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Úvod

Téma srovnání právního vývoje po druhé světové válce v Československé 

republice a v Jugoslávii je velmi široké. Ve své práci se proto soustředím především na 

srovnání norem, jež se dotýkaly německé menšiny žijící v obou státech, neboť obě země 

řešily v takřka stejnou dobu obdobné problémy. Jednalo se především o otázku 

občanství osob německé národnosti a konfiskace jejich majetku. Tyto normy se však 

nedotýkaly pouze německé menšiny, ale i příslušníků jiných národnosti, dokonce 

i národnosti české, slovenské a v případě Jugoslávie i národností tohoto 

mnohonárodnostního celku. Tam, kde to bylo možné, se pokouším srovnat i normy, jež 

se německé menšiny nedotýkaly, případně se nedotýkaly jenom této menšiny. Jde 

především o otázky, jak se obě země vyrovnaly s předpisy a rozhodnutími vydanými 

v době okupace, o otázku platnosti majetkoprávních ujednání a otázku retribucí.

Ačkoliv název tématu by napovídal, že se budu soustředit především na rok 

1945, není to zcela pravda. Obě země vydávaly srovnávané normy i dříve, a pro 

pochopení zvolených témat bylo nutné použít i normy vydané před rokem 1945, které 

významně ovlivňovaly poválečné poměry.

Do své práce jsem též zahrnul problematiku Itálie, respektive poválečné italsko-

jugoslávské hranice a italského obyvatelstva žijícího na území Jugoslávie a na území 

Jugoslávií kontrolovaném.

1. Obecný historický úvod

Než se pustím k samotnému srovnání právních norem, je třeba začít alespoň 

stručným historickým úvodem, který nám osvětlí, kdo a jak vydával právní předpisy pro 

obě země, jež jsou předmětem srovnání a poskytne nám širší historický kontext obou 

zemí.

Vytvořením Protektorátu Čechy a Morava a vyhlášením samostatného 

Slovenského státu přestala Československá republika fakticky existovat a velkou část 

jejího území přímo okupovala německá armáda. Podle československých právníků 
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a politiků však Československá republika právně existovala dále. Základem tohoto 

tvrzení se stal protest, který proti německému postupu v Čechách a na Moravě podaly 

vlády Velké Británie, Francie, Spojených států amerických a Sovětského svazu. 

Československé stanovisko v této záležitosti souhrnně vyjádřil především druhý 

československý prezident Edvard Beneš, který se rozhodl postavit do čela „druhého 

československého odboje“. 16. března proti vytvoření Protektorátu formou telegramů 

protestoval u vedoucích představitelů velmocí a u Společnosti národů. Základem jeho 

činnosti se stala teorie právní a politické kontinuity, podle níž Československo nikdy 

nepřestalo právně existovat jako subjekt mezinárodního práva, nemělo však žádné 

vládní orgány, které by jej v mezinárodních vztazích zastupovaly1.

Československé emigraci se na počátku války nepodařilo přesvědčit Francii 

a Velkou Británii o nutnosti vytvořit prozatímní vládu, a tak mohl být 17. října 1939 

vytvořen pouze Československý národní výbor2.

Snahy o uznání za prozatímní československou vládu bylo dosaženo teprve po 

vojenské porážce Francie. Československý národní výbor se na území Velké Británie 

přeměnil ve vládu a vytvořil systém Prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci 

tvořený prezidentem republiky, exilovou vládou a Státní radou.

Normotvorná činnost byla v rámci exilového státního zřízení vykonávána tzv. 

ústavními dekrety, dekrety prezidenta republiky a nařízeními vlády. Právním základem 

pro jejich vydávání se stal ústavní dekret č.2 Úředního věstníku čsl. o prozatímním 

výkonu moci zákonodárné ze dne 15. října 19403.

Prezident republiky podle něj vydával ústavní dekrety a dekrety k návrhu 

(exilové) vlády a za spolupodpisu předsedy vlády a těch ministrů, kteří byli odpovědní 

za jejich provedení. Pro publikaci prezidentských dekretů, jakož i nařízení vlády 

a mezinárodních smluv byl zřízen Úřední věstník československý. Ten vycházel 

namísto Sbírky zákonů a nařízení, a to až „do obnovení pravidelného ústavního života 

ČSR“.

                                               
1 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd., Praha: Linde, 
2003, s. 503.
2 Tamtéž, s. 504.
3 Tamtéž, s. 505.
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Zvolené východisko spočívající ve vydávání dekretů prezidenta republiky 

namísto ústavních a běžných zákonů Národního shromáždění bylo řešením 

„mimořádným“. Situace, do které se Československo po Mnichovu a po březnových 

událostech 1939 dostalo, bývá nazývána stavem ústavní nouze. Vzhledem k tomu, že 

v podmínkách německé okupace a druhé světové války nebylo možné svolat Národní 

shromáždění, vydávali v exilu právní předpisy jen prezident republiky a vláda. Stalo se 

tak na nezbytně nutnou dobu, než bylo možné obnovit na osvobozeném území činnost 

voleného parlamentu. Prozatímní státní zřízení přitom přijalo v důvodové zprávě 

k ústavnímu dekretu o prozatímním výkonu moci zákonodárné zásadu, že se dekrety 

prezidenta republiky podrobí dodatečnému poválečnému schválení, tzv. ratihabici, a že 

budou jen v nezbytné míře zasahovat do předmnichovského práva4.

V rámci historického exkurzu je nutné zmínit problematiku Slovenské národní 

rady (SNR). Ta byla vytvořena koncem roku 1943 a reprezentovala snahy občanského 

a komunistického odboje. SNR sice podporovala obnovení Československa, avšak na 

principu rovnoprávnosti českého a slovenského národa5.

SNR se pokusila převzít moc po vypuknutí Slovenského národního povstání 

a 1. září vydala prohlášení, podle něhož přebírala na Slovensku nejvyšší zákonodárnou 

a výkonnou moc, jakožto jediný oprávněný zástupce slovenského národa, a to až do 

doby, než se demokratickým způsobem konstituují legitimní slovenské orgány. 

Uvedená deklarace byla potvrzena vládním nařízením č.1 Slovenské národní rady, 

podle něhož SNR vykonávala veškerou zákonodárnou, výkonnou a vládní moc na 

Slovensku. Zákonodárnou moc hodlala SNR uskutečňovat prostřednictvím nařízení

publikovaných ve Sbírce nařízení SNR. SNR pokládala československou exilovou 

vládu za reprezentanta ČSR v zahraničí, avšak postavila se proti  Benešově pojetí právní 

a politické kontinuity ve vnitrostátním měřítku. Znovu potvrdila požadavek obnovení 

Československé republiky jako státu rovnoprávných národů, českého a slovenského.

                                               
4 KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti 
v letech 1940 – 1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé 
menšiny v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. 
Vyd. 1., Brno: Doplněk, 2006, s. 121.
5 KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": dekrety prezidenta republiky 1940-1945, 
Praha: Linde, 2002, s. 215.
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Uvedená nařízení a politický vývoj na Slovensku ve svém důsledku způsobily, 

že na území Slovenska nebyla celá řada dekretů prezidenta republiky aplikována a že 

došlo k asymetrickému uspořádání československých orgánů. Po ustavení nové 

československé vlády v Košicích vydával prezident republiky své dekrety ve smyslu 

nařízení SNR č. 30 ze dne 21. dubna 1945 s celostátní působností pouze po dohodě se 

Slovenskou národní radou6.

Z tohoto důvodu budu během srovnání poukazovat na to, který dekret platil jen 

pro české země a který pro celé území Československé republiky.

Předválečná Jugoslávie byla monarchií s názvem Království Jugoslávie. V roce 

1941 balancovala na hraně. Ačkoliv prohlašovala, že je přátelsky nakloněna Německé 

říši, Hitler necítil v Království Jugoslávie spolehlivého spojence a vzhledem k blížící se 

invazi do Ruska nechtěl ztrácet další čas zbytečným jednáním s vládou Království. 

Rozhodl se tedy jednat. 6. dubna 1941 překročila vojska Německa a Itálie hranici 

Jugoslávie a zanedlouho poté královská rodina prchla do Řecka, odkud se vydala 

následně přes Egypt do Londýna, kde utvořila exilovou vládu. Kapitulace byla 

podepsána 17. dubna.

Odpor proti okupaci začal takřka okamžitě po kapitulaci Jugoslávské armády. 

Nejorganizovanější skupinou byli komunističtí partyzáni pod vedení Josipa Broze Tita.

Koncem roku 1942 byly všechny partyzánské jednotky operující na území Jugoslávie 

organizačně sjednoceny do jednotné vojenské organizace s názvem Národně 

osvobozenecké vojsko (NOV) v jehož čele stál Hlavní štáb NOV a partyzánských 

oddílů7. Počátkem listopadu 1942 se centrem Titova štábu stalo město Bihać v západní 

Bosně. Ve dnech 26. – 27. listopadu 1942 se zde sešlo asi 70 delegátů osvobozeneckých 

výborů z různých míst Jugoslávie, které vybrala Komunistická strana Jugoslávie (KSJ)8, 

aby se poradili o dalším postupu. I když navenek byla akce pojata jako nadstranická, ve 

skutečnosti byla pod kontrolou KSJ. Představitelé Slovinska a Makedonie nebyli na 

konferenci zastoupeni, protože se k nim buď pozvání včas nedostalo nebo neměli 

                                               
6 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd., Praha: Linde, 
2003, s. 516.
7 RYCHLÍK, Jan, Mária TONKOVÁ, Ladislav HLADKÝ a Aleš KOZÁR. Dějiny Slovinska. Vyd. 1. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 190.
8 RAMET, Sabrina P. The three Yugoslavias, state-building and legitimation, 1918 – 2005. Spojené státy 
americké: Indiana university press, 2006, s. 153.
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možnost se do Bihače přes několikeré hranice okupačních zón dostat. Shromáždění 

v Bihaći se přesto prohlásilo za Antifašistickou radu národního osvobození Jugoslávie 

(Antifašističko vijeće narodnog oslobođjenja Jugoslavije - AVNOJ), která pak zvolila 

předsednictvo mající řídit záležitosti v době mezi dvěma zasedáními. Fakticky šlo 

o zárodek příští vlády, byť z taktických důvodů tak nebyla nazvána, neboť spojenci 

(včetně SSSR) uznávali jen exilovou jugoslávskou vládu v Londýně. Zároveň AVNOJ 

vyhlásila program pro příští Jugoslávii: měla to být federace všech jejích národů. 

Výkonný výbor AVNOJ měl zároveň koordinovat činnost osvobozeneckých výborů 

v jednotlivých částech Jugoslávie. V jednotlivých oblastech Jugoslávie v návaznosti na 

ustanovení AVNOJ začaly vznikat obdobné orgány, pokud tam doposud nebyly. Na 

území každé jednotlivé historické země měl vzniknout zemský antifašistický výbor 

a oblastní, okresní a místní osvobozovací výbory9.

Ve dnech 29. – 30. listopadu 1943 se v bosenském městečku Jajce uskutečnilo 

druhé zasedání AVNOJ za účasti 208 delegátů osvobozeneckých výborů a partyzánů 

z celé země s výjimkou Makedonie a Novopazarského sandžaku. V předsednictvu 

AVNOJ sice měli komunisté jen třetinové zastoupení, nicméně i tak celá akce probíhala 

pod jejich taktovkou. AVNOJ formálně zbavila exilovou vládu práva hovořit jménem 

Jugoslávie a zakázal králi Petrovi II. návrat do vlasti. O osudu monarchie mělo 

rozhodnout po válce referendum, do té doby měla být AVNOJ nejvyšší autoritou v zemi. 

V té době partyzáni kontrolovali kolem 130 000 km2 ( více než polovina území 

Jugoslávie) s více něž 5 milióny obyvatel10. Dále vznikl Národní výbor pro osvobození 

Jugoslávie (Nacionalni komitet oslobodenija Jugoslavie – NKOJ), který byl jakousi 

prozatímní vládou Jugoslávie. Předsedou výboru se stal Tito, kterému zároveň AVNOJ 

udělila hodnost maršála, jež v jugoslávské armádě neexistovala. Druhé zasedání 

AVNOJ ustanovilo novou organizaci Jugoslávie, vybudovalo nový systém od nejnižších 

po nejvyšší orgány 11 . Kongres AVNOJ v Jajcích měl velký mezinárodní dopad. 

Jugoslávská exilová vláda sice dokumenty z Jajců odmítla a prohlásila se za jedinou 

legální vládu oprávněnou hovořit jménem Jugoslávie, to však nemělo větší význam. 

                                               
9 RYCHLÍK, Jan, Mária TONKOVÁ, Ladislav HLADKÝ a Aleš KOZÁR. Dějiny Slovinska. Vyd. 1. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 191-192.
10 RAMET, Sabrina P. The three Yugoslavias, state-building and legitimation, 1918 – 2005. Spojené státy 
americké: Indiana university press, 2006,  s. 157.
11 BASTIĆ, Konstantin, Razvitak organa pravosuda u novoj jugoslaviji, In Nova Jugoslavija pregled 
državnopravnog razvitka povodom desetgodišnjice zasjedanja AVNOJA-a. Záhřeb: Institut za historju 
države i prava pravnog fakulteta u zagrebu, 1954, s. 69.
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Jajce totiž znamenaly odstavení jugoslávské královské rodiny v exilu, od které se 

Spojenci začali postupně distancovat, protože viděli, že nemá reálný vliv v zemi a že 

skutečný úspěch v boji s Němci mají jen Titovi partyzáni12.

V létě 1944 bylo již jasné, že rozhodující silou v Jugoslávii je AVNOJ a NOV. 

Novou situaci uznal nejprve SSSR a potom i západní Spojenci. Velká Británie se za 

nových podmínek snažila, aby došlo k dohodě exilových jugoslávských politiků s Titem, 

který se v té době uchýlil pod ochranu Angličanů na ostrov Vis. Jednáním s Titem byl 

pověřen někdejší chorvatský bán a člen exilové vlády Ivan Šubašić, který přiletěl na Vis 

14. června 1944. Jednání, kterých se zúčastnila oficiální delegace AVNOJ vedená Titem, 

vyústila v dohodu (tzv. dohoda Tito – Šubašič), podle které měl Šubašič sestavit novou 

koaliční vládu složenou z politiků nezkompromitovaných spoluprací s okupanty 

a zástupců AVNOJ. Nová vláda měla uznat AVNOJ a NOV a vyzvat všechny ozbrojené 

složky na území Jugoslávie, aby se jim podřídily13. Zato se AVNOJ zavázala neotvírat 

otázku budoucnosti monarchie, která měla být vyřešena až po válce. Dne 7. července 

1944 jmenoval král novou vládu vedenou Šubašićem14.

AVNOJ tedy byla v této době prozatímním zastupitelským orgánem, který se 

současně s transformací národněosvobozeneckého hnutí v Jugoslávii ve státní 

organizaci přeměnil z politického úřadu na provizorní zastupitelský sbor. AVNOJ byla 

už mezinárodně uznávána vítěznými mocnostmi i díky právě zmíněné dohodě mezi 

jugoslávskou exilovou vládou a hnutím odporu, takže z ní vznikl provizorní 

zastupitelský sbor, tedy prozatímní skupština (lidové shromáždění)15. Tímto vývojem

byla legitimována přijímat zákony a nařízení s legislativním účinkem.

                                               
12 RYCHLÍK, Jan, Mária TONKOVÁ, Ladislav HLADKÝ a Aleš KOZÁR. Dějiny Slovinska. Vyd. 1. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 195-196.
13 Dohoda ve svém textu obsahovala i „uznání národních a demokratických úspěchů vyhraných lidem 
Jugoslávie během tříletého boje, jenž položil základy demokratickému federálnímu uspořádání, které je 
prováděno prozatímní správou AVNOJ s NKOJ jakožto jejím výkonným orgánem.“ Tímto byly exilovou 
vládou oficiálně uznány AVNOJ a NKOJ. STEFANOVIĆ, Jovan, In Nova Jugoslavija pregled 
državnopravnog razvitka povodom desetgodišnjice zasjedanja AVNOJA-a. Záhřeb: Institut za historju 
države i prava pravnog fakulteta u zagrebu, 1954, s. 128.
14 RYCHLÍK, Jan, Mária TONKOVÁ, Ladislav HLADKÝ a Aleš KOZÁR. Dějiny Slovinska. Vyd. 1. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 197-198.
15 GUŠTIN, Damijan. Právní stav a postup vůči německé menšině v Jugoslávii 1944-1946: 
K problematice právního řádu pro postup vůči německému obyvatelstvu v Jugoslávii v letech 1944 –
1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé menšiny 
v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Vyd. 1., 
Brno: Doplněk, 2006 s. 281.
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Ve dnech 7. – 10. srpna 1945 se v Bělehradě uskutečnilo III. zasedání AVNOJ, 

který byl kooptacemi rozšířen o některé poslance poslední předválečné skupštiny 

a prohlášen za prozatímní jugoslávskou skupštinu, jež měla působit jako zákonodárný 

orgán až do svolání ústavodárné skupštiny. Volby do ní byly vypsány na 11. listopad 

1945. Organizovaly je místní národně osvobozenecké výbory na základě jednotné 

kandidátky Národní fronty (NF). Opozice v Jugoslávii se rozhodla volby bojkotovat. 

Kandidátka NF zvítězila „drtivou většinou“. Získala údajně 88% hlasů.

Dne 29. listopadu 1945 zrušila ústavodárná skupština monarchii a vyhlásila 

Federativní lidovou republiku Jugoslávii. O dva měsíce později – 31. ledna – byla 

přijata její ústava16.

2. Platnost předpisů a rozhodnutí

První právní kategorií vhodnou ke srovnání je úprava neplatnosti předpisů 

a rozhodnutí vydaných okupačními orgány.

Základem československé úpravy se stal ústavní dekret prezidenta republiky 

č. 11/1944 Sb. o obnovení právního pořádku. Dočasně platil pouze v českých zemích 

a konečnou podobu dostal teprve zákonem prozatímního Národního shromáždění 

č. 12/1946 Sb., kterým se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního 

pořádku 17 . Tématiky se též dotýkal dekret presidenta republiky č. 124/1945 Sb. 

o některých opatřeních ve věcech knihovních, který platil jen pro české země.

Jugoslávská úprava byla obsažena ve výnosu předsednictva AVNOJ o odvolání 

a zrušení platnosti všech právních předpisů vydaných okupanty a jejich pomahači za 

okupace; o platnosti rozhodnutí vydaných v této době; o odvolání právních předpisů, 

které byly v platnosti v okamžiku nepřátelské okupace z 3. února 1945. Úpravy se též 

stručně dotýkal zákon Prozatímní lidové skupštiny Demokratické federativní Jugoslávie 

o agrární reformě z 23. srpna 1945.

                                               
16 Tamtéž, s. 202.
17 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd., Praha: Linde, 
2003, s. 514.
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Srovnání můžeme rozdělit do čtyř kategorií:

1) srovnání neplatnosti právních předpisů,

2) srovnání neplatnosti rozhodnutí soudních orgánů a správních orgánů,

3) srovnání neplatnosti rozhodnutí v trestních věcech,

4) srovnání neplatnosti pozemkově knižních poměrů.

Ad 1). Dekret č. 11/1944 Sb. prohlašoval ústavní a jiné právní předpisy vydané 

do 30. září 1938 za československý právní řád. Předpisy vydané od tohoto data (včetně) 

do skončení tzv. doby nesvobody (doba nesvobody podle rozhodnutí vlády skončila 

4. května 1945) nebyly součástí československého právního řádu. Dekret však na 

přechodnou dobu povoloval použití těchto předpisů za podmínky, že se nepříčily svým 

obsahem československé ústavě. Zásadně však byly vyloučeny z používání předpisy 

soudního práva trestního, soudního řízení trestního, práva osobního a práva rodinného. 

O použitelnosti předpisu v konkrétním případě rozhodoval soud.

Jugoslávský výnos stanoví, že předpisy vydané za okupace se odvolávají 

a prohlašují za neplatné. Potud je úprava shodná, narozdíl od dekretu č. 11/1944 Sb. 

však výnos neobsahuje žádnou možnost či výjimku tyto předpisy použít a to ani na 

přechodnou dobu. Výnos ovšem jde v čl.2 tak daleko, že dokonce odvolává předpisy, 

které byly v okamžiku nepřátelské okupace (do 6. dubna 1941) v platnosti, „pokud jsou 

v rozporu s výsledky národněosvobozeneckého boje, deklaracemi a výnosy AVNOJe 

a zemských antifašistických sborů federální jednotek a jejich předsednictev, správními 

předpisy vydanými Národním výborem osvobození Jugoslávie a jeho komisariáty, 

vládami a jednotlivými komisariáty jednotek federace“ 18 . Zákon tedy dovoluje 

komplexní nahrazení v podstatě celého předválečného právního řádu

Ad 2). Co se týče neplatnosti rozhodnutí soudů a státní správy z doby nesvobody, 

stanoví dekret ve znění zákona č. 12/1946 Sb. o těchto rozhodnutích, že je bylo možné, 

a to i v případech pokud tak předpisy z doby do 29.9. 1938 nepřipouštěly, na návrh stran 

zrušit nebo změnit, a to v těchto případech:

1) byly-li vydány podle předpisů, které se příčí československé ústavě,

                                               
18 Článek 2 výnosu předsednictva AVNOJ z 3. února 1945 o odvolání a zrušení platnosti všech právních 
předpisů vydaných okupanty a jejich pomahači za okupace; o platnosti rozhodnutí vydaných v této době; 
o odvolání předpisů, které byly v platnosti v okamžiku nepřátelské okupace.
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2) směřují-li k cíli československým právem zakázanému, a to i v případě, 

pokud byla rozhodnutí vydána z tohoto důvodu bez právního předpisu,

3) bylo-li straně znemožněno nebo ztíženo se dostavit k řízení či provést 

důkaz nebo byl-li na osoby řízení zúčastněné činěn nátlak.

Uvedená rozhodnutí bylo možné zrušit nebo změnit i z moci úřední. Strana 

mohla navrhnout zrušení nebo změnu rozhodnutí do dvou let od konce doby nesvobody,

tedy do dvou let od 4. května 1945.

Jugoslávská úprava stanoví, že rozhodnutí soudních orgánů, za které považuje 

stanoviska, rozsudky a usnesení, a rozhodnutí výkonných (správních a administrativních)

orgánů, jež byly vydány za okupace okupanty a jejich pomahači, zůstávaly v platnosti, 

pokud upravovaly soukromoprávní vztahy a nebyly v rozporu s předpisy, jež podle výše 

uvedeného a shrnutého čl. 2 zůstaly v platnosti. Co se týče rozhodnutí, která byla 

v rozporu s předpisy platnými podle čl. 2, tak ta byla u příslušného soudu napadnutelná. 

Lhůta pro zahájení řízení byla 3 roky od vydání tohoto výnosu (3. únor 1945). Řízení 

bylo možné zahájit též z moci úřední.

Výnos dále v čl. 8 stanoví, že rozhodnutí výkonných orgánů, která nespadala 

mezi ta, jež byla právě zmíněna, pozbývala platnosti. Dle mého názoru, jsou tím 

myšlena rozhodnutí, jež byla za okupace vydána okupanty a jejich pomahači a která 

upravují veřejnoprávní vztahy. Tato rozhodnutí pozbývala platnosti. Jugoslávská úprava 

tedy na rozdíl od československé obsahuje kategorii rozhodnutí, jež jsou ex lege 

neplatná.

Zákon o agrární reformě zavádí ještě jednu kategorii rozhodnutí, u nichž však 

stanoví, že jsou ex lege nicotná. Jde o „rozhodnutí a opatření okupantů a domácích 

orgánů ve službách okupantů vydaná v době okupace s cílem dosáhnout změny 

v pozemkovém vlastnictví nebo s cílem změnit vztahy mezi vlastníky a pachtýři, ve 

prospěch vlastníků“ 19 . Tato rozhodnutí a opatření se považovala za bezpředmětná 

a neexistující.

                                               
19 Čl. 34 zákona Prozatímní lidové skupštiny Demokratické federativní Jugoslávie z 23. srpna 1945 o 
agrární reformě.
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Při srovnání si povšimneme především dvou věcí. Jednak jugoslávská úprava 

obsahovala případy, kde rozhodnutí byla ex lege neplatná, případně ex lege nicotná. To 

československá úprava nezná. Za druhé československá úprava obsahuje možnost 

napadnutelnosti rozhodnutí, která, ač byla vydaná podle platných předpisů, byla vydána

na základě nátlaku na osoby řízení zúčastněné, například na úředníky, soudce, znalce 

nebo svědky, či bylo straně znemožněno nebo ztíženo se dostavit k řízení či provést 

důkaz. Jugoslávská úprava stanoví napadnutelnost pouze v případech porušení platných

předpisů.

Další srovnávací kategorií (ad 3) ) jsou soudní rozsudky v trestních věcech. 

Československá úprava prohlásila za nicotné ty trestní rozsudky soudní a trestní nálezy 

správní vydané v době nesvobody, podle kterých byl někdo souzen za čin, jenž nebyl 

trestný podle československého práva nebo pokud byly trestné činy spáchané 

s úmyslem přispět k osvobození Československa. Byl-li někdo odsouzen k přísnějšímu 

trestu, než jaký ukládalo československé právo, na návrh strany nebo z moci úřední bylo 

možné změnit rozhodnutí, aby odpovídalo československému právu. Toto poslední 

ustanovení se však netýkalo trestních nálezů správních.

Nové trestní řízení se zahajovalo na návrh veřejného žalobce v případech, kdy 

čin byl spáchán okupantem nebo osobou s ním spolupracující, a byl-li zproštěn pro 

tento čin obžaloby nebo byl-li mu uložen trest nižší, než ukládalo československé právo.

Jugoslávský výnos prohlašoval za neplatná ta rozhodnutí (stanoviska, rozsudky, 

usnesení) v trestních věcech, která vydaly řádné kázeňské soudů, další soudy a orgány 

(vojenské soudy, policejní orgány, mimořádné soudy), která měla politický charakter, 

a ta rozhodnutí učiněná na základě předpisů vydaných fašistickými okupanty a jejich 

pomahači. Nicméně veřejný žalobce mohl předložit návrh, aby příslušné orgány vydaly 

nové rozhodnutí. Naopak rozhodnutí v trestních věcech, která byla vydána za okupace 

řádnými kázeňskými soudy na základě předpisů platných před 6. dubnem 1941 a která 

se netýkala politických trestných činů, zůstávala v platnosti, dokud příslušný soud na 

návrh veřejného žalobce nevydal nové rozhodnutí. Co se týče trestních správních 

rozhodnutí, ta spadají podle mého názoru pod výše popsaný čl. 8,  a jsou tedy neplatná.

Na první pohled si povšimneme, že československá úprava je komplexnější, 

upravuje i případy, kdy byl souzen okupant nebo osoba s ním spolupracující, což 
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jugoslávská úprava nezná. Oba předpisy v podstatě shodně upravují rozhodnutí na 

základě zákonů přijatých okupanty, a to tak, že jsou ex lege neplatná, respektive nicotná.

U jugoslávského výnosu však zaráží neexistence úpravy umožňující podat návrh na 

vydání nového rozhodnutí, týkajícího se nepolitických trestných činů, jinak než z moci 

úřední veřejným žalobcem. V případě výměry trestu mimo platné jugoslávské právo

měly tedy dotčené osoby ztíženou pozici, aby se domohly nápravy.

Poslední srovnávací kategorií jsou knihovní zápisy (ad 4) ). Československá

úprava je obsažena v dekretu č. 124/1945 Sb. Účelem dekretu bylo odstranění 

knihovních zápisů zejména v pozemkových knihách z doby nesvobody ve prospěch 

německého či maďarského státu a dalších s nimi spojených právnických osob a jejich 

zpětné přepsání na československý stát, země Českou a Moravskoslezskou či na jimi 

zřizované právnické osoby. Na návrh vlastníka nebo jiných právnických osob 

(vyžadovalo se však osvědčení o státní spolehlivosti) pak soud v pozemkových knihách 

nařizoval vymazání poznámky o zabavení majetku v době nesvobody, zejména 

k návrhu gestapa, na základě vnucené správy nebo záboru20. Ačkoliv dekret č. 124/1945

Sb. neobsahoval úpravu pro případy, kdy byl vlastníkem někdo jiný než československý 

stát, země Česká a Moravskoslezská či jimi zřizované právnické osoby, neznamená to, 

že tyto osoby neměly právo na svůj původní majetek a byly tak bez ochrany. Úprava, 

která se jich týkala, však byla obsažena v dekretu č. 5/1945 Sb. o neplatnosti některých 

majetkově právních jednání z doby nesvobody a o národní správě, jenž je popsán níže 

v kapitole o neplatnosti jednání.

Jugoslávská úprava ve výnosu je značně strohá a zcela jistě nevyhovující. 

Pozemkové knižní poměry na základě rozhodnutí, jež nebyly v rozporu s platným 

právem ve smyslu čl. 2, zůstávaly v platnosti. Strana nebo příslušný orgán lidové moci 

mohly pouze navrhnout, aby se ve veřejných knihách vyznačila spornost práv, která 

vyplývala z příslušných dohod.

Nicméně se zde dalo použít ustanovení čl. 34 zákona o agrární reformě který, 

jak již bylo výše řečeno, považoval za nicotná rozhodnutí a opatření vydaná s cílem 

                                               
20 KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": dekrety prezidenta republiky 1940-1945. 
Praha: Linde, 2002, s. 138.
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dosáhnout změny v pozemkovém vlastnictví nebo s cílem změnit vztahy mezi vlastníky 

a pachtýři.

3. Právní úprava občanství

Československá úprava vychází z názoru, který se prosadil koncem roku 1944, 

že československé státní občanství v zásadě ztratí příslušníci menšin, kteří získali 

občanství nepřátelských států, s výjimkou antifašistů 21 . Za majetek zanechaný 

v Československu – pokud nešlo o trestně právní konfiskace – měla být vyplacena 

náhrada z pohledávek, jež měla ČSR za Německem a Maďarskem22.

V přímé závislosti na zveřejnění výsledku jednání postupimské konference byl 

vydán ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého 

státního občanství osob národnosti německé a maďarské platný pro celé území 

Československa. Dekret vycházel z teorie, že z hlediska československého práva státní 

občanství československé u osob německé národnosti přetrvalo po celou dobu války 

a teprve tímto dekretem je ČSR propustila ze státního svazku23. Ačkoliv československé 

právo neuznávalo pomnichovský právní vývoj, na jehož základě se většina 

československých občanů německé národnosti stala říšskými občany, z faktu, že se 

velká část československých občanů po Mnichovu stala občany nepřátelských států, 

vyvodilo důsledky24.

Dekret konstatoval, že československé státní občanství pozbývají osoby 

německé a maďarské národnosti. Činil tak ve dvou kategoriích, které se odlišují dobou 

zániku československého státního občanství. 

1) Do první kategorie spadají osoby německé nebo maďarské 

národnosti, které podle předpisů cizí okupační mocnosti nabyly státní 

                                               
21 KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti 
v letech 1940 – 1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé 
menšiny v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. 
Vyd. 1., Brno: Doplněk, 2006, s. 127.
22 Tamtéž, s. 127.
23 Tamtéž, s. 128.
24 Tamtéž, s. 129.
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příslušnosti německé nebo maďarské. Tyto osoby pozbývaly

československé státní občanství dnem nabytí takové státní příslušnosti.

2) Druhá kategorie obsahuje ostatní osoby národnosti německé nebo 

maďarské. Tyto osoby pozbývaly československé státní občanství dnem 

nabytí účinnosti dekretu.

Existovala ještě jedna kategorie osob, jež pozbývala československého státního 

občanství. Tuto kategorii tvořili Češi, Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, 

kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky ucházeli o udělení německé nebo 

maďarské státní příslušnosti, a to aniž k tomuto kroku byli nuceni nátlakem nebo 

zvláštními okolnostmi. K pozbytí československého státního občanství u nich došlo 

dnem nabytí účinnosti dekretu.

Nicméně bylo vymezeno několik kategorií osob, jež občanství nepozbývaly.

Prvně se dekret nevztahoval na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného ohrožení 

republiky přihlásili v úředním hlášení za Čechy nebo Slováky.

Za druhé šlo v souvislosti s třetí kategorií osob, jež pozbývali československé 

státní občanství, o ty Čechy, Slováky a příslušníky jiných slovanských národů, kteří, ač 

se prohlásili za Němce nebo Maďary, tak učinili pod nátlakem nebo okolnostmi 

zvláštního zřetele hodnými. Ti se podle dekretu neposuzovali jako Němci nebo Maďaři. 

Toto však bylo podmíněno osvědčením o národní spolehlivosti.

Za třetí se jednalo o ty osoby německé nebo maďarské národnosti, které mohly

prokázat, že zůstaly věrny ČSR nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem. 

Těmto osobám se zachovávalo československé státní občanství. O zachování 

rozhodovalo z úřední povinnosti ministerstvo vnitra či okresní národní výbor, který 

mohl vydat tzv. zjištění o zachování státního občanství25.

Existovala i skupina osob, které, ač československé státní občanství pozbyly, 

mohly o navrácení občanství požádat. Mohly tak učinit do 6 měsíců ode dne publikace 

příslušné vyhlášky ministerstva vnitra. Jednalo se o další kategorie německých 

antifašistů, a to na základě posudku zvláštních komisí26. Podrobnosti byly upraveny 

                                               
25 Tamtéž, s. 130.
26 Tamtéž, s. 130.
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v podzákonných předpisech27. O žádosti se rozhodovalo podle „volné úvahy“, řídilo se 

„všeobecnými předpisy o nabývaní československého státního občanství“ a nesmělo jí 

být vyhověno, „jestliže žadatel porušil povinnosti československého státního občana“28. 

Žádosti, které byly podány manželkami a nezletilými dětmi československých státních 

občanů, měly být posuzovány „blahovolně“ a až do rozhodnutí o nich, se měli žadatelé 

posuzovat za československé občany.

Toto rozhodování se mělo týkat loajálních Němců a Maďarů, a to až „po 

skončení vyhošťovací akce“, a mělo být omezeno na osoby, které „nebudou 

vyhoštěny“29.

Podle prováděcích pokynů ministerstva vnitra z 24.8. 1945 se dekret výslovně 

nevztahoval na původní příslušníky Německé říše a Maďarska „kteří jimi byli i bez 

okupace“ a jako němečtí a maďarští státní příslušníci „na území Československé 

republiky bydleli nebo za okupace se sem přistěhovali“. Dekret též nedopadal na ty 

osoby, které československé občanství ztratily způsobem, podle něhož by jej pozbyly

i tehdy, kdyby nebyla ČSR okupována30.

Situace v Jugoslávii byla na první pohled komplikovanější. Dokumentem, který 

posouzení otázky občanství komplikuje, je nezveřejněný výnos Antifašistické rady 

národního osvobození Jugoslávie o odnětí občanských práv z 21. listopadu 1944. Text 

je známý pouze ve formě letáku, který byl rozdáván vojáky jugoslávské armády 

prchajícím příslušníkům německé menšiny. Ustanovení zahrnovalo tři body, klíčový je 

pro danou problematiku občanství pouze jeden, jenž stanovil, že „všechny v Jugoslávii 

žijící osoby německého původu  automaticky ztrácejí jugoslávské občanství a všechna 

občanská práva“31. Nicméně je pravděpodobné, že se v tzv. letákovém výnosu jednalo 

                                               
27 Vyhláška ministerstva vnitra z 25.8. 1945 č. 51/1945 Sb., oběžník ministerstva vnitra z 24.8. 1945 
určený zemským a okresním výborům, pokyny ministerstva vnitra 13.11. 1945, usnesení vlády z 15.2. 
1946 a výnos ministerstva vnitra z 31.3. 1946, tamtéž s. 130.
28 §3 ústavního dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství 
osob národnosti německé a maďarské.
29 KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti 
v letech 1940 – 1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé 
menšiny v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. 
Vyd. 1., Brno: Doplněk, 2006, s. 131.
30 Tamtéž, s. 132.
31 Bod 1 výnosu Antifašistické rady národního osvobození Jugoslávie o odnětí občanských práv.
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o obecné shrnutí vztahů mezi nižšími orgány a příslušníky německé menšiny, který však 

neměl formu zákonné listiny32.

Další vývoj zákonodárství tomu ostatně i nasvědčuje. Zákon prozatímní lidové 

skupštiny Demokratické federativní Jugoslávie o občanství Demokratické federativní 

Jugoslávie ze srpna 1945 (dále jen zákon o občanství), který se ve svých ustanoveních 

věnuje mimo jiné i německé menšině, už neobsahuje plošné zbavení státního občanství.

Uvedený zákon ve svém čl. 16 uvádí několik kategorií osob, kterým se smí 

odebrat občanství. Pro účely našeho srovnání jsou klíčové tyto dvě kategorie: 

1) „jugoslávské občanství se smí odejmout každému etnickému 

příslušníku národů, jejichž státy byly ve válce proti Jugoslávii, a který se 

za této války nebo se v souvislosti s tím před válkou svými neloajálními 

postoji k národním a státním zájmům provinil vůči povinnostem 

jugoslávského občana“33;

2) „občanství se smí odejmout každému jugoslávskému občanovi, 

který v zahraničí svou prací škodí nebo za války škodil národním 

a státním zájmům Jugoslávie“34.

O odnětí rozhodovalo svazové ministerstvo vnitra a vztahovala se také na 

zákonného druha a děti této osoby, pokud nedokáží,

a) že nebyli spojeni s bývalým neloajálním občanem,

b) že jejích osobní chování bylo nezávadné,

c) etnickou příslušnost k některému národu Jugoslávie.

Všechny tyto tři podmínky musely být zákonným druhem nebo dítětem

kumulativně splněny a dokázány.

                                               
32 Podrobnější důkaz, GUŠTIN, Damijan. Právní stav a postup vůči německé menšině v Jugoslávii 1944-
1946: K problematice právního řádu pro postup vůči německému obyvatelstvu v Jugoslávii v letech 1944 
– 1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé menšiny v 
právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Vyd. 1., 
Brno: Doplněk, 2006, s. 283 – 284.
33 Článek 16 zákona Prozatímní lidové skupštiny Demokratické federativní Jugoslávie ze srpna 1945 
o občanství Demokratické federativní Jugoslávie.
34 Článek 16 zákona Prozatímní lidové skupštiny Demokratické federativní Jugoslávie ze srpna 1945 
o občanství Demokratické federativní Jugoslávie.
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Opětovné nabytí občanství bylo možné podle standardní úpravy nabytí občanství 

podle tohoto zákona s tím rozdílem, že pokud se jednalo o osoby z první kategorie, bylo 

k opětovnému nabytí občanství třeba souhlasu svazového ministra vnitra.

V rámci jugoslávské úpravy občanství je nutné dále zmínit zákon Prozatímního 

lidového shromáždění Demokratické federativní Jugoslávie o odnětí občanství 

důstojníkům bývalé Jugoslávské armády, kteří se nechtějí vrátit do Jugoslávie, 

a uprchlým příslušníkům vojenských formací spolupracujících s okupanty ze srpna 1945

(dále jen zákon o odnětí občanství). Zákon obsahuje dvě kategorie osob, jež ztrácejí 

jugoslávské občanství:

1) zajatí nebo internovaní nepřátelští důstojníci, aktivní či rezervní, 

a poddůstojníci bývalé Jugoslávské armády, kteří se odmítli vrátit do 

vlasti a  dobrovolně zůstali mimo vlast,

2) příslušníci a političtí předáci protinárodních vojenských formací, 

kteří byli ve službě okupantů (tzv. jugoslávské armády ve vlasti, četniků, 

ustašovců, srbské státní stráže, domobranců atd.), společně s nepřítelem 

se stáhli z území Jugoslávie, společně s ním do konce bojovali proti 

Jugoslávské armádě a nyní pobývají v zahraničí, jakož ostatní příslušníci 

těchto formací, které stát opustili již dříve.

Tyto osoby ztrácely občanství ex lege, dnem nabytí účinnosti zákona o odnětí 

občanství.

Zákon obsahuje dvě výjimky:

a) občanství neztrácely osoby, které ve lhůtě 2 měsíců ode 

dne, kdy se úředně vyhlásilo, že v zóně, v níž se tyto osoby 

nacházely, byla ukončena repatriace, před příslušnými osobami 

prohlásily, že jsou připraveny k návratu a jsou k dispozici 

repatriačním orgánům;

b) občanství neztrácely osoby, jež z okolností nezávislých na 

jejich vůli (nemoc, vzdálenost, atd. ) nemohly využít lhůty pro 

prohlášení o návratu do vlasti a učinily tak po uplynutí lhůt

s uvedením důkazů na omluvu zpoždění.
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Je zajímavé, že se úprava, týkající se příslušníků bývalé Jugoslávské armády, 

vztahovala na poměrně omezený okruh osob, pouze důstojníky a poddůstojníky.

Začněme srovnáním toho, jak se obě úpravy vypořádaly s osobami, které byly 

příslušníky států, s nimiž byly Československo a Jugoslávie ve válce.

Jugoslávská a československá úprava se diametrálně liší v principu pozbytí, 

respektive odnětí občanství. Československá úprava šla cestou plošného pozbytí ex lege

občanství, zatímco jugoslávská úprava na druhé straně byla založena na individuálním 

posuzování odnětí občanství, jednalo se tedy o odnětí občanství ex actu. Z toho vyplývá, 

že československá úprava pracovala s možností neodejmutí občanství, respektive 

možnosti jeho navrácení a jugoslávská úprava pracovala s určením osob, kterým bylo 

možné občanství ex actu odejmout.

Dalším rozdílem obou úprav je počet národů, na něž se ztráta občanství 

vztahovala, respektive mohla vztahovat. Dekret č. 33/1945 Sb. se týká pouze osob 

německé a maďarské národnosti, zatímco zákon o občanství se týká etnických 

příslušníků národů, jejichž státy byly ve válce proti Jugoslávii. Jugoslávská úprava je 

tak širší, co do okruhu postižených národností. Důvodem byl pochopitelně fakt, že 

Jugoslávie byla na rozdíl od Československa v těsnějším válečném kontaktu 

s Bulharskem a s Itálií, přičemž některá jugoslávská území byla dokonce Itálií 

okupována.

Z principu pozbytí/odnětí vyplývá způsob určení osob, u kterých se občanství 

nepozbývalo, respektive určení osob, u kterých se mohlo odejmout. Dekret č. 33/1945 

Sb. obsahoval výše uvedený případ, na nějž se ustanovení o odnětí občanství 

nevztahovalo a dovoloval řízení o zachování občanství a řízení o navrácení občanství. 

Jugoslávské úprava, jež se vydala cestou odnětí občanství ex actu z povahy věci 

obsahovala stručnější úpravu, kde se občanství smělo odejmout pouze neloajálním 

osobám.

Co se týče rodinných příslušníků, tak podle jugoslávské úpravy (pouze v zákoně 

o občanství) se odnětí automaticky vztahovalo i na zákonného druha a děti osoby, jíž 

bylo odejmuto občanství, za předpokladu, že neprokázaly výše uvedené okolnosti. 

Československá úprava je benevolentnější, neboť naopak stanovila, že se provdané ženy 
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a nezletilé děti posuzují samostatně, navíc se žádosti o navrácení občanství měly 

posuzovat blahovolně.

Obě úpravy měly společné položení důkazního břemene. Jak při žádostech 

o navrácení občanství, tak během dokazování okolností pro neodnětí občanství spolu 

s osobou, jíž občanství bylo odňato, leželo důkazní břemeno na straně žadatele, 

respektive zákonného druha, případně dítěte.

Nyní k srovnání úpravy, týkající se národností jiných než v předcházejícím 

srovnání uvedených. Dekret č. 33/1945 Sb. upravuje okruh osob, kterým se odejímá 

občanství, i když jde o Čechy, Slováky a příslušníky jiných slovanských národů. Jedná 

se o osoby, které se byť jen ucházely o udělení německé nebo maďarské státní 

příslušnosti, aniž k tomu byly donuceny nátlakem anebo zvláštními okolnostmi.

V jugoslávské úpravě máme, jak bylo výše uvedeno při popisu zákona 

o občanství a zákona o odnětí občanství, tři kategorie osob, kterým bylo odňato 

občanství, 1) osoby, které v zahraničí za války škodili národním nebo státním zájmům, 

2) zajatí nebo internovaní nepřátelští důstojníci a poddůstojníci bývalé Jugoslávské 

armády, kteří se odmítali vrátit a dobrovolně zůstali v zahraničí a 3) příslušníci 

a političtí předáci protinárodních vojenských formací, kteří pobývali v té době 

v zahraničí.

U dvou posledních kategorií je odnětí občanství plošné (ex lege), jugoslávská 

úprava tedy zde již nemá individuální rozhodování (odnětí ex actu).

Československá úprava neřeší, zda-li je osoba v té době v ČSR nebo v zahraničí, 

narozdíl od jugoslávské, která se zaměřuje pouze na osoby, jež byly v době účinnosti 

zákona mimo Jugoslávii. Zákon o odnětí občanství obsahuje výjimku z odnětí, zatímco 

dekret 33/1945 Sb. je bezvýjimečný.

Úpravy se též liší v okruhu národností, jež jsou postihnuty, respektive jak zákon 

o občanství, tak zákon o odnětí občanství otázku národnosti vůbec neřeší, je lhostejno 

jaké národnosti jsou osoby, jimž je občanství odnímáno. Nicméně si lze těžko představit, 

že by  příslušníci Jugoslávské armády případně protinárodních vojenských hnutí byly 

jiné národnosti, než jedné z jugoslávských. Ačkoliv dekret č. 33/1945 Sb. vyjmenovává 
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na jaké národnosti se vztahuje, činí takovým výčtem (Češi, Slováci a jiné slovanské 

národy), že je jeho okruh velmi široký.

Oba srovnávací okruhy lze sloučit do dvou posledních kategorií srovnání. První 

z nich je institutu navrácení a znovunabytí občanství. Zatímco dekretální úprava 

umožňovala výše pouze uvedené skupině osob požádat o navrácení občanství, úprava 

v zákoně o občanství podobné omezení nemá, požádat o opětovné získání občanství 

mohla kterákoliv osoba, pouze osoby uvedené v první kategorii (mluvíme o zákoně o 

občanství) byly omezeni souhlasem svazového ministra vnitra. Osoby, jež pozbyly 

občanství podle zákona o pozbytí občanství, mohly pravděpodobně požádat o navrácení 

občanství též dle zákona o občanství, zřejmě bez nutnosti souhlasu svazového ministra 

vnitra.

Druhou a poslední kategorií srovnání v kapitole občanství je den ztráty občanství. 

Mluvíme-li o plošných odejmutí občanství, k pozbytí došlo dnem účinnosti zákona, 

respektive dekretu. Výjimku tvořila v dekretu uvedená první skupina osob německé 

nebo maďarské národnosti (viz výše), kde osoby z této kategorie pozbývaly

československého státního občanství dnem nabytí německého nebo maďarského 

státního občanství. Jde-li o odnětí rozhodnutím orgánu, pak takové odnětí nastalo právní 

mocí rozhodnutí.

4. Majetkoprávní normotvorba 

Nejrozsáhlejší částí práce je kapitola o majetkoprávní normotvorbě, kde se 

především zaměřuji na otázku konfiskací a zmiňuji též otázku platnosti 

majetkoprávních ujednání. 

Nejprve si udělejme přehled, které normy problematiku této kapitoly upravovaly.

Československé majetkoprávní normy jsou obsaženy v mnoha předpisech, 

včetně předpisů podzákonných, nicméně vzhledem k vybraným kategoriím jsou v textu 

použity a srovnávány pouze následující normy:
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a) dekret č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby 

nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců 

a kolaborantů a některých organizací a ústavů (dále jen dekret č. 5/1945 

Sb.);

b) dekret č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského 

majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského 

národa (dále jen dekret č. 12/1945 Sb.);

c) dekret č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a o Fondech 

národní obnovy (dále jen dekret č. 108/1945 Sb.);

d) směrnice ministerstva vnitra č. 401/1946 Sb. kterou se upravuje způsob 

rozhodování podle § 1, odst. 4, dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 

1945 o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy čís. 108 

Sb. (dále jen směrnice ministra vnitra č. 401/1946);

e) dekretem prezidenta republiky č. 28/1945 Sb., o sídlení zemědělské půdy 

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

slovanskými zemědělci (dále jen dekret č. 28/1945).

Jugoslávská normotvorba byla poněkud nepřehlednější a komplikovanější, proto 

po následujícím výčtu bude třeba některých vysvětlení.

1) Základním kamenem majetkové normotvorby, týkající se německé menšiny, 

byl výnos předsednictva Antifašistické rady národního osvobození 

Jugoslávie o přechodu nepřátelského majetku do vlastnictví státu, státní 

správě majetku nepřítomných osob a záboru majetku násilně zabraného 

okupačními orgány přijatý předsednictvem AVNOJ dne 21.11. 1944, jenž 

vstoupil v platnost 6.2. 1945, (dále jen výnos z 21.listopadu). Na tento zákon 

následně navazovalo několik právních předpisů různé právní síly:

a. 9. února 1945 byla vydána vyhláška komisariátu Národního výboru 

osvobození Jugoslávie pro obchod a řemesla o organizaci Státní 

správy národního majetku;

b. na základě článků 6 a 10 výnosu z 21.listopadu bylo vydáno 26. 

dubna 1945 rozhodnutí o přechodu nepřátelských zemědělských 

hospodářství pod kontrolu svazového ministerstva zemědělství;
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c. 8. června 1945 byl vydán výklad bodu 2 článku 1 výnosu 

předsednictva Antifašistické rady národního osvobození Jugoslávie 

z 21. listopadu 1944;

d. na základě článků 6 a 10 výnosu z 21. listopadu byl 15. června 1945 

vydán výnos ministra obchodu o převzetí všech nepřátelských 

obchodních provozů do správy svazového ministra obchodu a výživy;

e. 31. července 1945 byl vydán zákon o potvrzení a změnách výnosu 

o přechodu nepřátelského majetku do vlastnictví státu, o státní 

správě majetku nepřítomných osob a o záboru majetku násilně 

zabraného okupačními orgány (dále jen zákon o potvrzení a změnách  

výnosu z 21. listopadu). Tento zákon potvrzoval a měnil výnos z 21.

listopadu a též měnil jeho název na „zákon o přechodu nepřátelského 

majetku do vlastnictví státu a o sekvestraci majetku nepřítomných 

osob“.

2) Konkrétně, neboť výnos z 21. listopadu tak činil pouze rámcově, vyvlastnění 

majetku upravoval zákon o konfiskaci a provedení konfiskace přijatý 

předsednictvem AVNOJ 9. června 1945. Na tento zákon navazovaly tyto 

normy:

a. 27. července 1945 byl vydán zákon o změnách a doplňcích zákona 

o konfiskaci majetku a výkonu konfiskace, který potvrzoval, měnil 

a doplňoval zákon o konfiskaci majetku a o provedení konfiskace, 

a mimo jiné došlo i ke změně jeho názvu na „zákon o záboru majetku 

a o provedení záboru“.

b. Na zákon o konfiskaci a provedení konfiskace navazoval 3. srpna 

1945 výklad předsednictva AVNOJ k zákonu o záboru a provedení 

záboru.

3) Částečně se majetkoprávní normotvorby vhodné ke srovnání v této práci

dotýkal též zákon Prozatímní lidové skupštiny Demokratické federativní 

Jugoslávie o agrární reformě z 23. srpna 1945.

Vzhledem ke komplikovanosti jugoslávské úpravy je třeba vysvětlit vztah 

výnosu z 21. listopadu a zákona o změnách výnosu z 21. listopadu. Posledně jmenovaný 

ve svém úvodním textu stanoví, že výnos z 21. listopadu se „potvrzuje se změnami 
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obsaženými v tomto zákoně“35. Žádné jiné ustanovení nehovoří o poměru těchto dvou 

předpisů nehovoří. Vzhledem k tomu, že oba předpisy upravují takřka shodnou materii, 

se domnívám, že zákona o změnách výnosu z 21. listopadu je novelou, jež nahrazuje 

výnos z 21. listopadu.

Podobně je definován vztah zákona o konfiskaci majetku a provedení konfiskace 

a zákona o změnách a doplňcích zákona o konfiskaci majetku a provedení konfiskace, 

kdy posledně jmenovaný předpis stanoví, že „zákon o konfiskaci majetku a provedení

konfiskace se potvrzuje se změnami a doplňky v tomto zákoně obsaženými“36. V tomto 

případě předpisy neobsahují zcela totožnou materii, například konfiskační řízení je 

obsaženo pouze v zákoně o konfiskaci majetku a provedení konfiskace. Proto 

se v tomto případě domnívám, že oba předpisy platily paralelně v těch částech, ve 

kterých upravovaly jinou problematiku, a v těch částech, kde upravovaly materii 

shodnou, platilo opět lex posterior derogat priori. V dalším textu se zmiňuji o těchto 

normách jakožto o zákoně o záboru a provedení záboru a o zákoně o změnách a 

doplňcích zákona o záboru majetku a provedení záboru (dále jen zákon o změnách 

zákona o záboru majetku a provedení záboru). Činím tak z toho důvodu, že v textu 

jugoslávských zákonů se zpravidla o konfiskaci mluví jako o záboru a dle mého názoru 

by bylo zbytečně matoucí, byly-li by oba termíny používány paralelně.

4.1 Konfiskace

Před srovnáním samotných norem a jejich konkrétních ustanovení je třeba začít 

jedním zcela zásadní a klíčovým rozdílem obou konfiskačních úprav. Zatímco 

československá úprava majetek konfiskovala, aby ho posléze postoupila přídělovému 

řízení, v jugoslávské úpravě konfiskovaný majetek přecházel trvale do vlastnictví státu. 

Omezeně se příděly objevují pouze v zákoně o agrární reformě (viz níže). Tento rozdíl 

bude mít během následujícího srovnání poměrně velký vliv na řešení situací, s kterými 

se obě úpravy potýkaly.

                                               
35 Preambule zákona z 31. července 1945 o změně rozhodnutí o přechodu nepřátelského majetku do 
vlastnictví státu, státní správě majetku nepřítomných osob a o sekvestraci majetku násilně zabraného 
okupanty.
36 Preambule zákona z 27. července 1945 o změnách a doplňcích zákona o konfiskaci majetku a výkonu 
konfiskace.
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Srovnáváno je pět kategorií:

1) okruh osob, na které se konfiskace majetku vztahovala,

2) rozsah majetku, jenž byl konfiskován,

3) konfiskační řízení,

4) správa konfiskovaného majetku,

5) přídělové řízení zemědělského majetku.

4.1.1 Subjekty

Srovnání je třeba začít otázkou, na jaké osoby (fyzické i právnické) se 

konfiskace vztahovaly, čili jak široký okruh subjektů byl postihnut konfiskačními 

normami. Než se však pustíme ke konkrétnímu srovnání, nastiňme si, jaké předpisy tuto 

problematiku upravovaly.

Mluvíme-li o Československé právní úpravě týkající se konfiskace, jsou 

hlavními právními předpisy dekrety č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. Na tomto místě je 

třeba si nastínit vztah obou dekretů. Dekret č. 12/1945 o zemědělské konfiskaci je 

speciální normou jednak z povahy věci, jednak tato skutečnost vyplývá také výslovně 

z dikce §17 dekretu č. 108/1945 Sb., kde se lze dočíst, že pokud je zemědělský majetek 

konfiskován podle dekretu č. 12/1945 Sb., nevztahuje se na něj konfiskace podle tohoto 

dekretu. Tato formulace neznamená však nic jiného, než že i určitá část zemědělského 

majetku bude konfiskována podle obecného konfiskačního dekretu, neboť konfiskaci 

zemědělského majetku vůči některým subjektům zemědělský dekret vůbec neumožňuje. 

Takovými subjekty byly například Německá říše, Království maďarské či jiné osoby 

veřejného práva založené dle německého nebo maďarského práva37. Je též třeba zmínit, 

že dekret č. 12/1945 Sb. neplatil na území Slovenska narozdíl od dekretu č.108/1945 Sb.,

jenž měl celorepublikovou platnost.

Struktura Jugoslávského zákonodárství dané tématiky je, jak je vidět výše, 

komplikovanější. Zjednodušeně řečeno jde hlavně o výnos z 21. listopadu a zákon 

o záboru majetku a provedení záboru. Na tyto dva hlavní předpisy navazují další právní 

předpisy různé právní sily, které budou zmíněny dále při samotném srovnání.

                                               
37 KUKLÍK, Jan. Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století. 
Praha: Linde, 2002, s. 49



28

Dekret č. 12/1945 Sb. už ve svém názvu („o konfiskaci a urychleném rozdělení 

zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého 

a slovenského lidu“) vyjmenovává, na jaký okruh subjektů se vztahuje.

Paragraf 1 odst. 1 uvádí, že „s okamžitou platností a bez náhrady se konfiskuje 

pro účely pozemkové reformy zemědělský majetek, jenž je ve vlastnictví:

a) všech osob německé a maďarské národnosti, bez ohledu na státní příslušnost,

b) zrádců a nepřátel republiky jakékoliv národnosti a státní příslušnosti, 

projevivších toto nepřátelství zejména za krize a války v letech 1938 až 1945,

c) akciových a jiných společností a korporací, jejichž správa úmyslně 

a záměrně sloužila německému vedení války nebo fašistickým a nacistickým

účelům“.38

Paragraf 2 odst. 1 upřesňuje, koho považovat za osobu německé a maďarské 

národnosti. Jde o osoby, „které při kterémkoliv sčítání lidu od roku 1929 se přihlásily 

k německé nebo maďarské národnosti nebo se staly členy národních skupin nebo útvarů 

nebo politických stran, sdružujících osoby německé nebo maďarské národnosti“.39

Šetření o německé a maďarské národnosti vlastníků zemědělského majetku 

a o dalších podmínkách konfiskace prováděly okresní národní výbory na návrh místní 

rolnické komise. V praxi mělo být využíváno i šetření konaných při aplikaci ústavního 

dekretu o úpravě státního občanství osob národnosti německé a maďarské40.

Paragraf 3 odst. 1 dále specifikuje, které osoby byly považovány za zrádce 

a nepřátele Československé republiky. U fyzických osob upřesňuje, že jde o takové 

„osoby, které kolektivně nebo individuálně vyvíjeli činnost směřující proti státní 

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

bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k takové činnosti podněcovaly 

                                               
38 §1 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení 
zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
39§2 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 12 ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném 
rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského 
národa.
40 KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti 
v letech 1940 – 1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé 
menšiny v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. 
Vyd. 1., s. 136
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nebo jiné osoby svésti hleděly a záměrně a aktivně podporovali jakýmkoliv způsobem 

německé a maďarské okupanty“.41

U právnických osob se v podstatě opakuje znění §1 odst. 1 písm. c (viz výše)

s tím dodatkem, že k německému vedení války přidává maďarské vedení války.

O tom, zda fyzická nebo právnická osoba spadala pod ustanovení §3 odst. 1 

písm. a), b), rozhodoval zemský národní výbor, v jehož obvodě dotčená nemovitost 

ležela, podle návrhu příslušného okresního národního výboru.

Dekret nicméně obsahoval i výjimku pro konfiskaci zemědělského majetku osob 

německé a maďarské národnosti, a to v  §1 odst. 2. Zde bylo stanoveno, že „osobám 

německé a maďarské národnosti, které se aktivně zúčastnily boje za zachování 

celistvosti a osvobození Československé republiky, se zemědělský majetek podle 

odstavce 1 nekonfiskuje“.42 Zda-li bylo možné připustit výjimku, rozhodoval na návrh 

příslušné rolnické komise příslušný okresní národní výbor.

Dekret č. 108/1945 Sb. konkretizoval v § 1 odst. 1 subjekty, na něž se vztahoval, 

následovně.

Dekret č. 108/ 1945 Sb. konfiskoval bez náhrady pro Československou 

republiku movitý i nemovitý majetek (včetně majetkových práv, jako byly pohledávky, 

cenné papíry, vklady, práva nehmotná atd.), který byl ke skončení okupace nebo k 30. 

říjnu 1945, kdy dekret vstoupil v účinnost, ve vlastnictví:

a) Německé říše, Maďarského království, veřejnoprávních korporací, 

nacistických a fašistických stran a dalších německých a maďarských 

právnických osob včetně majetkových fondů,

b) osob národnosti německé nebo maďarské, s výjimkou osob, které prokázaly, 

že zůstaly věrny Československé republice,

c) osob, které vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, 

samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, 

                                               
41 §3 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení 
zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
42 §1 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 12 /1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení 
zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
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bezpečnosti a obraně Československé republiky a dalších osob ve smyslu 

§18 velkého retribučního dekretu43.

Bod c) se vztahoval i na právnické osoby, pokud bylo možné fyzickým osobám, 

které byly jejich členy nebo kapitálovými účastníky, přičítat vinu na postupu orgánu 

zastupujícího osobu nebo pokud tyto osoby zanedbaly přiměřenou opatrnost při jeho 

volbě nebo dozoru na něj44.

Oba výčty se především lišily v rozsahu právnických osob, na něž se vztahovaly. 

Dekret č. 108/1945 Sb. stanovoval širší okruh právnických osob, protože se vztahoval i 

na Německou říši, Království maďarské či jiné osoby veřejného práva založené dle 

německého nebo maďarského práva.

Co se týče Jugoslávie, situace je komplikovanější. Prvním a hlavním právním 

předpisem, který vymezoval okruh subjektů, jejichž majetku se zábor týkal, je výnos 

z 21. listopadu. Ten byl konkretizován výkladem bodu 2 článku 1 výnosu z 21. listopadu 

1944. Finální podoba okruhu subjektů byla obsažena v zákoně o potvrzení a změnách  

výnosu z 21. listopadu.

Výnos z 21. listopadu vymezoval okruh subjektů v svém článku 1.

Dnem 6. února, přešel do vlastnictví státu:

a) veškerý majetek Německé říše a jejích občanů, který se nacházel na území 

Jugoslávie;

b) veškerý majetek osob německé národnosti s výjimkou těch Němců, kteří 

bojovali v řadách Národněosvobozenecké armády a partyzánských oddílů 

Jugoslávie nebo kteří jsou občany neutrálních států a za okupace se 

nechovali nepřátelsky;

c) veškerý majetek válečných zločinců a jejich pomahačů bez ohledu na jejich 

občanství;

                                               
43 KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti 
v letech 1940 – 1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé 
menšiny v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. 
Vyd. 1., Brno: Doplněk, 2006, s. 139
44 Je pozoruhodné, že dané ustanovení je do značné míry podobné ustanovení §8 v zákoně č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.
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d) majetek každé osoby, bez ohledu na občanství, která byla nařízením státních 

nebo vojenských soudů odsouzena ke ztrátě majetku ve prospěch státu.

Ustanovení tohoto výnosu platilo v případě jugoslávských občanů bez ohledu na 

to, zda se nacházeli v zemi nebo v zahraničí.

Na rozdíl od úpravy československé však výnos obsahoval úpravu majetku 

nepřítomných osob, které byly za nepřátelské okupace násilně odvlečeny nebo samy 

utekly. Jejich majetek přecházel pod státní správu národního majetku, kde s ním bylo 

nakládáno jako se svěřeným majetkem do okamžiku konečného rozhodnutí o vlastnictví.

Již na první pohled je zřejmé, že bod b) je poměrně drakonický a vztahuje se na 

rozsáhlou skupinu obyvatel, přičemž poskytuje velmi málo prostoru pro výjimky. 

Ačkoliv to v něm není explicitně vyjádřeno, vztahuje se i na jugoslávské občany 

německé národnosti. Proto byl 8. června 1945 vydán výklad bodu 2 článku 1 Výnosu 

z 21. listopadu 1944. V úvodu je vysvětlen důvod jeho vydání. Dokument uvádí, že 

docházelo k situacím, kdy nebylo místními orgány, a to na více místech, při odebírání 

občanských práv osobám německé národnosti postupováno v souladu s výnosem z 21. 

listopadu a ani podle obdržených pokynů. Dále docházelo k nedostatečnému 

respektování smíšených manželství, nerespektovaly se ani osoby, které se, byť 

německého původu nebo mající německá příjmení, již dávno asimilovaly a cítily se být 

Chorvaty, Slovinci nebo Srby a zároveň za okupace nepomáhaly okupantům. Šlo tedy 

především o snahu zabránit „jakémukoliv zneužití zákona a páchání křivdy“45.

Výklad upřesňoval, na koho se bod 2 článku 1 vztahoval a na koho ne.

Vztahoval se na jugoslávské občany „německé národnosti, kteří se za okupace 

označili za Němce nebo byli považováni za Němce nehledě na to, zda před válkou jako 

Němci vystupovali nebo byli považováni za asimilované Chorvaty, Slovince či Srby.“46

Naopak se občanská práva a majetek nezabavoval „těm občanům Jugoslávie 

německé národnosti nebo německého původu či příjmení:

                                               
45 Preambule výkladu bodu 2 článku 1 z 8. června 1945 výnosu předsednictva Antifašistické rady 
národního osvobození Jugoslávie z 21. listopadu 1944.
46 Odst. 1 výkladu bodu 2 článku 1 z 8. června 1945 výnosu předsednictva Antifašistické rady národního 
osvobození Jugoslávie z 21. listopadu 1944.
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a) kteří spolupracovali jako partyzáni nebo vojáci při národněosvobozeneckém 

boji nebo se aktivně účastnili národněosvobozeneckého hnutí;

b) již před válkou byli asimilovaní Chorvati, Slovinci či Srbové a za války 

nevstoupili do Kulturního spolku 47 ani nevystupovali jako příslušníci 

německé národnostní skupiny;

c) kteří se za okupace odmítli prohlásit za příslušníky německé národnostní 

skupiny;

d) kteří, byť německé národnosti, uzavřeli smíšené manželství s osobami jedné 

z jihoslovanských národností nebo s osobami židovské, slovenské, rusínské, 

maďarské, rumunské nebo jiné uznané národnosti“48.

Ochrana podle předchozích bodů se nevztahovala na osoby, které se svým 

chováním za okupace provinily proti osvobozeneckému boji národů Jugoslávie a byly 

pomahači okupantů.

Je třeba si zde povšimnout potřeby zdůraznit, že se občanská práva a majetek 

nezabavují za uvedených podmínek občanům Jugoslávie německého příjmení. Z toho 

lze usuzovat, jak drasticky asi bylo postupováno místními orgány při posuzování toho, 

koho je třeba považovat za příslušníka německé menšiny.

Zákon o potvrzení a změnách výnosu z 21. listopadu okruh subjektů, na něž se 

výnos z 21. listopadu, vztahoval, ve svém čl. 1 pozměnil, a to ve smyslu výše 

uvedeného výkladu bodu 2 článku 1. Přidal navíc další kategorii osob, na jejichž 

majetek se zábor nevztahoval, a to na ty osoby, které byly příslušníky neutrálních států 

a za okupace se nestavěly nepřátelsky k boji jugoslávských národů za osvobození. Lze 

si představit, že důvodem k tomuto ustanovení byla praxe zabírat majetek například 

státním příslušníkům Švýcarska, jejichž jména mohla znít německy.

Zákon o záboru majetku a provedení záboru, zákon o změnách zákona o záboru 

majetku a provedení záboru, ani zákon o agrární reformě vlastní úpravu okruhu osob 

                                               
47 Šlo o nejdůležitější kulturní organizaci v Království Jugoslávie založenou v roce 1920. S nástupem 
nacismu v Německu se začal radikalizovat a zvětšovat svoje počty. V letech 1939 – 1940 měl spolek 300 
tisíc členů, v následujícím roce sdružovala organizace 95% příslušníků menšiny.
48 Odst. 2 výkladu bodu 2 článku 1 z 8. června 1945 výnosu předsednictva Antifašistické rady národního 
osvobození Jugoslávie z 21. listopadu 1944.
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neměly, odkazovaly na úpravu ve výnosu z 21. listopadu ve znění zákona o potvrzení 

a změnách výnosu z 21. listopadu.

První věc, které si povšimneme při srovnání okruhu osob, na něž se právní 

předpisy ohledně konfiskace vztahovaly, je, že Jugoslávská úprava byla diskriminující. 

Týkala se občanů pouze jedné národnosti a zcela ignorovala menšiny, jež bojovaly na 

straně okupačních mocností, potom se však přeorientovaly na opačnou stranu nebo byly 

vojensky odstaveny (italská a bulharská menšina) nebo i nadále zůstali spojenci 

Německa (maďarská menšina)49.

Československá úprava se týkala jak občanů německé národnosti, tak občanů 

národnosti maďarské, kteroužto Jugoslávská úprava zcela pomíjí a soustředí se jen na 

národnost německou.

Jugoslávská úprava taktéž pomíjí kromě majetku Německé říše jak 

veřejnoprávní, tak soukromoprávní korporace. První věta čl. 6 výnosu z 21.listopadu

nicméně naznačuje opak. Její text zní: „za neplatné se prohlašují právní záležitosti osob 

a podniků určených v článku 1 (...)“50. Text je rozporuplný, odkazuje na podniky určené 

v čl.1, kde se však o podnicích nemluví a výklad ani neumožňuje ustanovení na podniky 

rozšířit. Přesto však ke konfiskaci majetku právnických osob docházelo, neboť ihned po 

válce byly zákonnými předpisy konfiskovány podniky všech fyzických či právnických 

osob, které přímo nebo nepřímo spolupracovaly s okupanty. Státu připadly také podniky 

opuštěné, podniky patřící občanům nebo firmám se sídlem v Německu, Itálii, Maďarsku 

či Bulharsku, tj. ve státech, které se podílely na okupaci Jugoslávie, byly konfiskovány 

bez náhrady. Na podniky patřící občanům ostatních států, především neutrálních 

a spojeneckých, byla ve většině případů uvalena nucená státní správa51.

                                               
49 GUŠTIN, Damijan. Právní stav a postup vůči německé menšině v Jugoslávii 1944-1946: 
K problematice právního řádu pro postup vůči německému obyvatelstvu v Jugoslávii v letech 1944 –
1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé menšiny 
v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Vyd. 1., 
Brno: Doplněk, 2006, s. 282.
50 Čl. 6 výnosu předsednictva Antifašistické rady národního osvobození Jugoslávie z 21. listopadu 1944 
o přechodu nepřátelského majetku do vlastnictví státu, státní správě majetku nepřítomných osob a záboru 
majetku násilně zabraného okupačními orgány.
51 RYCHLÍK, Jan, Mária TONKOVÁ, Ladislav HLADKÝ a Aleš KOZÁR. Dějiny Slovinska. Vyd. 1. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 211.
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4.1.2 Rozsah

Dalším bodem srovnání je srovnání rozsahu konfiskovaného majetku.

U československé úpravy je třeba rozdělit majetek do dvou skupin, a to podle 

dvou konfiskačních dekretů.

Začněme rozsahem konfiskovaného majetku podle dekretu č. 12/1945 Sb., který 

se zabýval konfiskací zemědělského majetku. Zemědělským majetkem se dle dekretu 

rozuměla zemědělská a lesní půda, k ní patřící budovy a zařízení, závody zemědělského 

průmyslu, živý a mrtvý inventář a všechna práva, která byla spojena s držbou 

konfiskovaného majetku anebo jeho části.

Druhá skupina konfiskovaného majetku byla upraven dekretem č. 108/1945 Sb., 

který stanovil, že se konfiskoval majetek movitý i nemovitý, zejména majetková práva 

(pohledávky, cenné papíry, vklady, práva nehmotná). Tento dekret konfiskoval 

i zemědělský majetek nezkonfiskovaný podle dekretu č. 12/1945 Sb.

Jak výnos z 21. listopadu, tak zákon o potvrzení a změnách výnosu z 21. 

listopadu upravují rozsah konfiskovaného majetku, a to ne zcela shodně. Pro 

zjednodušení se soustředím na zákon o potvrzení a změnách výnosu z 21. listopadu. 

Tento zákon nerozlišoval mezi zemědělským a nezemědělským majetkem. Majetkem se 

rozuměly nemovitosti jako pozemky, domy, rolnické usedlosti, lesy, průmyslové 

podniky se vším zařízením a movitý majetek, jako obchody včetně inventáře, nábytek, 

cenné papíry, cennosti, dále pohledávky, autorská práva, práva průmyslového 

vlastnictví a jiná majetková práva.

Výnos z 21. listopadu dále upravoval ve svém čl. 2, jak bylo nakládáno 

s majetkem, jenž byl pozbyt pod tlakem okupace nebo v důsledku perzekuce. V tomto 

článku šla úprava tak daleko, že se ve prospěch státu, než bylo rozhodnuto jinak, 

zabavoval majetek, který přešel do vlastnictví třetí osoby pod nátlakem okupačních 

orgánů. Tedy nebyl tento majetek jako v dekretální úpravě vyňat z konfiskace (viz níže), 

nýbrž byl cíleně zestátněn. Jak bude popsáno v kapitole o neplatnosti majetkových 

jednání, československá úprava jednání uzavřená pod tlakem okupace nebo perzekuce



35

prohlásila za neplatná. Jugoslávská úprava tato jednání jek je vidět za neplatná nejenže 

neprohlásila, ale majetek takto převedený zestátnila.

Nyní k majetku, jenž byl z konfiskací vyňat.

Za zemědělský majetek konfiskovaný dle dekretu č. 12/1945 Sb. se 

nepovažovaly obytné domy a vily se zahradou o výměře do 1000 m² 52. Ty však byly 

pravděpodobně konfiskovány podle dekretu č. 108/1945 Sb.

Dekret č. 108/1945 Sb. stanovil, že z konfiskace byla vyňata ta část movitého 

majetku, které bylo nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb nebo k osobnímu 

vykonávání zaměstnání výše uvedených osob (výčet osob na něž se vztahoval dekret viz 

část srovnání okruhu osob výše) a členů jejich rodiny (jako oděv, peřiny, prádlo, domácí 

nářadí, potraviny, nástroje). O jaký majetek se v konkrétním případě jednalo, se 

posuzovalo podle příslušných ustanovení správního řádu a exekučního řádu 53 . 

Konfiskaci též narozdíl od jugoslávské úpravy (viz výše) nepodléhal majetek, jehož 

v době po 29.9. 1938 pod tlakem okupace nebo v důsledku národní, rasové nebo 

politické perzekuce pozbyli českoslovenští občané.

Jak zákon o záboru majetku a provedení záboru, tak  zákon o změnách zákona 

o záboru majetku a provedení záboru vymezují majetek, který byl ze záboru vyňat. 

Z důvodu principu lex posterior derogat priori se soustředím na úpravu obsaženou 

v zákoně posledně jmenovaném. Ten majetek ze záboru vyňatý vymezoval následně. 

Jednalo se o:

1) „osobní předměty a zařízení domácnosti nezbytně nutné k životu 

odsouzeného a jeho užší rodiny,

2) nářadí všeho druhu, které odsouzený nezbytně potřebuje k práci,

3) záhumení, minimum pozemkového majetku, živého a mrtvého inventáře 

s obytnými a hospodářskými stavbami, které odsouzený nebo jeho užší 

rodina potřebují pro provozování malého rolnického hospodářství,

                                               
52 KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti 
v letech 1940 – 1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé 
menšiny v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. 
Vyd. 1., Brno: Doplněk, 2006, s. 136.
53 Tamtéž, s. 140.
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4) potraviny a palivo pro osobní potřebu odsouzeného a jeho užší rodiny na 4 

měsíce,

5) finanční částku pro odsouzeného  a každého člena jeho užší rodiny, do výše 

tříměsíční průměrné mzdy“54.

O vymezení rozsahu majetku, který se měl ponechat, rozhodoval soud. Výklad 

předsednictva AVNOJ k zákonu o záboru a provedení záboru detailněji rozpracovával 

uvedené kategorie.

Zákon o potvrzení a změnách výnosu z 21. listopadu stanovil ohledně záboru 

majetku osob, kterým se odebírá občanství, aby se zákonnému partnerovi a dětem 

ponechala nebo převedla do vlastnictví část majetku, postačující k přiměřené obživě. To 

ovšem za podmínky, že nebyly v zahraničí s osobou, jíž se občanství odebíralo.

Jak je vidět, jugoslávská úprava je velmi drakonická. Za prvé provádí zestátnění 

majetku převedeného pod nátlakem okupačních orgánů a za druhé obsahuje výjimky 

z majetku zabraného jen ve velmi úzce vymezeném okruhu případů. Detailně se úprava

zabývá majetkem vyjmutým ze záboru pouze v případě zaboru trestem propadnutí 

majetku.

4.1.3 Řízení

Československá úprava konfiskačního řízení je obsažena v obecném 

konfiskačním dekretu č. 108/1945 Sb. a ve směrnici ministra vnitra č. 401/1946. Obecně

lze říci, že dekret se věnuje procesním záležitostem disproporčně. Zatímco část 

upravující přídělové řízení je poměrně podrobná, oddíl věnovaný konfiskaci se 

procesními záležitostmi zabývá jen okrajově, z čehož lze též usuzovat, jaký význam 

tomu kterému procesu zákonodárce tehdy přikládal55. Podrobnější úprava konfiskačního 

řízení je obsažena ve výše zmíněné směrnici ministra vnitra. Konfiskační řízení bylo 

specifickou formou správního řízení. O tom, jsou-li splněny podmínky konfiskace, 

rozhodoval v první instanci zpravidla okresní národní výbor. Zemský národní výbor měl 

                                               
54 Čl. 4 zákona z 27. července 1945 o změnách a doplňcích zákona o konfiskaci majetku a výkonu 
konfiskace.
55 KUKLÍK, Jan. Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století. 
Praha: Linde, 2002, s. 50.
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právo atrakce a mohl věc rozhodnout v první stolici sám. Na Slovensku tak mohl učinit 

příslušný orgán Slovenské národní rady. Výsledkem řízení bylo deklaratorní rozhodnutí, 

jež kvalifikovalo, zda ta která majetková podstata splňuje hmotněprávní podmínky pro 

konfiskaci, či nikoli56. Konfiskační výměr měl povahu deklaratorního (viz níže) aktu 

s tím, že doručování probíhalo v zásadě veřejnou vyhláškou. Nemusel se tedy ani 

příslušné osobě, jíž se týkal, doručovat. Nicméně v případě, že příslušnou osobou byla 

osoba, jejíž národnost nebyla německá nebo maďarská a byl-li její pobyt znám, musel 

být výměr doručen. Proti nepravomocnému výměru bylo možné podat odvolání do 15

dnů od doručení výměru, respektive 15 dnů od posledního dne doručení veřejnou 

vyhláškou. O odvolání směřujícímu proti rozhodnutí okresního národního výboru 

rozhodoval zemský národní výbor, na Slovensku příslušný orgán Slovenské národní 

rady. V případě atrakce bylo k rozhodování o odvolání příslušné ministerstvo vnitra. 

Přípustná byla i stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Směrnice ministra vnitra také 

presumovala rozhodnutí v neprospěch adresáta, když vyžadovala, aby okresní národní 

výbor v případě, že zamýšlel vyjmout z konfiskace osoby ke konfiskaci nahlášené, tuto 

skutečnost oznámil nadřízenému orgánu a vyzval současně občanstvo, aby proti 

takovému záměru podalo námitky.

Před popsáním jugoslávské úpravy je třeba ještě zmínit otázku, která se váže 

k povaze konfiskačního výměru jako deklaratorního rozhodnutí. Jedná se o to, zda 

nastala konfiskace ex lege nebo ex actu. Otázkou tedy bylo, zda ke konfiskaci 

nezemědělského majetku došlo již účinností obecného konfiskačního dekretu, či teprve 

právní mocí konfiskačního výměru. Skutečnost že, stejně jako tomu je u zemědělského 

dekretu, i u obecného konfiskačního dekretu nastávala konfiskace již s účinností dekretu, 

nebyla jednotně přijímána a často byly konstitutivní účinky přisuzovány právní moci

konfiskačních výměrů. Příčinou byla úprava v obecném konfiskačním dekretu, který

nestanovil podobně jasně den přechodu vlastnictví, jako dekret č. 12/1945 Sb., jenž

výslovně stanovil, že „s okamžitou platností a bez náhrady se konfiskuje pro účely 

pozemkové reformy zemědělský majetek“ 57 . Podobné ustanovení obecnému 

konfiskačnímu dekretu chybělo.

                                               
56 Tamtéž, s. 50.
57 §1 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení 
zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
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Výklad se ustálil až nálezem Ústavního soudu publikovaném též jako č. 55/1995 

Sb., který stabilizoval výklad ve prospěch názorů přiklánějící se ke konfiskaci účinností 

obecného konfiskačního dekretu. 

Jugoslávské úprava je komplikovanější co do procesu, nicméně jasnější ve svých 

důsledcích, neboť se nepotýká s podobnými problémy, jež v českém právu přetrvaly až 

do 90. let. Zábor, jak konfiskaci majetku nazývá jugoslávská úprava, je v této úpravě 

dvoufázové řízení. První řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, kterým byl

nařízen zábor, nebo pravomocným rozsudkem. Pravomocného rozhodnutí bylo 

dosaženo konfiskačním řízením, jež se týkalo osob uvedených ve výnosu z 21. listopadu, 

a které je upraveno především v čl. 30 zákona o záboru majetku a provedení záboru

(nikoliv v zákoně o změně zákona o záboru majetku a provádění záboru). 

Pravomocného soudního rozsudku bylo dosaženo v trestním řízení, neboť zábor, ať už 

úplný či částečný, se v mnoha případech pojímal jako vedlejší trest. Oba zákony se 

z největší části věnují právě trestu záboru. Vzhledem k tomu, kolik prostoru je 

věnováno úpravě tohoto druhu trestu, si lze udělat představu o tom, o jak využívaný 

trest se jednalo.

Zábor majetku byl tedy proveden na základě pravomocného rozsudku soudu 

nebo pravomocného rozhodnutí jiného orgánu, který k tomu byl ze zákona zmocněn. Na 

toto řízení, jež bylo zakončeno pravomocným rozsudkem nebo rozhodnutím,

navazovalo řízení o provedení záboru. Příslušným orgánem byl okresní civilní soud, 

jemuž bylo odesláno rozhodnutí o záboru. Řízení o provedení záboru bylo povinné.

Obstarání údajů o celkovém majetku osoby, proti níž bylo řízení vedeno, bylo na 

státním orgánu, který zahájil řízení kvůli trestným činům a případům, kde zákon 

stanovil zábor. Následně je musel zaslat okresnímu civilnímu soudu.

Jak zákon o záboru majetku a provedení záboru tak zákon o změně zákona o 

záboru majetku a provádění záboru definovaly zábor. Dle posledně jmenovaného byl 

zábore „násilné odebrání veškerého majetku nenávratně ve prospěch státu (úplný zábor) 
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nebo odebrání přesně vymezené části majetku (částečný zábor) fyzické nebo právnické 

osoby“58.

Nyní ke konfiskačnímu řízení, jež se týkalo osob uvedených v zákoně

o potvrzení a změnách výnosu z 21. listopadu. To prováděla tříčlenná komise sestavená 

okresním národním výborem, respektive městským národní výborem v případě měst 

s pravomocí okresu nebo kraje. Komise doručovaly svoje rozhodnutí odsouzenému 

vlastníkovi, správě národního majetku a příslušnému okresnímu lidovému soudu.

Proti rozhodnutí komise bylo možné podat do osmi dnů odvolání ke komisi 

krajského národního výboru v případě rozhodnutí okresního národního výboru, nebo ke 

komisi při zemském národním výboru, respektive při předsednictvu zemského 

zákonodárného sboru, pokud šlo o rozhodnutí městských komisí.  Rozhodnutí druhého 

stupně bylo ihned vykonavatelné. Jak je vidět, oboje úpravy mají společnou možnost 

odvolání, nicméně československá umožňuje, neboť v jejím případě jde o druh 

správního řízení, až stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Jugoslávská úprava 

neodkazuje na jiný předpis, tudíž předpokládám, že obsahuje kompletní úpravu

a odvolání byl tedy jediný přípustný opravný prostředek.

Okresní, respektive městské komise byly povinny sdělit své rozhodnutí ihned, 

jakmile ho vydaly, příslušné „zemské komisi a Státní správě národního majetku 

společně s přesným soupisem zabraného movitého a nemovitého majetku 

a s oznámením, jak s ním dosud nakládala a jaký je jeho současný stav“59. Komise též 

po nabytí právní moci jejich rozhodnutí měly oznámit údaje o každém takto zabraném 

majetku příslušnému okresnímu soudu, který realizoval převedení majetku na stát 

a registraci práva státu na zabraný nemovitý majetek. Tím byl myšlen knihovní zápis. 

Komise byly povinny dokončit svou činnost nejpozději do 15. září 1945, nicméně toto 

bylo změněno zákonem o změně zákona o záboru majetku a provádění záboru, který

prodloužil tuto lhůtu nejpozději do 15. listopadu 1945. Vzhledem ke zmíněné možnosti 

odvolání se konfiskační řízení protahovala o více než dva roky, ačkoliv většina 

                                               
58 Čl. 1 zákona z 27. července 1945 o změnách a doplňcích zákona o konfiskaci majetku a výkonu 
konfiskace.
59 Čl. 30 odst. 3 zákona předsednictva AVNOJ z 9. června 1945 o záboru majetku a provedení záboru.
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konfiskací byla do konce roku 1946 uzavřena60 . Nový zákon o konfiskaci majetku 

a provádění konfiskace z července 1946 povoloval už jen konfiskace na základě 

rozsudků a konfiskační komise zrušil.

Zákon neupravoval zvlášť konfiskaci majetku nepřítomných osob německé 

národnosti. Lze předpokládat, že v takových případech bylo rozhodnutí o konfiskaci 

vydáno, ale nebylo předáno vlastníkovi61.

Jugoslávská úprava nemá problém s určením okamžiku konfiskace. Podle 

výslovné dikce čl. 1 odst. 3 zákona o potvrzení a změnách  výnosu z 21. listopadu

přecházel do vlastnictví státu k 6. únoru 1945 majetek, jenž byl konfiskován 

v konfiskačním řízení, a majetek, jenž byl rozsudkem vojenského nebo civilního podle 

téhož článku odebrán ve prospěch státu, přecházel do vlastnictví státu ke dni nabytí 

právní moci rozsudku.

4.1.4 Správa konfiskovaného majetku

Dalším srovnávacím okruhem je tématika správy konfiskovaného majetku. Jak 

již bylo řečeno, hlavní rozdíl lze spatřovat ve faktu, že v československé úpravě 

zpravidla na konfiskaci majetku s větším či menším časovým odstupem navazovalo 

přídělové řízení. Správa tudíž měla dočasných charakter. Jugoslávská úprava naproti 

tomu zestátňovala, šlo tedy o správu trvalou. Nicméně v rámci zákona o agrární 

reformě byl zemědělský majetek zkonfiskovaný Německé říši a příslušníkům německé

národnosti přidělován v přídělovém řízení. Jednalo se však pouze o minoritní výjimku.

Vzhledem k omezenému rozsahu této práce, se zaměřím na srovnání pouze 

v hrubých obrysech.

                                               
60 GUŠTIN, Damijan. Právní stav a postup vůči německé menšině v Jugoslávii 1944-1946: 
K problematice právního řádu pro postup vůči německému obyvatelstvu v Jugoslávii v letech 1944 –
1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé menšiny v 
právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Vyd. 1., 
Brno: Doplněk, 2006, s. 286.
61 Tamtéž, s. 285.



41

Československá úprava správy konfiskovaného majetku je obsažena 

v konfiskačních dekretech č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. a podzákonných předpisech, 

na něž dekretální úprava odkazuje.

Dekret č. 12/1945 Sb. stanoví, že zemědělský majetek konfiskovaný osobám, jež 

byly vymezeny výše, spravuje až do odevzdání přidělencům Národní pozemkový fond 

při ministerstvu zemědělství, jenž byl tímto dekretem zřízen. Statut fondu byl vydán 

vládním nařízením č. 70/1945 Sb.

Dekret č. 108/1945 Sb. zřídil pro správu konfiskovaného majetku Fondy národní 

obnovy jako zvláštní právnické osoby, jež měly zaručit, že „zkonfiskovaný majetek 

bude opatrován skutečně k prospěchu státu“62.

V jugoslávské úpravě byl přechod konfiskovaného majetku pod státní správu

rámcově upraven ve výnosu z 21. listopadu. Výnos dokonce ve svém čl. 5 osvětluje 

důvod, který stál za záměrem dát všechen zestátněný nebo zabraný majetek pod správu 

a kontrolu Státní správy národního majetku. Bylo to z důvodu maximálního využití 

„tohoto majetku pro plánovanou výrobu za účelem co nejrychlejšího a nejúspěšnějšího 

dosažení vítězství v osvobozenecké válce a vytvoření podmínek k úspěšné hospodářské

obnově a vybudování Jugoslávie jako celku i všech jednotek federace“ 63 . Toto 

ustanovení pochopitelně není normou, jde spíš o proklamaci.

Organizace Státní správy národního majetku byla blíže upravena vyhláškou 

komisariátu Národního výboru osvobození Jugoslávie pro obchod a řemesla 

o organizaci Státní správy národního majetku z 9. února 1945.

Co se týče úpravy správy konfiskovaného majetku, je ještě třeba zmínit dva 

dokumenty. Jedná se o rozhodnutí o přechodu zabraných nepřátelských zemědělských 

hospodářství pod kontrolu svazového ministerstva zemědělství z 26. dubna 1945

                                               
62 KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti 
v letech 1940 – 1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé 
menšiny v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. 
Vyd. 1., Brno: Doplněk, 2006, s. 141.
63 Čl. 5 výnosu předsednictva Antifašistické rady národního osvobození Jugoslávie z 21. listopadu 1944 
o přechodu nepřátelského majetku do vlastnictví státu, státní správě majetku nepřítomných osob a záboru 
majetku násilně zabraného okupačními orgány.
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a o výnos ministra obchodu o převzetí všech nepřátelských obchodních provozů do 

správy svazového ministra obchodu a výživy z 15. června 1945.

Rozhodnutí nařizovalo, že „všechny zemědělské majetky, obdělavatelné 

i neobdělavatelné pozemky, vesnické obytné a hospodářské stavby, movitý a nemovitý 

inventář těchto usedlostí a zemědělských objektů přechází do správy svazového 

ministerstva zemědělství“64. Některé záležitosti však zůstaly nadále v kompetenci Státní 

správy majetku, šlo o jednání o majetkových poměrech a dalších právních záležitostech 

a o evidenci investičních půjček zemědělcům a kontrolu jejich využití.

Výnos ministra obchodu rozhodnul o přechodu všech obchodních provozů 

včetně zboží, inventáře a obalů do správy svazového ministerstva obchodu a výživy.

Zákon o potvrzení a změnách výnosu z 21. listopadu posléze provedl úpravu 

novou. Rozdělil zabraný majetek na dvě kategorie. První kategorii tvořil majetek 

umělecké, historické a vědecké hodnoty, druhou pak ostatní majetek. Správou byly 

pověřeny orgány v zákoně vyjmenované.

4.1.5 Příděly zemědělského majetku

Jak již bylo řečeno výše, jugoslávská úprava konfiskace majetku směřovala 

k jeho znárodnění, zatímco československá zpravidla k jeho následnému rozdělení. 

Nicméně i jugoslávská úprava v jednom případě upravovala přidělení konfiskovaného 

majetku, a to majetku zemědělského. Tato úprava byla obsažena v zákoně Prozatímní 

lidové skupštiny Demokratické federativní Jugoslávie o agrární reformě z 23. srpna 

1945. Ke srovnání s tímto zákonem se tedy nabízí dekret prezidenta republiky 

č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, 

Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a to ve své části 

upravující přídělové řízení, spolu s dekretem prezidenta republiky č. 28/1945 Sb., 

o sídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými

a jinými slovanskými zemědělci, jenž upravuje podrobnosti přídělů. Oba dekrety byly 

platné pouze pro české země.

                                               
64 Odst. 1 rozhodnutí z 26. dubna 1945 o přechodu nepřátelských zemědělských hospodářství pod 
kontrolu svazového ministerstva zemědělství.
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Začněme opět úpravou československou. Jak již bylo výše řečeno, zemědělský 

majetek, jenž byl na základě dekretu č. 12/1945 Sb. zkonfiskován, byl až do odevzdání 

přídělcům spravován Národním pozemkovým fondem. Podle dekretu č. 28/1945 Sb.

mohl o příděl požádat příslušník českého, slovenského nebo jiného slovanského národa, 

pokud byl státně a národně spolehlivý. Dekrety dále určovaly několik kategorií osob,

které byly oprávněné k přídělům. Šlo o deputátníky, zemědělské dělníky, 

malozemědělce a mnohočlenné zemědělské rodiny. Pro menší příděly určené pro stavbu 

vlastního domu nebo zřízení zahrady byly oprávnění  dělníci, veřejní a soukromí 

zaměstnanci, maloživnostníci a sociálně slabí příslušníci svobodných povolání. Potud se 

jednalo o osoby fyzické, nicméně dekret obsahoval i kategorii osob právnických, které 

byly oprávněné k přídělům. Jednalo se o stát, obce a okresy za podmínky, že půda bude 

sloužit veřejným účelům. Dalšími právnickými osobami oprávněnými k přídělu byla

stavební, zemědělská a jiná družstva. Přednostní právo na příděl měli ti uchazeči, již „se 

vyznamenali a zasloužili v národně-osvobozovacím boji“65. Šlo především o vojáky, 

partyzány, bývalé politické vězně a deportované, a to včetně jejich rodinných 

příslušníků a zákonných dědiců, a dále šlo i o rolníky poškozené válkou. V okresech 

s převážnou většinou obyvatelstva německé národnosti, kde se nenašlo dostatek 

uchazečů české nebo jiné slovanské národnosti, zůstávala půda ve správě Národního 

pozemkového fondu pro potřeby vnitřního osídlení66. Též v krajích, kde byl dosavadní 

způsob zemědělské výroby nerentabilní a kde bylo nutné přeorientování zemědělské 

výroby, zůstávala do rozhodnutí o přeorientování zemědělské výroby zabraná půda ve

správě Národního pozemkového fondu.

Uchazeči podávali žádosti o příděl u místní rolnické komise k příslušné okresní 

rolnické komisi. Okresní rolnická komise přezkoumala došlé žádosti a postoupila je 

zemskému národnímu výboru, který se svým dobrozdáním žádosti předložil 

ministerstvu zemědělství, jež půdu přidělilo za součinnosti okresních rolnických komisí 

a příslušných okresních národních výborů. Místní rolnická komise byla volena výše 

uvedenými uchazeči příslušnými k přídělu (kromě státu a družstev, jež se na volbě 

                                               
65 §3 dekretu prezidenta republiky č. 28/1945 Sb. o sídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných 
nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
66 KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti 
v letech 1940 – 1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé 
menšiny v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. 
Vyd. 1., Brno: Doplněk, 2006, s. 137.
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nepodílely), okresní rolnická komise byla volena zástupci místních rolnických komisí. 

Místní rolnická komise vypracovala přídělový plán s návrhem na úhradu za přidělený 

majetek (viz dále) a předložila jej ke schválení okresní rolnické komisi. Ta plán 

s návrhem prozkoumala a na jejich základě vypracovala přídělový plán a rozvrh úhrad 

pro okres. Plán s rozvrhem pro okres byl předložen zemskému národnímu výboru, který 

jej postoupil ministerstvu zemědělství, které mohlo plán s rozvrhem z důvodů 

uvedených v dekretu změnit.

Přidělováno bylo zásadně za úhradu. Úhrada za půdu byla určena podle výnosu, 

polohy, odlehlosti a stavu obdělání půdy a podle rodinných poměrů přídělce. Výše 

úhrady měla být „nejméně ve výši jedné průměrné roční úrody na navrhované výměře 

půdy, nejvíce ve výši dvou průměrných ročních úrod na navrhované výměře půdy“67.

Úhrada za budovy byla určena ve výši jedno- až tříročního nájemného, úhrada za živý a 

mrtvý inventář a jiná zařízení byla určena podle směrnic vypracovaných zemskými 

národními výbory a schválenými ministerstvem zemědělství. Úhrady použil fond na 

zaplacení dluhů a závazků, váznoucích na zkonfiskovaném majetku, ovšem jenom 

v tom případě, že byly uznány a převzaty Národním pozemkovým fondem, dále na 

zmírnění válečných škod a škod způsobených na majetku zemědělcům perzekuovaným 

v době okupace z důvodů národních, politických nebo rasových, na zvelebení 

zemědělské výroby a na vnitřní osidlování. Přebytky Národního pozemkového fondu 

připadaly do státní pokladny68.

Jugoslávská úprava byla, jak již bylo řečeno, obsažena v zákoně o agrární 

reformě. Než se přejde k popisu přídělového řízení, je třeba osvětlit několik bodů 

ohledně zákona o agrární reformě, respektive o agrární reformě samotné. Agrární 

reforma byla založena na přidělování půdy z pozemkového fondu agrární reformy 

a kolonizace. V tomto fondu byla nejen půda konfiskovaná podle výnosu z 21. listopadu, 

ale dále i půda zkonfiskovaná na základě soudního rozsudku, půda vyjmutá ze státního 

vlastnictví za účelem přidělení chudým rolníkům a půda vyvlastněná podle zákona o 

agrární reformě.

                                               
67 §7 odst. 1 písm. a), b) dekretu prezidenta republiky č. 28 z dne 20. července o sídlení zemědělské půdy 
Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
68 §9 dekretu prezidenta republiky č. 28 z dne 20. července o sídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a 
jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
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Co se vyvlastnění podle zákona o agrární reformě týče, vyvlastněny byly 

velkostatky, pozemkové majetky ve vlastnictví soukromoprávních a jiných právnických 

osob určených zákonem, pozemkové vlastnictví církví, klášterů, náboženských 

a nadačních institucí, přebytky půdy nad výměru stanovenou zákonem a pozemkové 

majetky, které za války z jakéhokoliv důvodu zůstaly bez vlastníka a bez právního 

nástupce. V případě odebrání půdy přesahující stanovený maximální výměr, bylo 

vlastníkovi vyplaceno odškodné za odebranou půdu ve výši ročního výnosu z hektaru, 

v ostatních případech bylo vyvlastňováno bez náhrady.

Na příděl měli právo rolníci bez půdy a ti, kteří měli půdy k obdělávání a obživě 

příliš málo. Také jugoslávská úprava obsahovala přednostní právo na příděl. Toto právo 

upravené v čl. 16 odst. 1 měli „ti, kteří bojovali v partyzánských oddílech NOV a POJ69

a Jugoslávské armádě, invalidé z osvobozenecké války a invalidé z předchozích válek 

(1912 – 1918 a dubna 1941), rodiny a sirotci po bojovnících padlých v osvobozenecké 

válce a oběti a rodiny obětí fašistického teroru“70. Odstavec 2 tohoto článku stanovil, že 

právo na přidělení půdy náleželo také bojovníkům uvedeným v odst. 1, „kteří se dříve 

nevěnovali zemědělství, pokud se zaváží, že se na přidělenou půdu nastěhují a budou ji 

se svou rodinou obdělávat“ 71 . Z toho vyplývá, že se půda přidělovala primárně 

bojovníkům se zemědělskými zkušenostmi. U bojovníků bez zemědělských zkušeností 

se zákonodárce pravděpodobně snažil zabránit potenciálním spekulacím s pozemky, na 

které měli bojovníci přednostní právo. Poněkud zvláštně působí fakt, že je upraveno 

i přednostní právo pro rolníky bez půdy a rolníky, kteří jí měli příliš málo. Jde 

o duplicitní upravení, neboť jsou nejdříve tito rolníci jmenováno jako ti, kterým se bude 

poskytovat půda, a následně jsou jmenováni jako osoby s přednostním právem.

Zákon o agrární reformě se též ve svém čl. 18 věnuje problematice osídlení, 

neboť, jak již bylo řečeno, část přidělovaného majetku byla zkonfiskována Německé říši 

a příslušníkům německé národnosti. Šlo o především rozsáhlé pozemky v Bačce, 

                                               
69 Narodno osvobodilna vojska a Partizanski odred Jugoslavije, národně osvobozenecká armáda 
a partyzánské oddíly Jugoslávie.
70 Čl. 16 odst. 1 zákona Prozatímní lidové skupštiny Demokratické federativní Jugoslávie z 23. srpna 
1945 o agrární reformě.
71 Čl. 16 odst. 2 zákona Prozatímní lidové skupštiny Demokratické federativní Jugoslávie z 23. srpna 
1945 o agrární reformě.
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Banatu, Baranji a Sremu 72 , které bylo třeba osídlit. Československá úprava přídělů 

v podstatě celá směřovala k osídlení (navíc osídlení samotné řešil dekret prezidenta 

republiky č. 27/1945 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení), kdežto zákon o agrární 

reformě se této problematice věnoval pouze jako jedné z mnoha, a to ještě zcela 

minoritně. Zákon stanovil, že „z pozemků zabraných osobám německé národnosti 

v Bačce, Banatu, Baranji a Sremu se vyčlení max. 500 000 jiter73 pro přestěhování těch 

bojovníků Jugoslávské armády, kteří se přihlásí a zavážou, že se na této zemi usídlí 

a budou ji se svou rodinou obdělávat“74. Záměrem zde pravděpodobně bylo zajistit

osídlení těchto území spolehlivými osobami, kterými bývalí bojovníci zajisté byli.

Zákon o agrární reformě obsahoval ustanovení, jež se zabývalo přidělováním

družstvům. Skupina osob, jež měla právo na přidělení půdy, mohla podat místo 

individuálního společný požadavek na přidělení půdy, aby jim, jakožto již vzniklému 

rolnickému výrobnímu družstvu, byl přidělen komplex pozemků coby jejich družstevní 

majetek. Osoby též směly již konkrétní přidělenou půdu spojovat za účelem společného 

obdělávání a uzavírat o tom smlouvy na nejméně 10 let, nicméně v tomto případě se dle 

mého názoru nejedená o novou právnickou osobu se samostatnou právní subjektivitou,

ale pouze o sdružení osob bez právní subjektivity. Narozdíl od československé úpravy 

však obce ani okresy nabývat pozemky nemohly.

Jugoslávská úprava též přidělovala půdu za úhradu, její cena se ale vypočítávala 

odlišně. Cena půdy získané přídělem se vypočítala tak, že se celková částka, kterou dal 

stát jako odškodné za zkonfiskované majetky přesahující maximální stanovený výměr, 

rovnoměrně rozdělila na celkovou výměru pozemků fondu. Je tedy jasné, že úhrada 

měla v podstatě jen pokrýt náklady na rozdělení půdy. To je rozdíl od československé 

úpravy, kde se výtěžek krom jiného použil i na uhrazení dluhů a závazků váznoucích na 

zkonfiskovaném majetku. Jugoslávská úprava ohledně otázky dluhů a závazků pouze 

stanovila, že se půda přidělovala zbavena všech dluhů a břemen a podrobnější úpravu 

přenechala „zvláštnímu zákonu“, na nějž odkazuje.

                                               
72 Bačka, Baranja byla území, která byla až do trianonské mírové smlouvy součástí Rakousko-Uherska 
a kde žilo více než 300 tisíc obyvatel s němčinou jako mateřským jazykem. Srem bylo území s 14% 
podílem německého obyvatelstva na hranici dnešního Chorvatska a Srbska.
73 Zhruba 250 tisíc hektarů.
74 Čl. 18 zákona Prozatímní lidové skupštiny Demokratické federativní Jugoslávie z 23. srpna 1945 
o agrární reformě.
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Je třeba ovšem poznamenat, že právní úprava byla jedna věc, faktické provádění 

agrární reformy byla věc druhá. Například ve Slovinsku byla zabavena nejen půda 

německých vlastníků, ale až na výjimky i vlastníků italských. Půda byla ve Slovinsku 

přidělována tak jako všude jinde drobným rolníkům a bezzemků, avšak poměrně velká 

část zůstala v držení státního pozemkového fondu a nebyla rozdělena.75

4.2 Neplatnost majetkových jednání

V souvislosti s majetkoprávními normami je třeba uvést ještě jednu právní 

problematiku, jež lze srovnat. Jedná se o otázku zneplatnění určitých majetkoprávních 

úkonů.

Co se týče Jugoslávie, tuto problematiku upravoval výnos z 21. listopadu a zákon 

o potvrzení a změnách  výnosu z 21. listopadu. Československá úprava byla obsažena 

v dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově 

právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, 

Maďarů, zrádců, kolaborantů a některých organizací a ústavů.

Československá úprava prohlásila za neplatné jakékoliv majetkové převody a 

jakékoliv majetkové právní jednání, lhostejno zda šlo a majetek movitý či nemovitý, 

veřejný či soukromí, pokud tato jednání byla uzavřena po 29. září 1938 pod tlakem 

okupace nebo národní, rasové nebo politické perzekuce.

Jugoslávská úprava ve výnosu z 21. listopadu prohlašuje za neplatné právní 

záležitosti osob vyjmenovaných v čl. 1 (viz kapitola 4.1.1), o nichž bylo rozhodnuto 

v období od 6. dubna 1941 do zveřejnění tohoto výnosu, případně byla uzavřena po jeho 

zveřejnění s cílem vyhnout se důsledkům tohoto výnosu. Zákon o potvrzení a změnách  

výnosu z 21. listopadu prohlašuje obdobně za neplatné  právní akty vyvlastnění 

a zatížení majetku, který podle jeho čl.1 přechází do vlastnictví státu, uzavřené od 6. 

dubna 1941 do dne, kdy tento zákon nabyl účinnosti, případně později, byly-li zmíněné 

právní akty uzavřené s cílem zabránit odnětí majetku ve prospěch státu. Do okamžiku 

                                               
75 RYCHLÍK, Jan, Mária TONKOVÁ, Ladislav HLADKÝ a Aleš KOZÁR. Dějiny Slovinska, Vyd. 1. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 211.
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nabytí pravomocného soudního rozhodnutí o zrušení takových aktů se majetek dával 

pod sekvestraci státu.

Jak je vidět, československá úprava řeší problematiku poměrně široce, 

nesoustředí se jen na problematiku konfiskací jako jugoslávské zákony, ale zneplatňuje 

jakákoliv majetkoprávní jednání, pokud byla uzavřena pod tlakem okupace nebo 

perzekuce. Jugoslávská úprava se v podstatě jen soustředí na zamezení krácení majetku 

určeného pro konfiskaci. Jugoslávská úprava se nezabývá převody pod nátlakem 

okupačních orgánů, protože, jak již bylo řečeno výše, majetek, který přešel do 

vlastnictví třetí osoby pod nátlakem okupačních orgánů, se zabavoval ve prospěch státu.

V souvislosti s touto kapitolou je třeba odkázat na kapitolu „Platnost předpisů a 

rozhodnutí“. Konkrétně jde o srovnávaný bod 4, v němž cituji jugoslávskou úpravu, jež 

stanovila, že pozemkové knižní poměry na základě rozhodnutí, jež nebyly v rozporu 

s platným právem, zůstávaly v platnosti. Podrobněji v příslušné kapitole.

5. Retribuce

Jak Jugoslávie, tak Československo se musely zabývat retribucí, čili potrestáním 

zločinů spáchaných v době války, případně v době zvýšeného ohrožení republiky, jak 

stanovilo československé dekretální zákonodárství. Obě úpravy se však značně liší ve 

způsobu provedení. Začněme československou úpravou.

Retribucemi a tématikou s retribucemi spjatou se zabývaly tyto dekrety:

1) dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. o potrestání nacistických zločinců, 

zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (velký 

retribuční dekret),

2) ústavní dekret prezidenta republiky č. 137/1945 Sb., o zajištění osob, které 

byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční,

3) dekret prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění 

proti národní cti (tzv. malý retribuční dekret),

4) dekret prezidenta republiky č. 126/1945 Sb., o zvláštních nucených 

pracovních oddílech.
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Nutno dodat, že tyto dekrety platily pouze na území českých zemí, na území 

Slovenska platilo jako ekvivalent velkému retribučnímu dekretu nařízení Slovenské 

národní rady č. 33 o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zločinců a kolaborantů 

a o zřízení lidového soudnictví.

Pro naše srovnání je nejdůležitějším předpisem velký retribuční dekret, protože 

se jedná nejkomplexnější trestní dekret obsahující jak normy hmotného, tak procesního 

práva, a proto se budu věnovat tomuto předpisu. Velký retribuční dekret stanovoval pro 

dobu zvýšeného ohrožení republiky, tj. od 28. 5. 1938 do 31. 12. 1946 (stanoveno po 

novelizacích dekretu), přísnější trestní sazby pro trestné činy uvedené v dekretu, které 

byly s několika výjimkami (například udavačství) trestné i podle předmnichovského 

práva, zejména podle zákona na ochranu republiky či podle recipovaných rakouských 

trestních zákonů. Zločiny podle velkého retribučního dekretu byly navíc prohlášeny za 

nepromlčitelné a „zvlášť zavržitelné“. Nepromlčitelné byly i uložené tresty76.

Velký retribuční dekret se skládá ze dvou částí. V první obsahuje jednotlivé 

skutkové podstaty, které, jak již bylo řečeno, buď nově zavádí, nebo, a to častěji, 

odkazuje na skutkové podstaty obsažené v jiných předpisech. Tím se tedy dá říci, že 

dekret je v části, kdy odkazuje na jiné předpisy, lex specialis ve vztahu k odkazovaným 

trestním normám. Jde o speciálnost ohraničenou časově, jde o trestné činy spáchané 

v době zvýšeného ohrožení republiky.

Důležitou nově trestanou skutkovou podstatou bylo též i členství a výkon 

vedoucích funkcí v nacistických či fašistických organizacích. Jednalo se nejen o 

organizace německé nebo maďarské, ale i české a slovenské. Zločinem byla i propagace 

těchto hnutí. 

Druhá část dekretu obsahuje ustanovení o zřízení mimořádných lidových soudů, 

před nimiž byly souzeny všechny zločiny trestné podle tohoto dekretu spáchané členy 

vymezených organizací, případně i jinými osobami, bylo-li jejich stíhání před nimi 

navrženo veřejným žalobcem. Soudy se skládaly z pětičlenných senátů složených 

z předsedy, jímž byl soudce z povolání, a ze čtyř soudců z lidu. Přednosty mimořádných 

                                               
76 KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti 
v letech 1940 – 1948. In PEŠEK, Jiří, Oldřich TŮMA, Manfred KITTEL a Horst MÖLLER. Německé 
menšiny v právních normách 1938-1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. 
Vyd. 1., Brno: Doplněk, 2006, s. 146.
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lidových soudů, jejich náměstky a soudce z povolání jmenoval prezident republiky na 

návrh vlády, vláda samotná poté jmenovala soudce z lidu. Ti všichni se vybírali ze 

seznamů pořízených okresními národními výbory.

Dekretální retribuční zákonodárství tedy navazovalo a odkazovalo na 

předmnichovské právo, přičemž zavádělo i některé nové instituty, především v oblasti 

procesního práva a nových skutkových podstat. Jak se tedy s retribucemi vypořádala 

jugoslávská legislativa?

Jak již bylo v kapitole o neplatnosti předpisů řečeno, byly odvolány ty 

předválečné předpisy, které byly v rozporu s deklaracemi a výnosy AVNOJe. To se 

týkalo i trestních předpisů, jež byly nahrazeny novými. Byly vydány čtyři zákony 

upravující trestní právo, přičemž nejdůležitějšími zákony byly zákon Prozatímní lidové 

skupštiny o trestných činech proti národu a státu z 25. srpna 1945 a zákon o potlačení 

zakázaných obchodů a o ekonomické špionáži77. Dále byl vydán zákon předsednictva 

AVNOJ o druzích trestů. Problematiky, na níž se soustředí tato práce se především týká 

zákon prozatímní lidové skupštiny o trestných činech proti národu a státu (dále jen 

zákon o trestných činech proti a národu a státu), proto se budu koncentrovat na něj.

Jedním z hlavních znaků tohoto zákona byla absence základních principů 

trestního práva demokratických zemí, což se vyznačovalo především tím, že trestné činy 

nebyly přesně definované a zákon též umožňoval analogii.78 Bylo přijato materiální 

pojetí trestného činu a umožněna analogie, což mělo za následek popření zásady 

„nullum crimen sine lege“.79

Článek 2 odst. 1 zákona obsahuje obecnou definici trestných činů proti národu a 

státu. Jednalo se o takové činy, jež směřovaly „k tomu, aby bylo násilně zničeno nebo 

ohroženo státní zřízení Demokratické federativní Jugoslávie nebo byly ohroženy jejich 

vnější bezpečnost či základní demokratické, politické, národnostní a hospodářské 

výdobytky osvobozenecké války: federativní uspořádání státu, rovnoprávnost a bratrství 

                                               
77 JAMBREK, Peter. Crimes committed by totalitarian regimes, Lublaň: Slovinské předsednictví Rady 
Evropské unie, 2008, s. 64.
78 Tamtéž, s. 64-65.
79 Dr. ZLATARIĆ Bogdan, Razvitak Novog jugoslavenskog krivičnog prava, In Nova Jugoslavija 
pregled državnopravnog razvitka povodom desetgodišnjice zasjedanja AVNOJA-a. Záhřeb: Institut za 
historju države i prava pravnog fakulteta u zagrebu, 1954, s. 322.



51

jugoslávských národů a národní správa“80 . Odstavec 2 dodává, že se podle tohoto 

zákona trestal každý v předchozí větě uvedený čin, pokud byl „namířen proti 

bezpečnosti druhých států, s nimiž má Demokratická federativní Jugoslávie dohodu o 

spojenectví, přátelství nebo spolupráci na základě vzájemnosti“81. Článek 3 obsahoval 

13 skutkových podstat, které byly tímto zákonem považovány za trestné činy proti 

národu a státu.

Podobně jako dekretální úprava, též jugoslávský zákon o zločinech proti národu 

a státu upravuje trestné činy související s fašistickými organizacemi a vzhledem 

k jugoslávským specifičnostem se též ve větší míře věnuje polovojenským ozbrojeným 

jednotkám, organizacím či tlupám. I jugoslávská úprava zná trestné činy spáchané 

pouhým členstvím. Jednalo se o členství v ozbrojených vojenských a policejních 

jednotkách složených z jugoslávských státních občanů. Zákon o trestných činech proti 

národu a státu je však komplexnější, trestné je nejen členství v těchto jednotkách, ale i 

jejich organizace či provádění náboru do nich. Členství bylo trestné též ve skupinách, 

jež byly vytvořeny a ozbrojeny za účelem páchání trestných činů uvedených ve výše 

citovaném článku 2. Trestná byla též organizace sdružení s fašistickou orientací za 

účelem spáchání zločinů podle čl. 2 či organizace ozbrojených vzpour, spolupráce při 

nich, organizace ozbrojených tlup či jejich přechod na území Jugoslávie za účelem 

vykonávání trestných činů podle čl. 2.

Nutno poznamenat, že všechny trestné činy podle tohoto zákona byly mimo jiné 

trestány trestem zabrání majetku.

Vyvstává otázka časové působnosti zákona. Zákon sám neobsahuje žádné 

ustanovení, jež by toto řešilo výslovně. Pouze jeho čl. 18 stanoví retroaktivitu tohoto 

zákona ve prospěch pachatele těch činů, u nichž ještě nebyl vynesen rozsudek, kdy se 

aplikuje tento zákon, je-li trest podle něj mírnější. Jinde se zákon o časové působnosti 

nezmiňuje. Já se nicméně domnívám, že zákon se dal použít retroaktivně na trestné činy 

spáchané za války a okupace. Usuzuji tak ze znění jednak čl. 3 odst. 4, který stanoví 

skutkovou podstatu, podle níž se trestá ten „kdo v době války organizuje a získává jiné 

                                               
80 Čl. 2 odst. 1 zákona Prozatímní lidové skupštiny z 25. srpna 1945 o trestných činech proti národu a 
státu.
81 Čl. 2 odst. 2 zákona Prozatímní lidové skupštiny z 25. srpna 1945 o trestných činech proti národu a 
státu.
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osoby ke vstupu nebo sám vstoupí do ozbrojených vojenských nebo policejních 

jednotek složených z jugoslávských občanů s cílem podporovat nepřítele a společně 

s ním bojovat proti své vlasti, přijme od nepřítele zbraň a podřizuje se jeho nařízením“82, 

dále ze znění čl. 3 odst. 8, čl. 3 odst. 10 a čl. 12, jež mluví o fašistických organizacích,

respektive o sdruženích s fašistickou orientací, a konečně ze znění čl. 3 odst. 6 a čl. 10, 

ve kterých se hovoří o okupaci. Prvně citované ustanovení je jasně mířeno na členy 

polovojenských organizací typu ustašovců nebo četniků. Dále je si těžké představit, 

proč by se zákonodárce uchyloval v době míru k úpravě trestných činů za okupace, 

případně se po porážce fašismu zaobíral trestností účasti ve fašistických organizací, 

pokud by neměl v úmyslu retroaktivitu zákona.

Tento a výše zmíněné zákony regulující trestné činy měly být pouze dílčími 

částmi trestního zákoníku, nicméně ten byl přijat až v roce 1951. Proto v lednu 1946

soudci dostali instrukce, že v případech, kde nebyla žádná vhodná legální úprava, měly 

soudy rozhodnout z pohledu výsledků národního osvobozeneckého boje, přičemž 

nejdůležitějším elementem byl princip společné lidové autority.

Judiciální systém byl vytvořena na základě tohoto postulátu sovětského právníka, 

politika a vrchního státního žalobce: „Mají (soudy) svojí určitou oblast a speciální 

metody působení, ale mluvíme-li o jejich roli, povinnostech a cílech, neliší se od jiných 

státních orgánů. /.../ Soud není nepolitický orgán a nezávislý na společenských 

událostech, ale naopak je orgánem, který je úzce spjat s masami a státní politikou 

obecně. Soudy jsou zbraněmi v boji proti vykořisťování a vykořisťovatelům.“83 V srpnu 

1945 byl vydán zákon, který představil nový systém organizace a pravomocí soudů. Ve 

stejné době byly uspořádány volby do Národních osvobozeneckých rad, jejichž hlavním 

úkolem bylo volit soudce a porotce. Soudy se tak staly volitelným orgánem.84

Rozdíl úprav též spočívá v tom, že československá úprava se vztahuje pouze na 

dobu zvýšeného ohrožení republiky. Jednalo se tedy o retroaktivní normu (respektive 

její hmotněprávní část), jejíž časová působnost byla přesně vymezena určenou dobou. 

Jugoslávská úprava byla použitelná jako nový trestně právní předpis, jehož časová 

                                               
82 Čl. 3 odst. 4 zákona Prozatímní lidové skupštiny z 25. srpna 1945 o trestných činech proti národu a 
státu.
83 JAMBREK, Peter. Crimes committed by totalitarian regimes, Lublaň: Slovinské předsednictví Rady 
Evropské unie, 2008, s. 63.
84 Tamtéž, s. 64
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působnost není pouze retroaktivní, ale podle níž se posuzují i činy, jež teprve měly být 

spáchány.

Zvláštností jugoslávských retribucí také je, že nebyly vytvořeny žádné lidové 

soudy, nýbrž soudy vojenské byly příslušné k projednání válečných zločinů a pro 

skutkové podstaty kolaborace byly příslušné řádné trestní soudy. Jednotlivé státy 

federace navíc přijaly i své vlastní retribuční úpravy. V prvních letech po skončení 

války docházelo v Jugoslávii k vyrovnání jak politických účtů, tak i sporů mezi 

jednotlivými jihoslovanskými národy.85

6. Italská otázka

Tato kapitola, ač se jmenuje italská otázka, se dotýká i otázky Podkarpatské Rusi. 

Chtěl jsem ji alespoň stručně zmínit, neboť se dá z jistého úhlu pohledu na ní pohlížet

jako na jistou paralelu z hlediska změny území. Podkarpatské Rusi se však budu 

věnovat jen stručně a zaměřím se na problematiku změn hranic Jugoslávie s Itálií a s tím 

související exodus italského obyvatelstva. Jde o specifickou záležitost Jugoslávie a málo 

známou oblast, proto si myslím, že její zařazení do této práce má svůj účel a je přínosné.

S osvobozením Podkarpatské Rusi Rudou armádou byl na její území vyslán 

vládní delegát, aby území převzal pod správu Československa. Nicméně po neúspěchu 

jeho míse, po výměně dopisů mezi Benešem a Stalinem v lednu 1945 a po zhodnocení 

dosavadního sovětského postupu na Podkarpatské Rusi, byl E. Beneš rozhodnut věc 

řešit až v průběhu jednání se sovětskými představiteli v březnu 1945 v Moskvě. 

Nakonec byl, i kvůli snaze zachovat podporu SSSR pro jiné zahraničně politické cíle, 

jako bylo příměří s Maďarskem a odsun, nucen akceptovat odtržení Podkarpatské Rusi 

od Československa a její připojení jako Zakarpatské Ukrajiny k SSSR. Podle smlouvy 

byla hranice mezi Československem a SSSR stanovena tak, jak existovala hranice mezi 

Slovenskem a Podkarpatskou Rusí k 29. září 1938 s drobnými změnami 

zaznamenanými na přiložené mapě. Podle protokolu ke smlouvě měly osoby české 

a slovenské národnosti, které byly příslušné na území Zakarpatské Ukrajiny, právo 

optovat do 1. ledna 1946 pro státní občanství  Československé republiky. Z hlediska 

                                               
85 KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": dekrety prezidenta republiky 1940-1945. 
Praha: Linde, 2002, s. 366.
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československého práva provedl přípravu smlouvy ústavní dekret prezidenta republiky č. 

60/1945 Sb. a podmínky opce upravilo vládní nařízení č. 61/1945 Sb. z 24. srpna 1945. 

Definitivní úpravu přinesl až ústavní zákon Prozatímního Národního Shromáždění z 22. 

listopadu 1945 „o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátných hraníc so Svazom 

Sovietskych socialistických republik“. Nyní k hlavní části této kapitoly.

Ač vztahy mezi Itálií a Jugoslávií byly od počátku komplikované, rozsah této 

práce nedovoluje jít příliš hluboko do historie. Začněme proto až válkou.

Během války jugoslávská komunistická strana v zájmu udržení obrovské a 

křehké jednotné fronty partyzánů a hnutí odporu mlčela ohledně třídního boje a 

mezinárodního bratrství. Hlásala místo toho slovanské zadostiučinění a pomstu na 

Italech.

Vztah italské komunistické strany a jejího jugoslávského protějšku byl 

problematický. Jugoslávští komunisté vnímali italské komunisty jako překážku 

k osvobození Juliánských provincií. Nicméně obě skupiny se snažily spolu vycházet 

a shodovaly se na tom, že územní otázka se bude řešit až po vítězství nad nacismem 

a fašizmem a vše se vyřeší bratrským dialogem. Mezitím však Jugoslávci pokračovali 

ve svoji nacionální kampani, v níž prohlašovali, že slovanský lid má právo vidět 

Venezii Giulii, Dalmácii a Korutany sjednocené v jedné vlasti.

Italské vyhlášení klidu zbraní 8. září 1943 mělo za následek nejen zvýšenou

aktivitu nejen partyzánů, ale i loutkového státu Chorvatů, který okamžitě vyhlásil válku 

Badogliově Itálii.

Partyzáni krátce na vyhlášení klidu zbraní obsadili Istrii. Zmocnili se množství 

skladů válečného materiálu, které zůstaly nehlídány. Neobsazeno zůstalo pouze Fiume, 

Pola a několik pobřežních měst, kde se nacházely německé posádky. 26.září v Pisinu 

bylo shromážděním, v jehož řadách byli pouze dva Italové, oficiálně prohlášeno 

odtrhnutí Istrie od Itálie a připojení k Jugoslávské vlasti. Všechny politické, 

ekonomické a sociální zákony vyhlášené fašistickým režimem byly prohlášeny za 

neplatné. Bylo dále vydáno nařízení, že všichni Italové, kteří se přistěhovali do Istrie po 

roce 1918 budou „vráceni zpátky do Itálie“ a všechny jména a označení, která byla 

násilně poitalštěna, se změní zpět do svojí původní podoby. Následujícího dne Tito 
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prohlásil Pisino za hlavní město Istrie. Dále vzniknul lidový tribunál složený ze tří 

farmářů za předsednictví Ivana Motika, právníka ze Záhřebu. Tribunál sloužil jako 

právní kamufláž pro masakr, jenž měl vzápětí přijít.

Začalo pronásledování fašistů, převážně Italů. Zatčení prováděla jugoslávská

tajná policie. Většina zatčených byla zavražděna bez soudu, několik případů se však 

dostalo před lidový tribunál. Před ním ovšem obvinění stanuli bez základních práv 

obviněného, například bez práva na advokáta. Výrok zněl vždy vinen, rozsudek vždy 

smrt a vykonání následovalo ihned po skončení soudu.

Koncem srpna, když se Němci blížili, aby znovu obsadili území, práce tribunálu 

skončila a byla nahrazena zvýšeným množstvím hromadných poprav. Hrobem pro tyto 

popravy se staly jeskyně zvané foibe. To vše bylo provázeno krutým zacházením 

s oběťmi, včetně mučení, znásilňování a kastrací. Přesné číslo obětí ve foibe je těžké 

určit, odhady se pohybují mezi 10 a 30 tisíci obětí.

15. října 1943 byla Istrie, Dalmácie a Venezia Giulia obsazena Německými 

vojsky a masakry přestaly. Obsazené území bylo rozděleno na dvě Länder závislé na 

Berlínu, Alpenvorland (10. září) s hlavním centrem v Bolzanu a Adriatisches 

Küstenland s hlavním centrem Terstem (15. října).

Někteří Italové se po 8. září přidali na stranu partyzánů, nicméně standardní

praktika byla rozdělit Italy do různých jednotek, aby neutvořili větší formaci 

a jugoslávští partyzáni mohli po válce prohlašovat, že nikomu, než sobě, za vítězství 

nevděčí.

Někteří italští partyzáni byli i zastřeleni, když odmítali myšlenky na připojení

části Itálie k Jugoslávii. Stejný osud je čekal, i pokud tvrdili, že přijímají rozkazy od 

někoho jiného, než od Titových partyzánů.

Koncem roku 1944 souhlasila italská komunistická strana s programem svého 

jugoslávského protějšku, který požadoval připojení Terstu, Puly, Fiume a Zary 

k Jugoslávii.

Začátkem roku 1945, kdy již bylo jasné, kdo válku vyhraje, se pokusilo vedení

jižní Itálie jednat s jugoslávskými představiteli se záměrem zabránit podobnému 
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masakru, jaký se stal v září a říjnu 1943. Když snahy ztroskotaly, pokusilo se vedení o 

dohodu se Spojenci, aby po válce Spojenci obsadili region a tak zabránili násilnostem. 

Opět bez úspěchu, neboť spojenci nenechali nikoho mluvit do svých vojenských operací.

Spojenci sami ostatně měli samostatné odlišné názory na to, jak řešit otázku 

Juliánských provincií. SSSR byl pochopitelně na straně Tita, zatímco USA byly na 

straně Itálie, aby zabránily šíření komunismu. Co se Terstu týče, USA se přikláněly 

k tomu, aby buď spadal pod Itálii, nebo aby byl alternativně utvořen Svobodný stát 

Terst pod vedením spojenecké vojenské vlády. Velká Británie podporovala Tita a jeho 

požadavky, neboť chtěla mít vliv v Jugoslávii spolu se SSSR podle dohody mezi 

Churchillem a Stalinem podepsané v Moskvě v říjnu 1944. Tito tedy byl v silné pozici, 

mohl se především opřít o Stalinovu podporu a o tajnou britsko-jugoslávskou dohodu, 

podle které by, po okupaci Venezie Gulie a při čekání na rozhodnutí o změně hranic,

byl Terst pod civilní vládou Jugoslávie.

Na jaře 1945 začal závod o Terst. Britsko-americké vedení se domnívalo, že 

dosáhnou hranice Itálie z roku 1939 dříve než Jugoslávci. Proto uzavřeli dohodu 

s Titem, jež hovořila o tom, že spojenci vytvoří ve Venezii Gulii a v Julianských 

provinciích vojenskou správu, jež bude respektovat Jugoslávskou civilní správu 

vytvořenou v regionu. Truman i Churchill znervózněli, když zjistili, že se Tito rychle 

blíží a Spojenci nestihnou obsadit Itálii v hranicích z roku 1939. Z tohoto důvodu se 

dohodli na rychlém postupu, aby obsadili Venezii Gulii a vytvořili vojenskou správu 

nad celým regionem, včetně Fiume a Dalmatských ostrovů.

Pro Tita byl nyní Terst hlavním cílem, osvobození původního Jugoslávského 

území se stalo podřadné. 1. května 1945 vstoupila jugoslávská vojska do Terstu, 

následujícího dne vstoupila i vojska spojenecká.  3. května byla spojenci osvobozena 

Gorizia.

Vojensky byla otázka Terstu vyřešena, politicky však nikoliv. Po vítězství 

závodu o Terst spěchaly Titovi síly vojensky obsadit ta území, jež zbývala z Dalmácie a 

Istrie. 3. května vstoupila jugoslávské síly do Fiume. Všude začalo hromadné zatýkání a 

masakry civilního obyvatelstva, které skončily až podepsáním dohody o transferu 

Terstu, Gorizie a Poly spojencům.
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Ta byla podepsána 12. června, čímž skončila vojenská okupace Terstu, Puly 

a Gorizie jugoslávskými silami. 9. srpna byla mezi Titem a Spojenci dosažena 

demarkační linie, která Venezii Gulii rozdělila na dvě části, Zónu A, kterou spravovali

Spojenci, a Zónu B, kterou spravovala Jugoslávie. Hranice mezi zónami byla nazvána 

Morganovou linií. I když rozdělení bylo chápáno jako dočasné, stalo se ve skutečnosti 

trvalým. V Zóně B nastala slavizace. Došlo na kolektivizaci a nahrazení měny liry za 

jugoliru a poté za dinár. Začala perzekuce italského obyvatelstva, například přechod 

dělníků žijících v Zóně B za prací do Zóny A byl velmi ztěžován.

K 12. červnu více než 20 000 Italů opustilo Istrii a hledalo útočiště v Terstu a v 

dalších italských městech.

Co se Korutan týče, jugoslávské síly obsadily část jižních Korutan, kde narazily 

na postupující britskou armádu. Ta obsadila 9. května Klagenfurt, což Jugoslávské 

armádě znemožnilo zabrat celé jižní Korutany. Jižní Korutany nakonec byly 

jugoslávskými silami vyklizeny 19. května

Otázku jugoslávských hranic v zásadě vyřešila teprve Pařížská mírová 

konference, na které došlo k uzavření mírových smluv se satelity Německa. Mírová 

smlouva s Itálií z 10. února přiznávala Jugoslávii celé dalmatské pobřeží i s Istrií, 

včetně Puly, jež byla do té doby spravována Spojenci, a oblast při řece Soči (Posočí) až 

po Gorici, přičemž vlastní město však zůstalo na italském území. Pokud jde o Terst, kde 

byla už v květnu 1945 vytyčena demarkační čára, ten se měl stát svobodným přístavním 

městem („svobodné území Terst“) pod ochranou OSN s tím, že oblast byla stále 

rozdělena na Zónu A a B.

Ještě před podepsáním mírové smlouvy, když bylo jasné, která teritoria 

připadnou Jugoslávii, nastal další exodus Italského obyvatelstva. Jeden z největších byl 

v případě Puly, kterou opustilo 30 000 Italů z celkové 34 000 populace města. Do této 

doby čítal exodus Italů z teritorií ovládaných Jugoslávií 150 tisíc.

8. října 1953 Velká Británie a USA ohlásily svůj záměr přenechat Zónu A Itálii. 

Tito se obrátil na OSN, kde nechal návrh zablokovat. Nicméně ohlášení záměrů 

podnítilo další a poslední kolo exodu, který trval od roku 1953 do roku 1955. 
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Dne 5. října 1954 byla v Londýně podepsána dohoda (Memorandum of 

Understanding), podle které bylo Svobodné území Terst definitivně rozděleno. Tím 

skončila jeho vojenská správa skončila. Zóna A včetně samotného Terstu připadla Itálii, 

dále Itálie získala i pás pobřeží mezi městy Duino a Prosecco. Zóna B připadla 

Jugoslávii s tím, že Jugoslávie byla povinna umožnit občanům, kteří se zde hlásili 

k italské národnosti, optovat pro italské občanství a vystěhovat se do Itálie. V důsledku 

opce se skutečně do Itálie vystěhovalo asi 10 000 osob. „Svobodné území 

Terst“ formálně existovalo i po roce 1954, byť se stalo reálně součástí Itálie. Zrušeno 

bylo teprve na základě jugoslávsko – italské dohody podepsané v italském městě Osimo 

roku 1975.86

Ačkoliv žádný zákon nebo mezinárodní smlouva nikdy nestanovily cokoliv o 

vystěhování Italů, ti sami se rozhodli opustit Zónu B a další Istrijská a Dalmatská 

teritoria pod správou Jugoslávie ze strachu před Jugoslávskou perzekucí. Nakonec jich 

odešlo mezi 300 až 350 tisíci.

Závěr

Ačkoliv obě země řešily v takřka stejné době podobné otázky, je třeba mít na 

paměti při hodnocení a srovnání právního vývoje některé faktické odlišnosti, jež 

zapříčinily rozdílné řešení těchto otázek.

Předně je třeba zmínit rozdílné pojetí poválečného uspořádání. Zatímco 

Československá exilová vláda byla vybudována na Benešově teorii právní a politické 

kontinuity, AVNOJ jednoznačně a revolučně proklamovala diskontinuity 

s předválečným režimem. Nejzřetelněji bylo toto vyjádřeno v klíčovém výnosu

předsednictva AVNOJ o odvolání a zrušení platnosti všech právních předpisů vydaných 

okupanty a jejich pomahači za okupace; o platnosti rozhodnutí vydaných v této době; 

o odvolání právních předpisů, které byly v platnosti v okamžiku nepřátelské okupace, 

jenž zcela jednoznačně zakládal diskontinuitu s předválečným právním vývojem. To tak 

                                               
86 RYCHLÍK, Jan, Mária TONKOVÁ, Ladislav HLADKÝ a Aleš KOZÁR. Dějiny Slovinska. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 209.
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bylo činěno bez ohledu na aktivity jugoslávské exilové vlády v Londýně, jež v podstatě 

neměla jakýkoliv vliv na právní a politický vývoj v Jugoslávii samotné.

Dále je nutné uvést problematiku fašistických a nacistických organizací 

a polovojenských jednotek. Vzhledem k situaci v Jugoslávii na jejímž území probíhaly 

těžké partizánské boje, kterých se účastnily na straně německých jednotek i jednotky 

složené z jugoslávských státních občanů, není překvapující, že úprava v zákoně 

o trestných činech proti národu a státu je mnohem rozsáhlejší, širší a komplikovanější 

než úprava ve velkém retribučním dekretu, jak ostatně bylo naznačeno výše v příslušné 

kapitole. Tato specificky jugoslávská situace se však promítala nejen tedy do retribuční 

normy, promítala se ale i do norem týkající se občanství, konkrétně do zákona o odnětí

občanství. Tímto zákonem ztráceli (ex lege) občanství příslušníci a političtí předáci 

protinárodních vojenských formací (tzv. jugoslávské armády ve vlasti, četniků, 

ustašovců, srbské státní stráže, domobranců atd.) pobývající mimo Jugoslávii. 

Vzhledem k tomu, že uvedené ustanovení se netýkalo příslušníků a politických předáků

těchto skupin, kteří pobývali v Jugoslávii, jednalo se dle mého názoru o formu trestu, 

neboť nemohly být jinak za svoji aktivitu potrestání jugoslávskými orgány.

K občanství je dále nutno poznamenat diametrální odlišnost, kde československá 

dekretální úprava v případě příslušníků německé a maďarské menšiny jde cestou 

plošného odebrání občanství ex lege, kdežto jugoslávská úprava plošně ex lege odebírá 

občanství pouze kategorii občanů zmíněných v předešlém odstavci a dále důstojníkům 

a poddůstojníkům bývalé Jugoslávské armády, kteří zůstali v zahraničí (podrobněji viz 

příslušná kapitola). Proč se Jugoslávie i u příslušníků občanů nevydala formou plošného 

odebrání občanství ex lege je otázka. Je nepochybné, že hlasy pro tuto variantu 

existovaly, jak ostatně vyplývá z tzv. letákového výnosu (viz příslušná kapitola). 

Nakonec však převážila varianta odebírání ex actu (kromě zmíněné výjimky). Důvodem 

možná byla skutečnost, že německá populace přece jenom nebyla v Jugoslávii tak 

početná jako v Československu. Dalším důvodem mohl být i fakt, že úprava občanství 

měla předcházet odsunu. Vzhledem k válečné situaci v Jugoslávii, kde fronta 

postupovala rychleji a partyzáni obsazovali více a více území, docházelo k exodu 

německého obyvatelstva spontánně, tedy ještě před koncem války a odsunem. Je tedy 

možné, že mnoho příslušníků německé menšiny jednoduše na jugoslávském území už 

v rozhodné době nebylo.
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V souvislosti s touto problematikou je též důležité si povšimnout, že jugoslávský 

zákon o odnětí občanství spojuje ztrátu občanství ex lege s prvkem zahraničí (viz 

předchozí odstavce a příslušná kapitola). Jak jsem poznamenal, jednalo se dle mého 

názoru v případě příslušníků a předáků polovojenských organizací o druh trestu. 

Z jakého důvodu však došlo k odnětí občanství i u zajatých nebo internovaných 

důstojníků a poddůstojníků bývalé Jugoslávské armády? Formulace příslušného 

ustanovení (článek 1 odst. 1) též mnoho nepomáhá, neboť ne zcela pochopitelně mluví 

o zajatých nebo internovaných důstojnících a poddůstojnících jako 

o „nepřátelských“ důstojnících a poddůstojnících. Dle mého názoru měla norma 

fungovat jako jakási normativní motivace pro návrat těchto osob do vlasti.

Ze srovnání majetkoprávní úpravy obou zemí je zřetelně vidět snaha 

jugoslávských orgánů nově upravit majetkové poměry, což pochopitelně bylo v souladu 

s nově nastupujícím celospolečenským zřízením. Jugoslávská úprava jednak převáděla 

pod státní správu majetku majetek nepřítomných osob a zabavovala majetek ve 

prospěch státu, který přešel do vlastnictví třetí osoby pod nátlakem okupačních orgánů, 

hlavně ale majetek zabraný osobám vypočteným ve výnosu z 21. listopadu (respektive 

v zákoně o potvrzení a změnách výnosu z 21. listopadu) zestátňovala. Nově zaváděným 

poměrům ostatně i nasvědčovala agrární reforma.

Při porovnání si lze též u jugoslávské úpravy povšimnout, jak hojně byl 

využívaný trest propadnutí majetku. Předně byla jeho úprava mnohem rozsáhlejší, než 

úprava konfiskace majetku. Dále za všechny trestné činy podle zákona o trestných 

činech proti národu a státu bylo možné tento trest uložit. V novém trestním právu 

Jugoslávie hrály vedle trestu smrti majetkové tresty velkou úlohu, v čele především 

s trestem propadnutí majetku. Trest měl plnit úlohu revolučního opatření proti „zrádné 

buržoazii“.87 Jak již bylo řečeno, zákon o trestných činech proti národu a státu neplnil 

pouze úlohu retribuční, ale byl i normou nového trestního práva a tvrdost jeho trestů 

odpovídala směru, kterým se Jugoslávie ubírala a měla do budoucna ubírat.

                                               
87 ZLATARIĆ Bogdan, Razvitak Novog jugoslavenskog krivičnog prava, In Nova Jugoslavija pregled 
državnopravnog razvitka povodom desetgodišnjice zasjedanja AVNOJA-a. Záhřeb: Institut za historju 
države i prava pravnog fakulteta u zagrebu, 1954, s. 323.
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U jugoslávské úpravy poněkud zaráží nedostatečná úprava konfiskace majetku 

právnických osob spolu s faktem, že se úprava diskriminačně zaměřuje pouze na 

německou menšinu. V praxi však tento nedostatek mnoho neznamenal a konfiskován 

byl majetek i jiných menšin a konfiskovány byly i podniky.

Při srovnání právního vývoje, respektive právních norem, je třeba mít na paměti 

odlišné podmínky za nichž oba státy svoje normy vydávaly. Zatímco československá 

úprava byla vypracovávána a vydávána exilovou vládou v Londýně, jugoslávská úprava

byla připravována a vydávána na území osvobozeném od okupantů, nicméně pod stálou 

hrozbou útoků, protiofenziv a nemožností volného pohybu mezi osvobozenými územím. 

Není těžké si představit, že osoby kvalifikované k přípravě normativních dokumentů se 

nemohly účastnit jejich přípravy v takové míře jako v Londýně. Je to znát na legislativní 

úrovni jugoslávských norem, jež se vyznačují nekontinuitou pojmů v týchž předpisech, 

vyplývá to i z ne jasně definovaných vztahů mezi normami, jak je naznačeno v úvodu 

kapitoly o majetkoprávních normách. Předpisy se též vyznačují i interpretační 

mnohoznačností klíčových ustanovení.

Posledně jmenovaný legislativní nedostatek však nelze klást za vinu pouze 

komplikované situaci, za níž byly předpisy vydávány. Je potřeba si uvědomit, jakým 

směrem se vývoj v Jugoslávii ubíral, a to ke komunistickému totalitnímu režimu.

Mnohé moje výtky k legislativní úrovni, jako například nejednoznačnost klíčových 

ustanovení, však nově nastupujícímu režimu zcela jistě vrásky nedělaly, ba naopak jím 

byly vítány a snad i proponovány. Při nahlédnutí do jugoslávských retribučních norem

je na první pohled jasné, že nejednoznačnost skutkových podstat se měla stát základem 

represálií vůči nepřátelům režimu.

Vzhledem k obtížné poválečné situaci si je též třeba uvědomit, že na mnoha 

místech obou zemí znamenal právní stav věc jednu a stav faktický druhou. To byl 

především problém mimosoudních retribucí a konfiskací a konfiskačních řízení, kde 

situace v místě konání konfiskace mohla být velmi vzdálena ideálnímu právnímu stavu.

Jak je vidět, ačkoliv obě země řešily podobné otázky, výsledkem bylo většinou 

odlišné řešení dané především tím, kam která země po válce směřovala. Jugoslávie ke 

komunistickému režimu, Československo, alespoň prozatím, k režimu demokratickému.
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Seznam zkratek

ČSR – Československá republika

Odst. – odstavec

Čl. – článek

Tzv. – takzvaný

Č. – číslo

Sb. – sbírky

NOV – národně osvobozenecké vojsko

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik

USA – Spojené státy americké

AVNOJ - Antifašistická rada národního osvobození Jugoslávie (Antifašističko vijeće 

narodnog oslobodjenja Jugoslavije)

NKOJ - Národní výbor pro osvobození Jugoslávie (Nacionalni komitet oslobodenija 

Jugoslavie)

POJ - partyzánské oddíly Jugoslávie (partizanski odred Jugoslavije)

KSJ – Komunistická strana Jugoslávie

NF – Národní fronta
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Abstrakt

Tato práce se zaměřuje na srovnání právního vývoje v Československé 

republice a Jugoslávii po druhé světové válce. Hlavním tématem práce je právní úprava 

týkající se německých menšin. Kde to však vzhledem k dostupnosti pramenů bylo 

možné, snažím se srovnat i normy, jež se nedotýkaly německé menšiny, případně se jí 

dotýkaly jen částečně.

První část práce se věnuje historickému úvodu. Osvětluji situaci v obou zemích 

a popisuji vývoj orgánů, jež měly legislativní pravomoc.

Druhá část práce se zabývá srovnáním platnosti předpisů a rozhodnutí 

vydaných okupanty.

V třetí části se věnuji srovnání právní úpravy občanství, respektive právní 

úpravy odnětí občanství různým kategoriím osob.

Čtvrtá část je největší částí této práce. V ní se věnuji problematice 

majetkoprávních norem. Srovnávám nejprve otázku konfiskací. Tuto část jsem rozdělil 

do pěti srovnávacích okruhů. V prvním srovnávám okruh osob postižených 

konfiskacemi, v druhém rozsah konfiskací, ve třetím se zabývám srovnáním 

konfiskačního řízení, ve čtvrtém srovnávám správu majetku, jenž byl zkonfiskován, a 

naposledy se zabývám příděly zkonfiskovaného majetku. Druhým tématem 

majetkoprávních norem je neplatnost majetkových jednání uzavřených během okupace.

V páté části srovnávám retribuční zákonodárství, jež mělo za cíl potrestat činy

spáchané během okupace.

Poslední část se věnuje tzv. Italské otázce. V této části popisuji perzekuci 

italského obyvatelstva, jež následovala poté, co Itálie vyhlásila 8. září 1943 klid zbraní, 

a pokračovala až do 50. let. Věnuji se též územním změnám mezi Itálií a Jugoslávií ve 

prospěch posledně jmenované země.

V závěru práce se zabývám důvody, jež dle mého názoru vedly k rozdílnému 

řešení podobných problémů, před něž byly obě země v takřka stejnou dobu postaveny.
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Název práce a resumé v anglickém jazyce

Comparison of legal development after second world war in Republic of 

Czechoslovakia and Yugoslavia

This thesis compares legal development in Yugoslavia and Republic of 

Czechoslovakia, focusing mainly, but not only, on acts concerning german minority. 

The reason for this comparation is that both countries faced at same time very similar

issues and the main goal of this thesis is to point out different methods of dealing with 

those issues.

Thesis starts with brief historical introduction on both countries. It main goal is 

to inform reader on formation of legal authorities in both countries capable of issuing 

legal acts.

Than the thesis continues with main topic, comparison of several legal areas. 

Firstly it deals with topic of abortion of acts created by occupation administrations and 

abortion of rullings of this administrations. Second topic is citizenship of citizens of 

german nationality and the way both countries resolved the question of revocation of 

this citizenship. In this part, other nationalities, whose citizenship was also contested, 

are also mentioned. Third, and largest topic of the thesis is property law. Focusing 

mainly on confiscation or seizure of property of german (but not only german) minority. 

Subtopics in which comparison is being made in this chapter are: 1) persons and legal 

personalities subjected to seizure of property, 2) extent of property bieng seized, 3) 

trials in which seizures were carried out, 4) administration of seized property, 5) trials in 

which seized agricultural property was distributed to people. Fourth topic of this thesis 

is criminal ůegislation, that dealt with crimes commited during war by various groups, 

not only by germans. Last topic is called Italian question. This topic focuses on changes 

of borders between Yugoslavia and Italy that were happening by the end of war and also 

focuses on not much known Italian exodus from teritories seized by Yugoslavia.
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