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Úvod 

 O otázce odsunu sudetských Němců z českého pohraničí bylo již mnoho vyřčeno a 

napsáno. Existuje řada publikací, domácích i zahraničích, které se zabývají tímto problémem, 

ať z pohledu historického, právního či morálního. Na jedné straně se objevují názory 

ospravedlňující přesídlení německého obyvatelstva i mezinárodní úpravu, na jejímž základě 

byl transfer proveden, na druhé straně se však setkáváme i s odsuzováním aktu odsunu a 

neakceptací mezinárodní dohody. Významné osobnosti a kapacity v oboru právní vědy i 

historie se často střetávají v diskuzích na toto téma. Podle mého soudu je potřebné, snad i 

nutné, o tom diskutovat. I proto jsem se rozhodla psát diplomovou práci na téma „Právní 

aspekty odsunu českých Němců.“ Jde o kontroverzní téma. Otázku, na kterou neexistuje 

jednoznačná odpověď. Dalším důvodem, proč jsem volila právě tuto problematiku, byl můj 

původ. Pocházím z pohraniční oblasti, konkrétně z Ústí nad Labem, které sehrálo v době 

odsunů velmi významnou roli. Pravda v době divokých odsunů, které nebyly nijak 

koordinovány ani upraveny účinnými normami 

 Úvodem mé práce jsem se pokusila shrnout vývoj česko-německých vztahů od 

poloviny 19. století do konce 2. světové války. Tato část má zdůraznit dlouhodobost rozporů 

mezi oběma stranami. V dalších částech práce jsem se zaměřila na problematiku terminologie, 

která se zdá být pro toto téma zásadní. Ovšem ani zde se nedá hovořit o tom, že by některé 

termíny pro řešení problematiky sudetských Němců byly absolutně správné. Kromě toho jsem 

se také pokusila chronologicky seřadit proces odchodu Němců z území Československa. Od 

útěku německých vojáků, nacistických funkcionářů a pracovníků gestapa, přes divoký odsun, 

kde se do jisté míry uplatnil „princip odplaty“, až po organizovaný odsun provedený na 

základě XIII. části Postupimské dohody. Podle mého názoru je velice zajímavá stať o původu 

vize o přesídlení německých obyvatel z Československa jako možné řešení otázky menšin 

v Evropě, kterým se zabývám ve třetí části práce. Další kapitoly se pak zabývají výsledky 

Postupimské konference, platností a závaznosti Postupimské dohody a Pařížské reparační 

smlouvy. Poměrně obsáhlou část práce jsem věnovala problematice dekretů prezidenta 

republiky, které se týkají německého a maďarského obyvatelstva po válce. A pochopitelně 

jsem jednu kapitolu věnovala kontroverznímu a dodnes velmi diskutovanému zákonu č. 

115/1946 Sb., o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a 

Slováků.  



7 

 

1/ Vývoj česko-německých vztahů od poloviny 19. Století do skončení doby nesvobody 

1.1  

Soužití Čechů a Němců na území dnešní České republiky má dávné a hluboké kořeny, 

které sahají až do období Velkomoravské říše. Vztahy mezi oběma národy nikdy nebyly 

ideální a často docházelo k nejrůznějším střetům, ať na poli diplomatickém nebo válečném.  

Hlavním cílem této kapitoly je prokázat, že neshody a sváry mezi oběma národy mají 

hluboký podtext, který při řešení a analýze aspektů odsunu českých Němců je potřeba mít 

stále na paměti.  

1.2 

Revoluce v roce 1848 ve svých důsledcích znamenala pád feudálního absolutismu a 

vytváření moderních států. Po revolučních letech se tak mimo jiné otevřel i prostor pro nové 

chápání národů. Právě v období rodícího se kapitalismu se tvořily základy moderního národa 

Čechů i Slováků. V tomto období se začíná rodit myšlenka jejich samostatného státu. 

Obnovuje se česká státnost, Češi i Slováci bojují za svou „národní existenci“.1  

Před revolucí 1848 nebyl výrazný rozdíl mezi požadavky českých a německých 

měšťanů. Společný postup Čechů a Němců v českých zemích měl být stvrzen na jaře roku 

1848 ve Svatováclavských lázních. Byla zde vytvořena tzv. Svatováclavská petice, která 

obsahovala požadavky na ústavu, zakotvení demokratických práv a národnostní 

rovnoprávnost. Ta měla být zakotvena zákonem, který by stanovoval rozdělení monarchie na 

tři části: rakouskou, uherskou a českou. Tento stav se však v průběhu revolučního roku 1848 

začal radikálně proměňovat. Počátek rozporů je možné spatřovat ve stanovisku českých 

politiků, kteří byli přizváni, aby se účastnili činnosti přípravného výboru ve Frankfurtu n. M. 

Výbor si dal za úkol připravit volby do ústavodárného národního shromáždění 

s celoněmeckou působností. Protože František Palacký tehdy odmítl variantu Němců, která 

spočívala v tom, že by se Češi stali součástí Německa, pouze v postavení etnické menšiny, 

počala se česká politika ubírat cestou vytváření samostatného moderního národa. Palacký 

preferoval koexistenci s Němci, ovšem v rámci habsburské monarchie. Ke konci revoluce 

vypracoval pro zasedání celorakouského parlamentu v Kroměříži návrh národnostního 

                                                           
1
 Malý, Karel a kol.; Dějiny českého a československého práva do roku 1945, str. 207, Praha, Linde, 2003 
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uspořádání habsburské monarchie. Tyto návrhy však nebyly akceptovány a zasedání 

v Kroměříži bylo rozehnáno vojenskou mocí.2 

V roce 1867 došlo k tzv. rakousko-uherskému vyrovnání, které fakticky znamenalo 

vytvoření federace, jež byla tvořena Rakouskem a Uherskem.  V této době také začal sílit 

nový německý proud, který požadoval nové spojenectví. Tak zvané Předlitavsko se mělo stát 

německým státem s německou státní řečí. Všechny tyto okolnosti znamenaly radikalizaci 

české politické scény. Za úspěch lze považovat uzavření dohody o tzv. Fundamentálních 

článcích z roku 1871 mezi vídeňskou vládou a českou reprezentací s šlechtou. Články 

upravovaly koncepci jazykové rovnoprávnosti, zajišťovaly jazyková menšinová práva. 

Panovník však pod nátlakem rakouských Němců a maďarských velkostatkářů, kteří se 

obávali, že by museli podobným způsobem ustupovat Slovákům, svoje sliby nedodržel a 

dohoda niky nebyla provedena.3 Vedle Fundamentálních článků byla nadějí i tzv. 

Stremayerova jazyková nařízení z roku 1880, která připouštěla češtinu ve styku s úřady, v tzv. 

vnějším úředním jazyku.  Ani tato nařízení však nebyla uplatněna bez dalšího, nýbrž i zde pro 

tlak Němců bylo přistoupeno k nucenému kompromisu.  

Byť šlo ze strany Čechů o malé úspěchy a pokroky, u Němců vyvolaly silný odpor, 

zejména u radikálních velkoněmecky uvažujících liberálů. Začaly se vést spory o pohraniční 

oblasti českých zemí, osidlované Němci. Němečtí představitelé požadovali odtržení těchto 

oblastí a připojení k Německu. Tyto spory donutily v roce 1890 ministerského předsedu 

Taafeho řešit problém dohodami mezi zástupci vlády a zástupci staročeské strany a 

představiteli německých stran. Šlo o tzv. „punktace“, které směřovaly k národnostnímu 

oddělení v českých zemích. Za to se mělo dostat Čechům ústupků v oblasti používání češtiny 

ve státní správě. Výsledkem však bylo, že němčina nebyla uzákoněna jako státní řeč a české 

pohraničí nebylo uzákoněno jako německé území.  „Punktace“ byly odmítnuty mladočechy a 

ti si tak získali vůdčí postavení na české politické scéně.  

 V roce 1897 přišel ministerský předseda Badeni s jazykovými opatřeními, která měla 

přivést český jazyk do vnitřní i vnější sféry úřední řeči úřadů a soudů. V praxi to mělo 

znamenat dvojjazyčnost úředníků. Proti tomu se silně obrátila německá reprezentace 

                                                           
2
 Kural, Václav; Češi, Němci a mnichovská křižovatka, str. 21, 22, Praha, Karolinum, 2002 

3
 Malý, Karel a kol.; Dějiny českého a československého práva do roku 1945, str. 238, 239, Praha, Linde, 2003 
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v českých zemích.  Celý spor nakonec dosáhl svého nejvyššího bodu. Na jedné straně Němci 

propouštěli české zaměstnance z práce a vyháněli je z obcí, na druhé straně Češi kontrovali 

masovými bouřemi. Proto muselo být v Praze vyhlášeno stanné právo a Badeniho vláda 

padla.4 

Před začátkem první světové války v roce 1913 byly přijaty tzv. anenské patenty. Byly 

výsledkem snahy německých špiček v Rakousku, resp. v českých zemích, které se obávaly 

případného vyrovnání postavení Čechů s Němci. Anenskými patenty rozpustila vídeňská 

vláda v českých zemích sněm i jeho výbor. Obě instituce byly nahrazeny úřednickou správní 

komisí s německou převahou.  

1.3 

Před vypuknutím první světové války se projevovaly národnostní spory mezi Čechy a 

Němci hlavně v oblasti jazykové, školské, v oblasti státní správy a samosprávy. V době války 

se konflikty vyostřily. Tyto přesáhly spor o jazyk a školství a začaly se týkat obsazování 

veřejných úřadů, řízení státních investic apod. Proto docházelo k odstraňování českých 

úředníků z úřednických míst a žádný Čech nebyl do těchto funkcí jmenován. Němci si 

představovali rozdělení českých zemí podle etnických hledisek a připojení území s německým 

osídlením k německému Rakousku, respektive připojení tohoto celku k Německé říši. Ta část 

německého národa žijící v českých zemích, v oblastech, na něž si činila nárok, se podílela na 

utváření německorakouského státu se všemi důsledky ve vnitrostátní i mezinárodní oblasti. 

Z počátku podléhali Němci přímé územní správě Německého Rakouska prostřednictvím nově 

zřízených zemských správních úřadů.  Podle listu císaře ze dne 11. 10. 1915 o společném 

znaku Rakousko – Uherské monarchie měl být změněn název státu na Rakousko a český stát 

v tomto jednotném státu neměl figurovat.5 Německá část obyvatelstva opírající se o 

říšskoněmeckého partnera, stavěla na odiv národní nadřazenost, zamýšlela využít 

očekávaného vítězství Centrálních mocností k tomu, aby nadobro utvrdila vůdčí politické 

postavení a potlačila emancipační hnutí, hlavně slovanských národností, což se pochopitelně 

projevovalo negativně v postojích českého národa.  

 

                                                           
4
 Kural, Václav; Češi, Němci a mnichovská křižovatka, str. 24, 25, Praha, Karolinum, 2002 

5
 Pavlíček, Václav; O české státnosti I. Český stát a Němci,str. 168, Praha, Karolinum, 2004 
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1.4 

Dne 28. 10. 1918 byla vyhlášena samostatnost československého státu a Národní 

výbor veřejně vyhlásil zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o vzniku samostatného československého 

státu. 

Po ustavení československého státu, 30. října 1918 vyhlásil vídeňský parlament 

vytvoření 2 německých provincií na území historického českého státu – Deutschböhmen 

(Liberec) a Sudetenland (Ústí nad Labem). Německy mluvící členové vídeňského parlamentu 

tak odmítli ČSR a začali za podpory prozatímního národního shromáždění připravovat 

sjednocování rakouských Němců do jednoho státního celku. Nedlouho poté byly utvořeny 

další dva celky – Böhmerwaldgau (Prachatice) a Deutschsüdmähren (Znojmo). Všechny celky 

se prohlašovaly za součást Rakouska. V prosinci 1918 československé vojsko sporné oblasti 

obsadilo. Hranice Československa s Rakouskem a Německem už nebyly zpochybňovány.6  

Československá ústava z 29. února 1920, která byla publikována ve Sbírce zákonů a 

nařízení státu československého pod č. 121, v hlavě páté zakotvuje občanská práva a svobody. 

§ 106 odst. 2 ústavy stanoví: „Všichni obyvatelé republiky československé požívají v stejných 

mezích jako státní občané této republiky na jejím území plné a naprosté ochrany svého života 

i své svobody nehledíc k tomu, jakého jsou původu, státní příslušnosti, jazyka, rasy nebo 

náboženství. Úchylky od této zásady jsou přípustné jen, pokud právo mezinárodní dovoluje.“7 

Ochrana menšin pak byla formulována v hlavě šesté ústavy. Znění ústavy a jiných ústavních 

norem vycházelo z požadavků mírových smluv a tzv. Saintgermainské smlouvy, která byla 

uzavřena mezi USA, Velkou Británií, Francií, Itálií a Japonskem na jedné straně a 

Československem na straně druhé. Jednak jsou v hlavě šesté ústavní listiny z roku 1920 

zakotvena práva příslušníků národnostních a náboženských menšin, např. rovnost před 

zákonem, rovnost občanských a politických práv, možnost užívat jakéhokoli jazyka ve stycích 

soukromých i úředních atd. Jednak zde také nalezneme v § 131 a § 132 záruku danou státem, 

že v oblastech s určitým počtem občanů jiného jazyka než československého bude probíhat 

vyučování v jejich vlastním jazyce a dále, že v těchto oblastech budou vynakládány určité 

finanční prostředky na podporu menšin, ať už jde o menšiny náboženské, jazykové a národní.  

                                                           
6
 Malý, Karel a kol.; Dějiny českého a československého práva do roku 1945, str. 336, Praha, Linde, 2003 

7
 Gronský, Ján, Hřebejk, Jiří; Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa I. (1918 – 1945), str. 61, Praha, 

Karolinum, 2004 
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Na ústavní listinu navazoval v otázkách práva jazykového tzv. Jazykový zákon č. 

122/1920 Sb. z. a n., který označil za státní a oficiální řeč jazyk československý. Tento zákon 

však také upravoval užívání jazyka národnostních menšin. Podle §3 jazykového zákona 

pokud v soudním okrese pobývalo alespoň 20% obyvatelstva s menšinovou řečí, měla být 

podání vyřizována i v tomto jazyce. V totožném jazyce, vedle československého jazyka, 

musely soudy, úřady a jiné státní orgány vydat také vyřízení podání. Dále v § 5 tohoto zákona 

také vyučování na školách pro národní menšiny má být vedeno v menšinovém jazyce.  

Ke změnám v oblasti jazykového práva došlo zejména jazykovým nařízením č. 

17/1926 Sb. z. a n., dále vládním nařízením č. 229/1928 Sb. z. a n., které upravovalo užívání 

jazyků pro zemská a okresní zastupitelstva a zemské a okresní výbory. Ty byly zřízeny 

zákonem č. 125/1927 Sb. z. a n., o organizaci politické správy. Některá ustanovení 

prováděcího nařízení č.229/1928 Sb. z. a n. byla prohlášena za neústavní Nejvyšším správním 

soudem.8 

1.5 

V roce 1933 byla založena Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche 

Heimatfront), neboli SHF. Její založení úzce souviselo s rozpuštěním dvou sudetoněmeckých 

stran, jednak DNSAP (Deztsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei) – Německá 

nacionálněsocialistická dělnická strana, jednak DNP (Deutsche Nationalpartei) – Německá 

nacionální strana. DNSAP zastávala od roku 1932 otevřeně nacionálněsocialistický světový 

názor a ideu velkého životního prostoru, DNP byla zaměřena proti existenci 

československého státu.  

21. října 1934 se konala velká stranická manifestace v České Lípě, kde vůdce SHF 

Konrád Henlein předestřel základní program SHF. Henleinova řeč v České Lípě dodnes 

vyznívá poněkud sporně. Henlein zde přečetl program, kde odmítl pangermanismus, ale také 

panslavismus. Vyslovil se proti válce mezi ČSR a Německem a dále prohlásil, že 

východiskem je porozumění mezi národy. Sudetoněmečtí autoři se domnívají, že Henlein dal 

tímto svým výstupem najevo, že se distancuje od národněsocialistické orientace Německa. 

Jiní autoři tvrdí, že Henlein si touto řečí chtěl zajistit svou pozici, a proto se jevil jako 

spolehlivý nacionální socialista.  Právě tato nejednoznačnost programu, zejména pokud jde o 

                                                           
8
 Malý, Karel a kol.; Dějiny českého a československého práva do roku 1945, str. 292, Praha, Linde, 1997 
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výslovnou podporu německého režimu, mohla být primárním úmyslem Henleina s cílem 

získat podporu širších mas obyvatel. A skutečně, v průběhu dalších týdnů získával Henlein 

další stoupence.9  

  30. dubna 1935 se SHF přejmenovalo na Sudetendeutsche Partei – SdP, aby se jako 

politická strana mohla zúčastnit voleb do parlamentu. V parlamentních volbách roku 1935 se 

SdP stala nejsilnější stranou v českých zemích. Ihned po úspěchu ve volbách zahájilo 

německé ministerstvo zahraničí financování SdP oficiálně. Udělilo ji měsíční příspěvek ve 

výši 15 000 říšských marek, který se postupně zvyšoval. Vedle financování SdP je zřejmá i 

další spolupráce Henleinovy strany s Říší. 19. Listopadu 1937 zaslal vůdce SdP dopis přímo 

Adolfu Hitlerovi. Konkrétně šlo o tzv. „Zprávu pro vůdce a říšského kancléře a o aktuálních 

otázkách německé politiky v Československé republice“. Henlein v dopise uvedl, že „doufá 

v řešení sudetoněmecké otázky Říší“. 28. Března 1938 se konalo setkání Henleina a Hitlera. 

Tehdy dal Hitler pokyn, aby SdP předkládala československé vládě vždy takové požadavky, 

které budou nepřijatelné. Tato politika odsoudila k nezdarům jakékoli snahy československé 

vlády vůči sudetským Němcům.10  

Dne 24. 4. 1938 se konal sjezd představitelů SdP v Karlových Varech, kde byl přijat 

tzv. Karlovarský program, osmibodový seznam požadavků adresovaných československé 

vládě, jehož hlavním cílem bylo zajistit rovnoprávnost Němců s Čechy. Karlovarský program 

obsahoval následující požadavky: 1. Úplná rovnoprávnost sudetoněmecké národnostní 

skupiny s českým národem, 2. Uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právnické 

osoby, 3. Přesné ohraničení německého území v ČSR, 4. Plnou národní samosprávu tohoto 

území, 5. Ustanovení zákonných ochranných opatření pro sudetské Němce žijící mimo toto 

území, 6. Odstranění hospodářských a národněpolitických křivd spáchaných na sudetských 

Němcích od roku 1918, 7. Výhradní jmenování německých státních a veřejných zaměstnanců 

na německém území, 8. Plná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému 

                                                           
9
 Kárník, Zdeněk; České země v éře První republiky (1918 – 1938), díl druhý, Československo a české země v krizi 

a v ohrožení (1930 – 1935), str. 191, 192, Praha, Libri, 2002 

10
 Kural, Václav a kol.; Studie o sudetoněmecké otázce I.; Zimmermann, Volker; kap. Sudetští Němci a 

nacionální socialismus, str. 65, 66, Praha, Karolinum, 1996 
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světovému názoru.11 Po přednesení požadavků se Henlein veřejně přihlásil k nacistické 

filozofii.  

SdP vedle svých původních voličů převzala i stoupence dalších stran, např. stran 

oficiálně zakázaných. To se také ukázalo ve volbách do obecních zastupitelstev v květnu a 

červnu 1938. SdP získala přes 90%  hlasů. V této době se také změnilo vedení strany. Do čela 

se postavil W. Jaksch, který se během válečných let často stýkal s prezidentem Benešem při 

debatách o dalším postavení německých menšin ve střední Evropě a tedy i 

v Československu.12  

Koncem května 1938 se začaly šířit zprávy o shromažďování německých vojenských 

jednotek v Sasku, které se měly přesouvat na hranice s ČSR ve Slezsku a severním Rakousku. 

Obavy a nejistotu také prohlubovaly zvěsti o rozkazu k vojenské akci, která by měla 

proběhnout 21. a 22. května. Obavy z napadení ze strany Německa ještě podpořil anšlus 

Rakouska. 21. května proto povolala pražská vláda do zbraně některé československé 

vojenské jednotky. Nicméně tato mobilizace nebyla v zahraničí akceptována. Francie 

československou akci považovala za porušení spojenecké smlouvy, neboť nebyla spojencům 

oznámena. Německo slovy Hitlera oznámilo, že tuto provokaci nenechá bez odvety.13   

Britská vláda, která byla znepokojena spory mezi Benešem a Henleinem, vyslala do 

ČSR zvláštního velvyslance lorda Runcimana, aby zde působil jako nestranný diplomat, který 

zprostředkuje kompromis mezi těmito dvěma stranami. Mise lorda Runcimana byla započata 

v polovině září 1938. Příjezd britského vyslance znamenal pro SdP komplikace. Cílem 

Runcimanovy mise bylo smířlivé ukončení konfliktu, v podobě určitých ústupků ze strany 

československé vlády ve prospěch německé menšiny. Na druhé straně byly záměry SdP, která 

                                                           
11

 Sládek, Milan; Němci v Čechách: německá menšina v Českých zemích a Československu 1848 – 1946, str. 82, 

83, Praha, Pragma, 2002 

12
 Pavlíček, Václav a kol.; Ústavní právo a státověda II. díl, Ústavní právo České republiky, část. 1, str. 82, Praha, 

Linde, 2008 

13
 Sládek, Milan; Němci v Čechách: německá menšina v Českých zemích a Československu 1848 – 1946, str. 88, 

Praha, Pragma, 2002 
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měla připravit vhodné prostředí pro obsazení ČSR Německem. Kdyby však britská mise 

skutečně navrhla nějaké smířlivé řešení, stal by se zásah říše prakticky nemožný.14 

Runciman však sestavil zprávu, ve které kritizoval československou národností 

politiku a ve své zprávě navrhl, aby pohraniční okresy mezi Československem a Německem, 

kde sudetoněmecké obyvatelstvo tvoří významnou většinu, dostaly okamžitě právo na 

sebeurčení. Dále uvedl, že s největší pravděpodobností bude nutné odstoupení tohoto území 

Německu.15 

Od července 1938 vytvářela SdP svůj ozbrojený sbor, jehož úkolem bylo chránit 

sudetské Němce, udržovat nepokoje a vyvolávat střety. Od září 1938 se z Německa začaly 

přesouvat jednotky Freikorpsu, které měly za úkol terorizovat Čechy, židy, německé 

antifašisty a emigranty.16 

Dne 12. září 1938 Hitler na sjezdu NSDAP v Norimberku otevřeně vystupuje proti 

Československu. Následovaly nepokoje organizované SdP, československá vláda vyhlásila 

stanné právo, Henlein uprchl přes česko-německou hranici. Jeho stana byla rozpuštěna. 19. 

září 1938 byla Benešovi předána britsko-francouzská nóta, která navrhovala odstoupení části 

sudetského území Říši. 21. září byl tento návrh Benešem přijat, ovšem až po pohrůžkách obou 

západních mocností, že v případě odmítnutí návrhu nebudou v eventuální válce stát po boku 

ČSR. Nové hranice mezi Německou říší a Československem měla dohodnout mezinárodní 

komise. Hitler však takové řešení odmítal a dal ultimátum, na které ČSR reagovala 

všeobecnou mobilizací a vojenským šikanováním sudetských Němců. Řešením situace měla 

být 29. září konference v Mnichově. Jejím výsledkem byla Mnichovská dohoda, kde bylo 

stanoveno následující: “Německo, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem k dohodě, 

které již bylo dosaženo ve věci odstoupení území Sudet Německu, ujednali následující 

                                                           
14

 Sládek, Milan; Němci v Čechách: německá menšina v Českých zemích a Československu 1848 – 1946, str. 97, 

Praha, Pragma, 2002 

15
 Sládek, Milan; Němci v Čechách: německá menšina v Českých zemích a Československu 1848 – 1946, str. 112, 

113, Praha, Pragma, 2002 

16
 Pavlíček, Václav a kol.; Ústavní právo a státověda II. díl, Ústavní právo České republiky, část. 1, str. 85, 86, 

Praha, Linde, 2008 
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podmínky uvedeného odstoupení a opatření z něj vyplývajících, a touto dohodou se zavazují 

k učinění opatření nezbytných k jejímu naplnění“.17 

Obsahem Mnichovské dohody bylo postoupení území Československa, kde německé 

obyvatelstvo tvořilo přes 50%, Německé říši. Dále se upravovala realizace postoupení území. 

Vyklizování území mělo probíhat v časovém rozmezí od 1. do 7. října. Předpokládalo se 

vytvoření mezinárodního výboru, který by určil další území, která musí ČSR vyklidit do 10. 

října. Dalším požadavkem obsaženým v dohodě bylo propuštění sudetských Němců 

z československých ozbrojených sborů, pokud o to požádají. Dále pak propuštění německých 

vězňů odsouzených za politické delikty.18  

Mnichovská dohoda je v rozporu s normami mezinárodního práva, neboť odporuje 

mezinárodním dohodám sjednaným po skončení 1. světové války, které upravují hranice mezi 

státy. Tedy i hranice československého státu. V tomto případě mluvíme o Saintgermainské 

smlouvě, která upravovala mimo jiné i hranice vzniknuvšího československého státu. Dohoda 

uzavřená v Mnichově mezi politickými představiteli Velké Británie, Francie, Německa a Itálie 

také odporuje ústavní listině z roku 1920, neboť v § 3 odst. 1 je stanoveno: „Území 

Československé republiky tvoří jednotný a nedílný celek, jehož hranice mohou býti měněny jen 

ústavním zákonem“.19 

1.6 

Necelých šest měsíců po Mnichovské dohodě, v noci z 14. na 15. března donutil Hitler 

diplomatickým tlakem a vyhrožováním českému prezidentovi Emilu Háchovi, aby se podvolil 

jeho vůli a zbytek bývalého Československa svěřil do „péče“ Německé říše. Protektorát 

Čechy a Morava byl zřízen Výnosem německého vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera ze 

dne 16. 3. 1939, tedy jednostranným nařizovacím aktem Německa.  

Protektorát je institut mezinárodního práva veřejného. Je označením pro autonomní 

státní zřízení, ve kterém část pravomocí vykonává autonomní vláda a část vláda jiného státu. 

                                                           
17

 Portál hlavního města Prahy, 

http://www.praha.eu/jnp/cz/extra/osmicka_na_konci/mnichovska_dohoda/text_mnichovske_dohody.html 

18
 Malý, Karel a kol.; Dějiny českého a československého práva do roku 1945, str. 366, Praha, Linde, 1997 

19
 Gronský, Ján a Hřebejk, Jiří; Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa I. (1918 – 1945), str. 39, Praha, 

Karolinum, 2004 
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Protektorát Čechy a Morava však tyto rysy nenaplňoval. Fakticky šlo o německou diktaturu, 

která měla jasně dané cíle – zmocnit se průmyslu a „vyhladit“ negermánské obyvatelstvo 

na tomto území.20  

1.7 

Doba nesvobody skončila 4. května 1945 dle vládního nařízení č. 31/1945 Sb. 

Skončení doby nesvobody bylo stanoveno v souladu s časem, kdy započalo povstání českého 

lidu v Praze. Česká národní rada prohlásila, že přebírá státní moc. ČNR, představitelka 

revolučního hnutí českého lidu, předala moc československé vládě po jejím návratu do Prahy. 

Oficiální prohlášení o skončení své činnosti vydala ČNR 12. 5. 1945.21 

 

2/ Teoretické základy nacionalismu a jeho právní uchopení v nacistickém 

Německu 

Počátkem první světové války se v Německu začala objevovat teorie tzv. práva 

nutnosti“, kterou proklamovali němečtí teoretikové mezinárodního práva. Prakticky šlo o 

právo síly, které zdůrazňovalo vedení útočných válek a které nahrazovalo platné mezinárodní 

právo. K tomu se postupně přidala teorie „Vallkulturvolku“, o národu plném kultury. Tímto 

národem měli být Němci, kteří měli veškeré právo nad ostatními méně vzdělanými národy. 

K tomu přistupovala teorie velkého životního prostoru pro takovýto čistý národ. Tato teorie se 

zrodila dříve, než se dostal k moci nacismus.  

Aby byla idea homogenního životního prostoru naplněna, mělo dojít ke sjednocení 

všech Němců bez ohledu na hranice států. Šlo o Němce z Německé říše, Němce žijící 

v zahraničí v územní souvislosti s Německou říší (Rakušané, sudetští Němci) i Němců 

z ciziny bez územní souvislosti s Německem (Povolží). Území jiných států, sousedících 

s Německem, kde žili Němci, mělo být k Německu připojeno. Z německých enkláv 

v zahraničí, které s Německem nesousedily, měli být Němci do Říše přesídleni. Německá říše 

                                                           
20

 Malý, Karel a kol.; Dějiny českého a československého práva do roku 1945, str. 375, Praha, Linde, 1997 

21
 Pavlíček, Václav a kol.; Ústavní právo a státověda II. díl, Ústavní právo České republiky, část. 1, str. 72, Praha, 

Linde, 2008 
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by byl suverénní stát, kde pospolu žije veškerý německý národ, jako národ panské rasy, který 

by panoval a ovládal ostatní národy a státy světa.  

Tato teorie se stála základem nacistické teorie životního prostoru pro německý národ.  

2.2 

S nástupem nacismu se pojetí německého národa spojilo s principy rasové nerovnosti 

lidí a panské rasy. Toto pojetí je po právní stránce obsaženo v zákoně ze dne 15. 9. 1935 

Říšského zákona I. str. 1146 o říšských občanech. Podle tohoto zákona je státním 

příslušníkem ten, kdo náleží k ochrannému svazku Německé říše, a je jí za to zvlášť zavázán. 

Naproti tomu říšským občanem je ten, kdo byl německé nebo příbuzné krve a svým chováním 

dokazoval, že je ochoten a způsobilý věrně sloužit německému národu a Říši. Jen říšský 

občan byl výhradním nositelem plných politických práv. Dalším zákonem, který byl vydán 

téhož dne, zákon o ochraně německé krve a německé cti, zakazoval sňatky mezi židy a 

státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve.22 

 Postupně se toto radikální pojetí národa dostalo přes hranice do ČSR až k tamním 

Němcům. Postupně vznikalo německé hnutí, hlásající tyto teze. Toto hnutí bylo finančně i 

jiným způsobem podporováno německou vládou s cílem rozbít ČSR.  

 

3/ Geneze myšlenky odsunu 

3.1 

Myšlenka na poválečný odsun Němců z Československa zřejmě vznikla už v roce 

1938, ale Beneš o ní poprvé veřejně hovořil až začátkem roku 1940. Vyplývá to z Benešových 

pamětí, kde se můžeme dočíst: „Odcházeje v říjnu 1938 do ciziny, kladl jsem si tudíž znovu 

tuto naši osudovou otázku: Jak řešit definitivně a pokud možno spravedlivě náš národnostní 

problém až půjde o likvidaci Mnichova po nové strašné krizi a válce evropské? A jako vždy, 

řekl jsem si i při tomto tak těžce řešitelném problému, že musím hledat především metodu, jak 

na to jít, tj. uvědomit si postup a politickou taktiku, kterou budu musit důsledně a nezměněně 

zachovávat od prvního počátku až do konce celého boje. … Bude třeba přesvědčit Angličany, 
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 Pavlíček, Václav; O české státnosti I., Český stát a Němci, str. 174, 175, Praha, Karolinum, 2004 



18 

 

Francouze, Američany i Rusy – a možno-li i Němce samé – že při zásadním zachování 

předmnichovského Československa bude třeba zmenšit velmi radikálně počet jeho menšin; a 

bude potřeba přesvědčit Čechoslováky, že tomuto cíli budou musit i oni přinést některé 

oběti.“23 Z výše uvedeného vyplývá, že úvahy Beneše nevznikaly z touhy po pomstě a odvetě, 

nýbrž z nutnosti vyřešit vleklý problém, a to pokud možno jednou pro vždy.  

Paralelně s těmito myšlenkami pravděpodobně vznikaly i britské úvahy o poválečných 

masových přesunech obyvatel. Již od roku 1939 zpracovával vysokoškolský profesor John 

David Mabbott pro Royal Institute of International Affair, tzv. Chatham House, studie, jak 

řešit po válce problémy etnických menšin.24 Touto etapou vývoje myšlenky odsunu se 

zabýval i významný německý historik Detlef Brandes ve své knize Cesta k vyhnání 1938-

1945. Zde se dozvíme, že Chatham House měl vypracovat studii pro britské ministerstvo 

zahraničí. Proto se Institut obrátil na Edvarda Beneše, aby sdělil své představy o budoucnosti 

Československa. Beneš tedy přednesl, že sudetoněmecký problém musí být řešen vysídlením. 

Ovšem zároveň konstatoval, že 3,5 milionů Němců vyhnat nelze. Pokud by došlo ke změnám 

hranic mezi Československem a Německem ve prospěch Německa, ty musí být 

kompenzovány tím, že by společně s územím postoupilo ČSR druhé straně co největší počet 

Němců. Po Benešově řeči vypracoval Chatham House memorandum, jehož první verzi 14. 5. 

1940 předložil právě Mabbott. Návrh řešení zněl, že by bylo možné postoupit část západních 

a severních Čech a dále Slezsko a německá menšina by se tak ztenčila o jeden milion. Dále 

zde bylo uvedeno: „ Kromě toho by zřejmě mohlo dojít k náhlému exodu velkého počtu 

Němců, kteří budou prchat před českou pomstou a před odplatou svých ne-nacistických 

sudetoněmeckých krajanů.“25 

Britové však nejsou primárními strůjci projektu odsunu německých menšin. Jejich 

úvahy šly ruku v ruce s tím, co připravovala československá vláda v exilu. Společné úvahy 

české a britské strany se střetly v okamžiku, kdy R. W. Seton – Watson, přítel T. G. 

Masaryka, předal kopii Mabbottovy zprávy Edvardu Benešovi. Tím získal Beneš jasnou 
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 Beneš, Edvard; Odsun Němců z Československa, str. 18, 19, Praha, Dita Praha, 1996 

24
O odsunu uvažovali i Britové, Lidové noviny, 1. 11. 2008 
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představu o tom, jak Britové uvažují o menšinové otázce a podle toho prezentoval i své 

vlastní návrhy pro Brity a Američany. 26 

3.2 

Prezident Beneš vedl rozhovory o problému německých menšin s Churchillem, který 

byl toho názoru, že právě menšiny jsou příčinou neklidu v Evropě, a tam, kde bude možno 

tuto otázku upravit, bude třeba tak učinit. Po atentátu na Heydricha a po vyhlazení Lidic 

v roce 1942 přislíbil britský ministr Nichols delegovaný k československé vládě, že souhlasí 

s principem odsunů.  V tomto smyslu jednal prezident i s Rooseveltem a Stalinem během roku 

1943. 

Jako první si naplánoval Beneš návštěvu Spojených států amerických, která trvala od 

7. května do 9. června 1943. Během své cesty po USA měl Beneš dostatek příležitostí 

projednat své otázky s americkým prezidentem Rooseveltem a dalšími americkými státníky. 

První návštěva se konala 12. května a druhá koncem Benešovy návštěvy, 7. června. V otázce 

odsunu sudetských Němců do říše byl prezident upřímný. Churchillův souhlas již získal, 6. 

května 1943 dostal pozitivní odpověď ze strany Sovětského svazu, a to od sovětského 

velvyslance v Londýně Bogomolova. O to víc si chtěl zajistit i podporu Roosevelta. Americký 

prezident jednoznačně zdůraznil bezpodmínečnou podporu, kterou poskytne odsunu Němců 

do říše jak z Československa, tak z Polska. Rooseveltův jednoznačný souhlas s odsunem 

možná přiměl Stalina, aby udělal totéž, nebo alespoň urychlil sovětskou činnost v tomto 

směru.27 

Po návratu z Washingtonu oznámil Beneš britskému velvyslanci Nicholsovi, že 

výsledkem jeho návštěvy v USA je souhlas tří velmocí se dvěma zásadami: obnova 

předmnichovských hranic s možností jejich pozdější korektury a transfer 3 milionů českých 

Němců do Německa.28  

K otázce odsunu následovala celá řada memorand a plánů, které měly nabídnout různé 

metody, jak transfer německého obyvatelstva uskutečnit. Britská vláda se vyslovila pro 
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zásadu transferu, nikoli však pro konkrétní způsob jeho provedení. Například dne 27. září 

1943 předložil britský ministr zahraničí Anthony Robert Eden válečnému kabinetu 

memorandum na téma Budoucnost Německa. Výše zmiňovaný profesor Mabbott 

z Vědeckovýzkumného oddělení britského ministerstva zahraničí předložil v ledu 1944 

memorandum nazvané Alternativní přístupy k menšinám. Memorandum vypracoval i 

pracovník zřízeného oddělení pro Německo O´Neill, kterým se zabývalo ministerstvo 

zahraničí.29  

Českou reprezentací bylo vypracováno v listopadu 1943 memorandum, v němž byl 

vyjádřen mimo jiné úmysl přistoupit ihned po osvobození republiky k nucenému vysídlení 

těch skupin Němců, kteří se tak či onak provinili proti československému státu. S tímto 

memorandem seznámil Beneš nejprve Sovětský svaz a poté také Brity. Svého pobytu 

v Moskvě chtěl Beneš využít také k tomu, aby s exilovým vedením KSČ projednal otázku 

poválečného uspořádání státu včetně řešení menšinových otázek (zejména ve vztahu 

k Němcům). Koncepce, kterou zastával, byla nakonec i přes některé připomínky, ze strany 

komunistů odsouhlasena.30    

3.3 

Američtí i britští činitelé s myšlenkou odsunu souhlasili, oficiální rozhodnutí však 

neustále odkládali na pozdější dobu. Vzhledem k stanoviskům Velké Británie a Spojených 

států amerických uvažoval Eduard Beneš ještě na začátku roku 1945 o kompromisním řešení, 

tedy o odstoupení malé části státního území s německým obyvatelstvem kompenzovaným 

jinými teritoriálními zisky. V některých projevech Beneš nabádá k poněkud opatrnějšímu 

jednání. Beneš byl sice pro tvrdé zúčtování s fašisty, ale také připomínal nutnost rozlišovat a 

netrestat všechny sudetské Němce bez rozdílu. Například v rozhlasovém projevu do 

protektorátu ze dne 10. června 1944 Eduard Beneš uvedl: „Nechceme mstu a nebudeme 

provádět mstu. Nechceme a nebudeme ničit německý antifašistický lid. Ale odčiníme v každém 

případě všechno to, co zlého nám německý fašismus provedl.“31  
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Od začátku roku 1945 začala československá exilová politická uskupení pracovat na 

konceptech poválečné obnovy Československa, včetně řešení německé otázky. Edvard Beneš 

zveřejnil v únoru 1945 svůj záměr zahájit první kroky na mezinárodní úrovni k zajištění 

organizovaného odsunu. Jasné podpory ze strany spojenců se mu však nedostalo. Zároveň 

bylo Benešovi doporučeno, aby každé oficiální prohlášení o odsunu provázelo i vysvětlení, že 

jde o Benešův program, který předložil spojeneckým mocnostem. Vzhledem k tomuto 

váhavému postoji západních spojenců prezident zvažoval i variantu, že by se o vysídlení 

většiny Němců z republiky mohlo jednat přímo se Sovětským svazem a že by se mohl celý 

odsun provést vlastními silami za sovětské pomoci.32  Právě se Sověty byla totiž jednání o 

odsunu úspěšná. V. M. Molotov podpořil transfer už v prosinci 1943 a při březnových 

konferencích v roce 1945 svůj souhlas znovu potvrdil. 

K definitivnímu souhlasu však stále chyběla oficiální podpora USA a Velké Británie.  

Těmito okolnostmi byla poznamenána i formulace Košického vládního programu z 5. dubna 

1945. Kromě vojenských a zahraničněpolitických otázek řešil vládní program především 

problematiku obnovy a zároveň radikální proměny československého státoprávního 

uspořádání a politického, sociálního, správního a ekonomického systému předmnichovského 

Československa. V článku VIII vládního programu byl zpečetěn další osud německé a 

maďarské menšiny v Československu. Článek VIII mimo jiné stanoví: „Strašné zkušenosti, 

jichž se Češi a Slováci dožili s německou a maďarskou menšinou,………, nutí obnovené 

Československo k hlubokému a trvalému zásahu. Z občanů Československé republiky německé 

a maďarské národnosti, kteří měli československé státní občanství před Mnichovem 1938, 

bude státní občanství potvrzeno a eventuálně návrat do republiky zajištěn u antinacistů a 

antifašistů… U ostatních československých občanů německé a maďarské národnosti bude 

československé státní občanství zrušeno… Ti Němci a Maďaři, kteří budou souzeni a 

odsouzeni pro zločin proti republice a proti českému a slovenskému národu, budou zbaveni 

československého občanství a vypovězeni z republiky navždy, pokud je nestihne trest hrdelní. 

Němci a Maďaři, kteří se přistěhovali na území Československé republiky po Mnichovu 1938, 

budou z republiky vykázáni ihned, pokud nepodléhají trestnímu stíhání. Výjimku činí osoby, 
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které pracovaly ve prospěch Československa.“33 Tyto obecně stanovené zásady však byly 

lokálními orgány a partyzánskými skupinami vykládány nejrůznějšími způsoby.  

3.4 

Ve světových dějinách nebyly plány na přesuny velkých mas obyvatel z jednoho státu 

do jiného připravovány poprvé. K přesunům obyvatel docházelo v Sovětském svazu, před ním 

v Rusku, také ve Spojených státech 19. století. Např. vztahy mezi Řeky a obyvateli Turecka 

po skončení řecko-turecké války, která trvala v období let 1919 až 1922, upravovala 

Lausannská mírová smlouva, jež byla podepsána 24. 7. 1923 Tureckem na jedné straně a státy 

Dohody na straně druhé. Na jejím základě muselo dojít k přemístění řeckých obyvatel 

z východní Thrácie, z některých ostrovů u Dardanel, neboť tyto oblasti byly navráceny 

Turecku. Lausannská smlouva se stala součástí versailleského mírového systému. Právě 

provedením tohoto transferu se nechala britská vláda inspirovat při koncipování myšlenek, jak 

řešit etnickou situaci v Evropě. Tvrzení, že poválečné odsuny nemají v dějinách obdoby, je 

tedy naprosto liché. Čili v té době již existoval právně podložený, legitimní  precedent.  

 

4/ Odsun českých Němců z hlediska terminologického 

 4.1 

 Proces přemístění německého obyvatelstva z českého pohraničí do Německa nemá 

jednoznačnou terminologii. Používá se celá řada různých termínů, jejichž základní pojmový 

význam je prakticky stejný, ovšem jednotlivé výrazy doprovázejí významné konotace. O 

jakých výrazech je řeč? Postupimská dohoda upravující otázku německého obyvatelstva na 

území poválečného Polska, Československa a Maďarska používá tří pojmů – „transfer“ 

(přesídlení), „removal“ (odsun, přemístění, přestěhování), „expulsion“ (vyhnání). Z české 

strany se nejčastěji používá termínu „odsun“. Řada českých publikací o této problematice 

používá nejen ve svých názvech tohoto výrazu, mluvím např. o sborníku „Právní aspekty 

odsunu sudetských Němců“, publikace Jana Němečka „Cesta k dekretům a odsunu Němců“, 

dále sborník „Odsun Němců z Československa“ obsahující projevy a korespondenci Edvarda 
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Beneše. Na druhé straně stojí pohled německý, který nejčastěji pracuje s pojmem „vyhnání“. 

Používá jej např. Detlef Brandes ve své publikaci „Cesta k vyhnání“, v originále „Der Weg 

zur Vertreibung 1938-1945“.  

 4.2 

Miroslav Potočný ve svém příspěvku do sborníku Právní aspekty odsunu sudetských 

Němců podává výklad pojmů „přesídlení“, „odsun“ a „vyhnání“.  

Přesídlení je jev výjimečný, který se uskutečňuje za mimořádných okolností a 

z naléhavých bezpečnostních, politických, národnostních nebo náboženských důvodů. Vždy 

však jde o legální mezinárodněprávní institut, má-li následující znaky: předpokládá se 

přestěhování skupiny osob z jednoho státu na území státu druhého, o přesídlení sjednávají 

tyto státy patřičnou mezinárodní dohodu, nelze přesídlit obyvatele jedním státem na území 

druhého bez jeho souhlasu. Pojem „přesídlení“ byl použit i v Postupimské dohodě, kde bylo 

stanoveno, že přesídlení musí probíhat spořádaně a lidsky. Právním důsledkem přesídlení je 

ztráta dosavadního občanství a automatické nabytí občanství státu, do něhož je část 

obyvatelstva přesídlena. Přesídlení je spojeno s vystěhováním osob bez práva opce. Přesídlení 

neboli transfer je dvou- nebo vícestrannou mezinárodní záležitostí upravenou mezinárodní 

smlouvou. Nelze jej proto směšovat s vyhnáním nebo vysídlením, které jsou jednostranným 

aktem suverénního státu, jenž ten ze svého území vypovídá národnostní nebo náboženskou 

skupinu do jednoho nebo více cizích států, které vypuzené osoby buď přijmou, nebo je 

transportují dále. Takové jednání je protiprávní a zakládá mezinárodněprávní odpovědnost 

dotyčného státu. Odsun a vyhnání při tom vyjadřují dvě stránky přesídlení. Aby mohlo být 

provedeno, muselo být německé obyvatelstvo odsunuto z území Československa a ještě před 

tím vyhoštěno, jak se to děje s nežádoucími cizinci. V našem případě bylo součástí vyhoštění 

zbavení těchto osob československého státního občanství.34 
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5/ Výsledky Postupimské konference a Pařížská reparační smlouva 

5.1 

Odsun Němců byl oficiálně mezinárodně uznán na konferenci tří mocností 

v Postupimi. Konference probíhala ve dnech 17. července – 2. srpna 1945. Sešli se zde šéfové 

vlád Sovětského svazu J. V. Stalin, USA H. S. Truman a Velké Británie W. Churchill, který 

byl v průběhu konference nahrazen novým premiérem C. Attleem. Doprovázeli je ministři 

zahraničních věcí. Jednání skončilo podepsáním protokolu o jednání a závěrečné zprávy. 

Během konference byla zejména dohodnuta politika tzv. 4 D – demokratizace, demilitarizace, 

denacifikace a dekartelizace Německa.  

Rozhodnutí o transferu německého obyvatelstva učinily vítězné mocnosti v závislosti 

na podmínkách kapitulace a podle Prohlášení o porážce Německa a o převzetí svrchované 

moci vůči Německu vládami SSSR, Spojeného království, USA a prozatímní vlády 

Francouzské republiky. „Při výkonu nejvyšší moci vůči Německu, kterou převzaly vlády Svazu 

sovětských socialistických republik, Spojeného království a Spojených států amerických, jakož 

i prozatímní vláda Francouzské republiky, budou čtyři spojenecké vlády provádět taková 

opatření…, která budou považovat za nezbytná pro budoucí mír a bezpečnost.“(článek 13 

písm. e) prohlášení)35 Spojenecké vlády se tak staly vykonavateli suverénní moci nad 

německým územím a německým obyvatelstvem. Takto zmocněny vyjádřily souhlas 

s vystěhováním německého obyvatelstva a s jeho přemístěním na území Německa.36  

5.2 

Většina usnesení Postupimské konference se týkala Německa v jeho hranicích, kde 

okupační mocnosti plnily dočasně funkci územního suveréna. Některé části dohody se však 

zabývají i třetími sáty. Mezi ně patří i XIII. část nazvaná „Spořádaný odsun německého 

obyvatelstva“. Práva a povinnosti, zde zakotvená, platila pro Československo, Polsko a 

Maďarsko. Zmíněné státy přistoupily k dohodě přijetím odpovídající části a staly se tak 

smluvními stranami, kterým vznikla určitá práva a povinnosti. Zejména právo provést 
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přesídlení a povinnost realizovat přesídlení spořádaně a lidsky, ve spolupráci se spojeneckou 

kontrolní radou.37  

XIII. část Postupimské dohody obsahuje uznání vítězných mocností, že bude potřeba 

provést přesídlení německého obyvatelstva, které zůstává v Polsku, Československu a 

Maďarsku. Dále je zde stanovena povinnost, že přesídlení musí být provedeno humánně a 

spořádaně. Na spravedlivé přesídlení německého obyvatelstva do okupačních pásem měla 

přihlížet Kontrolní rada. Každý ze zmiňovaných států, tedy Československo, Maďarsko a 

Polsko, měl v Kontrolní radě své zástupce, kteří měli oznamovat svým vládám, kolik osob 

z jejich území do Německa již přišlo, v jaké době a za jak dlouho by mohly být provedeny 

další odsuny. 

 5.3 

Jak bylo řečeno výše, o usnesení vysídlit Němce z Československa byla 

československá vláda informována, proto nemusela rozhodovat o samotném principu 

vysídlení, ale o praktickém způsobu, jak toto usnesení tří velmocí realizovat. Z tohoto důvodu 

nenalezneme žádný prezidentský dekret, který by nařizoval odsun německého obyvatelstva 

z osvobozené republiky, tento akt byl vykonán na základě mezinárodní smlouvy. V dopise 

československého ministerstva zahraničních věcí britskému velvyslanci ze dne 16. 8. 1946 se 

uvádí, že československá vláda přijala s povděkem usnesení Postupimské konference, jímž 

daly velmoci souhlas k odsunu německého obyvatelstva z Československa.  

5.4 

Postupimská dohoda byla po svém podpisu mnohokrát diskutována, zejména pokud 

jde o její legitimnost a závaznost. Podle některých odborníků, jako je např. Jaroslav Kučera, 

je sporný samotný charakter Postupimské dohody. Dokument podle jeho názoru nebyl 

deklarován jako dohoda a nemá ani obvyklé náležitosti mezinárodní smlouvy (např. doba 

platnosti, výpovědní klauzule, ustanovení o jazyce autentického textu apod.). Mezinárodní 

právo však nestanovovalo žádné právní formy a náležitosti pro smluvní ujednání mezi státy. 

Podstatný byl obsah dohody a projevy vůle jednotlivých signatářských států. V době, kdy byla 

Postupimská dohoda uzavřena, se aplikovalo tzv. tradiční obecné mezinárodní právo. 
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Charakteristickým rysem tohoto práva byla dispozitivnost. Mezi smluvními stranami vznikal 

vztah čistě volnostní, tedy právně nenormovaný.38 Z chování velmocí bylo zřejmé, že jejich 

cílem bylo nastolit mír v Evropě, obnovit poměry ve státech zdecimovaných válkou a učinit 

preventivní opatření, aby nedocházelo k dalším válečným střetům. Vzhledem k poválečným 

okolnostem jsem přesvědčena o tom, že takovéto cíle nebylo třeba deklarovat, ale závazně 

upravit a zakotvit do určitého pramene práva, kterým Postupimská dohoda je.  

Další klíčovou otázkou podle Kučery je, zda německý stát v době konání konference 

existoval, či nikoli. Německá právní věda přijala za vlastní názor, že německý stát v roce 

1945 nezanikl, nýbrž do vzniku Spolkové republiky pouze nebyl schopen jednání.39 Naproti 

tomu vyslovil Ústavní soud ve svém nálezu z 8. března 1995 názor, že německý stát přestal 

po 8. květnu 1945 existovat. „…poražené Německo bylo pod správou vítězných mocností a 

později rozděleno do zón, a kdy tedy užívání pojmu německé občanství za situace, kdy 

německý stát neexistoval, bylo problematické.“40  Jak již bylo řečeno výše, při řešení transferu 

německých obyvatel se vycházelo z podmínek kapitulace a z Prohlášení o porážce Německa, 

na základě kterého vykonávaly spojenecké vlády suverénní moc nad územím a obyvateli 

Německa. Také podle Miroslava Potočného jednaly velmoci v Postupimi jménem Německa, 

které svou bezpodmínečnou kapitulací předalo vítězným spojencům výkon veškerých svých 

vnitřních a zahraničních kompetencí na dobu potřebnou k přeměně Německa na 

demokratický, mírumilovný stát.41 Z uvedených tvrzení vyplývá, že Postupimská dohoda 

zavazovala i Německo. 

5.5 

Po Postupimské konferenci nabyla významu otázka, zda má být sudetoněmecký 

majetek považován za tzv. „německý nepřátelský majetek“, či nikoli. V Postupimské dohodě 

nebylo rozhodnuto o majetkových záležitostech transferovaného německého obyvatelstva. 
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Proto 21. 12. 1945 byla uzavřena Pařížská dohoda o reparacích od Německa, o založení 

Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata navazující na Postupimskou 

dohodu. Reparační smlouvu podepsalo 18 států, mezi nimiž byly i tři západní velmoci a 

Československo. Ve Sbírce zákonů byla reparační smlouva publikována pod č. 150/1947 Sb. 

Naopak signatáři smlouvy nebyly SSSR a Polsko.42 Reparační smlouva byla uzavřena podle 

článku IV. Postupimské zprávy a stanovila konfiskaci a vyvlastnění bez náhrady veškerého 

německého majetku ve smluvních státech a odečtení jeho hodnoty od reparací. Německý 

nepřátelský majetek byl ten, který patřil všem německým vlastníkům, ať už německému státu, 

tak i německým právnickým a fyzickým osobám. Povinností, vyplývající z této smlouvy pro 

Československo, bylo učinit opatření, aby se tento majetek nemohl dostat zpět do německého 

vlastnictví nebo pod německou kontrolu.43 

Pařížská reparační smlouva je významná i pro to, že zde signatářské státy vyjádřily 

souhlas s právním pojetím Československa, které bylo vyjádřeno v dekretech prezidenta 

republiky ohledně občanství Němců, kteří byli odsunuti již jako bývalí českoslovenští 

občané.44  

 

6/ Odsun českých Němců z hlediska chronologického  

6.1 

Odsun Němců lze chronologicky rozfázovat do tří po sobě jdoucích období. První fází 

byl útěk těch největších zrádců a kolaborantů. Druhá fáze představovala divoký odsun 

německého obyvatelstva, při kterém bylo zabito asi 15 až 20 tisíc lidí. Následovala třetí fáze, 

tedy již organizovaný odsun realizující Postupimskou dohodu. 
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6.2 

Před hromadným transferem došlo v Československu koncem války a brzy po jejím 

skončení ke dvěma jevům. Jednak začaly sovětské a spojenecké armády vytlačovat nacistická 

vojska z většiny okupované Evropy. Před postupujícími sovětskými jednotkami utíkali na 

západ němečtí vojáci, nacističtí funkcionáři a pracovníci gestapa, aby se dostali na německé 

území, které již okupovaly americké ozbrojené síly, nebo aby se dostali na území států 

sympatizujících s Německem během předchozího válečného konfliktu.45 Nejprve putovali do 

krajů, které nebyly bezprostředně ohroženy spojeneckými vojsky. Mezi taková území patřil i 

Protektorát Čechy a Morava. Jejich přítomnost v pohraničí nepůsobila radost ani tamním 

Němcům. Těmto přistěhovalcům se říkalo „národní hosté“.  

6.3 

Dále docházelo při osvobozování československého území k neorganizovanému a 

často nehumánnímu přesídlení části německého obyvatelstva. V české historiografii se tato 

fáze nazývá „divokým odsunem“. V divokých odsunech bylo odejito přes 400 000 Němců. 

Podle situačních zpráv vojenských velitelů za období květen – červenec 1945 opustilo české 

území 448 397 Němců. O divokém odsunu lze říci, že byl vyhnáním ve smyslu nelegálnosti 

postupů vůči německému obyvatelstvu, jehož následkem byl velký počet obětí. Neměl 

podklad v mezinárodním právu, jak tomu bylo v poslední fázi. Vláda nevydala oficiální 

rozhodnutí nařizující radikální postup vůči německému obyvatelstvu, nicméně členové vlády 

byli o zahájení a průběhu vysidlovacích akcích alespoň zběžně informováni. Nejaktivnějším 

činitelem se stala československá armáda, v první řadě jednotky ze zahraničí: první 

československý armádní sbor ze SSSR a Československá samostatná obrněná brigáda ze 

Západu, v druhé řadě tzv. „domácí armáda“, kterou tvořily strážní, asistenční a další oddíly 

mobilizované vyhláškami obnovených nebo nově zřízených posádkových velitelství. Součástí 

těchto vojenských útvarů se postupně stávaly dobrovolnické jednotky (např. partyzánské 

skupiny). Tzv. „divoký odsun“ byl organizován, vzhledem k lokálním a regionálním 

podmínkám, ve větší či menší mře místními národními výbory a bezpečnostními sbory.46    
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Nucené vysídlování Němců bylo prováděno několika způsoby. Jednak celé kolony 

německých obyvatel směřovaly pod dozorem ke státní hranici pěšky. Dále se používala 

nákladní auta, vlakové transporty složené zejména z otevřených nákladních vozů a 

v některých případech se využívala i lodní doprava.  Přípravy k vysídlení probíhaly rychle, 

bez velkých příprav.  Němci museli velice rychle opustit své domovy a po provedení 

prohlídek a kontrole věcí, které si stačili zabalit, pak byli zařazováni do pěších kolon nebo 

přikazováni do železničních či jiných transportů. Veškerý majetek mimo povolený obsah 

zavazadel musel být odevzdán. Při provádění těchto místních odsunů bývaly rozkrádány 

značné majetkové hodnoty. Často docházelo k tomu, že již odsunutí Němci se vraceli zpět do 

svých bývalých domovů, aby si odnesli další část svého majetku. Tito Němci byli při pokusu 

dostat se zpět na území Československa zatýkáni, jejich jednání bylo označeno jako 

neoprávněné překročení hranice a byli buď znovu vyhoštěni, nebo byli posláni do pracovního 

tábora.47  

Nucené vysídlování neprobíhalo v různých částech Československa souběžně. Někde 

bylo zahájeno již koncem května 1945, někde začaly probíhat odsuny až v průběhu června. 

Například podle anonymního dopisu, který byl zaslán pražským úřadům, došlo koncem 

května a začátkem června 1945 v Postoloprtech a Žatci k „raziím“ vůči tamním Němcům, 

které právě v Postoloprtech byly završeny popravami některých německých obyvatel.48 Dále 

pak v Českých Budějovicích do konce června 1945 přišlo o život 181 Němců, mnohdy i 

s celými rodinami.49 

 Odsun německého obyvatelstva z Československa měl jisté specifikum, a tím byl 

odchod německých antifašistů. Z těch, kteří směli zůstat, se jich k dobrovolnému odchodu 

přihlásilo 82 000. Koncem roku 1945 a začátkem roku 1946 mohli němečtí komunisté a 

sociální demokraté opustit ČSR v tzv. „prominentních“ transportech. „Prominentní“ byly 
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v tom, že si Němci mohli odnést i bytové zařízení a pro 4 rodiny byl k dispozici vždy jeden 

vagon.50 

V českých zemích vzniklo po skončení války velké množství objektů s označením 

„tábor“, jež byly určeny ke shromažďování Němců a k izolaci dalších tzv. státně 

nespolehlivých osob. Kromě různých typů věznic se v prvních týdnech po osvobození ocitlo 

tisíce lidí v jiných provizorních zařízeních, jako byly kasárna, sály kin a hostinců, ve 

vyprázdněných veřejných budovách a školách, skladištích a továrních halách, na venkově ve 

dvorech, sýpkách, stodolách apod. Z počátku zde byly pohromadě jak osoby zajištěné a 

internované pro provinění stíhaná retribučními dekrety, tak osoby určené k odsunu za hranice 

nebo k pracovnímu přidělení. Z dochovaných poznatků lze předpokládat, že celkový počet 

internovaných a jinak soustředěných lidí (mimo zajatecké a zčásti uprchlické tábory) přesáhl 

v českých zemích koncem srpna a začátkem září 1945 číslo 100 000. Potvrzují to zprávy 

z 311 objektů. V Čechách se na rozhraní srpna a září 1945 uvádělo nejvíce táborů v obvodu 

Velké Prahy (17), v zemi Moravskoslezské bylo nejvíce táborů v Ostravě (15).51  

6.4 

Ve třetí a poslední fázi došlo k transferu 2 500 000 německých obyvatel 

z Československa do poraženého Německa, zejména do sovětské a americké okupační zóny. 

Šlo o mezinárodně regulovaný transfer, k němuž došlo na základě platné mezinárodní dohody 

obsažené v XIII. části Ujednání hlavních vítězných mocností v Postupimi z 2. 8. 1945. Tato 

část byla nazvána jako „Orderly Transfer od German Populations“ (Spořádané přesuny 

německého obyvatelstva).  

Organizovaný odsun Němců začal až v lednu 1946. Spojenecká kontrolní rada se 20. 

11. 1945 usnesla na plánu odsunu Němců z Československa, Polska, Maďarska a Rakouska. 

Toto usnesení bylo sděleno československé vládě v Praze prostřednictvím zvláštních nót, 

které doručili diplomatičtí zástupci velmocí (tedy SSSR, Velká Británie a USA) v ČSR. Na 

                                                           
50

 Kural, Václav; Studie o sudetoněmecké otázce; Moulis, Miloslav; kap. Přesuny obyvatelstva 1938 – 1948, str. 

102, Praha, Karolinum, 1996 

51
 Staněk, Tomáš; Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování, str. 81, Praha, Ústav 

pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2005 



31 

 

základě výše zmíněného usnesení mělo být z Československa přijato do sovětského pásma tři 

čtvrtě milionu osob a do amerického pásma jeden a tři čtvrtě milionu osob.52  

Poté, co byly doručeny nóty, proběhlo několik jednání mezi zástupci USA a ČSR. 10. 

4. 1946 se jednání týkalo odsunu Němců do amerického okupačního pásmo od 1. 5. 1946. 21. 

prosince 1945 oznámil sovětský velvyslanec československé vládě, že do sovětského 

okupačního pásma nepřijmou další transfer Němců, neboť do té doby bylo přijato na 77 840 

osob. Nakonec však byla podepsána smlouva mezi představiteli sovětské okupační moci 

v Německu a československým vládním zmocněncem, a to až 1. 6. 1946.53  

Prvotním záměrem mezinárodních jednání o transferu německého obyvatelstva nebylo 

řešení otázky německé národnostní menšiny ve státech, kde představovala tato minorita 

poměrně početnou skupinu. Primárním cílem bylo udržet mír v Evropě, zabránit dalším 

střetům mezi Německem a sousedními státy. Bylo třeba odstranit ohniska sváru mezi 

jednotlivými národy tím, že budou od sebe separovány. Vyplývá to např. přímo z III. části 

Postupimské dohody: „Německý militarismus a nacismus bude vykořeněn a spojenci budou 

nyní i v budoucnu provádět ve vzájemné dohodě jiná nutná opatření, která by zajistila, že 

Německo nebude již nikdy ohrožovat své sousedy nebo světový mír. Není úmyslem spojenců 

zničit nebo zotročit německý lid. Úmyslem spojenců je dát německému lidu příležitost, aby se 

připravil k budoucí obnově svého života na demokratických a mírumilovných základech.“54 

Provedením odsunu bylo pověřeno ministerstvo vnitra v čele s ministrem Noskem. 

Řídícím střediskem se stal Úřad pro odsun Němců řízený vládním zmocněncem A. Kučerou. 

Bylo vytvořeno 107 sběrných středisek, z toho 75 v Čechách, 29 na Moravě a 85 na 

Slovensku, každé pro 1200 lidí. Odtud byl poté odsun organizován. 25. 1. 1946 vyjel 

z Československé republiky první vlak, který měl provést řádný, mezinárodním i 

vnitrostátním právem upravený přesun českých Němců. Každá osoba dostala od 

československé vlády potravinový příděl na tři dny a kromě toho si mohla vzít vlastní příděl 

na týden. Němci si s sebou mohli odnést, co unesli a vedle toho ještě 50 kg zavazadel a 1000 
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marek. Z počátku opouštěly československé území čtyři vlaky se sudetskými Němci denně, 

postupně se jejich počet zvýšil na šest vlaků denně.55  

Samotný odsun probíhal podle směrnic ministerstva vnitra, které byly vydávány na 

základě usnesení vlády. Řeč je zejména o Směrnicích k provádění soustavného odsunu 

Němců (čj. B – 300/1990 – 45). Např. Směrnice o úlevách pro některé osoby německé 

národnosti, upřesňující, které osoby německé národnosti jsou z odsunu vyňaty. Směrnice 

ministerstva vnitra, kterou schválilo 11. 6. 1946 (čj. B – 300/3961 – 46), zmiňuje charakter 

samotného odsunu: „nemá povahu trestu, nýbrž jest opatřením politické povahy proti 

Němcům a osobám německého původu, případně proti osobám jiného než slovanského 

původu, které se přihlásily k německé národnosti. Proto také odsunu nemohou být 

podrobovány osoby českého nebo slovenského původu, byť by se i provinily … podle dohod se 

spojeneckými mocnostmi jsou československé úřady oprávněny odsunovat do Německa toliko 

osoby německé národnosti.“56 

Odsun německého obyvatelstva z Československa do sovětského pásma byl ukončen 

19. 9. 1946 a do amerického pásma 31. 10. 1946. Sovětský generálporučík Lukjačenko a 

americký generál L. D. Clay v září 1946 prohlásili, že práce československých úřadů při 

provádění transferu byla vzorná a organizačně dokonalá, a že způsob, jakým československé 

úřady postupovaly, zasluhuje největší chválu.57 Dodatečný dílčí odsun proběhl v letech 1947 – 

1948. V letech 1949 – 1951 opouštěli občané německé národnosti Československo z důvodu 

slučování rodin, které často žily na opačné straně hranice.58 Počet sudetských Němců, který 

zůstal na území Československa po dokončení přesídlení, tedy 192 000, srovnejme s jejich 

počtem před Mnichovem, 3 318 445. Po skončení odsunu zůstalo na území ČSR pouhých 6 % 
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Němců, což lze považovat za velký zvrat v národnostním složení obyvatelstva, které kdy žilo 

na českém území. 59 

6.5 

Po rekapitulaci událostí, které se odehrály v období divokého a organizovaného 

odsunu, se nabízí otázka: Jaká další příkoří by museli snášet poražení Němci ve vítězném 

Československu, kdyby nedošlo k uzavření Postupimské dohody a otázka německých menšin 

by tak na mezinárodní úrovni nebyla vůbec řešena? Nebylo by pak příkoří německých 

obyvatel během divokého odsunu nicotné ve srovnání s tím, co by zde museli „podřadní“ 

Němci snášet? 

7/ Dekretální činnost prezidenta Beneše obecně 

7.1 

Forma dekretů prezidenta republiky nebyla použita poprvé u právních předpisů, které 

vydával Edvard Beneš. Československá legislativa se s těmito právními normami setkala již 

za 1. republiky, kdy se dekretů užívalo při individuálních jmenovacích aktech prezidenta. Za 

2. republiky na základě ústavního zákona č. 330/1938 Sb. z. a n. ze dne 15. prosince 1938, o 

zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů republiky Česko-Slovenské a jiných 

zákonů ústavních, byl prezident republiky zmocněn, aby na jednomyslný návrh vlády vydával 

dekrety s mocí ústavního zákona, jejichž prostřednictvím učiní opatření nutná vzhledem 

k novým poměrům.60  

Z výše uvedeného vyplývá, že vydávání dekretů, jakožto forma legislativní činnosti, 

má svou praxi v Československu již v meziválečném období.  

Navíc, v důvodové zprávě k ústavní listině z roku 1920 byla vyslovena koncepce, 

podle které podpis prezidenta republiky nemá význam jen formální, na rozdíl od ostatních 

podpisů stojících pod textem zákona. Pokud by nebylo možné svolat Národní shromáždění, 

zůstal by prezident republiky jediným orgánem, podílejícím se na zákonodárném procesu. 
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V takové situaci by na něj přešly i ostatní povinnosti vyplývající ze zákonodárného procesu.61 

Právě na tomto místě byla vyslovena myšlenka, aby prezident republiky v době ústavní nouze 

vykonával zákonodárnou moc vydáváním dekretů. Není pochyb o tom, že se v období, ve 

kterém dekrety prezidenta vznikaly, Československý stát nacházel v ústavní krizi. Nebyl zde 

zákonodárný orgán, který by vykonával legislativní činnost tak, jak k tomu zmocňuje ústavní 

listina z roku 1920 Národní shromáždění.  Z tohoto důvodu byly vydávány dekrety jakožto 

normativní akty upravující právní poměry v období přechodném, které dodatečně měly 

podléhat schválení zákonodárného sboru, který se po zažehnání stavu nouze opět ujme svých 

funkcí. 

7.2 

21. července 1940 byla britskou vládou uznána prozatímní československá vláda 

působící v té době již ve Spojeném království. Definitivního uznání ze strany Velké Británie 

se však uskutečnilo až dopisem A. Edena Janu Masarykovi ze dne 18. 7. 1941, kdy byl u 

Beneše jako prezidenta Československé republiky jmenován britský vyslanec. 

Prozatímní československé státní zřízení tvořili prezident republiky, vláda a od 21. 7. 

1940 Státní rada, zřízená ústavním dekretem č. 1/1940 Úředního věstníku československého 

(dále jen Úř.v.čsl.). Státní rada sloužila jako poradní orgán prezidentovi a prozatímní vládě 

v čele s J. Šrámkem. Pokud jde o její členskou základnu, vyjadřovala celé politické spektrum 

odbojových sil v zahraničí.62 

Výkon prozatímní zákonodárné moci byl zakotven v ústavním dekretu č. 2/1940 Úř. v. 

čsl. Dekret byl později uveřejněn jako přetisk pod číslem 20/1945 Sb. Stanovilo se v něm, že 

k úkonům prezidenta republiky, k nimž je třeba podle ústavní listiny souhlasu Národního 

shromáždění, bude se dočasně vyžadovat souhlas vlády. Mezi tyto úkony mělo patřit 

zastupování státu navenek, uzavírání mezinárodních smluv, prohlášení válečného stavu a další 

pravomoci. V §2 zmíněného dekretu stojí: „Předpisy, jimiž se mění, ruší nebo nově vydávají 

zákony, budou vydávány po dobu platnosti zatímního státního zřízení v nezbytných případech 

prezidentem republiky k návrhu vlády ve formě dekretů, které spolupodepíše předseda vlády, 
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respektive členové vlády pověření jejich výkony.“63  Platnost §2 byla prodloužena ústavním 

dekretem č.3/1945 Úř. v. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období.  

Takto byla právně zakotvena pro právní předpisy vydávané běžně ve formě zákonů 

forma dekretů prezidenta republiky. 28. 10. 1945 se ujalo svých funkcí Prozatímní Národní 

shromáždění, kterému byla svěřena zákonodárná moc na základě dekretu č. 47/1945 Sb. 

Tímto dnem bylo završeno období, kdy byla vykonávána zákonodárná moc formou dekretů.64 

Ústavním zákonem ze dne 28. března č. 57/1946 Sb. byly schváleny a prohlášeny za zákony 

všechny dekrety vydané na základě § 2 ústavního dekretu č.  2/1940 Úř. v. čsl.  

7.3 

Prezident Beneš nevydával dekrety svévolně, na základě svého vlastního uvážení bez 

stanovisek a návrhů ostatních orgánů tvořících prozatímní státní zřízení. Kromě ústavního 

dekretu č. 1/1940 Úř. v. čsl. je vydával vždy na návrh vlády. Dekretální normotvorba měla být 

v souladu s ustanoveními ústavní listiny o moci zákonodárné, čímž se vyjadřovala kontinuita 

československé ústavnosti. § 1 ústavního dekretu č. 2/1940 Úř. v. čsl. zní: „Dokud nebude 

možno prováděti ustanovení hlavy druhé ústavní listiny z 29. února 1920 o moci zákonodárné, 

bude prezident republiky úkony, které mu ukládá par. 64 č. 1 úst. listiny, pokud k nim je 

zapotřebí souhlasu Národního shromáždění, vykonávati se souhlasem vlády.“65 Z § 2 tohoto 

předpisu vyplývá, že dekrety, kterými se mění, ruší nebo tvoří nové zákony, budou vydávány 

prezidentem na návrh vlády. Rovněž zde byla uložena povinnost, aby dekrety kontrasignoval 

předseda vlády.  

Od dubna 1945 byly vydávány dekrety s platností na území Slovenska, ovšem pouze 

potud, pokud byly předloženy a projednány se Slovenskou národní radou. Slovenská národní 

rada nařízením č. 1 z roku 1944 stanovila, že vykonává celou zákonodárnou, vládní a 

výkonnou moc na Slovensku, a proto dekrety prezidenta republiky, které měly platit i na 

území Slovenska, musí být vydávány po dohodě s ní. Zpravidla se na tvorbě dekretů 

v Londýně podílela i Právní rada, vytvořená 4. 2. 1942 rozhodnutím prezidenta republiky na 
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návrh vlády. Její činnost byla ukončena opět na návrh vlády rozhodnutím prezidenta 

republiky z 22. 2. 1945, kdy byla ukončena i činnost Státní rady. Exilová Právní rada měla 

představovat odborný orgán obdobný Nejvyššímu správnímu soudu. Vynášela posudky, které 

měly ovlivňovat odbornou stránku normotvorby londýnské vlády, včetně dekretů.66  

Dekrety byly vydávány ve dvou podobách. Ústavní a běžné dekrety. Rozdíl mezi nimi 

nespočíval ve způsobu jejich přijetí a vyhlášení. Odlišovaly se hlavně matérií, kterou 

upravovaly. Právní rada zaujala v lednu 1944 vysvětlující stanovisko, v němž uvádí, že 

ústavní dekret nemá větší normativní sílu, než ten, který takto označen není. Současně 

doporučuje zachovat název „ústavní dekret“ pro ty normy, které obsahově zavádějí změnu 

ústavní listiny a jejich součástek.67 Dohromady bylo vydáno 141 dekretů z toho 43 v zahraničí 

a 98 na osvobozeném území ČSR.  

 

8/ Londýnské dekrety 

8.1 

Dekrety vydávané v zahraničí, tzv. Londýnské dekrety, se zaměřovaly na aktuální 

činnost zahraničního odboje. Šlo např. o změny zákonů o vojenském polním trestním řízení, o 

vojenském kázeňském a kárném právu, o organizaci československé branné moci na území 

Velké Británie a Severního Irska, o částečné mobilizaci na území pod mocí Francouzského 

výboru národního osvobození, o postavení žen v československých vojenských jednotkách a 

řada dalších. Dekrety byl přijímán i státní rozpočet na nový rok.  
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8.2 

Minoritní část dekretů vydávaných v exilu se soustředily na poválečný vývoj. 

Nejvýznamnější po této stránce je ústavní dekret č. 11/1944 Úř. v. čsl., z 3. srpna 1944, o 

obnovení právního pořádku. Tento dekret byl připravován dva roky a později byl vyhlášen 

jako zákon č. 12/1946 Sb. Podle článku 1 odst. 1 tohoto dekretu jsou součástí 

československého právního řádu: „ústavní a jiné právní předpisy československého státu, 

vydané do 29. září 1938 včetně.“68 Časovým mezníkem se tak stala doba nesvobody, kdy byl 

československý lid v důsledku Mnichovské dohody zbaven svobody uplatňovat svou vůli 

zakotvenou v ústavě a kdy byla porušena svrchovanost republiky. Konec doby nesvobody 

určilo vládní nařízení č. 31/1945 Sb. ve smyslu tohoto ústavního dekretu na 4. května 1945. 

Dle ustanovení článku 1 odst. 2 zmiňovaného dekretu: „Předpisy vydané v oblasti tohoto řádu 

v době, kdy československý lid byl zbaven své svobody, nejsou součástí československého 

právního řádu. …“69 Tento ústavní dekret se stal východiskem pro vydání řady dalších 

právních norem platných povětšinou v českých zemích. Velký význam se přisuzuje tomuto 

dekretu zejména proto, že vyjádřil koncepci kontinuity československého právního řádu. Na 

základě ústavního dekretu o obnovení právního pořádku, ve znění vyhlášeném zákonem z 19. 

12. 1945 č. 12/1946 Sb., bylo rozhodnuto o vztahu k dekretům prezidenta republiky vydaným 

v zahraničí. Stanovil, že podléhají dodatečnému schválení – ratihabici.70   

Mezi další důležité londýnské dekrety patří dekret č. 18/1944 Úř. v. čsl., o národních 

výborech a prozatímním Národním shromáždění a dekret č. 6/1945 Úř. v. čsl., o potrestání 

nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, tzv. 

Velký retribuční dekret. V osvobozené republice byl nahrazen původní londýnský dekret č. 6 

z února roku 1945 dekretem stejně pojmenovaným z 19. června 1945 č. 16. Tento předpis se 

zpětnou účinností stanoví tresty za skutky spáchané v období druhé světové války. Vedle 

trestných činů, které byly trestné i podle stávajících předpisů (např. loupež), byla zavedena 

nová skutková podstata udavačství. Podle §11 dekretu: „Kdo v době zvýšeného ohrožení 

republiky ve službách nebo v zájmu nepřítele, nebo využívaje situace přivoděné nepřátelskou 
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okupací jiného pro nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin 

těžkým žalářem od pěti do deseti let.“71 Navíc v § 18 stanovuje počátek doby zvýšeného 

ohrožení republiky dnem 21. 5. 1938.  

 

9/ Dekrety vydávané v Československu 

9.1 

Dekrety prezidenta vydávané v Československu zejména realizovaly cíle Košického 

vládního programu (viz výše). Jejich hlavím účelem bylo zakotvit poválečné uspořádání 

v Československu na základě výsledků 2. světové války. Hovoříme o dekretech, jejichž cílem 

byla obnova československého hospodářství a československé měny, o dekretech 

s trestněprávní tématikou, patří sem také dekrety snažící se zabánit poválečnému chaosu. 

Pozornost byla věnována i oblasti školství, vědy a kultury. Na základě dekretů prezidenta 

republiky byla založena Akademie múzických umění, pobočky lékařské fakulty v Hradci 

Králové a Plzni, byl zřízen Státní orchestr České Filharmonie, bylo zrušeno školné na 

středních školách. Do té dobu fungující německé vysoké školy byly zrušeny. Na základě řady 

dekretů se uskutečnilo znárodnění majetku Němců, Maďarů a zrádců.72 

Řada dekretů prezidenta republiky vydaných na území Československa podléhá 

dodnes kritice a zpochybňování. Často se ozývají i požadavky po jejich zrušení. Jde zejména 

o následující dekrety: dekret č. 16/1945 Sb. ze dne 19. 6. 1945, o potrestání nacistických 

zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční 

dekret), dekret č. 17/1945 Sb. ze dne 19. 6. 1945, o Národním soudu, dekret č. 138/1945 Sb. 

ze dne 27. 10. 1945, o trestání některých provinění proti národní cti (tzv. malý retribuční 

dekret), dekret č. 33/1945 Sb. ze dne 2. 8. 1945 a dále tzv. znárodňovací dekrety, tedy dekret 

č. 5/1945 Sb. ze dne 19. 5. 1945, 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, dekret č. 12/1945 Sb. ze dne 21. 6. 1945, o konfiskaci a 

urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel 
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českého a slovenského národa, dekret č. 22/1945 Sb. ze dne 20. 7. 1945, o osídlení 

zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými 

slovanskými zemědělci, dekret č. 108/1945 Sb. ze dne 25. 10. 1045, o konfiskaci 

nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy a jako poslední dekrety č. 50/1945 Sb. ze 

dne 11. 8. 1945, o opatřeních v oblasti filmu, č. 100 – 103/1945 Sb. ze dne 24. 10. 1945, o 

znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, o znárodnění některých podniků 

průmyslu potravinářského, o znárodnění akciových bank a o znárodnění soukromých 

pojišťoven.  

9.2 

První skupina dekretů se týká potrestání zločinů a provinění spáchaných v době 

zvýšeného ohrožení republiky (retribuce).  

Nejvýznamnějším z této skupiny dekretů je tzv. Velký retribuční dekret, tedy dekret č. 

16/1945 Sb. Výše již byla zmínka o předchůdci tohoto dekretu, kterým byl dekret z 1. 2. 

1945.  Preambule dekretu uváděla: „O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých 

se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluviníci na Československu. Porobení vlasti, vraždění, 

zastrašování, loupení a ponižování, jehož obětí byl československý lid, a všechna ta 

stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohužel pomáhali, nebo asistovali i zpronevěřivší se 

občané českoslovenští, z nichž někteří zneužili při tom i vysokých úřadů, mandátů nebo 

hodností, musí dojíti zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo 

vyvráceno z kořene.“73 Jako nejpřísnější tresty dekret uváděl trest dlouholetého žaláře a trest 

smrti. Tyto tresty se ukládaly tomu, kdo se dopustil „zločinu proti státu“, „zločinu proti 

osobám“, „zločinů proti majetku“ a již výše zmíněného „udavačství“. Příčinou těchto 

přísnějších trestů bylo, že se dekret vztahuje pouze na trestné činy spáchané „v době 

zvýšeného ohrožení republiky“ (viz výše). K provedení dekretu byly v sídlech krajských 

soudů zřízeny mimořádné lidové soudy. Ty soudily jako tzv. stanné soudy se značným 

omezením procesních práv obviněných, bez možnosti podat odvolání a s vyloučením 

odkladného účinku případné prezidentské milosti. V českých zemích bylo do roku 1947 

podáno u 24 mimořádných lidových soudů 132 549 trestních oznámení, z nichž bylo vyřízeno 

130 114 případů. Podle vynesených rozsudků bylo 713 osob odsouzeno k trestu smrti, z toho 

475 Němců. K doživotnímu žaláři bylo odsouzeno celkem 741 osob, z toho 443 Němců. 
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K dočasnému trestu na svobodě bylo odsouzeno 19 888 osob. Zároveň bylo řečeno, že z 5 861 

příslušníků gestapa působících v bývalém protektorátu většina uprchla.74 

V souvislosti s aplikací tohoto dekretu se začal projevovat velmi specifický problém: 

jakým způsobem naložit s pozůstalými dětmi osob odsouzených podle dekretu č. 16/1945 Sb. 

a s dětmi ze smíšených německo-českých manželství. Ministerstvo školství a osvěty jej 

vyřešilo vydáváním pokynů pro ředitele a správce škol, které vypracovalo v součinnosti 

s Ministerstvem spravedlnosti a s Ministerstvem ochrany práce a sociální péče.75 

Další z retribučních dekretů je tzv. Malý retribuční dekret, č. 138/1945 Sb. Jeho 

účelem bylo umožnit stíhání a potrestání méně závažných činů, než jakými se zabývaly 

mimořádné soudy. Proto i tresty za zločiny uvedené v malém retribučním dekretu nebyly tak 

přísné, jako ve velkém retribučním dekretu. §1 dekretu:“Kdo v době zvýšeného ohrožení 

republiky … nepřístojným chováním, urážejícím národní cítění českého nebo slovenského 

lidu, vzbudil veřejné pohoršení, bude potrestán … vězením do jednoho roku nebo pokutou do 

1 000 000 Kč nebo veřejným pokáráním nebo dvěma nebo všemi tresty.“76 

Výše uvedené dekrety vycházely z moskevské spojenecké deklarace zde dne 30. října 

1943 o navrácení válečných zločinců do zemí, kde spáchali své zločiny, dále z londýnské 

spojenecké Dohody o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců evropské Osy z 8. 8. 

1945. Z pohledu mezinárodního je proto zřejmé, že dekrety jsou v souladu spojeneckými 

dohodami z doby války a z poválečného období a tudíž jsou v souladu s mezinárodním 

právem. 

9.3 

Druhá skupina dekretů se dotýká problému úpravy státního občanství Němců a 

Maďarů. Upravit téma státního občanství bylo nutné s ohledem na rozhodnutí vítězných 

mocností o odsunu Němců z Československa, Polska a Maďarska, přijatém na Postupimské 

konferenci, neboť právním důsledkem přesídlení je ztráta dosavadního občanství a 

automatické nabytí občanství státu, do něhož je část obyvatelstva přesídlena. 
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Řeč je především o ústavním dekretu z 2. 8. 1945 č. 33 Sb., o úpravě 

československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, vydaný k návrhu 

vlády a po dohodě se Slovenskou Národní radou.  

V §1 odst. 1 ústavního dekretu č. 33/1945 Sb. stojí: „českoslovenští státní občané 

národnosti německé nebo maďarské, kteří podle předpisů cizí okupační moci nabyli státní 

příslušnosti německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti 

československého státního občanství“.77 Ústavní dekret však připouštěl i výjimky, v §2 odst. 

1: „Osobám, spadajícím pod ustanovení §1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé 

republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně 

zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem, 

zachovává se československé státní občanství.“78 

Podle dekretu měla být uplatňována presumpce neviny v tom smyslu, že dokud 

nebude vyřízena žádost o zachování československého státního občanství79, budou žadatelé 

považováni za československé státní občany (§ 2 odst. 2 dekretu). 

Osoby, které podle §1 odst. 1 ústavního dekretu pozbyly československého státního 

občanství, měly možnost požádat do 6 měsíců od dané doby žádost o vrácení občanství (§3 

dekretu). 

Na základě tohoto ústavního dekretu došlo ex lege k propuštění osob německé nebo 

maďarské národnosti, jež okupantské režimy v Maďarsku a v Německu prohlásily za své 

státní příslušníky, z československého státního svazku. Mezi dokumenty, které prohlašovaly 

státní příslušnost k nacistickému Německu, patřily: smlouva o státním občanství a opci vůči 

Československé republice z 20. 11. 1938, čl. 2 odst. 1 Hitlerova výnosu ze 16. 3. 1939 o 

Protektorátu Čechy a Morava a nařízení říšského ministra vnitra z 20. 4. 1939 o nabytí 

německé státní příslušnosti dřívějšími československými státními příslušníky německé 

národní příslušnosti, nařízení říšského ministra vnitra z 6. 6. 1941, upravující otázky státní 
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příslušnosti oproti Protektorátu Čechy a Morava a některé další předpisy ohledně Těšínska a 

dalších území.80  

Uvedený ústavní dekret obsahoval také ustanovení, na jehož základě bylo možné 

zbavit československého občanství i Čechy, Slováky a příslušníky ostatních slovanských 

národů, §5 ústavního dekretu: „Češi, Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, kteří se 

v době zvýšeného ohrožení republiky ucházeli o udělení německé nebo maďarské státní 

příslušnosti, aniž k tomu byli donuceni nátlakem nebo zvláštními okolnostmi, pozbývají 

československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti.“81 

Při posuzování žádostí o zachování československého státního občanství se vycházelo 

z pojetí státního občanství tak, jak jej upravovaly ústavní normy 1. republiky (ústavní zákon 

236/1920 Sb.), ale také z mezinárodních mírových smluv a z tzv. Brněnské smlouvy 

s Rakouskem ze dne 7. 6. 1920. Soubor práv a povinností vyplývající ze státního občanství 

byl vyjádřen ve státoobčanském slibu, ve kterém se státní příslušník zavazuje chovat se 

čestně, věrně a oddaně k zemi, jejímž příslušníkem se stal.82 Pokud tedy státní příslušník 

neplní své občanské povinnosti, naopak je hrubě porušuje tím, že optuje pro cizí stát, nebo 

vstoupí do služeb cizího nepřátelského státu, vzniká tím důvod pro odnětí jeho státní 

příslušnosti ke státu, vůči kterému není loajální. 

Podrobnosti týkající se státního občanství, jež nebyly obsaženy v dekretu, upravovaly 

prováděcí předpisy. Např. oběžník ministerstva vnitra ze dne 24. 8. 1945, o úpravě 

československého státního občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb., oběžník ministerstva 

vnitra z 13. 11. 1945, vyhláška ministra vnitra ze dne 25. 8. 1945, o lhůtě k podávání žádostí o 

vrácení československého státního občanství  pro manželky a děti čsl. státních občanů. atd.  

Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. nebyl založen na principu 

kolektivní viny a tuto skutečnost podtrhují i znění prováděcích předpisů vydaných k dekretu, 

které zdůrazňují, že státní občanství má být posuzováno individuálně a každý případ 

rozhodován subjektivně. Vyplývá to i ze stanoviska kanceláře prezidenta republiky k návrhu 
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tohoto dekretu ze dne 9. 7. 1943. Zvažuje se zde, zda by bylo vhodnější zvolit odnímání 

státního občanství jen pro určité kategorie čsl. státních občanů, nebo zda by měly být zbaveny 

státního občanství všechny osoby, které se staly podle německých a maďarských zákonů 

cizími občany. První z alternativ se zdála Kanceláři prezidenta republiky přijatelnější, neboť 

její provedení „ je zcela dobře myslitelno a řešitelno i bez ohledu na celkové řešení otázky 

německé a maďarské u nás. Ať již dojde či nedojde k transferu, je možno a správno, aby ti 

z příslušníků našich menšin, kteří se zvláštním způsobem provinili na věrnosti svému státu, 

moli býti zbaveni státního občanství, zejména když cizí stát sám je považoval za své státní 

občany.“83 Skutečnost, že ústavní dekret č. 33 z roku 1945 nebyl postaven na kolektivní 

odpovědnosti všech příslušníků německé menšiny, dokládá i §2 odst. 1, ve kterém se připouští 

ponechání státního občanstvím těm osobám, které prokáží, že zůstaly věrny Československé 

republice a nijak se proti ní neprovinily.  

9.4 

Poslední, tedy třetí skupinou dekretů jsou dekrety o konfiskaci a znárodnění majetku 

Němců, Maďarů a zrádců. Konfiskační opatření obsažená v dekretech se nevztahovala jen na 

osoby německé a maďarské národnosti, ale zároveň na všechny, kdo se provinili proti 

československému státu. Některým případům byly uděleny výjimky. Šlo o osoby německé a 

maďarské národnosti, které prokázaly, že nejsou fašisty a splňují podmínky dané dekretem o 

československém státním občanství. Vzhledem k většímu počtu „znárodňovacích dekretů“ se 

podmínky udělení výjimek lišily dekret od dekretu. Určující pro tyto dekrety byla úprava 

v dekretu č. 33/1945 Sb. Např. v dekretu č. 5/1945 Sb. se hovoří o těch, kteří „mohou 

hodnověrně prokázat, že byli obětí politické nebo rasové persekuce a zůstali věrni 

demokraticko-republikánské státní myšlence Československé republiky.“ (§24 odst. 2)84 

Dekret č. 12/1945 Sb. stanoví následující podmínky pro vyjmutí z konfiskace: „osobám 

německé a maďarské národnosti, které se aktivně zúčastnily boje na zachování celistvosti a 

osvobození Československé republiky, se zemědělský majetek…nekonfiskuje.“ (§1 odst. 2)85. 

Dále dekret č. 108/1945 Sb. uvádí, že vyjímá z konfiskace osoby německé a maďarské 

národnosti, „které prokáží, že zůstaly věrny  Československé republice, nikdy se neprovinily 
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proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo 

trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem.“ (§1 odst. 1)86  

Dekret č. 5/1945 Sb. zavedl národní správu majetku osob státně nespolehlivých a dále 

všech podniků a majetkových podstat, „kde to 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. (§3)87 Podle §4 

komentovaného dekretu se za osoby státně nespolehlivé považovaly jednak osoby národnosti 

německé a maďarské, a to bez výjimky, a jednak osoby, které vyvíjely činnost, směřující proti 

státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, 

bezpečnosti a obraně Československé republiky. U druhé skupiny osob byl stanoven 

demonstrativní výčet osob státně nespolehlivých a vyžadoval se úmysl. 

Dekrety o konfiskaci a znárodnění majetku bez náhrady nejsou v rozporu s právním 

pořádkem ani se základními právními zásadami, platnými na území Československa a 

potažmo České republiky. Nelze hovořit ani o porušení právních zásad a pramenů 

mezinárodního práva. Otázkou legality a legitimity dekretů se zabýval v roce 1995 Ústavní 

soud, konkrétně se jednalo o dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci 

nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. V nálezu Ústavní soud prohlásil: „Dekret 

prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. … byl v době svého vydání nejen legálním, ale také 

legitimním aktem.“88 Ústavní soud konstatuje, že zmiňovaný dekret byl vydán v mezích 

legitimně stanovených kompetencí, daných ústavním pořádkem První republiky, dále že 

neodporuje právním zásadám civilizovaných společností Evropy a je právním aktem své doby 

opírajícím se o mezinárodní konsens.89 Podobně hodnotí dekrety i Pavel Winkler. 

Argumentuje tím, že mezinárodní právo neklade překážky při konfiskaci majetku vlastních 

státních občanů a bezdomovců. V této oblasti má stát výlučnou pravomoc vlastní vnitrostátní 

legislativy, která by upravovala otázku konfiskace a znárodňování. Zároveň byly konfiskační 
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opatření v diskutovaných dekretech vydávány na základě Postupimské dohody a mají oporu 

v Pařížské reparační dohodě z 21. 12. 1945, která vycházela z Postupimské dohody.90  

 

10/ Dekrety a odsun 

10.1 

Odsun německého obyvatelstva z Československa bývá často mylně spojován 

s dekrety prezidenta republiky. M. Šiška v deníku Právo ze dne 25. 3. 2006 v článku „Podpisy 

pod prezidentskými dekrety“ píše: „Dekretální zákonodárství upravovalo celé spektrum 

poválečného života. Zahrnovalo oblast sahající od retribučních dekretů, dekretů o změnách v 

ústavě z roku 1920, dekretů o zajištění obnovy a následných proměn v oblasti národního 

hospodářství a státních financí, … až po dekrety znárodňovací, dekrety upravující řízení 

výroby a zahraničního obchodu a dekrety řešící osud německé a maďarské menšiny v ČSR. 

Řešící osud – nikoliv odsun.“91 Transfer osob německé národnosti nebyl předmětem dekretů. 

Přesídlení příslušníků německé menšiny bylo upraveno v dokumentu mezinárodního práva, 

v Postupimské dohodě. Pokud jde o XIII. část této dohody, upravující transfer, stalo se 

Československo smluvním státem tohoto pramene mezinárodního práva a jako takové 

zahájilo příslušné kroky tím, že pověřilo ministerstvo vnitra a národní obrany k vydávání 

vládních nařízení, jež měly Postupimskou dohodu provést.   

 10.2 

Ačkoli se připravovala osnova dekretu o odsunu cizího obyvatelstva a o vnitřním 

osídlení, z obsahu i názvu byla problematika dekretu odstraněna. Důvodem byla 

pravděpodobně skutečnost, že nebylo zcela jasné, jaké výsledné rozhodnutí ve věci odsunu 

učiní vítězné mocnosti.92 Nakonec byl tedy přijat dekret prezidenta republiky ze dne 17. 

července 1945 o jednotném řízení vnitřního osídlení, č. 27/1945 Sb. Podle §1 tohoto dekretu: 
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„Vnitřním osídlením se rozumí soubor všech opatření, kterými se podle zvláštních předpisů o 

tom vydaných má dosáhnouti navrácení všech oblastí Československé republiky původnímu 

slovanskému živlu.“93  

V původní osnově dekretu prezidenta republiky o odsunu cizího obyvatelstva a 

vnitřním osídlení, kterou předložilo ministerstvo vnitra a kterou projednala vláda dne 15. 6. 

1945, se v § 2 odst. 1 stanoví: „Odsun obyvatelstva německé nebo maďarské státní 

příslušnosti a ostatních Němců a Maďarů (bez ohledu, zda osoby ty dříve měly československé 

státní občanství či nikoli) z území podléhajícího vnitřnímu osídlení bude upraven směrnicemi 

příslušného orgánu.“94 Tímto orgánem měla být Nejvyšší rada pro odsun a vnitřní osídlení, 

jejímž výkonným orgánem měly být Osídlovací ústavy. Pomocným orgánem Nejvyšší rady se 

měl stát Meziministerský sbor pro odsun a vnitřní osídlení. Podle důvodové zprávy k dekretu 

měly směrnice podle § 2 odst. 1 určovat místní program, časový postup a tempo, v němž bude 

odsun prováděn.95  

Při projednávání původního návrhu dekretu prezidenta republiky o odsunu cizího 

obyvatelstva a vnitřním osídlení, který předložilo ministerstvo vnitra, byla diskutována 

otázka, na základě jakých kritérií a za jakých podmínek uskutečnit vystěhování konkrétních 

skupin obyvatel německého a maďarského původu. Na 21. schůzi vlády dne 23. května 1945 

byl připraven návrh usnesení, podle něhož měla být zřízena komise, jež připraví vystěhování 

Němců a Maďarů, a připraví návrh na to, které kategorie mají být vystěhovány, jakým 

způsobem, jakými prostředky a kam.96  

Vzhledem k tomu, že osnova výše uvedeného dekretu nebyla přijata, neexistuje 

v českém právním řádu dekret prezidenta, který by odsun nařizoval, doporučoval či jinak 

upravoval. Je tedy možné pouze diskutovat, jaké důsledky by mělo přijetí takového dekretu na 

vnitrostátní i mezinárodní úrovni.  
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10.3 

Odsun se měl formálně opírat o ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., 

podle kterého českoslovenští státní občané národnosti německé a maďarské pozbývají ze 

zákona státní občanství a stávají se tak cizinci na území tehdejšího Československa. Dalším 

podpůrným předpisem byl zákon č. 52/1935 Sb., o pobytu cizinců. Podle § 8 tohoto zákona je 

za cizince považována osoba, která nemůže prokázat, že je státním občanem Československé 

republiky. Cizinec nemohl pobývat na území republiky, pokud k tomu nezískal souhlas od 

příslušného správního úřadu. Zákon výslovně zakazoval pobyt těch osob, „jichž pobytem 

může být ohrožen veřejný klid, pořádek nebo bezpečnost státu nebo jiné důležité zájmy 

veřejné, zejména i hospodářské.“ (§ 2 odst. 1 písm. b))97. Vedle těchto dvou pramenů, které se 

staly podkladem pro odsun německého obyvatelstva, je třeba zmínit i Trestní zákon o 

zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852. Za zločiny, kterých se dopustili cizinci, bylo 

možné uložit trest žaláře a zároveň jej zpřísnit trestem vypovězení z celého území republiky. 

Mírnější formy trestné činnosti, tedy přečin a přestupek, kterých se dopustil cizinec, byly 

trestány vyhoštěním z území celého státu. Vyhoštění však bylo možné i správní cestou, což 

připouštěl právo zmiňovaný zákon o pobytu cizinců. Pokud nebyl pobyt na území 

Československa cizinci povolen správním úřadem a tento neuposlechl správního rozhodnutí, 

mohl být vyhoštěn z území státu. V řízení o vyhoštění rozhodovaly od roku 1945 národní 

výbory a v posledním stupni ministerstvo vnitra.98 

V ústavním dekretu z 27. října 1945 č. 137/1945 Sb., o zajištění osob, které byly 

považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční, nalezneme v § 2 ústavního dekretu 

termín „odsun“, čímž se tento pojem dostává do úředního předpisu, a tím i do právního řádu. 

„Zajištěním (zatímním zajištěním) ve smyslu tohoto dekretu a jiných zákonných ustanovení 

nelze rozuměti soustředění cizích státních příslušníků, provedené příslušným úřadem na 

určitých místech k účelům jich pozdějšího odsunu. Takovéto soustředění lze prováděti bez 

jakéhokoli omezení.“99  

                                                           
97
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10.4 

Dekrety prezidenta republiky vydávané v exilu i na území osvobozeného 

Československa, jsou nedílnou součástí právního řádu České republiky. Pro platné právo mají 

význam zejména z hlediska právní jistoty, jakožto základní náležitosti současných 

demokratických právních systémů.  

Podle ústavního dekretu č. 30/1945 Sb. podléhaly všechny dekrety vydané ve 

válečných letech, ať již v zahraničí nebo na území osvobozeného Československa, 

dodatečnému schválení příslušnými orgány. Ústavním zákonem č. 57/1946 Sb., kterým se 

schvalují a prohlašují za zákony dekrety prezidenta republiky, byly také všechny dekrety 

prezidenta republiky ratihabovány. Ústavní dekrety byly publikovány ve Sbírce zákonů jako 

ústavní zákony a dekrety jako zákony. Dekrety, vydané v zahraničí, o nichž vláda 

neprohlásila, že zůstávají na osvobozeném území v platnosti, byly publikovány v příloze ke 

Sbírce zákonů z roku 1947.  

Ústavní zákon ze dne 9. ledna 1991 č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina 

základních práv a svobod, stanoví v § 6 odst. 1 následující: „Zákony a jiné právní předpisy 

musí být uvedeny do souladu s Listinou základních práv a svobod nejpozději do 31. prosince 

199. Tímto dnem pozbývají účinnosti ustanovení, která s Listinou základních práv a svobod 

nejsou v souladu.“100 Ex lege tak mělo dojít k pozbytí účinnosti těch zákonů, které jsou 

v rozporu s Listinou. Nelze tedy aplikovat ustanovení takových zákonů, ani podle nich 

postupovat. § 6 odst. 1 zákona se vztahuje na všechny součásti tehdy platného právního řádu, 

tedy i na prezidentské dekrety. Jsou-li tedy ustanovení některých dekretů v rozporu s Listinou, 

pozbývají 31. 12. 1991 účinnosti a stávají se tak nepoužitelné. Ovšem zůstávají i nadále 

v platnosti. Vzhledem k tomu, že Listina je součástí ústavního pořádku České republiky, 

mohly by Ústavní soud na návrh některý dekret nebo jeho ustanovení zrušit pro nesoulad 

s Listinou. Tedy takové ustanovení nebo dokonce samotný dekret by pozbyly i platnosti. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že pokud snad existuje důvod pro zrušení dekretů, je to právě 

obsahový rozpor ustanovení dekretů s Listinou základních práv a svobod.101 

V souvislosti s tematikou dekretální normotvorby je na místě zmínit již citovaný nález 

Ústavního soudu č. j. Pl. ÚS 14/94, jenž deklaruje, že normativní akty z doby nesvobody a 

z období těsně po skončení války splnily svůj účel v bezprostředně poválečné době a 

v současnosti jsou již bez aktuálního významu a postrádají již nadále konstitutivní charakter. 

Dále v nálezu uvádí: „ ... nelze dnes, za uvedené situace, zkoumat jeho rozpor s ústavním 

zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle článku 10 Ústavy, neboť takový postup by 

postrádal jakoukoli právní funkci. Opačný postup by ostatně zpochybnil princip právní 

jistoty…“102 

 

11/ Zákon č. 115/1946 Sb. 

11.1 

V poválečném období se postupně začala prosazovat myšlenka, že osoby, které se 

aktivně účastnily boje proti okupační moci v době nesvobody103, by neměly být trestněprávně 

postihovány za své skutky, které by podle platného československého práva byly považovány 

za trestné. Tato idea byla obsažena již v ústavním dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. 

v. čsl., o obnovení právního pořádku, čl. 10 odst. 1: „Byl-li v době nesvobody někdo odsouzen 

trestním soudem anebo správním úřadem pro skutek, trestný podle československého práva, 

jest odsuzující rozsudek (nález)k návrhu zrušiti, byl-li čin spáchán s úmyslem, aby pachatel 

přispěl k osvobození Československé republiky.“104 
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V prosinci roku 1945 bylo ministerstvu spravedlnosti uloženo předložit návrh 

amnestie, rušící vynesené rozsudky trestních soudů, neumožňující pokračovat v již 

probíhajícím trestním řízení pro trestné činy spáchané na Němcích a lidech, kteří se provinili 

podle retribučních dekretů. Vláda se však 20. 12. 1945 usnesla, že se věc nebude řešit formou 

amnestie, nýbrž zvláštního zákona.105 

Zákon č. 115/1946 Sb., o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí 

svobody Čechů a Slováků, neboli Amnestijní zákon, byl schválen prozatímním Národním 

shromážděním republiky Československé 8. května 1946 a účinnosti nabyl 4. června 1946. 

Účelem zákona bylo jednak legitimizovat odboj a jeho akce, jednak ospravedlnit i potrestání 

okupantů, nacistů, zrádců a kolaborantů. Zákon pokračoval v idejích, které byly vyjádřeny 

v dekretu o obnovení právního pořádku. Vycházel z toho, že okupační režim byl nelegální a 

každý, kdo proti němu brojil, počínal si v souladu s právem (§ 1). Zákon se vztahoval na 

období protinacistického odboje a období konsolidace státu těsně po válce, to je od 30. 9. 

1938 až do 28. 10. 1945106 

Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a 

Slováků nebyl v soudobých evropských podmínkách žádnou zvláštností. Vydávání 

takovýchto právních předpisů bylo reakcí na předchozí válečné období a terorizování 

porobených národů Německou říší. Např. Itálie, Rakousko či Francie přijaly podobná opatření 

vůči právním jednáním v době války a legitimizovaly boj proti fašistům a nacistům. Ve 

Francii byl paralelou československého právního předpisu zákon z 6. srpna 1953, tzv. 

„Amnestie pro odbojáře“. Na základě tohoto zákona byly považovány za beztrestné činy 

spáchané mezi 10. 6. 1940 a 1. 1. 1946, pokud původci takových skutků byli členy odbojové 

organizace. V Rakousku byl 21. 12. 1945 schválen zákon o „zastavení trestního řízení a 

prominutí trestů pro bojovníky proti nacionálnímu socialismu a fašismu“. Naopak v některých 
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zemích nedošlo k podobnému řešení pomocí zvláštního zákona. V Polsku a Jugoslávii byla 

legitimnost osvobozeneckého boje považována za zcela samozřejmé.107  

V § 1 zákona 115/1946 Sb. je uvedeno: „Jednání, k němuž došlo v době od 30. září 

1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispěti k boji o znovunabytí svobody Čechů a 

Slováků nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, 

není bezprávné ani tehdy bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné.“108 Zákon taxativně 

uváděl dva důvody pro vyloučení trestní odpovědnosti. Za prvé, boj o znovunabytí Čechů a 

Slováků, a za druhé, spravedlivou odplatu. Tyto činy se však vztahovaly na civilní skupinu 

obyvatel, nikoli na osoby vykonávající vojenskou službu. Jednalo se o partyzány, účastníky 

odboje, sabotážníky atd., kteří jednali dobrovolně a individuálně. Ustanovení o spravedlivé 

odplatě navazovalo na dekret č. 137/1945 Sb., o zajištění osob, které byly považovány za 

státně nespolehlivé, v době revoluční, a podle prof. Pavlíčka souviselo s tím, že v revolučním 

období prováděli zajišťování např. členové místních národních výborů, kteří k takovému 

jednání neměli oprávnění podle platných právních předpisů.109 

11.2 

Zákon č. 115/1946 Sb. je dodnes předmětem sporů a diskuzí, zejména v Německu, ale 

i v České republice.  

Prvním problémem je časová působnost zákona. Zákonu bylo vytýkáno, že se vztahuje 

na příliš dlouhý časový úsek, který zahrnuje i období po osvobození, kdy už nelze mluvit o 

spravedlivé odplatě nebo boji proti okupaci. Poté, co bylo Československo osvobozeno a 

okupační moc Německa poražena, skončilo období nesvobody a ohrožení a Československá 

republika se dala na cestu obnovy v demokratický právní stát. Doba nesvobody trvala podle 

vládního nařízení č. 31/1945 Sb. 4. května 1945. V následujícím období tedy nelze hovořit o 

boji proti okupační moci, neboť ta byla poražena a stejně tak již nebylo možné uplatňovat 
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spravedlivou odplatu, neboť v oblasti rozhodování o vině a trestu měly převzít pravomoc 

kompetentní státní orgány. Otázkou časové působnosti se zabýval i profesor Právnické fakulty 

JUDr. Vladimír Solnař110, který označil jednání osob v boji proti okupaci v období 30. září 

1938 až 4. května 1945 za dosavadním právem pokrytá. Znění amnestijního zákona pro toto 

období považoval za deklaratorní. Pokud jde o následující období, prosazoval názor, že zákon 

má konstitutivní význam. Argumentoval tím, že osvobození bylo k datu 28. 10. 1945 již 

všude dosaženo a spravedlivou odplatu lze pro tuto dobu ponechat orgánům veřejným. 

Zároveň upozornil na fakt, že podobná ustanovení bez omezení jejich časové působnosti bylo 

způsobit svémocná odvetná jednání i v budoucnosti.111  

Klíčový je v celém zákoně zejména citovaný § 1, který formuluje podmínky 

beztrestnosti velmi obecně. Diskutovaný byl zejména pojem „spravedlivá odplata“. Tím, že 

nebyl v zákoně blíže definován, dal tak prostor k poměrně široké interpretaci. Vágními 

formulacemi bylo umožněno zneužívat samotný zákon a za ustanovení §1 skrývat zločiny a 

zvěrstva páchané na Němcích a údajných kolaborantech. Široká veřejnost a členové 

Parlamentu se začali dozvídat o skutečné situaci až na přelomu let 1946/1947 na základě 

novinových článků tuzemských i zahraničních periodik a následně i z vyšetřování. Zjišťovali, 

že „spravedlivá odplata“ bývala často vykládána tak, že masové vraždy Němců, kteří se ničím 

zvláštním neprovinili, znásilňování německých žen, mučení a krádeže jsou v naprostém 

souladu s ustanoveními tzv. amnestijního zákona. Ukázkou může být případ funkcionářů 

z Hranic na Moravě. V květnu 1945 zde byli pozatýkáni podezřelí z kolaborace a převezeni 

do internačního tábora. Velitelem tábora byl knihkupec Vladimír Bouda, za okupace vězněný, 

a správcem tábora se stal František Bögl, který byl dohromady dvacetkrát trestán, z toho 

dvakrát za okupace. Je tedy navýsost jasné, že oba dva jmenovaní neměli důvod chovat se 

k Němcům nijak zvlášť slušně. Z pozdějšího vyšetřování bylo zjištěno, že internované osoby 

týrali, mučili, znásilňovali ženy a účastnili se i rozkrádání německého majetku. Ve věci 

páchání těchto zločinů byli Bouda i Bögl několikrát vyšetřováni, až na podzim 1946 se vše 

dostalo k Státnímu zastupitelství v Novém Jičíně. Stanovisko Státního zastupitelství ovšem 

                                                           
110

 JUDr. Solnař byl požádán, aby k návrhu připravovaného zákona č. 115/1946 Sb. vyjádřil své stanovisko. 

111
 Kural, Václav; Studie o sudetoněmecké otázce, Pavlíček, Václav; O amnestiích a aktech odporu proti 

Německu, str, 156, 157, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 1996 

 



53 

 

připustilo možnost, že sexuální styk s Němkami, byť byl vynucen, je určitou formou 

spravedlivé odplaty ve smyslu §1 zákona 115/1946 Sb. Oba muži tak zcela unikli trestu, 

protože znásilněními se soud nezabýval a od obvinění z krádeží je osvobodil rovněž na 

základě tohoto zákona. Rozsudek byl odůvodněn tak, že obžalovaní si přisvojovali cizí věci, 

neboť to chápali jako oprávněnou náhradu za vlastní utrpěné škody, a měli v úmyslu odcizené 

hodnoty vrátit. Bez výsledku skončilo i vyšetřování záhadných vražd a úmrtí v táboře, kde 

vykonávali své funkce.112 

Velké kritice, zejména ze strany českého demokratického tisku, podléhalo zejména 

ministerstvo vnitra v čele s Václavem Noskem a Bezpečnost. Postupně se začaly ozývat i 

reakce ze zahraničí. Např. W. Jaksch zaslal na jaře 1947 s dalšími signatáři petici adresovanou 

generálnímu sekretariátu OSN, ve které mimo jiné zmiňuje násilnosti vůči německému 

obyvatelstvu, ke kterému po skončení války došlo.“ Kritika ze strany státního tisku a obavy, 

že bude poškozeno dobré jméno republiky v zahraničí, přiměly ministra vnitra Noska k tomu, 

aby nechal provést zvláštní šetření. Na základě průzkumu byla vypracována Zpráva, která 

mnohdy potvrzovala některé obvinění, obsažená v Jakschově petici. Okolnosti kolem 

sporného charakteru tzv. amnestijního zákona a jeho důsledků přispěly k tomu, že se 

problémem začaly zabývat nejvyšší státní politické orgány. 10. července 1947 byla vytvořena 

komise bezpečnostního výboru „k vyšetřování všech hromadných zákroků proti Němcům, 

Maďarům a jiným osobám po 5. 5. 1945“. Komise nalézala viníky a snažila se o jejich 

odstranění z veřejného života a potrestání. Komise byla složena poměrně ze zástupců všech 

politických stran. Jako poradci byli přizváni zástupci ministerstva vnitra, ministerstva národní 

obrany, ministerstva spravedlnosti a důstojník zastupující velitele SNB. Komise přistupovala 

k podezřelým velmi nekompromisně, a pokud byla prokázána jejich vina, pak se usilovalo o 

jejich potrestání. Výsledkem její činnosti bylo iniciování procesů s konkrétními podezřelými. 

Přesto však nedošlo k prošetření všech případů excesů, které se v poválečné době odehrály a 

ne všichni viníci tak byli řádně potrestáni.113 

11.3 
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Na jedné straně byl zákon č. 115/1946 Sb. příčinou nelidských, krutých a 

nespravedlivých činů na německém obyvatelstvu, na straně druhé však chránil a legitimizoval 

jednání těch, kteří v době nesvobody svými skutky opravdu bojovali proti okupační moci a 

vystavovali se tak smrtelnému riziku. Případy tzv. „gestapismu“, ke kterým docházelo 

v poválečném období, jenž nebyly prošetřeny a jejich viníci po právu potrestáni, jsou však již 

promlčeny a nemělo by reálného významu po nich dál pátrat.  
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12/ Závěrem 

České země se potýkaly s problémy vzájemného soužití etnik, národů a národnostních 

menšin celá staletí. Němečtí kolonialisté přicházejíc ve 12. a 13. století na území Čech byli z 

hlediska hospodářského i kulturního daleko pokrokovější než české obyvatelstvo. Vliv 

německého národa byl po této stránce bezpochyby pozitivní. Negativem tohoto jevu bylo, že 

král uděloval těmto novým usedlíkům více práv než svým českým poddaným, což 

způsobovalo pocity nadřazenosti ze strany Němců. Propast mezi oběma národy se s postupem 

času prohlubovala. Vliv na to měly jistě Husitské války, bitva na Bílé Hoře, Obnovené zřízení 

zemské, v 19. století rakousko-uherské vyrovnání atd. Nicméně vzájemné působení a 

střetávání obou národů v oblasti zemědělství, obchodu, později průmyslu a v nespolední řadě 

v oblasti kulturní přinášelo rovněž užitek.  

Do konce první světové války byli Češi v pozici znevýhodňované národnostní skupiny 

v rámci habsburské monarchie. Tento stav se po vzniku Československé republiky otočil ve 

prospěch Čechů a naopak Němci se na území nově vzniklého státu dostali do pozice 

národnostní menšiny. Vzájemné spory a konflikty však neutichly, ba naopak. Nespokojenost 

s rozsahem svých práv Němci začali čím dál tím více projevovat, což vygradovalo v činnosti 

SdP v čele s K. Henleinem za podpory Německa. Celý národnostní problém vyvrcholil 

v migračních dramatech v předvečer druhé světové války, v jejím průběhu a krátce po jejím 

skončení.  

Jaké jsou reálné důsledky právní úpravy odsunu německého obyvatelstva z českého 

pohraničí? Negativním dopadem pro český stát byla ztráta již zmiňovaného vlivu německého 

obyvatelstva na český obchod, průmysl a kulturu, což je na některých místech znát dodnes. 

Zavírání německých obchodů a podniků, chátraní domů a veřejného prostranství považuji za 

vedlejší důsledek odchodu Němců z pohraničí (viz příloha A/, B/). Negativní následky 

projevující se také v současnosti jsou spory a diskuze ohledně konfiskace majetku odsunutých 

Němců na základě dekretů prezidenta republiky, které jsou německou stranou stále 

zpochybňovány. Z hlediska německého je třeba také zdůraznit materiální a duševní strádání 

odsunutých obyvatel německého původu.   

Další otázkou je, jaké důsledky by přinesla absence mezinárodní úpravy přesídlení 

německého obyvatelstva. Nebylo by perzekuování Němců nepoměrně krutější, než jak k tomu 
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docházelo v poválečných státech střední Evropy? Nedocházelo by dnes k daleko ostřejším 

střetům mezi Čechy a Němci tak, jak tomu je na Slovensku mezi slovenskými občany a 

Maďary, kteří v jižní části země představují poměrně početnou národnostní menšinu?  

V rámci jednotné Evropy, ve které vedle sebe koexistují svobodné rovnoprávné 

národy, lze spatřovat pozitivní budoucnost vztahů Čechů a Němců. V současné době 

sledujeme postupné odbourávání bariér spolupráce a stoupající tendence pozitivního 

hodnocení česko-německých vztahů veřejným míněním. Kladný vývoj vztahů Čechů s Němci 

v českém pohraničí lze v poslední době přičíst i mimořádně přátelským politickým 

kontaktům, a to napříč politickým spektrem. 
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Přílohy 

A/ Dolský mlýn v roce 1900 a dnes114 

 

 

 

                                                           
114

 Dolský mlýn u Jetřichovic byl postaven před rokem 1515. K původnímu účelu byl využívaný do roku 1818, 

kdy se zde začala pálit kořalka, po roce 1881 bylo místo hojně navštěvováno, neboť zde byl zaveden provoz na 

lodičkách mezi Srbskou Kamenicí a Dolským mlýnem. Od roku 1945 po odsunu obyvatel německého původu 

začal chátrat. 
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B/ Národnostní složení obyvatel 

 

Data byla čerpána ze statistik ČSÚ. 

C/ Zastoupení německé menšiny v Československu 

 

Data byla získána z publikace: Sládek, Milan; Němci v Čechách: německá menšina v českých zemích a Československu 1848 – 

1946, Praha, Pragma, 2002 
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D/ Mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Semotanová, Eva a kol.; Ottův historický atlas, Praha, Ottovo nakladatelství, 2007 
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Summary of Master´s Degree 

 I have chosen the topic of  The Legal Aspects of Transfer of Czech Germans because 

it´s necessary to talk about it and don´t forget the events about the transfer of people of 

German population. Transfer of Czech Germans is a very disputed theme among a lot of 

historiographers, philosophers and jurists. It´s a very controversial topic. A Question with 

multivalent answers. Another reason, why I have chosen this topic, is the place where I come 

from. I grew up on the South of Bohemia, late Sudetenland, concretely in Ústí nad Labem, 

where the events famous as “massacre of Germans” happened on 31th July 1945 .  

 At the beginning I tried to summarize the development of relationship between Czech 

and German nation. This part should accent the existence of the feuds between them. In next 

parts I targeted the terminology how to call the process of moving the Czech Germans from 

Czech border. Is it right to use term of “transfer”, “removal” or “expulsion”? After it I tried to 

align chronologically the process of transfering German population from Czechoslovakia.  

Part of  Master´s degree about the origin of idea of transfer German minority should 

by interesting because you can see the parallel procedure of Czech and British representation. 

In next chapters I dealt with result of discussion from Postupim´s conference, life of the 

Postupim´s agreement and obligation of Postupim´s agreement. Large part of Master´s degree 

I discussed the questions of presidential decrees that dealt with German and Hungarian 

populations after the Second World War. I didn´t forget the controversial act nr.115/1946 Sb. 

In the last chapter I tried to confront attitudes towards the question of transfer of Czech 

Germans.   

 The aim of the thesis is to show that there´s no judgement on the problem of transfer 

of German population. I tried to be unprejudiced as much as possible. But I think there´s no 

question that wide removal of German population, immediately after the Second World War  

had ended, was cruel and often unfair. But opinions of the regular transfer on the basis of 

Postupim´s agreement weren´t, aren´t and will not be unique.  

 I´d like to point out that the process of transfer minorities after the W W II. wasn´t the 

first. For example removal of numerous group of people took place in Turkey after the war 

between Turkey and Greece in 1923.  And the transfer of minorities after the W W II. Hasn´t 

been as well. For example the removal of people on the ground of former Yugoslavia.  
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