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Přílohy 

 

 

Příloha č. 1 – Zdenka Fantlová, foto (FANTLOVÁ, Z. Klid je síla, řek´tatínek) 
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Příloha č. 2 – Ukázky z dobového tisku (WWW.holocaust.cz)  
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Příloha č. 3 – Označování občanských legitimací Židů (WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 4 – Označování židovských obchodů (WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 5 – Označování vkladních knížek Židů (WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 6 – Zákaz vstupu Židů na plodinovou burzu v Praze 

(WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 7 – Omezení návštěvní doby pro Židy na úřadech ministerstva vnitra 

(WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 8 – Omezení návštěvní doby u peněžních ústavů pro Židy v Praze 

(WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 9 – Zákaz vstupu Židů do veřejných knihoven v Praze 

(WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 10 – Zpráva o omezení návštěvní doby pro Židy v ústřední knihovně 

hlavního města Prahy (WWW.holocaust.cz)  
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Příloha č. 11 – Zákaz vstupu Židů do muzeí, galerií, archivů, na výstavy 

(WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 12 – Omezení nákupní doby pro Židy v Praze (WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 13 – Zákaz vstupu a prodlévání Židů na vltavských březích v centru 

Prahy (WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 14 – Zákaz Židům měnit a vzdalovat se z obvodu trvalého bydliště 

(WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 15 – Omezení používání pouliční dráhy Židy v Praze 

(WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 16 – Příkaz k odevzdání řidičských průkazů Židů (WWW.holocaust.cz) 
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Příloha č. 17 – Zákaz výkonu lékařské praxe lékařům-neárijcům ve veřejných 

zdravotních orgánech (WWW.holocaust.cz) 
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Vláda protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle čl. II ústavního zákona 

zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:  

1.1 ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení  

§ 1.  

Žid ve smyslu tohoto nařízení jest:  

 kdo pochází od nejméně tří podle rasy úplně židovských prarodičů. Za úplně 

židovského se považuje prarodič bez dalších předpokladů, jestliže přísluší 

nebo příslušel k židovské náboženské společnosti;  

 za žida se též považuje úplně židovský míšenec, pocházející od dvou 

židovských prarodičů;  

o který dne 16. září 1935 náležel k židovské náboženské společnosti 

nebo po tomto dni do ní jest přijat,  

o který dne 16. září 1935 byl v manželství se židem nebo s ním po 

tomto dni do manželství vstoupí,  

o který pochází z manželství se židem [písm. a)] uzavřeného po dni 17. 

září 1935,  

o který pochází z nemanželského styku se židem [písm. a)] a byl 

narozen jako nemanželský po dni 31. července 1936.  

§ 2.  

Průkaz o tom, zda někdo je či není žid, lze podati také osvědčením, které vydá 

okresní úřad a v městech s vlastním statutem zemský úřad na podkladě úředních 

dokladů o původu.  

§ 3.  

Státní president může k návrhu vlády osobu, která je žide (§ 1), vyjmouti z dosahu 

tohoto nařízení.  

§ 4.  

(1) Židé nemohou, pokud dále není ustanoveno něco jiného, vykonávat žádnou 

funkci v soudnictví ani ve veřejné správě, s výjimkou funkcí náboženské organizace 

židovské. Zejména nemohou býti:  

 členy zastupitelských sborů ani orgány veřejných korporací nebo členy 

sborových orgánů takových korporací;  

 členy jiných sborů a komisí, zřízených pro výkon nebo pro podporu veřejné 

správy;  

 členy sborově organisovaných školských úřadů (orgánů);  

 zaměstnanci v činné službě u Protektorátu a jiných veřejnoprávních 

korporací a subjektů, uvedených v § 1, 25 a 26 vládního nařízení ze dne 21. 

prosince 1938, č. 379 Sb., o úpravě některých personálních poměrů ve 

veřejné správě;  

 učiteli ani soukromými docenty na vysokých školách;  
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 učiteli ani soukromými zaměstnanci na školách s právem veřejnosti, 

s výjimkou škol určených výhradně pro židy;  

 členy veřejných vědeckých ústavů, učených společností a jiných veřejných 

institucí povahy vědecké;  

 soudci laiky, přísedícími soudu patentního, přísedícími soudů pracovních, 

přísedícími nebo členy soudů rozhodčích, porotci, přísedícími soudů 

kmetských nebo soudů mládeže;  

 notáři (kandidáty notářství), přísežnými tlumočníky, soudními nebo 

úředními znalci, veřejnými poručníky, správci konkursní podstaty, 

vyrovnacími nebo vnucenými správci, ani poručníky nebo opatrovníky, 

nejde-li o poručnictví nebo opatrovnictví týkající se židů nebo organizací 

a zařízení, které sledují výhradně nebo převážně zájmy židů;  

 civilními techniky ani úředně oprávněnými báňskými inženýry  

 bursovními sensály.  

(2) Židé nemohou, pokud déle není ustanoveno něco jiného býti:  

 advokáty (kandidáty advokacie), obhájci ve věcech trestních, ani patentními 

zástupci (kandidáty patentního zastupitelství);  

 lékaři, veterináři ani lékárníky;  

 výkonnými umělci v ústavech a podnicích provozujících umění (jako 

v divadlech, filmových podnicích), ani vedoucími činiteli ve správě 

takových ústavů a podniků, ani členy správních a dozorčích orgánů 

takových ústavů a podniků;  

 redaktory periodických tiskopisů, s výjimkou periodických tiskopisů 

určených pro židy a jako takové značených.  

(3) Židé se nesmějí zúčastniti politického života, ani býti členy spolků a jiných 

korporací společenského, kulturního a hospodářského života. Tím není dotčena 

jejich účast v nucených organizacích, v útvarech provozujících obchody a ve 

spolcích a jiných korporacích určených pro židy a jako takové označených.  

§ 5.  

(1) Zaměstnanci židé v činné službě nebo na dovolené s čekatelným (čekaným) 

v Protektorátu a jiných veřejnoprávních korporací uvedených v § 1 vl. nař. č. 

379/1938 Sb., kteří jsou účastni veřejného pensijního zaopatření, přeloží se z moci 

úřední do trvalé výslužby. Služební poměr čekatelů židů se zruší; při tom obdrží 

takový čekatel odbytné ve výši jednoměsíčního platu (mzdy).  

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí přiměřeně pro zaměstnance v trvalém 

služebním poměru, na jejichž zaměstnavatele se vztahuje ustanovení § 25 vl. nař. č. 

379/1938 Sb.  

(3) Služební poměr smluvních zaměstnanců židů u zaměstnavatelů uvedených v § 4, 

odst. 1, č. 4 se zruší výpovědí.  

(4) Opatření podle odstavců 1, 2 a 8 buďtež učiněna nejpozději do tří měsíců ode 

dne vyhlášení tohoto nařízení.  
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§ 6.  

(1) Pokud nejsou ustanovení zvláštní, budou židé, kteří dosud vykonávají některou 

funkci uvedenou v § 4, vyloučeni z této funkce úřadem Protektorátu, kterému 

přísluší přímý dozor nad takovou funkcí anebo nad korporací, organizací nebo 

jiným zařízením, kde se taková funkce vykonává, a není-li takového úřadu, 

ústředním úřadem, do jehož oboru taková funkce náleží; ústřední úřad může svěřiti 

podřízeným úřadům, aby samy vydávaly potřebná rozhodnutí. Úřadu, který rozhodl 

o vyloučení z funkce, přísluší jmenovati nového funkcionáře.(2) Ustanovení 

předchozího odstave platí přiměřeně o jiné činnosti nebo účasti uvedené v § 4, 

nejde-li o činnost v pracovním poměru.  

1.2 ČÁST DRUHÁ. Zvláštní ustanovení o obmezení židů v některých odvětvích 

veřejného života.  

1.3 Vyloučení židů z advokacie, z úřadu notářského, z obhájcovství ve věcech 

trestních a z patentního zastupitelství.  

§ 7  

(1) Výbory advokátních komor nařídí výmaz advokátů židů ze seznamů advokátů 

a výmaz kandidátů advokacie židů ze seznamů kandidátů advokacie.  

(2) Před nařízením výmazu vyzve výbor advokátní komory všechny advokáty 

(kandidáty advokacie) v seznamech zapsané, pokud se tak již nestalo, aby se lhůty 

nejméně osmi dnů sdělili písemně skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda jsou 

židé či nikoli; podle potřeby jim uloží, aby mu v přiměřené lhůtě předložili 

příslušné doklady.  

(3) Proti rozhodnutí výboru advokátní komory, že se advokát (kandidát advokacie) 

ze seznamu vymazuje, může advokát (kandidát advokacie) podati u výboru 

advokátní komory do patnácti dnů po doručení námitky, že není žid. O námitkách , 

které mají účinek odkladný, rozhoduje ministerstvo spravedlnosti.  

(4) Advokáti (kandidáti advokacie), kteří vyli vymazáni ze seznamů podle odstavce 

1, nesmějí obstarávati cizí právní záležitosti, zejména zastupovati pře soudem nebo 

mimo soud a udíleti právní porady; to neplatí pro obstarávání věcí jejich manželek 

a jejich nezletilých dětí, pokud není předepsáno zastoupení advokátem.  

§ 8  

(1) Substituti, kteří byli advokátům židům ustanoveni v zájmu veřejném výbory 

advokátních komor po dni 15. března 1939, učiní potřebné opatření pro likvidaci 

advokátních kanceláří advokátů židů.  

(2) Substitut je zproštěn povinnosti podle ustanovení § 12, odst. 4 advokátního řádu, 

jestliže vybídl stranu doporučeným dopisem na poslední jemu známou adresu, aby 

spisy do lhůty šesti měsíců převzala, a strana spisy v dané lhůtě nepřevzala, nebo, 

nebylo-li vybídnutí doručitelné, jakmile uplynul jeden rok ode dne, kdy byl dopis 

vrácen nedoručitelný.  
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§ 9  

(1) Stane-li se v občanské věci právní advokát zastupující stranu v důsledku 

opatření podle tohoto nařízení nezpůsobilým k dalšímu zastupování strany, 

přerušují se také řízení, ve kterých není předepsáno zastoupení advokátem.  

(2) K přerušení nedojde, jestliže ve věci zastupuje stranu substitut dříve ustavený (§ 

8) nebo jestliže advokát byl mezitím již ustanoven židovským právním zástupcem, 

pokud jako takový jest oprávněn stranu dále zastupovati.  

§ 10  

Straně, již bylo v občanských právních věcech, ve věcech trestních nebo ve věcech 

správních zabráněno dostaviti se včas k roku nebo včasně vykonati úkon lhůtou 

vázaný pro opatření učiněná posle tohoto nařízení, budiž povoleno navrácení 

k předešlému stavu, a to i tam, kde podle zákona je navrácení k předešlému stavu 

vyloučeno. V těchto případech není strana povinna nahraditi odpůrci útraty řízení 

o navrácení k předešlému stavu. Lhůta k žádosti o navrácení k předešlému stavu 

počne běžeti přede dnem vyhlášení tohoto nařízení. Není-li lhůta k žádosti 

o navrácení k předešlému stavu ustanovena, činí čtrnáct dnů.  

§ 11  

Dojde-li pro vyloučení advokáta žida z advokacie ke změně v osobě právního 

zástupce, není povinen odpůrce strany zastoupené dosud advokátem židem, je-li 

stanovena jeho povinnost k náhradě útrat řízení, nahraditi to, oč se útraty zvýšili 

změnou právního zástupce.  

§ 12  

(1) Židé, kteří byli advokáty a byli vymazáni ze seznamu advokátů podle § 7, 

a kandidáti židovského právního zastupitelství, kteří vyhovují předepsaným 

podmínkám (§ 15), mohou býti ustanoveni židovskými právními zástupci.  

(2) Židé, kteří byli kandidáty advokacie a byli vymazáni ze seznamu kandidátů 

advokacie podle § 7, a židé, kteří vyhovují podmínkám předepsaným pro zápis do 

seznamu kandidátů advokacie, mohou býti připuštěni k přípravné praksi židovského 

právního zastupitelství.  

(3) Židovští právní zástupci (kandidáti židovského právního zastupitelství) mohou 

býti ustanoveni (připuštěni) podle potřeby, nejvýše v počtu dvou procent počtu 

advokátů (kandidátů advokacie), zapsaných v den vyhlášení tohoto nařízení 

v seznamech advokátních komor v Praze a v Brně.  

(4) Nejvýše přípustný počet židovských právních zástupců a kandidátů židovského 

právního zastupitelství může býti vládním nařízením vždy nejméně po třech letech 

podle současných poměrů nově upraven.  
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§ 13  

(1) Židovské právní zástupce ustanovuje a sídla jim určuje a kandidáty židovského 

právního zastupitelství k přípravné praksi připouští ministerstvo spravedlnosti 

k návrhu presidenta vrchního soudu. Žádosti jest podávati u presidia vrchního 

soudu.  

(2) Při svém návrhu řídí se president vrchního soudu veřejným zájmem, zejména 

zájmem, aby židovský právní zástupce (kandidát židovského právního 

zastupitelství) poskytoval v každém směru záruku řádného výkonu povolání; při 

prvních návrzích, učiněných podle tohoto nařízení, přihlédne president vrchního 

soudu především k žadatelům, kteří vyli ze seznamů advokátů (kandidátů 

advokacie) vymazáni, a k jejich majetkovým a rodinným poměrům.  

§ 14  

Židovští právní zástupci smějí obstarávati toliko právní věci židů a organizací nebo 

zařízení, které sledují výhradně nebo převážně zájmy židů; zvláště smějí toliko pro 

ně sepisovati podání a zastupovati je před soudy nebo mimo soud a je obhajovati.  

§ 15  

(1) Židovští právní zástupci a kandidáti židovského právního zastupitelství 

podléhají dozoru presidenta krajského soudu a presidenta vrchního soudu svého 

působiště a ministerstva spravedlnosti.  

(2) Židovský právní zástupce (kandidát židovského právního zastupitelství) je 

povinen užívati tohoto názvu.  

(3) Židovští právní zástupci se zapisují do seznamů židovských právních zástupců 

a kandidáti židovského právního zastupitelství do seznamů kandidátů židovského 

právního zastupitelství, které se vedou u presidií vrchních soudů.  

(4) Kandidáti židovského právního zastupitelství může býti ustanoven židovským 

právním zástupcem, jestliže vedle ostatních náležitostí požadovaných platnými 

předpisy pro zápis do seznamu u židovského právního zástupce; do této prakse se 

započítává i jiná dosud započitatelná právní prakse, pokud byla vykonána před 

účinností tohoto nařízení.  

(5) Pokud toto nařízení neustanovuje jinak, platí pro židovské právní zástupce 

a kandidáty židovského právního zastupitelství přiměřené předpisy platné pro 

advokáty a kandidáty advokacie, s výjimkou předpisů o jejich poměru k advokátní 

komoře.  

§ 16  

(1) Ministerstvo spravedlnosti zbaví notáře židy jejich úřadu do tří měsíců ode dne 

vyhlášení tohoto nařízení. Ministerstvo spravedlnosti může však z důvodů 

zvláštního zřetele hodných ponechati notáře žida v jeho úřadě, po případě na dobu 

obmezenou.  
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(2) Kandidáti notářství židé vyloučí se z přípravné prakse notářské koncem druhého 

kalendářního čtvrtletí následujícího po dnu vyhlášení tohoto nařízení.  

§ 17  

(1) President vrchního soudu nařídí výmaz obhájců židů ze seznamu obhájců ve 

věcech trestních, a to, je-li obhájce advokátem, jakmile dojde předepsané oznámení 

výboru advokátní komory o pravoplatném výmazu advokáta ze seznamu advokátů, 

a není-li obhájce advokátem, do tří měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.  

(2) Proto rozhodnutí presidenta vrchního soudu, že se obhájce žid vymazuje ze 

seznamu obhájců ve věcech trestních, může podati obhájce, který není advokátem, 

námitky u presidenta vrchního soudu. Jinak platí obdobně ustanovení § 7, odst. 3.  

(3) Na obhájce ve věcech trestních, kteří byli vymazáni ze seznamu podle odstavce 

1, buď obdobně užito ustanovení § 7, odst. 4.  

§ 18  

Jde-li o osoby, na něž se vztahují ustanovení § 7, 16 a 17, nebudiž déle 

rozhodováno o opatřeních podle ustanovení § 1, odst. 1 a 2, § 2, odst. 1 a § 8 

opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 284 Sb., o prozatímní úpravě 

některých otázek týkajících se advokacie, ani o opatřeních podle ustanovení § 3, 1. 

věty 2 opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 285 Sb., kterým se 

mění některá ustanovení o notářských komorách a notářích, ani i opatřeních podle § 

2 a 4 vládních nařízení ze dne 4. listopadu 1938, č. 265 Sb., o dočasných omezeních 

v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.  

§ 19  

Dnem, kterým jsou advokáti, kandidáti advokacie, notáři a kandidáti notářství 

vyloučeni podle tohoto nařízení z výkonu povolání, budiž kárné řízení proti nim 

vedené a pravoplatně neukončené zastaveno. Pravoplatné kárné nálezy, jimiž byla 

osoba taková odsouzena ke kárnému trestu pokuty a k náhradě nákladů řízení, 

buďtež vykonány; kárná rada, pokud jde o advokáty a kandidáty advokacie, a kárný 

senát vrchního soudu, pokud jde o notáře a kandidáty notářství, může však k žádosti 

s ohledem na majetkové a výdělečné poměra advokáta, kandidáta advokacie, notáře 

nebo kandidáta notářství upustiti od výkonu pravoplatného nálezu nebo uloženou 

pokutu přiměřeně snížiti. Proti tomuto rozhodnutí není opravného prostředku.  

§ 20  

(1) Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností nařídí výmaz patentních zástupců 

židů ze seznamu do tří měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.  

(2) Kandidáti patentního zastupitelství židé se vylučují z této prakse koncem 

druhého kalendářního čtvrtletí následujícího po dnu vyhlášení tohoto zařízení.  
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1.4 Vyloučení židů z oprávnění civilního technika a úředně oprávněného 

báňského inženýra  

§ 21  

(1) Dosavadním civilním technikům židům odejme udělené oprávnění zemský úřad 

a dosavadní úředně oprávněným báňským inženýrům báňské hejtmanství do tří 

měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení. Ministerstvo veřejných prací může však 

z důvodů zvláštního zřetele hodných ponechati civilnímu techniku židovi (úředně 

oprávněnému báňskému inženýru židovi) oprávnění, po případě na dobu 

obmezenou.  

(2) Inženýrská komora jest povinna sděliti neprodleně příslušnému úřadu 

skutečnosti rozhodné pro opatření podle odstavce 1. Ustanovení § 7, odst. 2 platí tu 

přiměřeně.  

§ 22  

(1) Pro práce již zadané a posud nedokončené ustanoví inženýrská komora 

civilnímu techniku (úředně oprávněnému báňskému inženýru), jemuž oprávnění 

bylo odňato podle § 21, substituta z řad civilních techniků (úředně oprávněných 

báňských inženýrů), aby tyto práce dokončil na účet toho, jehož oprávnění zaniklo. 

Substitut je podroben dozoru inženýrské komory.  

(2) Substitut má nárok na přiměřenou odměnu; nedojde-li o ní d dohodě, určí ji 

inženýrská komora.  

1.5 Vyloučení židů z výkonu lékařské prakse.  

§ 23  

(1) Ministerstvo sociální a zdravotní správy odejme židům, kteří v den vyhlášení 

tohoto nařízení vykonávají lékařskou praksi, právo k výkonu prakse.  

(2) Za tím účelem vyzve na pokyn ministerstva sociální a zdravotní správy komorní 

rada lékařské komory všechny členy komory, aby jí, pokud se tak již nestalo, sděliti 

do lhůty nejméně osmi dnů písemně skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda jsou 

židé či nikoli; podle potřeby jim uloží, aby jí v přiměřené lhůtě předložili příslušné 

doklady.  

§ 24  

(1) Židy, kteří vykonávali lékařskou praksi a kterým bylo právo k výkonu prakse 

odňato podle § 23, jakož i jiné židy, kteří vyhovují podmínkám pro výkon lékařské 

prakse, může ministerstvo sociální a zdravotní správy připustiti k výkonu lékařské 

prakse pro židy a určí jim sídlo. Rozhodujíc o připuštění, řídí se ministerstvo 

veřejným zájmem, zejména zájmem, aby židovský lékař poskytoval k každém 

směru záruku řádného výkonu povolání, a přihlíží především k žadatelům, kterým 

bylo právo k výkonu lékařské prakse odňato, a k jejich majetkovým a rodinným 

poměrům.  
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(2) K výkonu lékařské prakse pro židy mohou býti připuštěni židé nejvýše v počtu 

dvou procent počtu lékařů, oprávněných v den vyhlášení tohoto nařízení k výkonu 

lékařské prakse.  

(3) Nejvyšší přípustný počet židovských lékařů může býti vládním nařízením vždy 

nejméně pro třech letech podle současných poměrů nově upraven.  

(4) Ministerstvo sociální a zdravotní správy může, vyžadují-li toho zvláštní zájmy 

zdravotní péče, připustiti i další židovské lékaře k výkonu prakse, po případě na 

dobu obmezenou.  

(5) Lékaři židé, kterým bylo právo k výkonu prakse odňato, mohou, dokud stav 

nemocného nedopouští, aby jeho ošetřování bylo přenecháno lékaři jinému, 

nemocného dále ošetřovati.  

§ 25  

Židovští lékaři smějí ošetřovati toliko židy, jinak jen členy své rodiny.  

§ 26  

(1) Židovští lékaři podléhají dozoru okresního a zemského úřadu svého působiště 

a ministerstva sociální a zdravotní správy.  

(2) Židovský lékař je povinen užívati tohoto názvu.  

(3) Židovští lékaři nemohou býti členy lékařské komory a zapisují se do seznamu 

židovských lékařů, vedeného ministerstvem sociální a zdravotní správy.  

(4) Pokud toto nařízení neustanovuje jinak, platí pro židovské lékaře přiměřeně 

předpisy platné pro lékaře, s výjimkou předpisů o jejich poměru k lékařské komoře.  

1.6 Vyloučení židů z výkonu veterinářské prakse  

§ 27  

(1) Ministerstvo zemědělství odejme židům, kteří v den vyhlášení tohoto nařízení 

vykonávají veterinářskou praksi, právo k výkonu prakse.  

(2) Za tím účelem vyzve na pokyn ministerstva zemědělství předsednictvo 

zvěrolékařské komory všechny členy komory, aby jí, pokud se tak již nestalo, 

sděliti do lhůty nejméně osmi dnů písemně skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda 

jsou židé či nikoli; podle potřeby jim uloží, aby ji v přiměřené lhůtě předložili 

příslušné doklady.  

§ 28  

(1) Židy, kteří vykonávali veterinářskou praksi a kterým bylo právo k výkonu 

prakse odňato podle § 27, jakož i jiné židy, kteří vyhovují podmínkám pro výkon 

veterinářské prakse, může ministerstvo zemědělství připustiti k výkonu veterinářské 
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prakse a určí jím sídlo. Rozhodujíc o připuštění, řídí se ministerstvo veřejným 

zájmem, zejména zájmem, aby židovský veterinář poskytoval v každém směru 

záruku řádného výkonu povolání, a přihlíží především k žadatelům, kterým bylo 

právo k výkonu veterinářské prakse odňato, a k jejich majetkovým a rodinným 

poměrům.  

(2) K výkonu veterinářské prakse mohou býti připuštěni židé nejvýše v počtu svou 

procent počtu veterinářů oprávněných v den vyhlášení tohoto nařízení k výkonu 

veterinářské prakse.  

(3) Nejvyšší přípustný počet židovských veterinářů může býti vládním nařízením 

vždy nejméně po třech letech podle současných poměrů navo upraven.  

(4) Ministerstvo zemědělství může, vyžadují-li toho zvláštní zájmy veterinářské, 

připustiti i další židovské veterináře k výkonu prakse, po případě na dobu 

obmezenou.  

§ 29  

(1) Židovští veterináři podléhají dozoru okrasního a zemského úřadu působiště 

a ministerstva zemědělství.  

(2) Židovský veterinář je povinen užívati tohoto názvu.  

(3) Židovští veterináři nemohou býti členy zvěrolékařské komory a zapisují se do 

seznamu veterinářů vedeného ministerstvem zemědělství.  

(4) Pokud toto nařízení neustanovuje jinak, paltí pro židovské veterináře přiměřeně 

předpisy platné pro veterináře, s výjimkou předpisů o jejich poměru k zvěrolékařské 

komoře.  

1.7 ČÁST TŘETÍ. Ustanovení společná.  

1.8 Ustanovení trestní.  

§ 30  

Přestupky tohoto nařízení, jakož i prováděcích předpisů a příkazů a zákazů na 

základě nich vydaných trestá - bez újmy soudního stíhání - okresní úřad se zřetelem 

na míru zavinění pokutou do 100.000 K nebo vězením do šesti měsíců. Byla-li 

uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti uložen zároveň náhradní trest 

vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě, na čin stanovené.  

§ 31  

Pro přestupek tohoto nařízení bude potrestán také ten, kdo o skutečnostech 

rozhodných pro posouzení, zda on sám či někdo jiný je žid, učiní vědomě nesprávné 

údaje, aby mařil účinky tohoto nařízení.  

1.9 Ustanovení závěrečná  
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§ 32  

Opatření učiněná před vyhlášením tohoto nařízení, pokud odpovídají jeho zásadám, 

zůstávají nedotčena. Tato opatření jakož i opatření podle tohoto nařízení učiněná 

nezakládají nárok na náhradu škody.  

§ 33  

Toto nařízení nebývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.  

Dr. Hácha v. r.  

Ing. Eliáš v. r.  

Ježek v. r.  

Dr. Kalfus v. r.  

Dr. Kapras v. r.  

Dr. Krejčí v. r.  

Dr. Kratochvíl v. r.  

Dr. Havelka v. r.  

Čipera v. r.  

Bubna v. r.  

Dr. Klumpar v. r.  

 

 

Příloha č. 18 – Vládní nařízení ze dne 4. července o právním postavení Židů ve 

veřejném životě (WWW.holocaust.cz)  
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Na základě nařízení o policejních nařízeních říšských ministrů ze dne 14. listopadu 

1938 (Říšský zák. I., str. 1582) a nařízení o právu vydávati právní předpisy 

v protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. června 1939 (Říšský zák. I., str. 1039) se 

v dohodě s říšským protektorem v Čechách a na Moravě nařizuje:  

§ 1  

(1) Židům (§ 5 Prvního nařízení k zákonu o říšském občanství ze dne 14. listopadu 

1935 - Říšský zák. I., str. 1333), kteří dovršili šestý rok života, je zakázáno 

ukazovati se na veřejnosti bez židovské hvězdy.  

(2) Židovská hvězda pozůstává ze šesticípé hvězdy velikosti dlaně, černě vytažené, 

ze žluté látky s černým nápisem Jude. Budiž nošena viditelně pevně přišita na levé 

náprsní straně části oděvu.  

§ 2  

Židům jest zakázáno,  

 obvod obce jejich bydliště opouštěti, nemají-li u sebe písemné dovolení 

místního policejního úřadu;  

 nositi řády, čestné znaky a jinaké odznaky.  

§ 3  

§ § 1 a 2 se nepoužije  

 na židovského manžela žijícího ve smíšeném manželství, pokud jsou zde 

z manželství potomci a tito neplatí za Židy, a to ani tehdy, když manželství 

již nestává nebo jediný syn padl v přítomné válce;  

 na židovskou manželku při bezdětném manželství po dobu trvání 

manželství.  

§ 4  

(1) Kdo jedná proti zákazu § § 1 a 2 úmyslně nebo z nedbalosti, bude potrestán 

peněžitým trestem až do 150 ŘM nebo vazbou až do šesti týdnů.  

(2) Policejní bezpečnostní opatření jdoucí dále jakož i trestní předpisy, podle nichž 

provinění propadá vyššímu trestu, zůstávají nedotčeny.  

§ 5  

Policejní nařízení platí též v protektorátu Čechy a Morava s tím, že říšský protektor 

v Čechách a na Moravě může přizpůsobiti předpis § 2, písm. a) místním poměrům 

v protektorátu Čechy a Morava.  

§ 6  

Policejní nařízení nabývá platnosti 14 dní po jeho vyhlášení.  
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V Berlíně dne 1. září 1941.  

Říšský ministr vnitra  

Z rozkazu  

Heydrich  

Říšský zák. I., str. 547., 5. 9. 1941, v Protektorátu publikováno ve Věstníku říšského 

protektora, č. 44/1941, s. 497.  

 

Příloha č. 19 – Policejní nařízení o označování Židů ze dne 1. září 1941 

(WWW.holocaust.cz) 
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Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského 

protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, Věstn. str. 604, kterým 

se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. 

prosince 1938, č. 330 Sb., ve znění nařízení ze dne 27. února 1942, str. 42:  

§ 1  

(1) Žid ve smyslu tohoto nařízení jest, kdo pochází od nejméně tří podle rasy úplně 

židovských prarodičů.  

(2) Za žida se též považuje židovský míšenec protektorátní příslušnosti pocházející 

od dvou úplně židovských prarodičů, který  

 dne 16. září 1935 náležel k židovské náboženské společnosti nebo po tomto 

dni do ní jest přijat,  

 dne 16. září 1935 byl v manželství se židem nebo s ním po tomto dni do 

manželství vstoupí,  

 pochází z manželství se židem ve smyslu odstavce 1, uzavřeného po dni 17. 

září 1935,  

 pochází z nemanželského styku se židem ve smyslu odstavce 1 a byl 

narozen jako nemanželský po dni 31. července 1936  

(3) Židovským míšencem ve smyslu tohoto nařízení jest, kdo pochází od jednoho 

nebo od dvou podle rasy úplně židovských prarodičů, jestliže se nepovažuje za žida 

podle odstavce 2.  

(4) Za úplně židovského se považuje prarodič bez dalších předpokladů, jestliže 

příslušel k židovské náboženské společnosti.  

1.10 Manželství židů a židovských míšenců.  

§ 2  

(1) K doplnění říšských právních předpisů o zákazech manželství pro přimíšení 

cizorodé krve (§ 1 zákona na ochranu německé krve a německé cti, § 2 až 4 a § 6 

prvního a § 3 třetího nařízení k provedení tohoto zákona) se ustanovuje:  

 Zakázáno jest uzavříti manželství mezi židem a protektorátním 

příslušníkem, který není žid nebo židovský míšenec s dvěma úplně 

židovskými prarodiči.  

 Židovští míšenci protektorátní příslušnosti se dvěma úplně židovskými 

prarodiči potřebují k uzavření manželství s protektorátním příslušníkem, 

který není žid nebo židovský míšenec s dvěma úplně židovskými prarodiči, 

povolení ministerstva vnitra.  

 Manželství se nemá uzavírati mezi míšenci protektorátní příslušnosti, kteří 

mají pouze jednoho úplně židovského prarodiče.  

(2) Manželství uzavřené proti zákazu odstavce 1, č. 1 jest neplatné, a to i tehdy, 

uzavřelo-li se v cizině, aby se toto nařízení obešlo. Neplatnost jest vyšetřiti z úřední 

povinnosti.  
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§ 3  

(1) Snoubenci jsou povinni prohlásiti písemně před sňatkovým úřadem, že tu není 

překážek manželství podle říšských právních předpisů nebo podle § 2 tohoto 

nařízení a po případě na jeho vyzvání to prokázati.  

(2) Jsou-li tu překážky, nesmí sňatkový úřad přijmouti prohlášení přivolení 

k manželství.  

§ 4  

Zůstavitel, který je protektorátní příslušník a není žid nebo židovský míšenec 

s dvěma úplně židovskými prarodiči, může vyděditi potomka, který je protektorátní 

příslušník a není žid nebo židovský míšenec s dvěma úplně židovskými prarodiči, 

jestliže tento uzavřel manželství proti ustanovením 2, odst. 1, č.1 nebo 2 tohoto 

nařízení nebo proti obdobným říšským právním ustanovením  

§ 5  

1.11 Mimomanželský styk.  

Zakázán jest mimomanželský pohlavní styk mezi židem a protektorátním 

příslušníkem, který není žid židovský míšenec s dvěma úplně židovskými prarodiči.  

§ 6  

1.12 Zaměstnávání žen v židovské domácnosti.  

(1) V domácnosti, ve které je dospělý židovský muž přednostou domácnosti nebo 

přísluší k domáckému společenství, nesmí býti zaměstnávána protektorátní 

příslušnice mladší 45 let, která není židovka nebo židovská míšenka.  

(2) V domácnosti je zaměstnán, kdo jest zaměstnán každodenními pracemi 

v domácnosti nebo jinými každodenními pracemi souvisejícími s domácností.  

(3) Protektorátní příslušnice, která není židovka nebo židovská míšenka a v den 

vyhlášení tohoto nařízení jest zaměstnána v židovské domácnosti (odstavec 1), 

může zůstati ve svém dosavadním pracovním poměru, jestliže dovrší 35 . rok věku 

do dne, kdy ustanovení tohoto paragrafu nabudou účinnosti.  

(4) Těchto ustanovení se nepoužije na domácnost cizích státních příslušníků, kteří 

se v Protektorátu zdržují jen přechodně.  

§ 7  

1.13 Užívání vlajek.  

Židům jest zakázáno vztyčovati protektorátní vlajky, jakož i ukazovati protektorátní 

barvy.  
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§ 8  

1.14 Trestní ustanovení.  

(1) Kdo jedná proti tomuto zákazu § 2, odst.1, č. 1, bude potrestán pro zločin od 

roku do 15 let.  

(2) Muž, který jedná proti tomuto zákazu § 5, bude potrestán pro přečin tuhým 

vězením do 5 let nebo pro zločin žalářem od 1 roku do 15 let, podle okolností, za 

kterých byl trestný čin spáchán. Zúčastněná žena nemůže bytí potrestána pro 

účastenství nebo nadržování, ani pro zatajování nebo křivou nepřísežnou výpověď 

před soudem nebo před správním úřadem.  

(3) Kdo jedná proti ustanovením $ 7, bude potrestán pro přečin tuhým vězením do 1 

roku a peněžitým trestem do 100.000 korun nebo některým z těchto obou trestů. 

Stejně bude potrestán zaměstnavatel, který přestoupí zákaz § 6.  

§ 9  

1.15 Policejní opatření proti židům.  

(1) Ministerstvo vnitra a politické úřady jemu podřízené jsou povinny bdíti nad tím, 

aby veřejný pořádek, klid a bezpečnost, jakož I veřejná mravnost nebyly 

ohrožovány stykem židů s ostatním obyvatelstvem. Mají po této stránce odvraceti 

všeliké nebezpečenství a odstraňovati nastalé poruchy i podle čl. 3, odst. 1 zákona 

za dne 14. července 1927, č. 125 Sb., o organisaci politické správy.  

(2) Při provádění úkolů vypočtených v odstavci 1 mohou ministerstvo vnitra 

a politické úřady jemu podřízené vydávati také zákazy a omezení ve styku židů 

a statním obyvatelstvem.  

§ 10  

1.16 Ustanovení společná a závěrečná.  

Pokud se ustanovení tohoto nařízení a předpisy podle něho vydané vztahují na 

příslušníky Protektorátu, jest jich použíti jako na osoby bez státní příslušnosti, které 

mají své bydliště nebo pobyt na území Protektorátu Čechy a Morava nebo na 

ostatním říšském území. Na osoby bez státní příslušnosti, které mají své bydliště 

nebo pobyt v cizině, vztahují se tyto předpisy jen tehdy, jestliže osoby ty byly dříve 

protektorátními příslušníky.  

§ 11  

K trestnímu stíhání cizího státního příslušníka je třeba souhlasu ministrů 

spravedlnosti a vnitra.  

§ 12  

Toto nařízení se nepoužije na případy upravené říšským právem.  
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§ 13  

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení § 6 však teprve prvním 

dnem čtvrtého kalendářního měsíce po dni vyhlášení. Nařízení provede ministr 

vnitra v dohodě s ministrem spravedlnosti.  

Státní president:Dr. Hácha v. r.  

Předseda vlády a ministrspravedlnosti:Dr. Krejčí v. r.  

Ministr vnitra:Bienert v. r.  

 

Příloha č. 20 – Vládní nařízení ze dne 7. března 1942, kterým se vydávají další 

předpisy o židech a židovských míšencích. (WWW.holocaust.cz) 
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Zákon o říšském občanství  

§ 1  

(1) Státním příslušníkem je ten, kdo náleží do ochranného svazku Německé říše a je 

jí za to zvláště zavázán.  

(2) Státní příslušnost se získá podle ustanovení zákona o říšské a státní příslušnosti.  

§ 2  

(1) Říšským občanem jest pouze státní příslušník německé nebo příbuzné krve, 

který dokazuje svým chováním, že je ochoten a schopen věrně sloužit německému 

národu a říši.  

(2) Říšského občanství se nabývá propůjčením listiny o říšském občanství.  

(3) Říšský občan je jediným nositelem v zákonech stanovených plných politických 

práv.  

 

První prováděcí nařízení k zákonu o říšském občanství  

§ 2 (2) Židovským míšencem je ten, kdo pochází od jednoho nebo dvou prarodičů, 

podle rasy plně židovských, není-li podle § 5, odst. 2, židem. Za plně židovského se 

bez dalšího pokládá prarodič, když příslušel k židovskému náboženskému 

společenství.  

§5 (1) Židem je ten, kdo pochází při nejmenším od tří prarodičů, podle rasy plně 

židovských. Platí (tu) § 2, odst. 2, věta 2.  

(2) Za žida se také pokládá státní příslušník, je-li židovským míšencem, 

pocházejícím od dvou plně židovských prarodičů,  

a) když v době vydání zákona příslušel k židovskému náboženskému společenství 

nebo potom do něho byl přijat,  

b) když v době vydání zákona byl v manželství se židem nebo potom do něho 

vstoupil,  

c) když pochází z manželství se židem ve smyslu odstavce 1, jestliže bylo toto 

manželství uzavřeno za účinnosti zákona o ochraně německé krve a německé cti ze 

dne 15. září 1935,  

d) když pochází z mimomanželského styku se židem ve smyslu odstavce 1 a narodil 

se nemanželsky po dni 31. července 1936.  
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Zákon o ochraně německé krve a německé cti  

Proniknut poznáním, že čistota německé krve je předpokladem další existence 

německého lidu, a prodchnut neochvějnou vůlí, zabezpečiti německý národ pro 

všechnu budoucnost, usnesl se říšský sněm jednohlasně na následujícím zákoně, 

který se tímto vyhlašuje:  

§ 1  

(1) Sňatky mezi židy a státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve 

jsou zakázány. Manželství uzavřená proti tomuto zákonu jsou neplatná, i když byla 

k obcházení zákona uzavřena v cizině.  

(2) Žalobu na prohlášení manželství za neplatné může podat pouze státní návladní.  

§ 2  

Mimomanželský styk mezi židy a státními příslušníky německé nebo druhově 

příbuzné krve je zakázán.  

§ 3  

Židé nesmějí ve své domácnosti zaměstnávat státní příslušníky německé nebo 

druhově příbuzné krve mladší 45 let.  

§ 4  

(1) Židům se zakazuje vztyčovat říšské a národní vlajky a užívání říšských barev.  

(2) Užívati židovských barev je jim naproti tomu dovoleno. Výkon těchto oprávnění 

je pod státní ochranou.  

§ 5  

(1) Kdo jedná proti zákazu § 1, bude potrestán káznicí.  

(2) Muž, který jedná proti zákazu § 2, bude potrestán vězením nebo káznicí.  

(3) Kdo jedná proti ustanovení §§ 3 nebo 4, bude potrestán vězením až do jednoho 

roku a peněžitou pokutou, nebo jedním z těchto trestů.  

 

Příloha č. 21 – Norimberské zákony 
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Příloha č. 22 – Josefa Ecksteinová, odvolání proti trestnímu nálezu ze dne 4. dubna 

1941 (WWW.nasinebocizi.cz)  
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Příloha č. 23 – Allinová, Holubová, Mislap, policejní záznam 

(WWW.nasinebocizi.cz) 
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Příloha č. 24 – Rudolf Eben, policejní záznam (WWW.nasinebocizi.cz) 

 


