnil 

18. prosince 1945. Byl shledán vinným zločiny proti státu, jichž se dopustil svým členstvím 

v nacistické organizaci SA. Vinen byl také skutkem udavačství, kdy například dvě české dívky 

z Němčic byly odsouzeny k trestu odnětí svobody a pokutě poté, co je Rohrbacher udal za 

zpívání českých písní. Obžalovaný se k tomuto skutku před soudem nedoznal. 

Obžalovaný se hájil svým velmi špatným psychickým stavem a ztrátou paměti. Tento 

stav byl dle něj zapříčiněn dopravní nehodou v roce 1944, kdy byl v bezvědomí převezen do 

nemocnice a tam hospitalizován. Jeho tvrzení ale vyvrátili znalci svým posudkem, když dospěli 

k závěru, že obžalovaný je v plné míře za činy uvedené v obžalobě odpovědný. Situace, kdy se 

obžalovaní chtěli vyhnout rozsudku smrti poukázáním na svoji nepříčetnost, se několikrát 

opakovala. Ale ve všech těchto případech byli obvinění shledáni plně odpovědnými. 

V závěrečné řeči požadoval veřejný žalobce absolutní trest a senát mu jednomyslně 

vyhověl. Po rozsudku následovala obvyklá dvouhodinová pauza. Poprava se poté konala na 

nádvoří klatovského soudu.77 

                                                 

76 JIŘÍK, Václav. Klatovské oprátky. Fraus : Plzeň, 2004, s. 5. 
77 JIŘÍK, Václav. Klatovské oprátky. Fraus : Plzeň, 2004, s. 161-168. 
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6.5 Retribuční soudnictví v Hradci Králové 

MLS v Hradci Králové začal působit 24. července 1945, kdy vláda jmenovala prvních 

77 soudců z lidu. Tato funkce byla u tohoto MLS vykonávána především osobami dělnické 

profese, méně zde byli zastoupeni státní zaměstnanci nebo úředníci. Minimálně byli jmenováni 

soudci z lidu osoby z řad živnostníků a obchodníků. Dále se ojediněle v tomto postavení 

vyskytovaly ženy. V Hradci Králové jich bylo jmenováno celkem 11. Přednostu soudu, jeho 

náměstka a dalších 9 soudců z povolání jmenoval prezident republiky  

3. srpna 1945. Na pozice soudců z povolání byli dosazováni zkušení soudci okresních  

a krajských soudů.        

Nejčastějším místem zasedání MLS byla budova Krajského soudu v Hradci Králové. 

Zasedání provázely i praktické problémy, například v důsledku poválečné nouze nebyla budova 

krajského soudu vytopena, a proto byli soudci často nachlazeni, komplikace se vyskytly i 

s dopravou soudců k soudu. Dekret připouštěl, aby soud zasedal i jinde než přímo v sídle 

příslušného krajského soudu, a proto královehradecký MLS pravidelně jednal také v Náchodě 

a v Jaroměři.   

Jako první se zde projednával symbolicky případ, jehož podstatou bylo zvlášť těžké 

provinění. Dne 11. září 1945 byl souzen dozorce Gestapa Jindřich Fibinger. Nad obžalovaným 

byl vynesen rozsudek smrti, který vykonal kat František Jareš.78  

6.5.1 MLS v Hradci Králové po roce 1948 

Také v Hradci Králové byl v roce 1948 obnoven MLS. Veřejný žalobce zde podal 

první žalobu 12. dubna 1948.         

Na personální složení znovuobnoveného retribučního soudnictví měla vliv očista 

veřejného života, která byla realizována komunistickou stranou po převzetí moci v únoru 1948. 

V rámci upevňování mocenských pozic KSČ byly postiženy osoby, které se podílely na 

uskutečňování první vlny retribuce. V této souvislosti byly zastaveny praxe například soudcům, 

advokátům nebo nepohodlným osobám byla nařízena dovolená či nástup do důchodu. Očista 

se dotkla i soudců z lidu, kteří byli nejčastěji postiženi ve výkonu svých občanských povolání 

                                                 

78 JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945–1948 na Královéhradecku. 

Praha : Prostor, 2008, s. 82-83. 
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a do funkce soudců z lidu nebyli znovu jmenováni. Například bývalý soudce MLS v Hradci 

Králové Karel Vašátko byl takto odvolán z výkonu funkce soudce z povolání.   

Politický vliv na činnost MLS měla také směrnice ze dne 1. května 1948, kterou vydalo 

zemské státní zastupitelství. Tato směrnice zakazovala projednávat případy Čechů z nižších 

sociálních vrstev. Za její provedení odpovídali přímo veřejní žalobci. V důsledku jejího 

provádění bylo například několik žalob vzato zpět. 

6.5.2 Výsledky retribuce na Královéhradecku 

Před MLS v Hradci Králové v období let 1945–1948 stanulo 1262 osob. Mezi 

obviněnými převažovali muži německé národnosti. MLS projednával případy nejen osob 

národnosti německé a české, obžalovanými byli Poláci, Rusové nebo Chorvati. S určením 

národnosti se vyskytovaly problémy u osob, které se narodily ve smíšených manželstvích či 

neměly vyhraněné národní cítění, proto někteří obvinění si volili národnost podle toho, která 

byla v danou dobu pro ně příznivější. Souzeni zde byli nejvíce lidé z řad dělníků, a to za zločiny 

spáchané proti státu.     

Více než polovina projednávaných případů skončila vynesením odsuzujícího 

rozsudku, naopak v 300 případech byli obžalovaní zproštěni obvinění. Nejčastějším trestem, 

který ukládal místní MLS, bylo pět let těžkého žaláře, který mohl být zostřen například tvrdým 

ložem nebo půstem. I zde byl vynesen trest smrti, a to celkem v devíti případech. Mimo hlavní 

tresty soud ukládal i tresty vedlejší. Mezi ně se řadila také konfiskace majetku. Trestem 

propadnutí celého majetku bylo potrestáno celkem 464 odsouzených.79 

6.6 MLS v Chebu 

Jako poslední ze čtyřiadvaceti MLS, které byly zřízeny velkým retribučním dekretem, 

zahájil svou činnost dne 12. února 1946 MLS v Chebu. Do jeho soudního obvodu patřila 

například města Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Planá nebo Tachov. Jako první přednosta 

tohoto soudu byl jmenován Bohumír Liška, který zde vynesl mimo jiné  

17 rozsudků smrti.         

V okruhu MLS v Chebu působilo celkem 13 okresních vyšetřovacích komisí. Jako  

i v jiných oblastech byla zde jejich činnost podrobena velké kritice. Vytýkána jim byla 

                                                 

79 JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945–1948 na Královéhradecku. 
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například nezodpovědná manipulace s vyšetřovanými osobami, odesílání vyšetřovaných  

k pracím mimo okruh soudu, například do uhelných dolů v Mostě, přičemž o těchto 

skutečnostech nebylo informováno ani státní zastupitelství. Navíc byly častým jevem případy, 

kdy úředníci z OVK zařazovali osoby do odsunu bez vědomí soudu. 

Do roku 1946 bylo v Chebu projednáno 1712 případů, v roce 1947 bylo zde odsouzeno 

celkem 508 případů. Posledním souzeným v Chebu byl číšník Roman Lotz z Karlových Varů, 

který byl 31. prosince 1948, tedy poslední den obnovené retribuce, odsouzen za propagaci 

nacismu ke dvouletému trestu odnětí svobody.80  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

80 JIŘÍK, Václav. Nedaleko od Norimberku. Z dějin Mimořádného lidového soudu v Chebu. Cheb : Svět křídel, 

2000, s. 20-21. 
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7 Mimořádný lidový soud v Praze a trest konfiskace 

Mimořádný lidový soud v Praze zahájil svou činnost dne 6. září 1945. Spisový 

materiál, který dokumentuje jeho působení, je uložen ve Státním oblastním archivu v Praze. 

První část spisového materiálu byla předána do SOA od Krajského soudu v Praze dne 21. 

května 1986, dodatečně byly 4. června 1987 předány spisy některých význačných delikventů 

(Frank, Krebs, Čurda, Gerik). Fond MLS Praha má rozsah 934 kartónů, dalších 92 kartónů tvoří 

fond veřejného žalobce MLS v Praze. Celkem je zde evidováno 8 349 spisů.  

  

K MLS v Praze se upínala největší pozornost, protože měl soudit největší zrádce  

a nacistické zločince. Dle spekulací dobového tisku měl stanout před tímto soudem jako první 

bývalý německý soudce Blaschtowitska, ale nakonec prvním souzeným a odsouzeným k trestu 

smrti byl dne 5. září 1945 bývalý náměstek pražského primátora a profesor historie Josef 

Pfitzner, kterému obžaloba kladla za vinu, že falšoval historii a ponižoval český lid. 

7.1 Tresty konfiskace uložené MLS v Praze 

Velký retribuční dekret upravoval mimo zločiny, které posuzovaly MLS, také tresty 

za tyto činy. Pokud soud neupustil od potrestání, ukládal vedle trestů hlavních, mezi které patřil 

například trest těžkého žaláře, také tresty vedlejší. Ty upravoval retribuční dekret  

ve svých všeobecných ustanovení a byly jimi trvalá nebo dočasná ztráta občanské cti, trest 

vykonávaný ve zvláštních nucených pracovních oddílech a propadnutí celého nebo jen části 

majetku ve prospěch státu.    

Některé níže podrobněji popsané případy, kde byl uložen trest konfiskace, se týkaly 

především zločinů proti majetku, zvláště případů, kdy pachatelé zneužili situace a obohatili se 

na úkor právnické či fyzické osoby, přičemž k obohacení došlo většinou na úkor rasově či 

politicky perzekuovaných osob. Trestní sazba zde činila pět až deset let. 

7.1.1 Případ udavače Ladislava Krutského 

Jedním z případů, ve kterém MLS v Praze uložil trest konfiskace majetku, byl případ 

Ladislava Krutského, majitele cihelny ze Štíhlice, jehož obžaloba vinila ze zločinu proti 

majetku spáchaného tím, že se obohatil na úkor Hospodářské záložny v Rakovníku a také  

z udavačství.         
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Mezi Ladislavem Krutským a výše zmíněnou záložnou byl veden spor  

o nevyrovnanou pohledávku, kde byl dlužníkem Ladislav Krutský. O tuto pohledávku byl 

veden spor u Úředního německého soudu v Praze. Ve snaze vyhnout se zaplacení daného dluhu 

učinil obžalovaný udání kladenskému Gestapu a na základě tohoto oznámení byl vyšetřován a 

vězněn ředitel záložny Ing. Alster Leopold, kterého Krutský obvinil, že v záložně spravuje tajný 

fond, z něhož podporuje rodiny těch Židů, kteří byli v dané době v koncentračním táboře. 

Obviněný Krutský se nátlakem domáhal na záložně slevy ze svého dluhu pod hrozbou, že pokud 

mu nebude vyhověno, učiní další udání. V důsledku obecného znepokojení, které vyvolalo mezi 

zaměstnanci zatčení ředitele záložny, a z obav před dalším udáním, úředníci vyhověli žádosti 

obviněného a za původní pohledávku, která činila 355.000,- Kč, přijali vyrovnání pouze ve výši 

92.000,- Kčs. Rozdíl mezi částkami tak činil škodu, kterou utrpěla záložna obohacením 

obviněného Krutského, který využil tísně, jež byla způsobena perzekucí.    

Svoji vinu absolutně popíral a tvrdil, že nikdy žádné udání na Gestapu neučinil  

a částka, kterou zaplatil jako vyrovnání, byla výsledkem standardního jednání a rozhodně dle 

jeho tvrzení nebyla vynucena hrozbou udání.      

Hlavní líčení proběhlo dne 20. května 1946. Obviněný byl uznán vinným ze zločinů 

proti majetku a proti osobám dle velkého retribučního dekretu a byl mu uložen trest těžkého 

žaláře v trvání osmi let zostřený tvrdým lůžkem jednou za 3 měsíce. Vedlejším trestem byl 

navždy zbaven občanské cti a celé jeho jmění bylo zkonfiskováno ve prospěch státu.81 

7.1.2 Rozprodávání majetku po Židech 

Dne 3. června 1946 bylo zahájeno hlavní líčení proti Čechovi Rudolfu Hnátovi z Kutné 

Hory, který byl souzen za zločin proti majetku. Obžalovaný byl za okupace zaměstnancem 

v technických službách města Prahy a jeho úkolem bylo předávání a přidělování bytů,  

ve kterých dříve žili Židi. V předmětných bytech se stále nacházel nábytek. Spolu  se svým 

nadřízeným německé národnosti Pilzem tento nábytek rozprodávali, navíc brali úplatky za 

přidělování bytů, přičemž tyto byty byly přidělovány jen Němcům. Úplatky přijímali nejen  

v penězích, ale i ve formě služeb či potravin 

                                                 

81 SOA Praha, Fond MLS Praha, karton č. 238, Ls 1079/46. 
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Jejich činnost byla německou mocí odhalena v roce 1943 a o rok později byli oba za 

zpronevěru a podvod odsouzeni. Rudolf Hnát si odpykal 2 roky káznice a zaplatil pokutu 1 000 

říšských marek. 

Před MLS se za tento čin zodpovídal znovu. V odůvodnění rozsudku bylo uvedeno, že 

odsouzení německou mocí nebylo z politických či rasových důvodů, ale pouze pro majetkové 

trestné činy. Rudolf Hnát za okupace tedy v době zvýšeného ohrožení republiky využil tísně 

způsobené rasovou a politickou perzekucí a rozprodáváním výše zmíněného nábytku a 

přijímáním úplatků se obohatil na úkor Československa, ale i na úkor blíže neurčených Čechů. 

Obžalovaný Rudolf Hnát svou vinu v celém rozsahu popíral a svou spolupráci s Němci 

zdůvodňoval silným nátlakem nacistické moci na jeho osobu. 

Rudolf Hnát byl MLS odsouzen k 6 letům zostřeného těžkého žaláře, který měl být dle 

rozsudku celý vykonán ve zvláštních pracovních oddílech a ke ztrátě občanské cti na  

10 let. Celý jeho majetek rozhodnutím soudu propadl státu.82  

7.1.3 Případ baru Astoria 

Pro zločin proti majetku byl také před MLS v Praze postaven číšník české národnosti 

Oldřich Kašpřík, narozený dne 3. listopadu 1900 ve Vsetíně, který využil politické perzekuce 

a pod nátlakem se stal spoluvlastníkem pražského baru Astoria. 

Bar Astoria se nacházel na Ovocném trhu a jeho majiteli byli manželé Čížkovi. Přítel 

Oldřicha Kašpříka, známý spekulant Němec Becher cíleně udal majitele Čížka Gestapu, aby 

tak mohl získat předmětný bar. Na základě tohoto udání, jehož předmětem bylo oznámení, že 

Čížek odmítl v baru obsloužit skupinu Němců, byl Čížek zatčen Gestapem, převezen do 

koncentračního tábora Buchenwald, kde 19. února 1942 zemřel údajně na srdeční chorobu. 

Přítel Bechera, Oldřich Kašpřík, v té době číšník v baru Sekt-Pavilon, propůjčil baru Astoria 

svoji koncesi a stal se tak Becherovým společníkem, ač věděl o nepravdivém udání a o všech 

okolnostech, za kterých Becher bar získal. Vdova Anna Čížková byla donucena přenechat bar 

Kašpříkovi a Becherovi a dle vynuceného a nařízeného ocenění, které vypracovalo místní 

Gestapo, činilo vyrovnání 100 000 Kčs, přičemž hodnota baru v té době dosahovala ceny přes 

2 miliony Kčs. Navíc byla novými majiteli donucena slevit z daného vyrovnání dalších 30 000 

                                                 

82 SOA Praha, Fond MLS Praha, karton č. 177, Ls 388/46. 
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Kčs pod hrozbou dalšího vyšetřování Gestapem, jemuž byla podrobena již po zatčení svého 

manžela. 

Becher byl později odsouzen německým soudem v Praze k šesti letům káznice za 

různé machinace a podvody. Po jeho odsouzení vedl Kašpřík bar s manželkou Bechera až do 

všeobecného nařízení, na jehož základě, došlo k uzavření pražských nočních podniků. 

Obžalovaný byl shledán vinným dne 28. dubna 1947 senátem MLS v Praze v čele 

s jeho předsedou Františkem Linhartem. Kašpřík byl odsouzen za zločiny proti majetku dle 

velkého retribučního dekretu nejen k pěti letům těžkého žaláře, ale byl postižen i konfiskací 

celého majetku a na 10 let ztrátou občanské cti.83  

7.1.4 Lékař udavačem 

Dne 22. listopadu 1945 bylo zahájeno u MLS v Praze hlavní líčení proti  

MUDr. Josefovi Chvojkovi, který byl souzen za zločin proti státu a za zločin udavačství. Líčení 

se zahajovalo v 10 hodin dopoledne v pěti členném senátu s předsedou Janem Kaplanem. 

Veřejnou obžalobu zastával Dr. Jaroslav Morávek a obhajobou byl pověřen ex offo  

Dr. Bedřich Rádl, advokát působící v Praze. 

MUDr. Josef Chvojka působil jako lékař v pražské nemocnici na Bulovce.  

Od roku 1942 zastával funkci ve správním výboru nemocnice, který řešil personální otázky. 

Dle svědecké výpovědi JUDr. Jana Holuba, MUDr. Chvojka intenzivně ovlivňoval předsedu 

tohoto výboru Dr. Kindermanna, aby propustil několik desítek zaměstnanců nemocnice, 

protože dle jeho názoru nejsou plně loajální s ideologií říše, a způsobují tak rozvrat pracovního 

kolektivu. Dr. Kindermann tlaku MUDr. Chvojky podlehl a část zaměstnanců byla skutečně 

propuštěna. Navíc několik z nich bylo pro jejich protinacistické smýšlení zatčeno Gestapem. 

Mezi nimi byl i chirurg MUDr. Trnka, který následně krátce po transportu do koncentračního 

tábora zemřel. 

Navíc na jaře roku 1943 nasadil MUDr. Chvojka svého známého p. Svobodu, bývalého 

mlynářského pomocníka, jako personálního inspektora, který dle jeho instrukcí podával udání 

k rukám MUDr. Kindermanna na zaměstnance nemocnice. MUDr. Chvojka několikrát veřejně 

vyřkl své přesvědčení, že český národ může zachránit jen plná oddanost Říši.  
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Na základě udání MUDr. Chvojky byl zatčen pražským Gestapem také  

MUDr. Antonín Marek pro své protinacistické smýšlení a údajnou připravovanou sabotáž. 

MUDr. Marek byl vyslýchán na Gestapu 8 dní, vyslýchající MUDr. Markovi přímo potvrdil, 

že jeho zatčení proběhlo na základě Chvojkova udání. Dále Chvojka udal p. Knížáka pro 

poslech cizího rozhlasu, ten byl také po několik dní držen Gestapem a vyslýchán. 

MUDr. Chvojka během svého působení v městské nemocnici Bulovka také udal 

několik pacientů, kteří se v té době pomocí různého sebepoškozování chtěli vyhnout nuceným 

pracím v továrnách nebo transportu do koncentračních táborů. Takové sebepoškozování bylo 

v té době posuzováno nacistickým režimem jako sabotáž. Mezi takto udanými pacienty byl také 

František Dvořák, který se chtěl sebepoškozením horních končetin vyhnout nucenému 

nasazení. Po udání MUDr. Chvojkou byl zatčen Gestapem a přímo z nemocničního pokoje 

předveden k tvrdému čtyřdennímu výslechu. František Dvořák ale vytrvale i přes nátlak  

ze strany příslušníků Gestapa sebepoškozování zapíral, a jelikož neexistovaly jiné důkazy než 

udání MUDr. Chvojky, bylo zranění Františka Dvořáka uznáno ze strany Gestapa jako nehoda 

a byl propuštěn zpět k doléčení do nemocnice na Bulovce. 

Základem obhajoby obžalovaného MUDr. Chvojky, bylo jeho tvrzení, že se cítí  

ve všech bodech obžaloby nevinen. Dále se odvolával na svůj špatný duševní stav. Dne 26. 

října 1945 požádal obžalovaný o přezkoumání svého duševního stavu znalcem. Obžalovaný 

poukazoval na své totální nervové vyčerpání, které propuklo v duševní poruchu. Obžalovaný 

trval na výslechu psychiatra MUDr. Šindeláře, který obžalovaného ošetřoval. Soud vyhověl 

návrhu na provedení důkazu výslechem znalce z oboru psychiatrie MUDr. Eduardem 

Knoblochem. Žádosti o výslech MUDr. Šindeláře nebylo vyhověno, neboť ten byl v době 

konání hlavního líčení hospitalizován, a nemohl se dostavit k hlavnímu líčení. 

Znalec ve svém posudku vyvrátil tvrzení obžalovaného, že byl od roku 1942 soustavně 

léčen pro své psychické problémy. Obžalovaný byl ve skutečnosti léčen pouze dvakrát, a to 

v roce 1943 pro přepracovanost a nespavost. Na jiné psychické potíže si obžalovaný nikdy 

nestěžoval. MUDr. Šindelář obžalovanému předepsal pouze uklidňující léky. Dle názoru znalce 

obžalovaný nikdy neprojevoval příznaky duševní choroby. Dále znalec nepřisvědčil ani tvrzení 

obžalovaného, že byl v době spáchání svých protiprávních činů nepříčetný a mnoho z toho si 

nepamatuje, protože si obžalovaný vybavoval mnoho detailů, například jména obětí jeho 

protiprávních činů nebo dokonce čísla výnosů, které vycházely za okupace. Z výše uvedených 

důvodů došel znalec k názoru, že paměť obžalovaného nevykazuje defektů, a tedy byl za své 

jednání plně odpovědný. 
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Dále prostřednictvím svého zástupce obžalovaný popíral, že by kdy někoho udal. To, 

že byli jeho kolegové a pacienti zatčeni Gestapem, vysvětloval všeobecným zatýkáním, které 

bylo pro válečnou dobu příznačné, a své přičinění na jejich zatčení důrazně odmítal.  

Také popřel jakákoli udání proti svým pacientům, naopak se hájil, že vydal spoustu 

falešných lékařských potvrzení ve prospěch pacientů, kteří se tak vyhnuli nucenému nasazení, 

a k oběti jeho udání Františku Dvořákovi uvedl, že ten byl velice nešikovný a právě pouze jeho 

nešikovnost nahlásil vedení firmy, kde byl Dvořák zaměstnán, a poté sama firma nahlásila 

sebepoškozování Gestapu. Obvinění z členství ve fašistické organizaci Vlajka také plně popřel. 

Obžalovaný byl uznán vinným MLS v Praze z toho, že v letech 1939–1945, tedy 

v době zvýšeného ohrožení republiky, propagoval a podporoval fašistická a nacistická hnutí 

tím, že schvaloval a obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky a jednotlivé nezákonné 

činy okupačních úřadů v úmyslu rozvrátit mravní a státní uvědomění československého lidu  

a jednal tak za okolností zvláště přitěžujících. 

Dále byl shledán vinným tím, že ve službách a v zájmu nepřítele udal pro smyšlenou 

nebo skutečnou činnost své spoluobčany, přičemž jeho udání mělo příčinnou souvislost se 

ztrátou svobody a života několika udaných. 

Za výše uvedené činy byl obžalovaný odsouzen k trestu těžkého žaláře na doživotí, 

z toho 20 let z doživotního trestu mělo být vykonáno ve zvláštních nucených pracovních 

oddílech. Dále byl obžalovaný odsouzen k doživotní ztrátě občanské cti a ke konfiskaci celého 

majetku ve prospěch státu. 

Celková hodnota zkonfiskovaného majetku činila dle prohlášení odsouzeného asi  

1 milión korun československých.84 Ve prospěch státu byly zkonfiskovány dvě vkladní knížky, 

na každé byla uložena částka ve výši 250.000,- Kč, osobní automobil Praga Lada v hodnotě 

40.000,- Kčs, vybavení bytu a ordinace na adrese Novovysočanská 581,  

Praha-Vysočany a další cennosti a zlaté šperky.  

Trest těžkého žaláře vykonával odsouzený v mužské věznici v Plzni na Borech. 

Během této doby odsouzený několikrát spolu se svou matkou Marií Chvojkovou žádal  

o snížení nebo zmírnění vykonávaného trestu cestou žádosti o milost. Žádost o milost podanou 

dne 23. ledna 1948 odůvodňoval mimo jiné tím, že se vždy cítil Čechem  

a jednal pouze v zájmu českému národa, a naopak několikrát veřejně vystupoval proti 

                                                 

84 Protokol o prohlášení odsouzeného o celkové hodnotě jeho majetku ze dne 21. ledna 1946 v Příloze č. 19. 
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germanizaci českého národa. Dále uváděl, že když pracoval jako úřední lékař, na jehož posudku 

záviselo, jestli pacienti budou, či nebudou totálně nasazeni, posoudil zdravotní stav tisíce 

pacientů a několik desítek z nich uznal nemocnými, i když jejich zdravotní stav byl dobrý, a 

tím tak byli ušetřeni totálnímu nasazení. Tyto pacienty uznal práce neschopnými,  

i když byla jeho lékařská činnost podrobena několikrát revizi ze strany Gestapa a za chybné 

posouzení mu hrozil trest smrti.   

Jeho žádosti o milost ze dne 11. ledna 1948 nebylo prezidentem dne 19. června 1948 

vyhověno. Odmítnutí žádosti bylo odůvodněno tím, že spácháním trestných činů  

MUDr. Josefem Chvojkou se projevily závažné vady jeho charakteru, a doposud vykonaný trest 

nemůže tedy stačit k napravení jeho charakteru. Dne 3. června 1954 byl odsouzenému zmírněn 

trest rozhodnutím prezidenta republiky z doživotí na trest odnětí svobody v délce trvání 20 let 

a dne 22. listopadu 1955 byl propuštěn podmíněně na svobodu se stanovenou zkušební dobou 

v délce trvání 10 let.85     

7.1.5 Poprava státního zástupce Kurta Blaschtowitschky 

Velkou pozornost přitahoval soudní proces u MLS v Praze s bývalým okresním 

soudcem a poté státním zástupcem Dr. Kurtem Blaschtowitschkou, konaný dne 13. září 1945. 

Dr. Kurt Blaschtowitschka byl souzen za to, že jako státní zástupce při německém zemském 

soudu v Praze jednak způsobil smrt 117 osob tím, že jako státní zástupce navrhl těmto osobám 

trest smrti, a jednak využil tísně způsobené národní a politickou perzekucí, aby se obohatil na 

úkor několika desítek osob tím, že přijímal dary od příbuzných a známých osob, které byly 

souzeny německým zemským soudem v Praze, a za to jim sliboval různé intervence ve 

prospěch obviněných nebo odsouzených. 

Dr. Kurt Blaschtowitschka se narodil dne 4. srpna 1906 v Teplicích. Od roku  

1936 byl ustanoven jako vyšetřující soudce u Krajského soudu v Praze. Následně byl v roce 

1938 přeložen na pozici soudce k Okresnímu soudu v České Lípě. V roce 1940 byl přidělen 

jako referent kriminálních záležitostí k německému trestnímu zastupitelství v Praze. Krátce po 

svém přidělení byl vyslán na 6 měsíců k německému zemskému soudu v Halle. Po svém 

návratu byl nepřetržitě činný jako státní zástupce u německého státního zastupitelství v Praze 

až do prosince 1944, kdy byl suspendován pro služební provinění, a to konkrétně za to, že za 

úplatu se snažil ovlivňovat výsledky soudních řízení. Po této suspendaci podal bývalý státní 
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zástupce žádost o propuštění ze státní služby. Učinil tak na nátlak ze strany vedení státního 

zastupitelství v Praze, neboť mu bylo vyhrožováno, že v případě nepodání žádosti  

o propuštění bude poslán mimo protektorátní území k výkonu nucených prací. Za dobu svého 

působení zastupoval obžalovaný jako státní zástupce více než 600 obžalob. 

Jednou z osob, na jejíž úkor se obohatil, byl Ing. Jan Moravec, pražský úředník. Švagr 

Jana Moravce, bývalý voják, byl obžalován za nedovolené nošení zbraně  

a následně dne 1. listopadu 1944 odsouzen k trestu smrti, přičemž jako státní zástupce působil 

při tomto přelíčení Kurt Blaschtowitschka. 

Ing. Jan Moravec se seznámil s Blaschtowitschkou skrze soudní úřednici Lídu 

Havelovou a za přislíbení intervence ve prospěch švagra Moravce vylákal Kurt 

Blaschtowitschka na rodině Jana Moravce movité věci a hotovost v celkové hodnotě  

30.000,- Kčs. Kurt Blaschtowitschka sice poradil Janu Moravcovi, aby podal žádost o milost, 

ale jeho švagr byl dne 20. prosince 1944 přesto popraven. Mimo rady, aby rodina popraveného 

podala žádost o milost, nepodnikl státní zástupce žádnou jinou právní intervenci.  

Po popravě švagra Jana Moravce ujišťoval rodinu popraveného, že podnikl vše, co 

bylo v jeho silách, aby trest smrti pro švagra Moravce byl zmírněn na trest doživotního žaláře, 

ale že nebylo v jeho silách uložený trest smrti změnit. 

Dalším, na jehož úkor se Kurt Blaschtowitschka obohatil a využil tak jeho tísně, byl 

řezník a majitel řeznictví v Praze Holešovicích Jan Chmel, který v roce 1942 byl zatčen 

Gestapem za nedovolené získávání lístků na maso. Ještě před svým odsouzením ke třem letům 

těžkého žaláře se seznámil s Kurtem Blaschtowitschkou na oslavě narozenin u společného 

přítele. Jan Chmel se hned při svém prvním rozhovoru s Blaschtowitschkou zmínil o svém 

trestním stíhání. Blaschtowitschka po tomto rozhovoru přislíbil, že u státního zástupce  

Dr. Prebka, který měl případ Chmela na starosti, zařídí jeho zproštění. 

Za přislíbenou intervenci dodal Jan Chmel postupně přímo do bytu Kurta 

Blaschtowitschky a jeho manželky Marie Blaschtowitschkové potraviny v celkové hodnotě asi 

40.000,- Kčs a dále přímo Marii Blaschtowitschkové předal za přislíbené intervence v hotovosti 

20.000,- Kčs.  

S obžalovaným Janem Chmelem byla konána celkem tři jednání. Při posledním byl 

Jan Chmel skutečně zproštěn obvinění, i když státní zástupce Dr. Prebek navrhoval trest žaláře 

v době trvání tří let. Dle pozdějšího doznání Kurta Blaschtowitschky byl zprošťující rozsudek 
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výsledkem intervence Blaschtowitschky u soudce Dr. Richelmana, který předsedal líčení 

s Janem Chmelem. 

Později se ještě Jan Chmel spojil s Kurtem Blaschtowitschkou třikrát, a to proto, aby 

s ním za úplatu domluvil intervence pro své známé, jejichž trestní věci vyřizovalo státní 

zastupitelství, při kterém on působil. 

Kurt Blaschtowitschka se z pozice státního zástupce obohatil i na úkor Václava 

Nachtigala, kožešníka z Prahy, který byl 28. února 1944 pražským zvláštním soudem odsouzen 

k deseti měsícům žaláře za podvodný nákup kůží.  

Kožešník Václav Nachtigal po svém odsouzení dosáhl odkladu výkonu trestu, a to až 

do listopadu 1944. V tomto mezidobí kontaktoval Marii Blaschtowitschkovou prostřednictvím 

své zákaznice a zároveň přítelkyně Blaschtowitschkové, Boženy Abelesové. Anna 

Blaschtowitschková Václavu Nachtigalovi přislíbila pomoc v jeho trestní věci tím, že její 

manžel zařídí ze své pozice zmírnění jeho trestu. Jako odměnu za slíbenou intervenci si 

Blaschtowitschková od kožešníka vyžádala kabát v celkové hodnotě 12.000,- Kčs. Jelikož ještě 

před svým nástupem do výkonu trestu onemocněl Václav Nachtigal vážnou chorobou, která 

znemožňovala jeho nástup do výkonu trestu, a to až do konce války, nebylo zapotřebí žádné 

intervence ze strany Kurta Blaschtowitschky. 

MUDr. Arnošt Vatlach byl odborným lékařem, který byl dne 16. července 1941 zatčen 

kriminální policií za nedovolené provádění interrupcí. Obžalobu měl vypracovat státní zástupce 

JUDr. Martin, který to ale neučinil s odůvodněním, že proti MUDr. Vatlachovi není dostatek 

důvodů. Na vlastní žádost si případ převzal státní zástupce Kurt Blaschtowitschka, který uvedl, 

že ne nadarmo se mu říká červený pes a že odpravil již 120 lidí, a tedy se postará i o likvidaci 

MUDr. Vatlacha. Svoji horlivost mimo jiné projevil tím, že manželce  

MUDr. Vatlacha sdělil, že pokud předchozí státní zástupce neshledal důvody pro podání 

obžaloby, on jistě nějaký důvod najde. Poté MUDr. Vatlachovi přerušil výkon vazby 

s odůvodněním, že tak činí, aby obžalovanému umožnil poslední rozloučení s rodinou, neboť 

jistě bude odsouzen k trestu smrti.  Na základě obžaloby vedené Kurtem Blaschtowitschkou byl 

MUDr. Vatlach odsouzen pouze k pěti letům odnětí svobody.  

Kurt Blaschtowitschka byl uznán vinným také za podíl na způsobení smrti Boženě 

Dolejšové z Prahy 4. Ta byla souzena u zvláštního soudu v Praze za napomáhání nepříteli, 

kterého se měla dopustit tím, že poskytla úkryt Richardu Blochovi, Židovi, který uprchl 

z polského koncentračního tábora. Božena Dolejšová byla dne 15. dubna 1943 odsouzena na 
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návrh státního zástupce Kurta Blaschtowitschky k trestu smrti. Poté byla odsouzená zásluhou 

svého manžela převezena do ústavu pro choromyslné v Kateřinkách. Tam pobývala až do  

21. listopadu 1943, kdy byla na popud Kurta Blaschtowitschky převezena z ústavu a ještě týž 

den popravena. 

Ve funkci státního zástupce obžalovaný Blaschtowitschka vypracoval více než  

800 žalob, přičemž v mnoha případech navrhoval trest smrti. Mnohokrát se zúčastnil jako člen 

popravčí komise cesty do Drážďan, kde byly původně do roku 1942 popravy vykonávány. Tam 

tlumočil odsouzeným rozsudek smrti. Osoby, na jejichž úkor se obohacoval, nazýval klienty. 

Od nich on i jeho manželka Marie vyžadovali jako úplatu za jeho služby potraviny různého 

druhu, alkohol, tabákové výrobky, peníze v hotovosti, ale zvláště jeho žena Marie vyžadovala 

různé movité věci, jako bylo například oblečení, nábytek či jiné vybavení domácnosti. 

V některých případech skutečně na základě jeho intervence došlo ke zmírnění trestu, ale ve 

většině těchto případů neučinil nic, co by souzeným či odsouzeným pomohlo. 

Obžalovaný Kurt Blaschtowitschka se obhajoval tím, že při soudních řízeních se pouze 

řídil tehdy platnými předpisy a o rozsudcích smrti nerozhodoval jen on, ale vrchní státní 

zástupce. Svoji přítomnost u výkonů trestů smrti vysvětloval tím, že dle předpisů byla  

u popravy nutná mimo jiné přítomnost toho státního zástupce, který vedl obžalobu.  

Soud se v odůvodnění rozsudku s výše uvedenou obhajobou vypořádal s tím, že je sice 

pravdou, že státní zástupce má v soudním řízení postavení pouhé strany, ale je tzv. pánem 

sporu, nezávislým na soudu a je pouze na jeho rozhodnutí, zda se trestní řízení zahájí, či se 

v něm bude pokračovat. 

K přijímání úplatků za slíbené intervence uvedl obžalovaný na svoji obhajobu to, že 

je pravdou, že za radu či pomoc, kterou poskytl osobám, proti nimž bylo vedeno  

u Sondergerichtu trestní řízení, přijímal od nich potraviny a pozvání do jejich domácností na 

„hostiny“. To, že od nich někdy také přijímal peněžitá plnění, v plném rozsahu popřel. Dále 

popíral to, že ve věcech, ve kterých činil intervence ve prospěch souzených, činil takové úkony, 

které by situaci souzených ještě více zhoršovaly. 

Manželka Marie Blaschtowitschková86 k obžalobě uvedla, že nikdy žádné dary  

za intervence jejího manžela nikdy nepřijímala a že za věci, které obdržela od výše uvedených 

                                                 

86 Marie Blaschtowitschková byla dne 6. června 1945 zatčena spolu se svým manželem Dr. Kurtem 

Blaschtowitschkou. Dr. Blaschtowitschka po celou dobu soudního řízení trval na tom, že je jeho manželka nevinna 

a na jeho jednání se nepodílela. Žádost Dr. Blaschtowitschky ze dne 19. září 1945  

o propuštění jeho manželky z výkonu vazby Přílohou č. 22. 
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svědků, řádně zaplatila. Finanční částky, které jí výše uvedení svědci poskytli, byly na 

pohoštění soudců a jiných úředníků, kteří měli za souzené intervenovat. 

Na základě výše uvedeného byl Dr. Kurt Blaschtowitschka dne 14. září 1945 odsouzen 

za to, že od března 1940 do prosince 1944 ve službách Německa a v součinnosti s jinými a 

jednaje s obzvláštní horlivostí správními rozhodnutími a soudními rozsudky způsobil smrt asi 

117 osob, využil tísně způsobené národní a politickou perzekucí, aby se na úkor takto 

perzekuovaných osob obohatil.  

Za výše uvedené činy byl obžalovaný odsouzen87 k trestu smrti a ke konfiskaci celého 

svého jmění ve prospěch státu. Obžalovaný byl zároveň odsouzen ke ztrátě občanské cti. 

Trest smrti oběšením byl vykonán ještě téhož dne, a to v 19:30 bez přítomnosti 

veřejnosti. Přítomni byli pouze obhájce odsouzeného JUDr. Schmitt, předseda soudu  

JUDr. Kozák a další úřední osoby. Smrt odsouzeného nastala v 19:42.88,89 

7.1.6 Propagátor nacismu Arthur Söhnel 

Němec Arthur Söhnel, žurnalista, narozený dne 17. srpna 1906 v Teplicích, byl souzen 

u MLS v Praze za to, že od roku 1942, tedy v době zvýšeného ohrožení republiky, jako vedoucí 

tiskové skupiny bývalého říšského protektora propagoval a podporoval nacistické hnutí tiskem, 

a to v úmyslu rozvrátit mravní, národní a státní vedení československého lidu tím, že uděloval 

pokyny šéfredaktorům denních listů, které se týkaly jejich obsahu. Dále byl souzen za to, že se 

dopustil veřejného násilí a vydírání proti zřízenci tiskového odboru Miroslavu Veselému. 

Hlavní líčení proti obžalovanému Arthurovi Söhnelovi se konalo dne 10. září 1946. 

Obžalovaný Arthur Söhnel působil od roku 1942 jako referent tiskové skupiny 

říšského protektora. 29. srpna 1943 se stal vedoucím této skupiny. Na jaře roku 1945 byl 

obžalovaný Arthur Söhnel odeslán do výkonu služby na tehdejší západní frontu, kde byl později 

Američany vzat do zajetí. 

Při pravidelných poradách obžalovaný Söhnel uděloval pokyny redaktorům  

k obsahu zpráv v denním tisku. Záznamy z těchto porad dokazovaly, že tímto úmyslně  

a cíleně podporoval nacistické hnutí. 

                                                 

87 Poradní protokol senátu Přílohou č. 20. 
88 Protokol o popravě odsouzeného Přílohou č. 21. 
89 SOA Praha, Fond MLS Praha, karton č. 686, LS 2/45. 
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Dále ze svědeckých výpovědí získaných během líčení jednoznačně vyplynula nenávist 

obžalovaného vůči českému národu. Příkladem jeho projevené nenávisti vůči Čechům byl 

incident na jedné z oslav, které se zúčastnili pracovníci tiskového odboru, včetně obžalovaného 

Arthura Söhnela. Obžalovaný v opilosti napadl Miroslava Veselého, pracovníka tiskového 

odboru. Toho povalil na zem, několikrát ho udeřil pěstí do týla. Celý svůj násilný útok 

doprovázel slovy, že rozbije nejen jeho českou lebku, ale i lebky všech ostatních Čechů. Dále 

napadenému vyhrožoval, že ho nechá zatknout Gestapem. 

Arthur Söhnel svoji vinu popíral a hájil se tím, že on ze své pozice nebyl oprávněn 

udělovat pokyny týkající se obsahu denního tisku. Dle jeho tvrzení závazné příkazy, jaké zprávy 

mají být v tisku otištěny, uděloval jeho nadřízený Wolfram von Welmar. 

Hrubost a násilí vůči zřízenci Miroslavu Veselému v celém rozsahu popíral. Navíc 

tvrdil, že naopak se vždy k českým zaměstnancům české tiskové kanceláře choval slušně  

a ostatním německým kolegům zakazoval zneužívat služby českých podřízených. Dle jeho 

tvrzení vydal interní nařízení, že pokud budou němečtí zaměstnanci české tiskové kanceláře 

využívat české zaměstnance pro své soukromé účely, musí je finančně za tyto služby honorovat. 

Celá jeho obhajoba byla vyvrácena zejména zprávami ministerstva informací  

a tiskového odboru. Dále byla jeho vina mimo jiné prokázána na základě svědecké výpovědi 

poškozeného Miroslava Veselého, napadeného zaměstnance tiskového odboru, který potvrdil 

napadení ze strany svého nadřízeného Arthura Söhnela. Svědek Miroslav Veselý uvedl ve své 

výpovědi, že útok Arthura Söhnela v něm vzbudil důvodnou obavu o život a skutečně se obával 

toho, že na podnět obžalovaného bude zatčen Gestapem. 

Skutečnost, že byl obžalovaný od září roku 1939 členem NSDAP, při hlavním líčení 

nepopíral. 

Na základě výše uvedeného shledal MLS soud v činnosti obžalovaného propagaci  

a podporu nacistického hnutí tiskem, a jelikož byl tímto způsoben usměrňován celý český tisk, 

rozhodl soud, že obžalovaný jednal v úmyslu rozvrátit mravní, národní a státní vědomí 

československého národa. MLS proto kvalifikoval toto prokázané jednání obžalovaného za 

daných okolností jako skutkovou podstatu zločinu proti státu a uznal obžalovaného vinným 

z tohoto skutku. 

Násilím proti Miroslavu Veselému, které bylo doprovázeno ze strany obžalovaného 

vyhrožováním, se obžalovaný dopustil veřejného násilí vydíráním a nebezpečným 

vyhrožováním. 
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Oba výše zmíněné zločiny byly spáchány za okupace, tedy v době zvýšeného ohrožení 

republiky, takže MLS shledal v tomto jednání obžalovaného všechny potřebné náležitosti 

zločinu proti osobám. 

MLS uznal při výměře trestu obžalovanému jako přitěžující okolnost, že svým jednání 

spáchal zločiny různého druhu a ve svém jednání pokračoval delší dobu. 

Na základě výše uvedených skutečností byl obžalovaný MLS odsouzen ke  

20 letům těžkého žaláře, vykonávaného v nucených pracovních oddílech. Dále byl obžalovaný 

stižen trestem pozbytí občanské cti a konfiskací celého jeho jmění ve prospěch státu. 

Odsouzený byl zařazen do výkonu trestu do věznice Plzeň-Bory. 

Dne 25. září 1946 podala manželka odsouzeného Věra Söhnelová žádost90 

k veřejnému žalobci o propuštění jejího manžela z výkonu trestu těžkého žaláře a k jeho 

zařazení do odsunu německého obyvatelstva, který se měl uskutečnit dne 2. října 1946.  

Do výše uvedeného transportu byli zařazeni zbývající členové rodiny Artura Söhnela, včetně 

jeho manželky Věry. 

Svoji žádost Věra Söhnelová odůvodnila velmi složitou životní situací, neboť v dané 

době, jak uvedla, se sama musela starat o dvě svoje děti věku 5 a 7 let, a navíc na její péči byli 

závislí oba její rodiče, kteří v té době byli již v pokročilém věku a nebyli schopni se sami  

o sebe postarat. Z těchto důvodů Věra Söhnelová požadovala zařazení svého manžela do výše 

uvedeného transportu německého obyvatelstva, neboť bez jeho pomoci by dle jejího tvrzení jen 

těžko zvládala péči o své dvě děti a staré rodiče. 

Žádosti Věry Söhnelové nebylo vyhověno a ta byla i s celou svojí rodinou dne  

2. října 1946 odsunuta na německé území. 

I poté podávala Věra Söhnelová soustavně žádosti k českým k úřadům o upuštění od 

výkonu trestu jejího manžela. Dne 18. července 1947 se obrátila se svojí žádostí i na 

Československý červený kříž. Ten ji dne 13. srpna 1947 postoupil tehdejšímu ministerstvu 

spravedlnosti. V rámci projednávání této žádosti Krajský trestní soud v Praze vyzval Magistrát 

Hlavního města Prahy, referát pro vnitřní národní bezpečnost, aby se vyjádřil, zda žádá, aby 

odsouzený Artur Söhnel byl zařazen do odsunu na německé území.91 Vzhledem k tomu, že 

                                                 

90 Žádost Věry Söhnelové ze dne 25. září 1946 o propuštění Arthura Söhnela z výkonu trestu těžkého žaláře 

Přílohou č. 17. 
91 Odsun osob mimo jiné odsouzených MLS upravoval výnos ministerstva spravedlnosti č. j. 59011/II6/IV/1 ze 

dne 16. března 1946.  
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příslušný referát nesouhlasil s odsunem odsouzeného, nebylo opět žádosti Věry Söhnelové 

vyhověno. 

Odsouzený Artur Söhnel pracoval během výkonu svého trestu mimo jiné v pracovním 

táboře u Mostu nebo v Králově Dvoře. 

Po několika neúspěšných žádostech o opuštění od výkonu trestu, které Věra Söhnelová 

podala na počátku 50. let, prominul svým rozhodnutím ze dne 26. června 1954 tehdejší 

prezident republiky Antonín Zápotocký Arturovi Söhnelovi část trestu odnětí svobody, a to 

konkrétně ve výměře 7 let. 

Dne 18. října 1955 bylo na základě rozhodnutí generální prokurátora upuštěno od 

zbytku výkonu trestu odnětí svobody a Artur Söhnel byl odsunut na německé území. 

7.1.7 Udavač a člen NSDAP Josef Schatt 

Správce sladovny v Mýtě u Rokycan Josef Schatt, narozený 4. března 1894 v Českých 

Budějovicích, byl MLS souzen za spáchání zločinu proti státu, osobám a za zločin udavačství. 

Těchto zločinů se měl dopustit tím, že v době zvýšeného ohrožení republiky byl členem 

NSDAP, propagoval a podporoval nacistické hnutí zejména svým přihlášením se k německé 

národnosti, agitoval pro hnutí NSDAP, veřejně velebil nacistický režim a byl konfidentem 

Gestapa. Dále byl Josef Schatt souzen za to, že zneužil tísně způsobené národní, politickou  

a rasovou perzekucí za tím účelem, aby se obohatil na úkor fyzických osob, a to zejména tím, 

že dělníkům výrobních závodů, nad kterými vykonával správu, nepřiděloval potravinové lístky, 

které si nechával pro vlastní potřebu. V neposlední řadě bylo souzenému Josefu Schattovi 

kladeno za vinu, že ve službách a v zájmu nepřítele, využívajíce situace způsobené nepřátelskou 

okupací, udal u plzeňské pobočky Gestapa řadu osob, přičemž toto jeho udání mělo za následek 

jejich smrt či ztrátu svobody. 

Josef Schatt žil v Mýtě u Rokycan od roku 1919 a pracoval jako správce sladovny 

v závodě na výrobu slaměné obuvi Františka Hally.  

Hlavní líčení u MLS se konalo dne 20. února 1947 od 12 hod. Senát MLS zasedal  

ve složení předsedy JUDr. Jana Dědourka a čtyř soudců z lidu, a to Oldřicha Kozla,  

Pavla Měřičky, Bohumila Klímy a Karla Strnada. Veřejným žalobcem v této věci byl  

JUDr. Jaroslav Morávek. Vzhledem k tomu, že si obžalovaný Josef Schatt nezvolil obhájce, byl 

mu z moci úřední přidělen advokát JUDr. Václav Korejs. 
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Ačkoli byl Josef Schatt vychován německými rodiči a studoval na německé škole  

v Českých Budějovicích, hlásil se k české národnosti, a to až do roku 1939. Dne 16. března 

1939 se přihlásil k německé národnosti, která mu byla dne 13. září 1939 skutečně úředně 

potvrzena. Následně se ucházel o členství v NSDAP. V přijetí za člena této strany mu ale bránila 

česká národnost jeho manželky Marie a syna Josefa. K německé národnosti tedy neprodleně 

přihlásil svoji manželku i syna a poté byl přijat jako člen NSDAP. Tím Josef Schatt, jeho 

manželka i syn získali říšskoněmecké občanství. 

Jako člen NSDAP byl jmenován komisařem smíšeného obchodu a byl mu svěřen 

dohled nad 7 výrobními závody, mimo jiné v Mýtě, Rokycanech, Cheznovicích či ve Lhotě. 

Židovští majitelé těchto závodů byli převezeni do koncentračních táborů. Za tuto správu 

měsíčně dostával odměnu ve výši 5.000,- Kč. 

Jednou z obětí jeho udavačství se stal rodák z Mýta František Balej. Dne  

14. července 1942 provolával na náměstí v Mýtě slávu ruskému vojsku, Edvardu Benešovi  

a předpovídal pád nacistického režimu. Svědkem jeho slov byl i Josef Schatt, který chování 

Františka Baleje nahlásil na plzeňskou pobočku Gestapa. 

Plzeňské Gestapo vyslalo přímo do Mýta svého příslušníka Viléma Kletta, aby celý 

případ vyšetřil. František Balej byl dne 10. srpna 1942 zatčen přímo ve svém bytě v Mýtě  

a odvezen do plzeňské úřadovny Gestapa. Zde byl několikrát vyslýchán, přičemž během těchto 

výslechů byl opakovaně surově zbit. Franišek Balej byl postupně držen v koncentračním táboře 

v Terezíně, v Osvětimi a v Buchenwaldu. Zpět domů se vrátil až dne 22. května 1945. Josef 

Schatt tento svůj čin před MLS při hlavním líčení popřel a označil ho za „vykonstruovaný 

výmysl“ proti své osobě. Jako důkaz jeho činu bylo soudu veřejným žalobcem předloženo 

mimo jiné i písemné svědectví bývalého příslušníka Gestapa Viléma Kletta, který v něm 

popisuje, jak Josef Schatt přesně vylíčil konání Františka Baleje, navíc naléhal na jeho zatčení 

Gestapem.  

Vilém Klett dále vypověděl, že příslušníci Gestapa navštěvovali Josefa Schatta 

pravidelně, přičemž ten jim podával informace a udával své spoluobčany. I toto tvrzení Josef 

Schatt označil jako zcela nepravdivé. 

Na základě dokumentace Gestapa a výpovědí dalších svědků se podařilo prokázat, že 

Josef Schatt udal dalších 15 osob, které označil příslušníkům Gestapa v rámci 

celorepublikového zatýkání komunistů či členů Sokola. Zatýkání těchto osob se uskutečnilo 

v Mýtě dne 24. srpna 1943. 
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Udání těchto 15 osob z řad komunistů, legionářů nebo příslušníků Sokola opět 

obžalovaný Josef Schatt v celém rozsahu popřel. K této věci při hlavním líčení uvedl, že před 

předmětným zatýkáním přijela do jeho kanceláře ve firmě Františka Hally skupina pracovníků 

Gestapa, byl mu přečten seznam osob a byl vyzván, aby se k nim vyjádřil. Josef Schatt před 

soudem vypověděl, že k těmto osobám pouze uvedl, že to jsou dobře pracující lidé a nezná 

důvod, proč by měli být zatčeni. 

Soudu během hlavního líčení bylo předloženo písemné svědectví Jana Lukáše. Jan 

Lukáš se svým bratrem Josefem Lukášem byli jako příslušníci Sokola dva z patnácti osob 

zatčených dne 24. srpna 1943. Jan Lukáš vypověděl, že toho dne do Mýta přijelo několik 

příslušníků Gestapa. Navštívili pouze Josefa Schatta v jeho kanceláři a setrvali tam do pozdního 

odpoledne. Zatýkání začalo večer téhož dne. Oba bratři byli po svém zatření převezeni do 

koncentračního tábora v Terezíně. Starší bratr Josef Lukáš byl v koncentračním táboře přidělen 

na práci s jedovatými látkami. Tuto práci vykonával bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. 

Krátce po svém návratu domů zemřel na sepsi plic, která měla příčinnou souvislost s prací 

vykonávanou v koncentračním táboře. Josef Lukáš ve své svědecké výpovědi potvrdil, že 

obžalovaný Josef Schatt udržoval styky s Gestapem již od počátku okupace Československa. 

Již dne 15. března 1939 přijeli dle výpovědi Jana Lukáše příslušníci německé armády do Mýta, 

a to přímo do sladovny, kde byl správcem Josef Schatt, a ještě týž den byla nad budovou 

sladovny vyvěšena vlajka s hákovým křížem. 

Jeden z provozních závodů, nad kterým Josef Schatt vykonával jako komisař 

smíšeného zboží dohled a správu, byla výrobna kovových hřebů v Mýtě. Dělníci tohoto závodu 

Josef Novák a Jan Ungr před soudem vypověděli, že Josef Schatt stanovil velmi přísný pracovní 

plán a dělníky nutil pomocí výhrůžek jej splnit. Dělníkům vyhrožoval, že pokud nedodrží 

stanovené normy, budou přiděleni do pracovních táborů nebo nedostanou potravinové lístky. 

Vypovídajícím dělníkům bylo známo mnoho případů, kdy dělníkům byly potravinové lístky 

přiděleny, ale Josef Schatt si je nechával pro vlastní potřebu. 

Skutečnost, že Josef Schatt byl horlivým nacistou, dosvědčuje i fakt, že neustále nosil 

uniformu NSDAP a téměř bez výjimky zdravil všechny nacistickým pozdravem, tedy 

zdvižením ruky. 

Ačkoli po celou dobu hlavního líčení obžalovaný Josef Schatt svou vinu v celém 

rozsahu popíral, na základě předložených důkazů byl MLS na základě rozsudku ze dne  

20. února 1947 shledán vinným z toho, že za německé okupace, tedy v době zvýšeného ohrožení 



97 

republiky, (i) byl činovníkem NSDAP, (ii) podporoval a propagoval nacistické hnutí, (iii) ve 

službách a v zájmu Německa zavinil ztrátu svobody F. Baleje, J. Kopa,  

A. Bělohlávka, J. Langa, J. Lukáše, K. Berana. J. Grosse, N. Kolky, tedy většího počtu obyvatel 

republiky, a byl odsouzen za zločiny proti státu (podle § 3 odst. 1 a 2 dekretu  

č. 16/1945 Sb.) a za zločin proti osobám (§ 7 dekretu č. 16/1945 Sb.) k trestu doživotního žaláře 

a k propadnutí veškerého jeho jmění. 

Poměrně překvapivě byl Josef Schatt zproštěn obžaloby za (i) zločin proti osobám, 

kterého se měl dopustit tím, že zneužívaje tísně způsobené národní, rasovou a politickou 

perzekucí se stal za účelem vlastního obohacení na úkor fyzických osob a na vlastní žádost 

vedoucím obchodu A. Weisse a dále (ii) za zločin udavačství, kterého se měl dopustit tím, že 

Gestapu udal fyzické osoby za sabotáž telefonického vedení s přímým následkem smrti pro 

Josefa Lukáše. Důvodem byla důkazní nouze, kdy nebyly zcela prokázány okolnosti, za jakých 

se obžalovaný Schatt stal vedoucím obchodu, a dále, že zemřelý Josef Lukáš zemřel jen a 

výlučně na útrapy spojené s pobytem v koncentračním táboře.  

Dle odůvodnění rozsudku měl MLS v Praze vinu obžalovaného za zcela prokázanou 

nejen svědeckými výpověďmi, ale i na základě korespondence obžalovaného. Soud dále 

hodnotil obhajobu obžalovaného jako zcela účelovou a nevěrohodnou, zejména s ohledem na 

důkazy prokazující až horlivé sympatie obžalovaného Schatta k nacistickému Německu  

a k jeho symbolům. Jako přitěžující okolnosti soud hodnotil zejména skutečnost, že obžalovaný 

Schatt páchal zločiny po zralé úvaze, činil tak po delší dobu a dopustil se jich proti více osobám. 

Nutno doplnit, že závod, ve kterém pracoval Josef Schatt (závod na výrobu slaměné 

obuvi Františka Hally), resp. movité (inventář, zásoby) i nemovité věci, které tento závod 

tvořily, byl zkonfiskován na základě konfiskačního výměru vydaném Okresním národním 

výborem v Rokycanech ze dne 18. dubna 1946, a to s odkazem na spolupráci vedení závodu 

s Němci dle dekretu č. 108/1945 Sb. 

V době, kdy si odsouzený Schatt odpykával svůj trest doživotního žaláře, podal dne 3. 

dubna 1953 návrh na obnovu řízení, kterou odůvodnil zejména tím, že ze strany soudu nebyly 

provedeny jím navrhované důkazy potvrzující jeho nevinu, a dále poukázal na dobré skutky, 

které vykonal pro české občany. V rámci obnovy řízení se odsouzený domáhal zejména 

zmírnění trestu, který považoval za nepřiměřený. Následně mu byl dne  

10. června 1953 rozhodnutím prezidenta republiky, na základě návrhu ministerstva 

spravedlnosti, zmírněn trest doživotního žaláře na trest odnětí svobody ve výměře 15 let. 
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Konečně pak dne 29. února 1956 prezident republiky na návrh ministra spravedlnosti prominul 

odsouzenému Schattovi zbývající výměru trestu. 

7.1.8 Udavači Holub a Kárník 

Dne 5. března 1946 senát Mimořádného lidového soudu v Praze ve složení předsedy 

senátu JUDr. Jana Dědourka a dále soudců z lidu Dr. Hanse Vladimíra, Františka Kučery, 

Františka Boháčka a Antonína Duška, odsoudil dvojici udavačů Václava Kárníka, nar. 30. září 

1878 a Václava Holuba narozeného dne 12. prosince 1882, a to za zločin proti státu dle  

§ 3 odst. 1 zákona č. 23/1946 Sb., a dále za zločin udavačství dle § 11 téhož zákona, k trestu 

smrti, nadto byli oba odsouzení postiženi i konfiskací celého jejich majetku. 

Václav Kárník i Václav Holub byli již za válečného období oba důchodci a bydleli 

společně na tzv. svobodárně v Praze – Libni. Jak vyplývá ze spisové dokumentace, pak oba byli 

osobami s nízkým charakterem a jejich okolí se jich obávalo, neboť bylo obecně známo, že 

spolupracují s Gestapem. Oba byli členy Svazu válečníků a velmi dobře ovládali německý 

jazyk. 

Na počátku této trestní věci stálo oznámen Aloise Lukeše, typografa, který dne 6. 

června 1945 ohlásil u Místního národního výboru v Praze, že Václav Kárník a Václav Holub 

spolupracovali s Gestapem a udali několik lidí, kdy někteří z těchto udaných byli popraveni. 

Alois Lukeš byl spolubydlící obou obžalovaných na svobodárně. 

Téměř obratem, byli oba v té době podezřelí předvedeni na výslech k Místnímu 

národnímu výboru v Praze, konkrétně na pražském Pankráci. Václav Kárník byl policejním 

orgánem nalezen na svobodárně, kde pobýval i během války. Václav Holub, patrně z obavy 

před potrestáním za jeho udavačskou činnost, se přestěhoval do Zlína, kde pracoval v závodě 

Baťa. Odtud byl převezen k výslechu. Při šetření osoby Václava Holuba bylo zjištěno, že jak u 

svého zaměstnavatele, tak u banky Union, která mu vyplácela důchod, se zaregistroval pod 

jiným datem narození. To vše nasvědčovalo podle pozdější úvahy soudu o tom, že se 

obžalovaný Holub chtěl skrývat před spravedlností, popř. ztížit své nalezení.  

Při tomto výslechu se oba obžalovaní k udavačství a ke spolupráci s Gestapem plně 

doznali. Obsahem doznání byly jména desítek osob, které oba obžalovaní udali a některé 

z těchto osob byly v důsledku jejich udání popraveny. Současně uvedli konkrétní jména osob, 

se kterými spolupracovali v rámci Gestapa. Po tomto doznání byli oba vazebně zajištěni  

a u obou byly provedeny domovní prohlídky. Současně místní národní výbor provedl celou 



99 

řadu výslechů svědků, zejména spolubydlících obou pachatelů z místní svobodárny, ale i 

například prodavače z obchodů, kam oba chodili často nakupovat zboží.  

Dne 26. června 1945 byla ze strany místního národního výboru vyhotovena závěrečná 

zpráva s návrhem na ponechání obou podezřelých ve vazbě, s odůvodněním, že obě osoby 

budou stíhány za jejich činnost ze strany MLS. 

Dne 20. prosince 1945 byla podána obžaloba na Kárníka a Holuba ze strany veřejného 

žalobce Dr. Eduarda Kotvy. Ačkoliv byli oba podezřelí spojováni s řadou udání, která skončila 

popravou udaných, pak obsahem obžaloby byl pouze zločin proti státu  

ve formě spolupráce s Gestapem, udavačství proti osobě Jiřího Holečka, poštovního úředníka  

a jeho sestry Jiřiny Holečkové, administrativní pracovnice (udání za schvalování atentátu na 

Reinharda Heydricha) a dále udavačství proti Jiřině Holečkové za šíření v té době ilegální 

protiněmecké básně „Krysí den“. Předmětná trestná činnost byla ze strany obžalovaných 

spáchána v červnu roku 1942. 

V rámci hlavního líčení oba obžalovaní zarputile popírali svoji vinu s tím, že se žádného 

udavačství nedopustili a s Gestapem, nespolupracovali, vše přes skutečnost, že oba dne 8. 

června 1945 v rámci výslechu před Místním národním výborem v Praze, podepsali své doznání. 

Obsahem doznání byly jména desítek osob, které oba obžalovaní udali a některé tyto osoby 

byly v důsledku jejich udání popraveny. K těmto protokolům s obsahem jejich doznání při 

hlavním líčení uvedli, že k podpisu tohoto protokolu byli donuceni, podepsali jej ze strachu. 

Dále se obžalovaný Holub, prostřednictvím svého obhájce JUDr. Ladislava Vejchody 

- Ambrose hájil tak, že zejména poukazoval na nátlak, který byl na ně ze strany místního 

národního výboru vyvíjen, aby podepsali přiznání. Výpovědi svědků se snažil znevěrohodnit 

tak, že ze strany českých svědků se jednalo o mstu za minulé rozpory a ze strany německých 

svědků o to, že si svým svědectvím chtějí sami před českými úřady vylepšit svoji osobnost. 

Poukazoval na rozpory mezi jednotlivými výpověďmi svědků, na důkazní sílu svědectví 

z doslechu a také na fakt, že ačkoliv svědci vypověděli o několika desítkách údajných udání, 

pak se některé údajně udané osoby nepodařilo nalézt. Současně uvedl, že sám poškozený 

Holeček se mu svěřil, že v poštovním úřadě, kde pracoval, měl řadu konfliktů a Holub tak 

v rámci své obhajoby dovozoval, že ho mohl udat právě někdo z kolegů z poštovního úřadu. 

Svoji obhajobu uzavřel Holub tak, že sama obžaloba není postavena na žádných hodnověrných 

důkazech, ale na řadě domněnek a spekulací, kdy tyto přičítal horlivé poválečné době. K důkazu 

navrhl zkoumání duševního stavu Kárníka, když jeho usvědčující výpověď přičítal jeho duševní 
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poruše, současně navrhl výslech jeho několika spolupracovníků ze závodu Baťa ve Zlíně, kteří 

měli potvrdit, že byl dobrým Čechem, nijak neprojevoval sympatie k nacismu a například vždy 

zdravil výlučně českým pozdravem „Nazdar“. 

Takové obhajobě soud neuvěřil, když doznání obsahovalo reálné údaje, které v jejich 

souvislostech mohli znát jen sami obžalovaní. Provedení navržených důkazů ze strany 

obhajoby soud zamítl provést pro nepodstatnost. 

Obhajoba obou obžalovaných byla vyvrácena zejména řadou svědeckých výpovědí. 

Dle odůvodnění odsuzujícího rozsudku, soud své rozhodnutí opřel zejména o výslech Jaroslava 

Hubíka, strojního zámečníka, švagra oběti, který uvedl následují.  

Švagr popraveného Václava Holečka, dle své výpovědi, se ihned po konci války vydal 

na svobodárnu v Libni, kde naposledy bydlel jeho švagr a od tamních obyvatel se dozvěděl, že 

se Holeček s Kárníkem pohádal, kdy Kárník mu sdělil, že „mu zavaří“. Krátce na to, byl 

Holeček zatčen.  

Toto potvrdil přímo očitý svědek této hádky, pan Adolf Blažek, který uvedl, že krátce 

před zatčením Josefa Holečka, tento se Kárníkem pohádal o používání vařiče v kuchyni 

svobodárny a rovněž potvrdil výhrůžky ze strany Kárníka. Současně tento svědek k osobám 

obžalovaných dodal, že oba obžalovaní se často směrem ke spolubydlícím na svobodárně 

vyjadřovali v tom smyslu, že jim Němci ukážou. Václav Holub byl dokonce ve vedení Svazu 

válečníků, zdravil pouze německy, poslouchal německý rozhlas a opakovaně u něj svědek viděl 

nacistické symboly. Svědek uzavřel, že oba obžalovaní byli známí jako udavači Gestapa, kdy 

za jejich činnost pravidelně od Gestapa obdrželi finanční plnění. Svědek doplnil, že  sami 

obžalovaní cíleně v rámci provokace vyvolávali zejména politické diskuze, kdy následně aktéry 

těchto diskuzí udávali. 

Další z řady svědků, pan Antonín Straka, strojní zámečník k věci uvedl, že opakovaně 

Kárník s Holubem vodili na svobodárnu příslušníky Gestapa, kdy provokovali různé politické 

diskuze. Přímo svědka Straky se Holub za přítomnosti třetí osoby (činovníka Gestapa v utajení) 

tázal na dotazy typu, kdo vyhraje válku, zda se znal s prezidentem Masarykem, co říká na 

Hitlera a další. Svědek Straka uvedl, že byl osobně přítomen debatě Holuba a Kárníka, kdy se 

hádali o peníze, které Kárník obdržel za udání Holečka a jeho sestry Jiřiny. Holub se po 

Kárníkovi dožadoval poloviny obdržení částky a Kárník mu odmítal polovinu vydat s tím, že 

„s tím měl hodně běhání“. Na výpověď svědka Straky obžalovaný Holub reagoval tak, že pokud 
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by Gestapo mělo tak naivní postupy a kladlo v rámci provokace takto naivní otázky, pak by 

Německo prohrálo válku nikoli za 6 let, ale za 6 měsíců. 

Svědkyně Jaroslava Práglová, poštovní úřednice, kolegyně Jiřiny Holečkové, 

vypověděla, že v červnu 1942 byla zatčena společně s Jiřinou Holečkovou přímo na pracovišti, 

a to za to, že měla rozmnožovat opisem v té době ilegální protiněmeckou báseň „Krysí den“. 

Obě ženy dle její výpovědi byly převezeny ještě téhož dne k výslechu do věznice na Karlově 

náměstí. Dle její výpovědi, když společně seděly na výslechu s Jiřím Holečkem, ten ji poslal 

lístek, kde ji vysvětloval, že u něj doma při domovní prohlídce Gestapo nalezlo danou báseň a 

on pod nátlakem mučení přiznal, že ji má od své sestry a od svědkyně. Jaroslava Práglová sice 

nebyla popravena, ale až do konce války byla zadržována v různých německých táborech. 

K důkazu byl mimo jiné proveden výtisk dobového periodika Polední list ze dne  

27. června 1942. Na straně č. 2 byly uveřejněny jména odsouzených Jiřího Holečka a Jiřiny 

Holečkové, jako odsouzených stanným soudem v Praze dne 26. června 1942 k trestu smrti 

zastřelením za schvalování atentátu na Reinharda Heydricha, kdy trest byl vykonán téhož dne 

(26. června 1942) a celé jmění zabaveno. 

Soud uzavřel odůvodnění svého odsuzujícího rozsudku tak, že oběma přitěžuje 

okolnost, že udavačství provozovali za úplatu, sami provokovali diskuze s politickým obsahem 

či udávali osoby se smyšlenými udáními, které se nezakládaly na pravdě, a to za účelem řešení 

osobních sporů či jen za účelem získání většího finančního obnosu od Gestapa.  

Senát v rámci své porady se jednohlasně usnesl na vině obžalovaných a rozhodl tak, 

jak uvedeno shora s tím, že poprava Václava Holuba bude vykonána ve 14 hodin a v 15 hodin 

bude následovat poprava odsouzeného Kárníka.  

Trest smrti provazem byl vykonán ještě téhož dne (5. března 1946) na dvoře soudu za 

přítomnosti celého soudního senátu, veřejného žalobce, kdy trest vykonal popravčí František 

Nenáhlo.92 

7.1.9 Hudebník a příslušník SA Willy Möbius 

Jak ilustruje níže popsaný případ, pak mimořádné lidové soudy neprojednávaly jen 

případy nejtěžších zrádců a kolaborantů, kteří českému národu škodili téměř po celou dobu 

války, ale i méně závažné trestné činy, které se udávaly v posledních dnech války. 

                                                 

92 SOA Praha, Fond MLS Praha, karton č. 23, LS 1/45. 
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Dne 6. listopadu 1944 senát Mimořádného lidového soudu v Praze ve složení předsedy 

senátu JUDr. Josefa Heureitera a dále soudců z lidu Dr. Hanse Vladimíra, Františka Kuníka, 

Čeňka Boháčka a Jaroslava Dvořáka, odsoudil povoláním hudebníka německé národnosti 

Willyho Möbiuse, narozeného dne 5. dubna 1892, a to za zločin proti státu dle  

§ 2 odst. 1 dekretu č. 16/45 Sb., k trestu těžkého žaláře v délce 8 let, nadto byl odsouzen  

i ke konfiskaci celého jeho majetku a ke ztrátě občanské cti na dobu 8 let od právní moci 

odsuzujícího rozsudku. 

Obžalovaný Willy Möbius byl dne 5. května 1945 zajištěn ve svém bytě v Praze 8, kdy 

téhož dne podle svědeckých výpovědí střílel z okna svého bytu na Čechy a jednoho českého 

občana střelbou poranil. Ihned po zajištění byl vyšetřován a vyslýchán ze strany Místního 

národního výboru v Praze. Dne 19. července 1945 byla ze strany Místního národního výboru 

v Praze vypracována závěrečná zpráva, která doporučovala vazební stíhání této osoby za 

účelem dalšího řízení před Mimořádným lidovým soudem v Praze. 

Po celou dobu vyšetřování Willy Möbius popíral svoji vinu s tím, že na nikoho 

nestřílel. Současně popřel, že by v době svého zadržení měl u sebe zbraň. K věci uvedl, že ho 

členové revoluční gardy bez udání důvodu odvlekli z jeho bytu, kdy ho nejdříve, než byl 

odvezen do věznice Pankrác, zamkli ve sklepě bytového domu, poté byl také držen v místní 

škole s ostatními Němci. 

Willy Möbius na druhou stranu přiznal, že byl činovníkem SA, a že nosil uniformu 

SA, ale po dobu co bydlel v Praze (od roku 1943) pouze 2 x. 

Obžaloba na Willyho Möbiuse byla podána dne 3. října 1945 ze strany veřejného 

žalobce mimořádného lidového soudu s odůvodněním, že Willy Möbius v období let 1943 – 

1945, tedy v době zvýšeného ohrožení republiky, byl členem organizace SA, tedy organizace 

povahy podobné organizacím uvedených v ust. § 2 dekretu č. 16/45 Sb. 

V rámci hlavního líčení byla přečtena svědecká výpověď svědkyně Kristy Váchové, 

nar. 15. června 1894. Tato svědkyně uvedla, že obžalovaného zná již dva roky a toho dne  

(5. května 1945) za ní do bytu přišli dva revoluční bojovníci, jejichž jména neznala a tázali se, 

komu patří otevřené okno v domě, ze kterého se dle jejich sdělení střílelo. Svědkyně označila 

jako majitele bytu, ze kterého se mělo střílet, obžalovaného Willyho Möbiuse. Dále uvedla, že 

vídala obžalovaného každou neděli, jak nosil uniformu SA společně s odznakem hákového 

kříže.  
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Dále byla k důkazu čtena svědecká výpověď svědka Vlastimila Ryšánka,  

nar. 25. listopadu 1919, který k věci uvedl, že obžalovaného zná zhruba 3 roky a že ho 

předmětného dne viděl střílet z okna jeho domu a to směrem k Českému rozhlasu, na druhou 

stranu uvedl, že ho nikdy neviděl v uniformě SA.  

K těmto svědeckým výpovědím obžalovaný v rámci hlavního líčení doplnil, že 

odznak, který nosil, nebyl hákový kříž, ale vyznamenání. 

Soud dále doplnil dokazování znaleckým posudkem znalce Radomíra Beneše 

(povoláním policejní komisař), který se obšírně vyjadřoval k povaze organizace SA. Znalec 

uvedl, že oddíly SA byly zřízeny u NSDAP v roce 1920, jako úderné oddíly, které byly 

ručitelem úspěchu hnutí. Znalec zvýraznil jejich činnost zejména na počátku května 1945, kdy 

právě členové této organizace (SA) se dopouštěli protiprávního jednání (vražd a jiného násilí) 

na českých občanech se zbraní v ruce. Znalec ilustroval svoji výpověď případem v pražských 

Vysočanech, kdy byla na místní škole zastřelena členy SA i bezbranná šestnáctiletá děvčata. 

Znalec uzavřel, že ze shora naznačených důvodů, právě organizaci SA považuje za organizaci 

podřaditelnou pod ust. § 2 dekretu č. 16/45 Sb. 

Po krátké poradě senátu byl obžalovaný Willy Möbius jednohlasně uznán vinným ze 

shora uvedeného zločinu proti státu s tím, že si celý trest žaláře v době trvání 8 let, odpyká 

v pracovních oddílech. 

Soud odsuzující rozhodnutí odůvodnil zejména doznáním obžalovaného, výpovědí 

svědků a povahou organizace SA. Jako polehčující okolnost soud hodnotil doznání a trestní 

zachovalost obžalovaného. 

Obžalovaný započal uložený trest vykonávat ve věznici v Plzni, ale dne 9. ledna 1946 

na témže místě zemřel.93 

7.1.10 Člen organizace Vlajka 

Obchodník Otomar Pekárek, nar. 12. listopadu 1899, byl ze strany komise Místního 

národního výboru v Praze vyšetřován za členství v organizaci Vlajka, a dále za to, že v rámci 

výkonu svého povolání (obchodník a majitel technické kanceláře), úzce spolupracoval s Němci, 

a to ke škodě českých občanů. 

                                                 

93 SOA Praha, Fond MLS Praha, karton č. 23, LS 4/45. 
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Otomar Pekárek se dne 31. května 1945 dostavil k výslechu k vyšetřovací komisi sám 

a k věci uvedl následující. Otomar Pekárek přiznal své členství v organizaci Vlajka  

a v Lize proti bolševismu. Členství odůvodnil svým osobním zklamáním ze zřízení Protektorátu 

Čechy a Morava, kdy tato událost ho přivedla do předmětných nacionalistických hnutí. 

K podrobnostem o členství ve Vlajce uvedl, že pouze odebíral časopis „Árijský boj“. Podezřelý 

zcela odmítl aktivní členství, kdy uvedl, že se nikdy neúčastnil schůzí či akcí hnutí. Shodně 

uvedl, že se aktivně neúčastnil ani stranického života v Lize proti bolševizmu, kdy se jeho 

aktivita u této skupiny omezila pouze na podpis členské přihlášky. V rámci svého výslechu před 

vyšetřovací komisí také uvedl, že k členství v těchto organizacích ho pohnul jeho švagr pan 

Bayer, který byl jejich horlivým členem a současně mu mělo pouze formální členství sloužit 

jako ochrana před německou zvůlí. Současně uzavřel, že s Němci se nestýkal, vyjma svého 

švagra pana Bayera a žádného Čecha či jinou osobu nikdy neudal. Po ukončení výslechu byl 

podezřelý vzat do vazby. 

Při svém následujícím výslechu dne 26. června 1945 uvedl, že byl zatčen Gestapem 

kvůli svému bratrovi, který byl politicky aktivní, a členství v daných organizacích mu mělo 

pomoci, aby již Gestapem nebyl pronásledován. Současně na svoji obranu uvedl, že naopak 

Čechům a Židům v době války pomáhal, a to tak, že osobám buďto nabídl úkryt nebo je 

finančně i naturálně podporoval. Současně poukázal na jednoho ze svých zaměstnanců, který 

veřejně proklamoval své členství k partyzánům v tom směru, že i přes jeho veřejné projevy ho 

neudal a dále ho zaměstnával ve svém obchodě. Vyšetřovaný popřel, že by vyvěšoval nacistické 

vlajky, pouze doznal, že měl v obchodě obraz Adolfa Hitlera. 

I přes konzistentní popírání skutků ze strany podezřelého Pekárka a přes nedostatek 

důkazů vůči jeho osobě, byl po ukončení jeho výslechu vzat do vazby s odkazem na projednání 

jeho věci před MLS. 

Nedostatek důkazů proti osobě Otomara Pekárka shledal i veřejný žalobce při svém 

studiu spisu žádal o došetření věci a doložení důkazů o tom, zda byl činovníkem nacistických 

organizací, zda nosil odznak, uniformu, jaké projevoval smýšlení, zda vyvěšoval německé 

prapory či zda zdravil německy. 

Ze šetření vyplynulo, že Pekárek byl sice činovníkem Vlajky a Ligy proti bolševizmu, 

ale nikoho neudával a českým občanům neškodil. Zejména je nutno poukázat na výpověď 

svědka Ing. Schneebergera, zaměstnance Pekárka, který dne 27. listopadu 1945 učinil svoji 

výpověď před Okresním národním výborem Praha – jih.  Z výpovědi svědka Ing. 
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Schneebergera se podává, že ačkoliv svědek v době války svěřil okolnosti o své nelegální 

odbojové činnosti namířené proti Německu právě Pekárkovi, ten nejen, že tyto okolnosti 

nikomu nevyzradil, ale dále ho zaměstnával ve svém obchodě. 

Na základě všech shora uvedených okolností, byl Otomar Pekárek dne 26. prosince 

1945 předveden před Mimořádný lidový soud v Praze a s odkazem na nedostatek důkazů a 

důvodů pro jeho stíhání, propuštěn z vazby na svobodu a jeho věc byla předána komisi 

k projednání dle dekretu č. 138/1945 Sb., ze dne 27. října 1945,  

o potrestání některých provinění proti národní cti.94 

7.1.11 Postrach okolí Josef Hemerka 

Dne 18. listopadu 1946 senát Mimořádného lidového soudu v Praze v čele s předsedou 

senátu JUDr. Karlem Sobkem, odsoudil povoláním autodopravce - živnostníka Josefa 

Hemerku, narozeného dne 16. února 1891, a to za zločin proti státu dle § 3 odst. 1, 2 dekretu č. 

16/45 Sb. a za zločin proti osobám podle § 7 dekretu č. 16/1945 Sb., k trestu těžkého žaláře 

v délce 15 let, který byl zostřen jedenkrát za ¼ roku tvrdým ložem, se zařazením do zvláštních 

pracovních oddílů. Dále byl Josef Hemerka odsouzen i ke konfiskaci celého jeho majetku a ke 

ztrátě občanské cti na doživotí. 

Šetření proti Josefu Hemerkovi, který jako živnostník provozoval autodopravu, 

započalo u Místního národního výboru v Praze, a to na základě oznámení jeho sousedů.  

Ze zprávy komise pro vnitřní národní bezpečnost ze dne 7. července 1945 vyplývá, že 

Josef Hemerka byl dle výpovědi svědků horlivým příslušníkem spolku Vlajka, a běžně chodil 

v německé uniformě a zdravil výlučně se zdviženou pravicí se slovy „Vůdci zdar“. Dle zprávy, 

bylo jeho smýšlení namířeno proti českému národu a v opakovaných případech udával české 

občany Gestapu a současně zejména svým sousedům opakovaně vyhrožoval jejich deportací do 

koncentračních táborů.  

Zpráva doplňuje, že Hemerka pokřikoval nacistické hesla i z balkonu na kolemjdoucí 

na ulici a takto provolával slávu vůdci. Svým sousedům také pravidelně vkládal do jejich 

poštovních schránek propagační materiály spolku Vlajka a své sousedy a známé veřejně hanil 

                                                 

94 SOA Praha, Fond MLS Praha, karton č. 143, LS 1/46. 
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v časopise Árijský boj. Obecně byl Hemerka zprávou hodnocen jako člověk, kterého se jeho 

široké okolí obávalo pro jeho styky s Gestapem. 

Před komisí jako svědek vypovídal Jaroslav Munzar, malíř pokojů, který byl sousedem 

Josefa Hemerky v domě č. 705, Praha XIV. Dle jeho svědectví, ho měl Josef Hemerka v roce 

1941 udat za to, že Munzar hanil Hitlera. Munzar byl několik dní (společně se svoji manželkou 

Otýlií Munzarovou) vězněn na policejním komisařství v Nuslích, ale i přes mučení vše zapíral 

a následně byl propuštěn.  

Svědek František Vlček, čalouník, vypověděl před komisí, že mu Hemerka opakovaně 

vyhrožoval koncentračním táborem. Další svědek Dr. Nováček, a ostatní sousedé Hemerky 

(Vlasta Laštovková, Marie Rubášová, Vilma Kordilová) vypověděli, že Hemerka společně se 

svojí manželkou, je terorizovali a opakovaně je častovali nadávkami. 

K věci byl ze strany Místního národního výboru v Praze vyslýchán i samotný Hemerka 

(dne 21. června 1945). Veškerá obvinění sousedů zcela popřel. Pouze doznal, že byl členem 

spolku Vlajka, a to od roku 1940. K tomuto uvedl, že ve spolku činný nebyl, pouze po dobu 

jednoho roku hradil členské příspěvky a poté, že se již o své členství dále nijak nezajímal. 

Hemerka byl ode dne svého výslechu zajištěn ve vazbě. 

Spis byl předán k Mimořádnému lidovému soudu v Praze dne 12. listopadu 1945. 

Následně dne 4. ledna 1946 byl Josef Hemerka z vazby propuštěn na svobodu za současného 

složení slibu, že se bude zdržovat na udané adrese, bude se ke každému obeslání řádně hlásit  

a nebude žádným jiným způsobem mařit probíhající vyšetřování. Od této doby byl Josef 

Hemerka vyšetřován na svobodě. 

V rámci trestního řízení bylo vyšetřování doplňováno o opakované výslechy svědků, 

kdy byl zejména odstraňován rozpor ve výpovědi Jaroslava Munzara a jeho manželky Otýlie 

Munzarové. Rozpor v jejich výpovědích spočíval v tom, že Jaroslav Munzar vypověděl, že byl 

udán pouze ze strany Josefa Hemerky. Naproti tomu jeho manželka (Otýlie Munzarová) 

vypověděla, že se na udání podílela i Marie Hemerková (manželka Josefa Hemerky). 

K objasnění této skutečnosti byl vyslechnut i JUDr. Jaroslav Havelka, komisař, který byl 

přítomen tehdejšímu výslechu Jaroslava Munzara. Ten k věci vypověděl, že si na daný případ 

nevzpomíná a odkázal na spisovou dokumentaci k případu. V opakovaném výslechu pak Otýlie 

Munzarová uvedla, že to, že ji udala i Marie Hemerková, ji sdělil vyšetřující komisař Dr. 

Havelka. Svědkyně Munzarová doplnila, že po tomto vyšetřování ji Hemerka pokaždé, když ji 
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potkal, hrozil tím, že budou určitě viset a opakovaně po ní házel věcmi. Z tohoto měla 

Munzarová opakovaně srdeční záchvaty.  

K věci vypovídala dne 17. června 1946 i Marie Hemerková, která přiznala, že se 

účastnila v roce 1941 výslechu ve věci manželů Munzarových. Odmítla však, že by je za cokoli 

udala. Doplnila, že pokud je udal její manžel, pak jí o tom není nic známo. Současně odmítla, 

že by ona či její manžel vyhrožovali sousedům či jiným osobám. Naproti tomu doznala, že byla 

členka Svazu žen, což byla odnož spolku Vlajka. 

Dne 3. října 1946 byla ze strany veřejného žalobce působícího u Mimořádného lidového 

soudu v Praze, podána oproti Josefu Hemerkovi obžaloba, a to za to, že: 

I. v době zvýšeného ohrožení republiky v letech 1939-1945 podporoval a propagoval 

nacistické hnutí opakovanými výroky pronášející vůči různým osobám, dále hrubě urážel 

prezidenty a státníky spojeneckých zemí, vychvaloval nacistický režim, schvaloval popravy 

českých občanů nacistickým režimem, a byl dopisovatel do časopisu Árijský boj, a dále  

II. využívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací udal manžele Jaroslava a Otýlii 

Munzarovi pro jejich výrok, že „až to praskne, pak Hitlera pověsí“, a způsobil tak ztrátu jejich 

svobody, čímž dle obžaloby spáchal zločin proti státu podle § 3 odst. 1 a 2 dekretu  

č. 16/1945 Sb. a zločin proti osobám podle § 7 dekretu č. 16/1945 Sb.   

 Jak uvedeno shora, pak hlavní líčení se konalo dne 16. listopadu 1946, kdy v rámci 

hlavního líčení byli vyslechnuti svědci Jaroslav Munzar, Otýlie Munzarová, František Vlček, 

Vilma Kordíková a Bohumil Nováček. Obžalovaný Josef Hemerka si jako obhájce zvolil JUDr. 

Václava Crhu, kterému plnou moc udělil dne 29. října 1946. 

 V rámci svého výslechu ještě Vilma Kordíková nad rámec své již učiněné výpovědi 

uvedla, že ji obžalovaný Hemerka opakovaně vyhrožoval, že pokud bude ještě něco dávati té 

židovce Munzarové, pak půjde i s celou rodinou do Terezína. Svědkyně doplnila, že od této 

doby již paní Munzarové nemohla nosit žádné mléko, ani potraviny, které jí do té doby nosila 

a současně, že paní Munzarová nevycházela ze strachu z Josefa Hemerky z bytu. 

Svědek Jaroslav Munzar při hlavním líčení svoji výpověď oproti Hemerkovi doplnil 

tím, že Hemerka sděloval jeho zákazníkům, že je Munzar Žid a tím zákazníky Munzarovi 

odrazoval a dále, že opakovaně slyšel Hemerku vynášet urážlivé výroky oproti prezidentovi 

Edvardovi Benešovi a Janu Masarykovi. 

Svědkyně Otýlie Munzarová při hlavním líčení uvedla, nad rámec své dřívější výpovědi, 

že ji Hemerka napadl v průběhu roku 1941 gumovou hadicí, svědkyně jeho řádění unikla tak, 
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že se zavřela ve svém bytě. Od té doby se bála kvůli Hemerkově agresivitě vycházet z bytu, 

neboť i když ji Hemerka zahlédl pouze na balkóně, častoval ji hrubými nadávkami. 

V rámci návrhů na doplnění dokazování, navrhl obhájce Josefa Hemerky znalecký 

posudek, který by zkoumal duševní stav obžalovaného, neboť dle obhajoby byl obžalovaný 

Hemerka v době páchání trestné činnosti nepříčetný. Provedení tohoto důkazu bylo ze strany 

soudu zamítnuto. 

V rámci závěrečné řeči obžalovaný Hemerka zcela popřel to, co mu bylo kladeno za 

vinu. Dále tvrdil, že nikdy nikoho neudal, svým sousedům nevyhrožoval a neschvaloval 

popravy českých občanů za doby okupace a nijak neurážel české či spojenecké státníky. 

Hemerka uvedl, že pokud někdy někoho zdravil zdviženou pravicí se slovy „Vůdci zdar“, pak 

toto bylo jenom z žertu. Hemerka přiznal své členství ve spolku Vlajka, s tím, že toto bylo jen 

formálního charakteru, když v době před válkou pracoval po několik let v družstvu Včela  

a byl nucen se organizovat v komunistické straně. Z tohoto důvodu (z obavy před nacistickou 

perzekucí z důvodu jeho komunistické minulosti) se pak stal členem Vlajky. Hemerka rovněž 

odmítl, že by on sám přispíval do časopisu Árijský boj či vkládal agitační materiály spolku 

Vlajka do poštovních schránek sousedů. 

Soud obžalovaného Hemerku uznal v souladu s obžalobou plně vinného, kdy zejména 

vyšel ze svědeckých výpovědí, které hodnotil jako věrohodné. Naproti tomu obhajobu 

obžalovaného Hemerky hodnotil jako zcela účelovou a nepodloženou, která se zakládala pouze 

na popírání bodů obžaloby, svědeckých výpovědí, ale bez návrhů konkrétních důkazů, které by 

vyvracely žalobní tvrzení. 

Po nástupu výkonu trestu, pak odsouzený Josef Hemerka opakovaně žádal o prominutí 

či zmírnění uloženého trestu, a to buďto prostřednictví svého obhájce JUDr. Václavy Crhy či 

prostřednictvím své manželky, Marie Hemerkové. 

První z těchto žádostí o prominutí trestu, podal Josef Hemerka již dne 31. května 1947. 

Tato žádost byla odůvodněna zejména tím, že s ohledem na svůj věk, je pro něj trest žaláře 

v délce trvání 15 let doživotím. A dále Josef Hemerka argumentoval, že již v době okupace 

spadl z korby nákladního vozidla a v důsledku této nehody je 100% invalidní s tím, že tato jeho 

invalidita vyžaduje péči, kterou mu může poskytnout pouze jeho žena. Jako podklad pro 

rozhodnutí, byla vzata do úvahy zpráva Oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Praze ze dne 

27. října 1947. Z této se podává, že manželka odsouzeného Marie, je psychická nemocná, ale 

musí pracovat jako posluhovačka, aby se uživila. A dále byla jako podklad ve věci použita 
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zpráva krajské věznice ze dne 10. listopadu 1947, kde Hemerka trest žaláře vykonával. Vedení 

věznice, byť Hemerkovo chování hodnotilo kladně a bez kázeňských přestupků, pak prominutí 

trestu nedoporučilo. Zamítavé stanovisko vedení věznice odůvodnilo zejména krátkou dobou 

strávenou ve výkonu trestu a také absencí zvláštních okolností na straně odsouzeného Hemerky, 

které by odůvodňovaly prominutí trestu. Současně vedení věznice doplnilo, že při nástupu do 

výkonu trestu byl podroben lékařské prohlídce, byl uznán zcela zdráv a schopný k výkonu těžké 

práce, kterou od svého nástupu vykonává. Tedy těmito okolnostmi vedení věznice považovalo 

dle svého vyjádření, tvrzenou invaliditu odsouzeného Hemerky za vyloučenou. Jeho žádost  

o prominutí trestu byla dne 12. března 1948 zamítnuta jako nedůvodná. 

Další žádost o milost podal odsouzený Hemerka prostřednictvím své manželky dne  

7. srpna 1951. Tato žádost byla odůvodněna tak, že trestná činnost, které se Hemerka dopustil, 

byla jen ojedinělým excesem v jinak jeho řádném životě. A tato byla způsobem tím, že se 

Hemerka přidružil v době okupace ke špatné společnosti, která ho k trestné činnosti svedla. 

Současně byla žádost odůvodněna nadstandardním pracovním výkonem Hemerky a jeho 

příkladným chováním ve výkonu trestu. Vedení věznice dne 12. prosince 1951 vydalo kladný 

posudek k osobě odsouzeného Hemerky, kdy uvedlo, že je mezi spoluvězni oblíben  

a svoji pracovní činnost vykonává na 120%. I přes kladné hodnocení věznice, byla žádost dne 

15. dubna 1952 opětovně zamítnuta s odůvodněním, s ohledem na závažnost trestné činnosti 

odsouzeného Hemerky, není ve veřejném zájmu jeho předčasné propuštění. 

Trest byl odsouzenému Josefu Hemerkovi prominut až na základě rozhodnutí prezidenta 

republiky ze dne 4. května 1953, a to na základě návrhu ministra spravedlnosti.95 

  

  

                                                 

95 SOA Praha, Fond MLS Praha, karton č. 144, LS 22/46. 
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8 Závěr 

I po více než šedesáti letech od konce druhé světové války jsou důsledky dekretální 

normotvorby v Československu nejen předmětem diskuzí historiků, ale v důsledku restitučních 

opatření a nároků, se staly problematikou současného platného práva a také politiky.  

Největší spory o platnost se týkají hlavně těch dekretů, které zasáhly do vlastnických 

vztahů. K zániku vlastnických práv určitých osob a ke vzniku vlastnického práva jiného 

subjektu, došlo například na základě dekretu č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném 

rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého  

a slovenského národa, a dekretu č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku  

a Fondech národní obnovy. Nutno zde podotknout, že tyto akty byly vydány formou právního 

předpisu s mocí zákona. 

Všechny výše zmiňované dekrety podléhaly dodatečnému schválení, ratihabici, která 

byla provedena zákonem č. 57/1946 Sb. Jejím uskutečněním bylo stanoveno, že všechny 

dekrety je třeba považovat za zákon a ústavní dekrety za ústavní zákon. Dekrety tak tvoří 

nedílnou součást českého právního řádu a v české právní soustavě zaujímají stejné místo jako 

předválečné, ale i poválečné právní předpisy.     

Z výše uvedeného vyplývá, že dekrety tak lze měnit či zrušit jen zákonem  

a u ústavních dekretů by tato procedura musela být provedena ústavním zákonem. Důvodem 

zrušení dekretu by tak mohl být jen obsahový rozpor s některou platnou částí ústavního 

pořádku. Šlo by ale pak o rozpor, který vznikl až v důsledku pozdější právní úpravy.96  

Dekretální normotvorba sehrála důležitou roli v právní kontinuitě Československa od 

roku 1918 a jejím rušením by tato kontinuita byla narušena. Výše uvedené dekrety, které 

zásadně proměnily strukturu vlastnických vztahů v Československu, nelze zpětně prohlásit za 

neplatné, aniž by byla ohrožena právní jistota a stabilita současných majetkových vztahů. 

Například zrušením dekretu č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkoprávních jednání 

z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců  

a kolaborantů a některých organizací a ústavů nebo konfiskačního dekretu č. 108/1945 Sb., by 

byl zpochybněn právní základ přechodu majetku německého státu a nacistických organizací, 

                                                 

96 MIKULE, Vladimír. Dekrety prezidenta republiky a nynější právo. In Právní aspekty odsunu sudetských Němců. 

Praha : Ústav mezinárodních vztahů Praha, 1995, s. 59. 
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včetně majetku arizovaného a konfiskovaného v důsledku nacistické perzekuce 

československého státu.97 

Dekretální zákonodárství bylo z velké části ovlivněno normami mezinárodního práva, 

které byly vytvářeny vítěznými mocnostmi protiněmecké a protinacistické koalice. 

Československo tyto normy buď přímo inkorporovalo do svého právního řádu, nebo je 

uskutečňovalo svými dekrety. Dekrety prezidenta republiky také byly v tomto směru naprosto 

v souladu s normami jiných států západní Evropy.98   

Mimo zásadní dekretální normotvorby, měla tato práce za cíl čtenáři přiblížit 

praktickou realizaci dekretů v běžném životě poválečného Československa. K plnění tohoto 

cíle byla použita řada podzákonných předpisů provádějících dekrety, a to od prováděcích 

vyhlášek přes směrnice, pokyny až po výkladová stanoviska. Zejména tyto podzákonné 

předpisy se vyznačují přímou úměrou nižší právní síly a detailnějšího výkladu dekretu. Z jejich 

obsahu můžeme prakticky a detailně seznat, jak probíhala konfiskace majetku  

a jeho následné rozdělení na úrovni národních výborů. 

Kritika a snahy o revizi se týkaly i dekretu č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických 

zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, na jehož základě bylo 

zřízeno postupně 24 mimořádných lidových soudů, které soudily činy trestné dle velkého 

retribučního dekretu, jak se také tento dekret nazýval.   

Rozporuplné názory a kritika provázely činnost MLS jednak v době jejich působení, 

ale tato názorová rozporuplnost přetrvala i do současnosti. Bezprecedentní činy prováděné 

nacistickým aparátem, ale i domácí kolaborací vyžadovaly revoluční koncepci v jejich 

potrestání. Zároveň zřízení MLS bylo důležité, aby byli váleční provinilci spravedlivě  

a institucionálně potrestáni a nebyli podrobeni živelné mstě, lynčování a popravám bez soudů, 

i když bezprostředně po skončení nacistické okupace k těmto situacím docházelo. Lidé v té 

době zažívali náhlé pocity mocenské převahy a v poválečném chaosu se stalo trestání viníků 

záminkou pro páchání dalších zločinů. 

Při hodnocení aplikační činnosti MLS je nutno zmínit její podmíněnost přijatým 

zákonným rámcem, který daroval soudu široké pravomoci, jež dle některých kritiků sváděly 

k nahodilosti a svévolnosti, kdy navíc zde chybělo druhoinstanční přezkoumání a judikatura. 

                                                 

97 KUKLÍK, Jan. Dekrety prezidenta republiky. In Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny  

a souvislosti. Praha : Historický ústav AV ČR, 1999, s. 50-51. 
98 PAVLÍČEK, Václav. Poválečné dekrety a zákon č. 115/1946 Sb. In MALÝ Karel, a Ladislav SOUKUP (ed). 

Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha : Karolinum, 2004, s. 829. 
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Kritika se snesla  

i na průběh přípravného řízení. Vyšetřující orgány si v četných případech zajišťovaly výpovědi 

psychickým i fyzickým násilím. Důkazní řízení bylo často založeno na dobrozdání institucí, 

které neměly potřebné informace a jejichž nezaujatost nebylo možné garantovat.99  

Za dobu působení MLS došlo veřejným žalobcům více než 130 000 trestních 

oznámení. Přístup k obžalovaným, ale i výše ukládaných trestů se v průběhu retribuce měnily. 

S postupem času a s uklidněním poválečné situace byl náhled na obžalované mírnější. Druhá 

vlna retribucí probíhala v roce 1948 a byla poznamenána silným politickým vlivem jak na 

vyšetřování, tak na soudní řízení.     

I přes výše zmíněné negativní hodnocení působení MLS se domnívám, že rozsudky 

MLS byly spravedlivým potrestáním pro mnohé, a to nejen nacistické zločince, ale  

i domácích provinilce, kteří nezůstali v dobách nejtěžších věrni Československu.  

Současně začleněním kapitoly o významné osobnosti české retribuce, a to  

o JUDr. Bohuslavovi Ečerovi, mám zato, že jsem vytvořila kontrast mezi charakterovými rysy 

této osoby, které nebyly zlomeny ani pod tlakem okolností, a charakterovými rysy těch zrádců 

a kolaborantů, kteří se podvolili režimu ve valné většině ani tak pod tlakem okolností, ale za 

účelem získání vlastního prospěchu. Současně část této práce o JUDr. Bohuslavovi Ečerovi 

přiblížila počátky a vývoj právní úpravy potrestání válečných zločinů, a to nejen našem území. 

Tuto část práce bych také vyzdvihla jako připomínku přístupu JUDr. Bohuslava Ečera k životu 

a k práci, ilustrovanou jeho prohlášením po jednom fyzickém napadení jeho osoby ze strany 

Němců: „To mi nevadilo. Hlavní věc je, že jsme prosadili potrestání hlavních zločinců.“100  

Na závěr bych dodala poučná slova předsedy okresního národního výboru Josefa 

Dvořáka, která vyřkl v souvislosti s prováděním retribuce na Jičínsku: „Přijde soud tvrdý, ale 

spravedlivý. Nebude to však soud ulice, ale soud národa. Uvědomme si včas, že lidská čest je 

nejcennějším statkem člověka. Kdo osočuje nevinného, hraje sám o svou čest. Ukažme v těchto 

chvílích, snad již dohasínajícího chaosu, že jsme hodni své veliké minulosti, i všech těch, kteří 

především pro ideály lidskosti položili životy. Odhalujme důsledně a nekompromisně ty, kteří 

se provinili, nezapomeňme však ani na okamžik hájit čest těch, kteří obstáli.“101   

                                                 

99 KOZÁK, Jiří. Činnost Mimořádného lidového soudu v Liberci 1945–1948. In MALÝ, Karel a Ladislav 

SOUKUP (ed). Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Praha : Karolinum, 2004, s. 597. 
100 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1946, s. 15–16. 
101 JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945-1948 na Královéhradecku. 

Praha : Prostor, 2008, s. 29-30. 
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Příloha č. 1: Počet zavedených národních správ dekretem č. 5/1945 Sb.102 

Národní správa byla na základě dekretu zavedena: 

- místními národními výbory do 4855 průmyslových podniků; 

- okresními národními výbory do 2740 průmyslových podniků; 

- zemskými národními výbory do 1250 průmyslových podniků; 

- ministerstvem průmyslu do 457 průmyslových podniků; 

- ministerstvem výživy do 580 podniků. 

 

  

                                                 

102 HLUŠIČKOVÁ, Růžena. Boj o průmyslové konfiskáty v Československu v letech 1945-1948. Praha : Záře, 

1983, s. 32. 
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SOkA Beroun, Fond ONVBe, karton č. 2537 
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