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1. Úvod 

Problematika židovské menšiny především za doby 2. světové války byla 

probírána již nesčetněkrát. V celé řadě zdrojů je poměrně přesně zachycena tehdejší 

politická situace a postupné vylučování židů ze společnosti, o samotné perzekuci ani 

nemluvě. 

Toto téma mě zajímalo asi už od doby, kdy jsem se o židech a 2. světové válce 

dozvěděla. Už na základní škole jsem v dětských encyklopediích nejčastěji pročítala 

toto téma a stále nemohla pochopit, jak se něco takového mohlo stát. Čím jsem byla 

starší, tím více informací jsem zjišťovala, ale stále bez pochopení příčiny, proč vlastně 

židé, co komu provedli, že museli tak krutě skončit a stále dokola ta stejná otázka, jak je 

možné, že k tomu mohlo v nedávné minulosti dojít?? 

Téma diplomové práce pro mě proto bylo jasné. Měla jsem poměrně hodně 

informací o židovském životě za války, ale příliš jsem nevěděla o jejich původu a 

především mě zajímaly počátky jejich omezování, co vlastně situaci za války 

předcházelo. 

Jako úplný základ a pro pochopení veškerých souvislostí, je dle mého názoru 

nezbytné začít od začátku. Kdo to jsou židé, kde se vzali, odkud přišli, jací byli, čím se 

živili a jak se k nim jako k menšině přistupovalo. Po zjištění těchto informací pro mě 

bylo překvapením, že židovská menšina to vlastně nikdy neměla úplně jednoduché. 

Postupem času se v různých časech našich dějin měli někdy hůře, někdy lépe, někdy 

úplně špatně, a že je vlastně omezování jejich menšiny provázelo celou jejich historii.  

První část samotné práce jsem proto věnovala historii židovské menšiny, kde 

jsem se snažila uvést pouze ty nejdůležitější právní prameny, které se na ně jako na 

menšinu vztahovaly. Jsou tam uvedeny předpisy, tak jak byly postupem času vydávány, 

tedy od dob jejich příchodu do Čech, přes středověk a novověk. 
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Do tohoto historického období jsem se rozhodla zařadit také tzv. Hilsnerovu 

aféru. Je to kauza, která by vydala na samotnou práci, proto jsem ji uvedla jen velmi 

stručně, ale pokládám za nutné vzhledem ke společenským událostem té doby, tuto 

záležitost zmínit, také vzhledem k pochybnému soudnímu procesu, jehož cílem bylo 

odsouzení Hilsnera bez jasných důkazů. 

Další část práce je zaměřena na období první republiky, kam tedy spadá vznik 

Československé republiky, poválečné uspořádání Evropy v rámci Pařížské mírové 

konference a vůbec zákonodárná činnost ve 20. letech, která byla v souvislosti s koncem 

války, monarchie a vznikem republiky velice četná. 

V tomto období bylo vydáváno mnoho předpisů vztahujících se na menšiny, a to 

nejen na tu židovskou. 

Dalším mezníkem práce jsou 30. léta, jejichž vývoj byl ovlivněn hospodářskou 

krizí, která měla dopad na veškeré společenské vztahy, a která v rámci sociální situace 

tehdejší doby podnítila příklon k extrémním stranám a organizacím. Postupně dochází 

k vydávání předpisů, které byly jednoznačně zaměřeny proti židovskému obyvatelstvu, 

podrobně jsou zákony uvedeny v této kapitole. 

Mnichovskou dohodu, druhou republiku a postupné vyčleňování židů ze 

společnosti jsem uvedla v další samostatné kapitole.  

Závěrem se dostáváme k protektorátu a konečnému řešení židovské otázky. 
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2. Terminologie 

Na úplný úvod své diplomové práce bych chtěla v následující kapitole vysvětlit 

několik pojmů, o kterých bude v dalších částech práce řeč, a jejichž vysvětlení a 

pochopení na začátku je podle mého názoru velmi podstatné. 

Žid nebo žid? 

Nejprve bych ráda objasnila, zda psát slovo žid nebo Žid, tedy zda psát pojem 

s velkým nebo malým písmenem na začátku. Jak uvádí pravidla českého pravopisu, 

příslušníci hnutí či náboženství se píší s malým písmenem na začátku, členové 

národnostních a etnických skupin velkým písmenem. Najdeme spoustu prací 

s protichůdným názorem, ale já bych se ráda držela těch názorů, které jsou uvedeny 

v komentářích protektorátních právníků, a to, že pojem žid se píše s malým písmenem. 

Menšina 

Pojem menšina je obtížné vysvětlit. Můžeme však říci, že se jedná o určitou 

skupinu lidí, která se odlišuje od ostatní většinové společnosti a obvykle se i sama jako 

skupina chápe. V dřívějších dobách byly velmi rozšířené menšiny náboženské, dnes 

jsou to spíše menšiny národnostní.
1
 Název rasové menšiny byl vnímán po událostech 

před a během 2. světové války jako nevhodný, a začal se spíše používat název etnická či 

národnostní menšina. Synonymem pro slovo menšina je minorita. 

Na tento pojem můžeme pohlížet z několika různých hledisek. Jiné vymezení 

pojmu bude uvedeno v zákonech, kdy se na tento pojem nahlížíme z pohledu 

legislativního, jiné ve slovníku nebo literatuře, když se díváme z pohledu kulturního. 

„Dle kulturních souvislostí se jedná o každou skupinu lidí, která se odlišuje významnými 

etnickými znaky od většinové společnosti, která nepřijímá národní identitu většinové 

společnosti, disponuje etnickým/národním vědomím a projevuje kolektivní vůli se 

                                                           
1
 Petráš, René. Aktuální problémy právního postavení menšin v ČR, Praha: Úřad vlády ČR, 2010. Str.  

12-14 
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deklarovat ve své osobitosti. V kulturních souvislostech může menšina odvozovat svou 

identitu ze základu etnického, jazykového náboženského a kulturního ve smyslu kulturní 

tradice.“
2
 

Národnostní menšina  

Tento pojem je rovněž složité jednotně vysvětlit. S postupným vývojem se tento 

pojem dobově proměňoval. Definice vydaná roku 1930 Stálým dvorem mezinárodní 

spravedlnosti vymezuje národnostní menšinu jako: „skupinu osob, které žijí v dané zemi 

či oblasti a mají svojí vlastní rasu, náboženství, jazyk a tradice a jsou spojovány touto 

identitou rasy, náboženství, jazyka a tradicí v pocitu solidarity s ohledem na zachování 

tradic, na vykonávání náboženství, na zajištění výchovy a vzdělávání dětí v souladu s 

duchem a tradicemi své rasy a na poskytování vzájemné pomoci.“
3
 

V rámci činnosti Organizace spojených národů docházelo k častým obměnám 

definice národnostní menšiny. K nejzásadnějším v roce 1950 a 1979. Nejznámější 

vysvětlení pojmu od OSN však pochází z roku 1985 a říká: „Národnostní menšina je 

skupina obyvatel státu, tvořící menšinu v nedominantní pozici uvnitř státu, disponující 

etnickými, náboženskými nebo jazykovými charakteristikami, které jsou odlišné od 

charakteristiky většiny obyvatel, mající vědomí vzájemné solidarity, motivované, byť jen 

implicitně kolektivní vůli přežit, a jejímž cílem je dosáhnout rovnosti s většinou, jak ve 

skutečnosti, tak i podle zákona.“
4
 

Nakonec ještě přidávám platnou definici dle zákona č. 273/2001 Sb., o právech 

příslušníků národnostních menšin: „Národnostní menšina je společenství občanů České 

republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních 

občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří 

početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní 

menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a 

                                                           
2 Multikulturazlin [online]. Národnostní menšiny, 2012 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: 

http://www.multikulturazlin.cz/l.php?id=2 
 

3 Petráš, René. Aktuální problémy právního postavení menšin v ČR. Praha: Úřad vlády ČR, 2010. Str. 15-

16 
4
 OSN (UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1985/31 of 14/5/85 at para.181.) 
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kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se 

historicky utvořilo. Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který 

se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka 

národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.“
5
 

Národ 

Tento pojem také nelze jednoznačně vysvětlit, všeobecná definice zde opět 

neexistuje. Pojem je však používán již od 13. století a nejčastěji ho vykládáme jako 

společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti. S pojmem národ souvisí pojem 

národnost, což je příslušnost osoby k určitému národu. V Listině základních práv a 

svobod říká:„ Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se 

jakékoliv ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k 

odnárodňování.“
6
 

„Národ je ústředním pojmem veškerého nacionálně-socialistického myšlení. 

Kdežto však národ v liberalistickém pojetí byl náhodným sdružením libovolných 

jedinců, jest národ v nacistické teorii přirozeným, nutným společenstvím lidí téže krve.“
7
 

NÁROD A STÁT DLE MUSSOLINIHO 

„Národ jako stát je etická realita, která existuje a žije, pokud se dále rozvíjí. 

Zastavení je jeho smrt. Proto je stát nejen autorita, která vládne a dává vůli jednotlivců 

právní formu a duchovní životní sílu, nýbrž je také moc, která uplatňuje svou vůli 

navenek tím, že jí obstarává uznání a respekt, nebo tím, že dokazuje ve všech 

rozhodnutích, nutných pro svůj vývoj, univerzálnost této vůle činem.“
8
 

                                                           
5

 Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů 

6

 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (čl. 3 (2)) 
7 KNAPP, Viktor, Problém nacistické právní filosofie. 2.vydání Dobrá voda: Vydavatelství Aleš Čeněk, 

2002, str. 130. 
8

 MUSSOLINI, Benito. Politická a společenská doktrína fašismu. 1933 
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Rasa 

„Rasou jest podle Günthera skupina lidí, která se od každé jiné skupiny lidí liší 

svým seskupením tělesných znaků a duševních vlastností a plodí vždy výhradně 

individua s těmito znaky.“
9 

Tento pojem se, v důsledku závažných politických a rasových událostí ve 20. 

století, pozměnil a jeho přesná definice je poněkud sporná. Původně se jednalo o 

botanický a zoologický název, který měl popisovat a třídit lidský druh. Jednalo se o 

určitou početnou skupinu lidí, která si byla podobná určitými společnými znaky, 

typicky barvou pleti, očí, vlasů, výškou postavy atd.  

Učení národně socialistické nepovažuje židy za národní menšinu, ježto není 

splněn předpoklad, nutný k uznání menšiny jako takové, tj. stát, kde příslušníci menšiny 

tvoří státní národ. V židovství nevidí národní socialismus ani náboženství, nýbrž krevní 

společenství. Židé, jako příslušníci rasy, nikoli příbuzné s krví německou, tedy krve 

méněcenné, museli býti vyloučeni z právního i hospodářského života, aby styk 

příslušníků německé krve s nimi byl omezen na míru nejmenší, pokud budou židé 

obyvatelé Říše.
10

 

S výše uvedeným se v podstatě ztotožňuje Adolf Hitler, který ve svém díle 

uvádí: „Proto je také židovský stát, který by měl být živoucím organizmem pro 

zachování a výživu své vlastní rasy, teritoriálně naprosto neohraničen, neboť určité 

prostorové ohraničení státního útvaru předpokládá vždy určité idealistické smýšlení 

státní rasy, a obzvláště pak správné pochopení pojmu práce. A pokud tento přístup 

schází, selhává jakýkoliv pokus o vytvoření, a dokonce i o zachování jakéhokoliv 

prostorově ohraničeného státu. Tím však odpadá i základna, bez které nemůže vzniknout 

žádná kultura. Proto je také židovský národ při všech svých zdánlivě intelektuálních 

vlastnostech stále bez jakékoliv skutečné kultury, a obzvláště pak bez své vlastní. Neboť 

                                                           
9 KNAPP, Viktor, Problém nacistické právní filosofie. 2.vydání. Dobrá voda: Vydavatelství Aleš Čeněk, 

2002, str. 139. 
10 JURÁŠEK, Stanislav. Právní a hospodářské postavení Ţidů v Říši. Právník, 1939, Praha: Právnická 

jednota, str. 481. 
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zdánlivá kultura, kterou dnes židé vlastní, není většinou nic jiného, než zkažené statky 

ostatních národů.“
11

 

Náboženská obec, náboženská společnost 

Tyto pojmy jsou v podstatě synonyma. Pojem náboženská obec byl používán 

dříve, dnes používáme spíše pojem náboženská společnost, nicméně význam zůstává 

stejný. Jedná se seskupování, organizování věřících v rámci určitého náboženství, jehož 

účelem je usnadňovat náboženského života svých členů. Aktuální právní předpis, zákon 

č. 3/2002 Sb.
12

 stanoví, že „náboženskou společností je dobrovolné společenství osob s 

vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, 

založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a 

zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby.“ 

Židovská obec 

Podle právního řádu České republiky se pod pojmem židovská obec rozumí 

evidovaná právnická osoba založená náboženskou organizací, kterou je tzv. Federace 

židovských obcí v České republice. Náboženská obec sdružuje osoby židovského 

vyznání. Samotný pojem „židovská obec“ je používán již od 13. století, kdy se židé 

seskupovali v tzv. ghettech, o nichž se budu blíže zmiňovat v následující části práce, a 

tím tyto celky tvořily malé obce. V současné době evidujeme v České republice 10 

židovských obcí.
13

 

 

 

 

                                                           
11 HITLER, Adolf. Můj boj: dva svazky v jednom. První svazek, Účtování. Druhý svazek, 

Národněsocialistické hnutí. Přeloţil Slavomír Michalčík. Pohořelice: Otakar II. 2000, str. 210. 
12

 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a 

o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
13

 Židovská obec v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Liberci, v Karlových Varech, Ústní nad 

Labem, v Děčíně a Teplicích – www.fzo.cz 
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3. Historický vývoj židovské menšiny 

3.1. Příchod židů do Čech 

Židé se pohybovali v českých zemích již více než před tisíci lety. Příchod této 

menšiny na naše území zaznamenáváme již od 10. století našeho letopočtu, kdy 

v českých zemích vzniká možná nejdůležitější obchodní cesta z Francie až na arabský 

východ a možná ještě dále až do Japonska. Obchodníci přicházející na naše území byli 

řecké či arabské národnosti, především se však jednalo o židovské obchodníky a jak 

později uvedl Zikmund Winter: „za časů prvního středověku býval žid asi jediným 

obchodníkem mezi vzdělaným jihem a nevzdělaným severem.“ Obchodníci si při svých 

dlouhých cestách zřizovali sklady, víme jistě, že takováto významná místa byla 

například v pražském podhradí, v Chebu či Litoměřicích a v těchto oblastech se 

obchodníci dočasně či natrvalo usazovali. Od těchto dob tedy můžeme datovat 

masivnější příliv minorit, a především té židovské na naše území. 

Podle Václava Vladivoje Tomka se u nás židé těšili „za nejstarší doby historicky 

známé dle všeho poněkud větší vážnosti nežli v kterémkoli pozdějším čase.“ Mohli 

volně obchodovat, provozovat řemesla, volně se rozhodovat, kde budou žít, získávali 

půdu, domy apod. Někteří z nich se dokonce živili jako lékaři, finanční poradci či 

vysocí dvorští úředníci. 

3.2.  Právní úprava židů ve středověku 

Právní postavení židovské menšiny však bylo nedostatečné, což se plně projevilo 

v období křížových výprav, kdy byli židé masivně vražděni a jejich osady likvidovány.  

K dalšímu zhoršení jejich postavení došlo v roce 1215, kdy v rámci IV. 

laterántského církevního koncilu byla zavedena radikální protižidovská opatření. Židům 

bylo například přikázáno nosit zvláštní označení, tak jako později za 2. světové války. 

V této době to bylo označení ve formě zvláštního oděvu (pláště, klobouky s rolničkou či 
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bambulí) nebo barevného označení na oděvu (stuhy, žlutá kolečka), někdy se tyto 

příkazy týkaly dokonce účesů či vousů. Křesťané měli zákaz se s židy stýkat na 

přátelské úrovni, styk s židy byl omezen pouze na obchodní či soudní kontakt a 

jakékoliv intimní vztahy mezi křesťany a židy bývaly považovány dokonce za hrdelní 

zločin. 

Židovské zákonodárství bylo upraveno králem Přemyslem Otakarem II., který 

mezi lety 1254-1262 vydal a poté několikrát potvrdil tzv. Statuta Judaeorum, která 

obsahovala právní úpravu židovské menšiny v Čechách a na Moravě až do konce 18. 

století. 

Statuta ve svých 32 paragrafech stanovila vztah židů ke křesťanům i 

k samotnému panovníkovi. Útok proti židům a židovskému majetku byl chápán jako 

útok proti královské komoře
14

. Kdo zabil žida, byl potrestán ztrátou jmění. Kdo žida 

zbil, musel zaplatit pokutu a navíc také odškodné postiženému. 

Díky Otakarovu zákoníku patřilo postavení židovského obyvatelstva v českých 

zemích ve 13. století v celoevropském měřítku k nejlépe právně zabezpečeným.  

Židé byli svému panovníkovi vděční, platili vysoké daně, podporovali jej v 

bojích a působili ve státních finančních úřadech, jak o tom svědčí hebrejské rukopisy - 

jako třeba Or Zarua
15

.  

 

Po smrti Přemysla Otakara II. byla sice jeho následovníky židovská politika 

dodržována, nicméně první vlna v letech 1336 až 1338 a zejména druhá vlna násilností 

spojená s morovou epidemií obviňovala židovské obyvatelstvo z šíření tvz. černé smrti, 

tedy moru. 

Zabíjení, upalování a vraždy židů obecně v tomto období však zdaleka 

nedosahovalo takového rozsahu jako jinde v Evropě. Židovskou politiku dodržoval 

v českých zemích také Karel IV., který byl v porovnání s ostatními panovníky k židům 

velmi spravedlivý. 

                                                           
14

 Královská komora - ústřední nejvyšší dvorský úřad pro finanční záležitosti panovníka.    
15

 Or Zarua - hebr. zaseté světlo, spis Jicchaka Ben Moše ( asi 1180 – 1260 ), který je jedinečnou 

„encyklopedií“ českožidovského života v první polovině 13. století. Studován a napodobován v 

Německu, Polsku a Itálii. 
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Co se týká úpravy židovského postavení v husitské éře, nacházíme dvě 

protichůdná tvrzení. První tvrzení říká, že vztah židů k husitům bych v zásadě 

tolerantní, druhé tvrzení říká, že se naopak židovské postavení zhoršilo, jelikož již židé 

nebyli tak jako doposud pod ochrannou rukou panovníka. V roce 1426 došlo k vyhnání 

židů z Jihlavy, jelikož byli Albrechtem II. Habsburským, markrabětem moravským 

obviněni z podpory husitů v jejich boji s církví a císařem.  

V protižidovské politice pokračoval také Albrechtův syn Ladislav Pohrobek, 

který svým činem uzavřel moravská města židům, a to až do poloviny 19. Století. 

Král Ladislav totiž vypověděl židy z královských měst Moravy – z Brna, 

Olomouce, Znojma, Uničova a Jihlavy. Stalo se tomu v roce 1454 a král tak učinil 

zřejmě pod vlivem tvrzení Jana Kapistrána
16

, italského mnicha a kazatele, který je 

mimochodem patronem právníků.  

3.3.  Postavení židů v období novověku  

Na počátku novověku byla panovníky dále formálně potvrzována židovská 

privilegia, nicméně kontrola nad židovským obyvatelstvem byla oslabena. To si 

uvědomoval král Vladislav II. Jagellonský, který se svou moc snažil upevnit vydáním 

několika nařízení. Výsady byly židům potvrzeny vydáním olomouckého ediktu v roce 

1501. Současně však města získávala o krále povolení k vyhnání židovského 

obyvatelstva. V 15. století byli židé vyhnáni ze všech královských měst s výjimkou 

Prahy a Kolína. 

Velmi příznivé „prožidovské“ období panovalo za vlády Maxmiliána II. a 

Rudolfa II. Za vlády Maxmiliána II. bylo například židům výnosem z roku 1577 

přislíbeno, že nikdy nebudou vyhnáni z Prahy či jiných částí království. 

V období třicetileté války bylo postavení židovského obyvatelstva spojeno 

s určitými výsadami na straně jedné a s omezujícími opatřeními na straně druhé. 

Nicméně faktem zůstává, že židé v době třicetileté války sehráli významnou roli při 

obraně Prahy. Odměnou za tyto zásluhy jim bylo uděleno nejen právo používat vlastní 

                                                           
16

 Jan Kapistrán ( 1385-1456 ) -  františkánský mnich a oblíbený kazatel, který vedl neúprosné tažení 

proti kacířům - zejména proti husitům a Židům. 



15 
 

znak, což byla známá Davidova hvězda, ale také řada dalších privilegií, která však byla 

již roku 1650 zrušena. 

Navzdory dalším problémům, které židovskou menšinu provázeli po celý 

novověk, byla Praha v roce 1700 třetím největším židovským centrem v Evropě (po 

Amsterdamu a Soluni).  

3.4.  Protižidovské zákonodárství v době osvícenství 

V letech 1711 - 1740, tedy za vlády Karla VI., bylo rozhodnuto o snížení počtu 

židů nejen v Čechách, ale také na Moravě. Významným právním předpisem regulujícím 

počet židovského obyvatelstva byl roku 1726 vydaný tzv. familiantský zákon, který 

umožňoval mimo jiné sňatek pouze nejstaršímu synovi v židovské rodině. Cílem tohoto 

omezujícího opatření bylo, aby se židovské rodiny dále nerozrůstaly, ale aby byl 

zachován jejich tehdejší počet. Toto bylo pro židy velmi restriktivní opatření, neboť 

ostatní synové museli buď opustit zemi, nebo zůstat svobodní, což se ovšem příčí 

zásadám judaismu. Důsledkem bylo také to, že podle historických odhadů až 40% dětí 

bylo narozeno mimo manželství, což mělo za následek, že tito lidé v dospělosti nemohli 

uzavírat sňatek, dědit apod.  

Tento zákon byl několikrát upravován a doplňován a těmito novelami se 

neustále měnil například počet židovských rodin v jednotlivých zemích monarchie nebo 

věková hranice snoubenců. Zákon, který byl zrušen až v revolučním roce 1848 však 

růstu židovské populace stejně příliš nezabránil. Ve stejném roce jako familiantský 

zákon byl vydán Karlem VI. také translokační reskript, na základě kterého bylo 

nařízeno opětovné uzavření židovského obyvatelstva do ghett.  

 

Situace se ještě více zhoršila za vlády Karlovy dcery, habsbursko – lotrinské 

královny Marie Terezie, která byla po otci silného katolického vyznání a díky tomu 

cítila velkou antipatii k židovské menšině. Na základě údajné spolupráce s nepřítelem a 

špionáže při válce s Pruskem vypověděla ve výnosu z roku 1744 židy z Čech a v roce 

1745 také z Moravy a Slezska. Toto opatření bylo ovšem roku 1748 pozměněno, neboť 
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po odchodu židů z Prahy došlo k výraznému hospodářskému úpadku, a tak na Moravě a 

ve Slezsku k vyhoštění v podstatě vůbec nedošlo. Návrat byl židům přislíben za 

zaplacení tzv. toleranční daně. 

Toleranční daň vedla k velkému zadlužení pražského ghetta a tato daň spolu 

s rozsáhlým požárem, který ghetto v roce 1754 postihl, způsobila, že význam pražského 

ghetta nadlouho upadl. 

Marie Terezie rovněž židy zatížila středověkou povinností nosit zvláštní 

označení. Stalo se tomu tak roku 1758. 

 

Doba osvícenská a také vláda císaře Josefa II. přinesla nejen židovské menšině 

skutečný rozvoj jejich společenství. 12. října 1781 došlo ke zrušení označování židů, byl 

jim umožněn přístup ke vzdělání na univerzitách (výjimku představovala pouze 

teologická fakulta), mohli se věnovat dříve zakázaným živnostem. Cílem všech 

Josefových opatření bylo začlenit židovské obyvatelstvo co možná nejvíce do služeb 

státu, a to ať už se jednalo o politickou či ekonomickou sféru. Došlo k omezení 

židovské samosprávy a úprava práv a povinností židovského obyvatelstva byla 

obsažena ve stěžejních zákonech z roku 1781, a to v Tolerančním patentu a Patentu o 

zrušení nevolnictví.  

 

Celou úpravu židovské problematiky shrnul roku 1797 císař František I. v rámci 

tzv. systemálního (původně židovského) patentu. Tento dokument byl rozdělen do 7 

kapitol a obsahoval shrnutí tolerančních práv a povinnosti židovského obyvatelstva. Byl 

zrušen spolu s familiantským zákonem v revolučních letech 1848 a 1849. 
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3.5.  Změny ve společnosti v 19. století 

Období 19. století bylo ve znamení liberalizace a především rozmach ideologie 

s názvem nacionalismus, osvícenství a germanizace vedl k velkým společenským 

změnám. Již na konci 18. Století, a to především na základě Josefových reforem 

můžeme sledovat sice lepší sociální postavení židovské menšiny na straně jedné, ovšem 

rozpad tradičních vazeb v rámci židovské komunity na straně druhé. 

Židům se byla otevřena ghetta a mohli se volně pohybovat, mohli se akademicky 

vzdělávat, podnikat a obchodovat. Museli prokazovat svou znalost německého jazyka, 

dostávali německá jména příjmení, vyučovalo se v němčině a vůbec veškerý 

společenský styk například při úředních jednáních se odehrával v tomto jazyce. 

 

V rámci židovského obyvatelstva ve střední Evropě docházelo v této době 

k celkové emancipaci, která byla na rozdíl od například francouzského modelu velmi 

pozvolná. Židům byly povolovány výjimky, měli více volnosti v oblasti vzdělání i 

nejrůznějších pracovních činností, mezníkem v tomto byl revoluční rok 1848, kdy byla 

zrušena řada pro židy omezujících opatření. Celý proces židovské emancipace byl 

dovršen tzv. prosincovou ústavou, která byla vydána 21.12.1867, a která obsahovala 7 

ústavních zákonů.  

 

Tato ústava, jež zůstala, až na výjimky,
17

 v platnosti do zániku Rakouska – 

Uherska v roce 1918, stanovila v druhém zákoně 
18

 především náboženskou svobodu 

vyznání a rovnost všech občanů před zákonem. 

Právní úprava židovské menšiny v podstatě vyvrcholila roku 1868, kdy v rámci 

tzv. májových zákonů bylo nově možno uzavírat také smíšené sňatky. 

 

                                                           
17

 Zákon č. 142/1867 platil na území ČSR až do 06.03.1920 

18

 Zákon č. 142/1867 ř. z. (zákon o všeobecných občanských právech) – svoboda vyznání, osobní, 

stěhování, zaměstnání, rovnost všech občanů před zákonem 
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Pokud jsem již zmínila rozklad tradičních vazeb uvnitř židovských rodin a 

společenství, nesmím opomenout rozdělení myšlenkových hnutí v rámci této 

náboženské menšiny. Jedním z těchto směrů byli zastánci asimilace a sekularizace, kteří 

se chtěli sbližovat s českou a německou kulturou, jiní kladli důraz na svébytnost 

židovské menšiny a tímto v 2. pol. 19. století vzniká nový ideový směr nazývající se 

sionismus. Hlavní myšlenka tohoto hnutí byla přesunout židovské obyvatelstvo do 

Izraele a vytvořit tam samostatný židovský stát. 

3.6.  Rozvoj antisemitismu 

S rozvojem nacionalismu v závěru 19. století se však pojí nejen výše zmíněný 

sionismus, ale také šířící se antisemitismus čili nepřátelství až averze vůči židovské 

komunitě obecně. Tato forma strachu a nepřátelství k cizincům může mít mnoho podob, 

ta nejkrajnější vyvrcholila za 2. světové války genocidou evropských židů. 

Avšak projevy antisemitismu spatřujeme již daleko dříve, jak jsem již uváděla, 

řada pogromů či pronásledování provázela židy po celou dobu jejich existence. Velkým 

zastáncem antisemitismu ve středověku byla například Martin Luther, který ve svém 

díle O Židech a jejich lžích uvádí: 

„A proto věz, milý křesťane a nepochybuj o tom, že není na světě větší, 

ukrutnější, jedovatější a horší nepřítel, než je Žid. Zřejmě budou mezi vámi ti, kteří věří 

tomu samému, stejně jako tomu věří krávy nebo husy, závisí to na původu. Židům je 

často dávána historická vina, že tráví studny a kradou děti. Ať je tomu tak nebo ne, 

jedno však vím jistě: že jim k tomu nechybí vůle a že k tomu mohlo dojít, ať už tajně 

nebo veřejně. Na toto, křesťane, nezapomínej a řiď se podle toho. Dělají-li Židé něco 

dobrého, Křesťane věz, že to nedělají z lásky ani z jejich dobroty, ale protože si musí 

vytvořit prostor. Aby u nás mohli žít, tak musí dělat něco dobrého z nouze, ale jejich 

srdce je takové, jak jsem předtím řekl. Všude, kde vidíš nebo slyšíš Žida, jak něco 

vykládá, nemysli si nic jiného, než že vidíš jedovatého baziliška.“
19

 

                                                           
19 LUTHER, Martin. O Židech a jejich lŽích. Wittenberg: Hans Lufft., 1543, ve formátu PDF je tento 
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Nicméně vraťme ze zpátky do 19. Století. V této protižidovské atmosféře byly 

zakládány různé spolky na podporu židů. Vzpomeňme na studentský Spolek českých 

akademiku židů, roku 1884 založený spolek pro českou bohoslužbu a modlitebnu tzv. 

Or –Tomid, kde se konala česká kázání. Později jmenovaný počin měl také výrazný vliv 

na rozšíření češtiny mezi židy. O devět let později byla založena další českožidovská 

organizace, a to Národní jednota českožidovská. Jednalo se o nepolitický spolek, který 

byl vytvořen zejména proto, že docházelo k narůstání antisemitských nálad v českém 

prostředí a touto jednotou se židé snažili těmto náladám čelit. 

 

Všechny tyto organizace a spolky se však rozvíjely zejména na poli kultury a 

vzdělávání, jelikož antisemitismus nehrál roli v české politice. Od poloviny 90. let 19. 

století však spatřujeme potřebu toto obsáhnout také v rámci politiky, a tak v roce 1897 

dochází k ustanovení Politické jednoty českožidovské. 

 

Na pomyslné druhé straně barikády vzniká roku 1896 spolek Česká družina. 

Jedná se o první antisemitský spolek spjatý s osobou Jaromíra Huška, který začíná také 

vydávat leták, tzv. Antisemitské desatero, kde nabádá český lid, aby s židy 

nespolupracoval, aby nevyužíval jejich služeb v oblasti obchodu nebo medicíny. 

Toto byl z pohledu přístupu k židům ve 20. století, a především za 2. světové 

války pouze drobný útok, nicméně na něm můžeme pozorovat sílící neshody mezi 

židovským a nežidovským obyvatelstvem. 

 

V listopadu roku 1897 propukly v Praze nepokoje a demonstrace, které 

znamenaly poškozování synagog (například v Praze na Plzeňské ulici na Smíchově), 

rozbíjení oken a rabování, a to nejen proti židům, ale také proti Němcům. Bylo tomu tak 

v souvislosti s pádem Badeniho vlády na podzim tohoto roku. Trnem v oku se stalo 

Badeniho jazykové nařízení
20

, na jehož základě došlo k zrovnoprávnění českého a 

německého jazyka. 

                                                                                                                                                                          
dokument dostupný na http://www.vho.org/aaargh/fran/livres8/MartinLuther.pdf ke dni 10. 10. 2010 

20
 Nařízením se zaváděla čeština v určitých případech i jako tzv. vnitřní úřední jazyk ( povoleno ji užívat 

u nižších instancí civilní a soudní správy i při jednání bez účasti stran ). Při styku s vyššími úřady 
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Roku 1898 se se nepokoje opakovaly, a to v souvislosti s dalšími jazykovými 

nařízeními
21

.  

 

Na přelomu století však dochází k pozastavením českožidovského hnutí 

uvedených výše, neboť dochází k výraznějšímu nárůstu antisemitismu napříč českou 

společností. Je ovšem třeba odlišit antisemitismus v Čechách od rasového či politického 

antisemitismu, který spatřujeme v jiných zemích Evropy. V Čechách byl antisemitismu 

pociťován převážně národnostně. 

 

 „Český antisemitismus rasistickou argumentaci neznal až do 20. století (…) 

Když mluvíme o dvou antisemitismech, musíme vidět pražskou situaci, která je typická, 

a to tím, že máme hospodářsky, zdůrazňuji, hospodářsky zdůvodňovaný antisemitismus 

český, který chce odstranit konkurenci židů, aby české národní hnutí v hospodářství 

mělo šanci se vyvíjet a na druhé straně od 80. let minulého století mezi Němci rostoucí 

antisemitismus rasistický.“
22

      

 

Než se dostaneme k osudové Hilsnerově aféře, která velmi ublížila českým 

židům, a která ještě více podnítila protižidovskou náladu ve společnosti, zmiňme, že 

toto nebylo první obvinění z rituální židovské vraždy v tomto období. O několik let 

dříve v roce 1887 byli židé nařčeni ze smrti Marie Krybusové z Kojetína, o které bylo 

později prokázáno, že utonula. V roce 1892 se v Benátkách nad Jizerou ztratila dívka a 

ihned se vyrojily spekulace o tom, že byla zavražděna židy v rámci rituální vraždy. 

Dalšímu nařčení z téhož byli židé vystaveni v případě smrti služky Marie Havlínové, 

která byla zaměstnána u židů, manželů Brettlerových.  

                                                                                                                                                                          
zůstávala povinnost použít němčinu ( podobně i při jednáních vojenských úřadů ). Od 1. července 1901 

měla být vyžadována znalost obou zemských jazyků u všech úředníků. Badeniho jazyková nařízení 

znamenala konec mladočeské opozice ( 1891-1897 ), ale na druhé straně vyvolala prudký odpor 

německých politiků, způsobila pád Badeniho vlády a nakonec nahrazení Gautschovými jazykovými 

nařízeními. 
21

 Nová Gautschova jazyková nařízení upravovala užití češtiny jako vnitřního úředního jazyka. Čeština 

měla být zavedena jen v tzv. smíšených okresech, jestliže byly více než z poloviny české. Tento 

kompromis neuspokojoval ani českou, ani německou stranu, baron Gautsch podal tentýž den demisi a 

jazyková nařízení byla zrušena 14. října 1899.   

22

 FRANKL, Michal. „Emancipace od židů“ - Český antisemitismus na konci 19. století. 1. vydání. Praha :  

Paseka, 2007. Str. 8. 
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3.7.  Hilsneriáda 

Jak jsem již předeslala, v následující kapitole bych se ráda věnovala významné 

události, která se stala ve své době jakýmsi vrcholem antisemitismu a znamenala velmi 

negativní pohled na židovské obyvatelstvo, který se od počátku 20. století neustále 

zhoršoval.  

Přestože toto téma nezapadá do časového vymezení diplomové práce, považuji 

ho za velmi důležité stejně jako vymezení důležitých historických mezníků vzhledem 

k židovské menšině zmínit, neboť jak jsem již uvedla v předešlém odstavci, tato aféra 

znamenala další zhoršení židovského života na počátku dalšího století. 

 

Hilsnerova aféra neboli tzv. hilsneriáda byla ve své době obrovskou justiční a 

vůbec mediální kauzou, která v celé zemi předznamenala bouři protižidovských a 

antisemitských útoků. 

 

Vše začalo v březnu roku 1899, kdy bylo v lese u malé východočeské obce 

Polná nalezeno tělo devatenáctileté křesťanské dívky Anežky Hrůzové. Anežka byla již 

několik dní nezvěstná a pátraly po ní davy lidí z celé vesnice. Když bylo v lesíku 

v mlází nedaleko vesnice nalezeno její obnažené tělo, kdy na krku byla patrná řezná 

rána, dav lidí, který Anežku hledal, se okamžitě seskupil kolem mrtvoly. Toto 

znamenalo dvě věci. Jednak došlo k významnému úbytku důkazů pro pozdější řízení, a 

jednak v nastalém chaosu někdo zmínil tzv. podkošerování
23

, s kterým byli automaticky 

spojeni židé, jelikož se zrovna blížily židovské velikonoční svátky. Ostatně židovské 

obyvatelstvo bylo s rituálními vraždami spojováno již od raného středověku, a to vždy 

kolem období Velikonoc. Židé byli mnohdy mučením donuceni k přiznání se k rituální 

vraždě, takovýto případ se stal například roku 1475 při vraždě mladého chlapce Šimona 

z Tridentu, nicméně s nařčením z unášení a usmrcování křesťanských dětí se židé 

setkávali po celý středověk. 

 

                                                           
23

 Tento výraz se používá ve spojitosti s rituálním zabíjením dobytka 
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Z vraždy Anežky Hrůzové byl obviněn mladý židovský tulák Leopold Hilsner, 

který byl v den vraždy údajně spatřen na místě činu. „Nikdo neví, kdo to jméno prvně 

vyslovil, ani strážmistr Klenovec si u soudu nevzpomene. Náhle tu bylo, jméno 

poletovalo od úst k ústům, nejprve jako dohad, ale brzy jako jistota. Leopold Hilsner.“
24

 

V úterý 12. září roku 1899 začal soudní proces v Kutné Hoře, který bývá často 

označován jako justiční omyl, jelikož se vinu tohoto mladého žida nepodařilo spolehlivě 

prokázat, a přesto byl odsouzen k trestu smrti oběšením. 

V rámci hlavním líčení předsedal soudnímu senátu dvorní rada Jetek, prezident 

krajského soudu, který neměl jako právník zrovna dobrou pověst. „Místy vystupoval 

jako ozvěna obžaloby, místy pomáhal určitým svědkům ‚rozpomenout se‘ a interpretoval 

jejich výpovědi v silnějších výrazech, než sami pronesli.“
25

 

Rodinu Hrůzových v procesu zastupoval advokát JUDr. Karel Baxa, synovec 

Karla Havlíčka Borovského, český politik a právník, později první předseda 

československého ústavního soudu. Hilsnera v procesu zastupoval kutnohorský právník 

JUDr. Zdenko Auředníček, jehož role byla velmi nesnadná. Jeho úkolem bylo vyvrátit 

ve veřejném mínění a v tisku otevřeně i zastřeně šířenou pověru o rituální vraždě, musel 

mírnit velmi jezovitsky zabarvenou řeč veřejného žalobce dr. Antonína Schneidera-

Svobody a čelit vývodům zástupce rodiny Hrůzovy dr. Karla Baxy.
26

 

Státním zástupcem byl, jak je již uvedeno, právník francouzského původu, 

vrchní rada zemského soudu JUDr. Antonín Schneider- Svoboda. 

 

K obvinění a následnému odsouzení Leopolda Hilsnera došlo za všeobecné 

protižidovské nálady, která, jak bývá někdy označováno, hraničila téměř s masovou 

hysterií.
27 

                                                           
24

 Kolektiv autorů, Polná 1999, s. 18 
25

 Kolektiv autorů, Polná 1999, s. 44 

26
 Polensko č. 4/2002, s. 15-16 

27
 RYBÁR, Ctibor. „Židovská Praha“ – Glosy k dějinám a kultuře, Průvodce památkami. 1. vydání. 

Most: Severografie, 1991. Str. 124, Egon Erwin Kisch – tržiště senzací: 

„Ty Hilsnere,“ pokřikovali na židovské děti cestou do školy a napodobovali „charakteristický řez“ kolem 

krku, který hrál v procesu důležitou úlohu. Slepý Mětoděj zpíval sice jenom smutnou písničku: 

„Co jsi udělal Hilsnere, 

v tom lesíku Březině...“ 

ale ulice byla plná volání po pomstě a pogromu. Hanička, zvaná Hanka Faleš, která mě ještě před 

několika dny zaučovala do věci lásky, zpívala teď nenávistně: 

„Nekupujte u židů 

cukr, kafe, šmolku, 
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Leopold Hilsner si však svůj bič upletl v podstatě sám. Jak bylo za jeho života 

zvykem, byl to tulák a povaleč, občas při výslechu drobně zalhal, a přestože se jednalo 

o v podstatě bezvýznamné lži, proklestil si jimi cestu rovnou do vazby. A to přestože 

důkazy o jeho vině jednoznačně pro vzetí do vazby nepostačovaly. 

 

Hned první den vazby byl Hilsner konfrontován se svědkyní události, která 

vypověděla tak, že Leopold není oním mužem, kterého u lesa bezprostředně před 

vraždou potkala. Muž, kterého viděla, měl totiž na sobě šedý oblek, který jednak 

Leopold ten den na sobě neměl a jednak ho vůbec nevlastnil. Toto by měl být jasný 

důvod pro Leopoldovo propuštění, nicméně se tak nestalo.  

 

Velmi významný vliv na Leopoldově odsouzení měli také dva lékaři z Polné, dr. 

Prokeš a dr. Michálek, kteří v rámci soudního lékařství učinili mnoho chyb, z nichž 

některé byly pro další průběh vyšetřování přímo fatální. Lékaři například při popisu 

řezné rány na krku dostatečně jasně nepopsali, jak je dlouhá a kde se přesně nachází. V 

posudku bylo obecně ponecháno dost místa pro fantazii a každý čtenář posudku si mohl 

nález vyložit trochu jinak.  

Dalším důkazem, hovořícím jednoznačně ve prospěch obviněného byla právě 

věta, lékaři vyřčená v nálezu: „V žaludku hojné množství řídké bělavé kaše, dle všeho se 

skládající hlavně z mléka.“
28

 Anežčina zaměstnavatelka však u soudu vypověděla, že si 

zcela jistě pamatuje, že děvče mělo ten den k obědu noky a pozdější svačiny nebyly 

v tehdejší době obvyklé. Toto znamenalo, že Anežka měla být zavražděna v jiný čas, 

než uváděli svědci svědčící proti Hilsnerovi, což by opět hrálo v jeho prospěch. 

 

V soudním líčení, které se těšilo tak hojné účasti lidí, že se dav nevešel ani do 

soudní síně, byl Leopold Hilsner představen jako: „chuďas špatných mravů, jako 

zahaleč a pobuda, který se nechal vydržovat chudou matkou, vdovou, která byla sama 

odkázána na almužny židů. Obzvláště pak se zdůrazňovala okolnost, že jednou již dostal 

čtyřiadvacetihodinový trest za zapření vlastního jména před četníkem. Svědci často líčili 

                                                                                                                                                                          
poněvadž nám zabili 

v Polné mladou holku.“ 

 

28 Kolektiv autorů, Polná 1999, s. 27 
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Hilsnera jako člověk schopného všech nectností, člověka, který rád chodil za „děvčaty a 

ženskými“ a jako ševcovský dělník, nikdy se práci nechtěl oddati a u žádného mistra 

nevydržel přes 4 neděle.“
 29

 

Přestože se JUDr. Zdenko Auředníček snažil svého klienta obhájit a pokud by se 

nejednalo o takto vykonstruovaný proces, nebyl by s obhajobou žádný problém, 

Leopold Hilsner byl nařčen z rituální vraždy Anežky Hrůzové a na základě nepřímých 

důkazů odsouzen k trestu smrti. Hilsner neunesl psychický tlak a po vynesení tohoto 

odsuzujícího rozsudku se k vraždě přiznal. Později však svoje přiznání odvolal. 

 

Na průběh soudního řízení podal Hilsner prostřednictvím svého obhájce JUDr. 

Auředníčka zmateční stížnost, která způsobila, že Nejvyšší soudní a kasační soud ve 

Vídni zrušil tento odsuzující rozsudek a nařídil nové projednání celé věci v rámci 

soudního řízení v Písku. V novém řízení u píseckého krajského soudu byl však Hilsner 

opět uznán vinným, a to dokonce nejen z vraždy Anežky Hrůzové, ale také z vraždy 

Marie Klímové, která byla zavražděna o dva roky dříve.  

 

Již o rok později roku 1901 byla však Hilsnerovi udělena císařem Františkem 

Josefem I. milost a doživotní trest odnětí svobody poté vyřkl Nejvyšší kasační soud. 

Leopold Hilsner byl převezen z Písku do Prahy, kde pobýval v mužské kárnici na 

Pankráci. Osvobozen byl až v poslední rok první světové války, kdy mu byla 24. března 

1918 udělena císařem Karlem I. milost a Leopold Hilsner byl propuštěn.  

3.8.  Náboženské obce a zákon z roku 1890 

Právních předpisů upravujících postavení židovské menšiny bychom v 

předválečném období příliš nenašli. Zásadním pramenem, který v tomto čase platil, byl 

zákon z 21. března 1890
30

 a nařízení
31

, kterým se vymezuje příslušnosti orgánů státní 

správy duchovní vzhledem k tomuto zákonu. Podle tohoto zákona byly "základem 

organizace židovské náboženské společnosti v českých zemích kultové (náboženské) 

                                                           
29 Červinka 1999, s. 7 
30

 Zákon č. 57/1890 Sb. ř.z., jímž se upravují zevnitrné právní poměry israelitské společnosti náboženské 

31
 Nařízení Min. věci duchovních a vyučování č. 96/1897 ř. z. ze dne 18. března 1897 
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obce, nad nimiž zákon neznal vyšších obligatorních jednotek administrativních." Zákon 

jmenoval mezi náboženské obce svaz pražských židovských náboženských obcí, svaz 

českých náboženských obcí židovských v Čechách, svaz israelských náboženských obcí 

s německou jednací řečí v Čechách, svaz israelských náboženských obcí na Moravě a 

svaz židovských náboženských obcí ve Slezsku. Nejvyšší židovskou administrativní 

organizací v českých zemích byl ovšem svaz zvaný Nejvyšší rada židovských 

náboženských obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se sídlem v Praze.
32

  

Základem organizace židovské je náboženská obec, do níž patří všichni židé, 

kteří v ní mají své řádné bydliště, tuzemci i cizozemci. Židé diaspory, nemající nikde 

řádného bydliště, jsou přikázáni do některé z nejbližších obcí. Na určitém území může 

býti pouze jediná náboženská obec. 
33

 

„Orgány náboženských obcí židovských podle státního práva mohou v zásadě 

apelovati jen na svědomí, nikoli však uplatňovati úřední moc donucováním vnějším.“
34

 

Jedinou výjimku z tohoto pravidla byla možnost náboženské obce autonomně svým 

členům ukládat daně a různé dávky. Výnosy z těchto dávek však mohli být použity 

pouze na zajištění vnitřních záležitostí obce, mezi které patřilo udržování hřbitovů a 

synagog, zaměstnávání rabína, kterého měla každá náboženská obec, apod. 

Z dnešního pohledu bychom mohli náboženskou obec přirovnat k obecní 

samosprávě. V jejím čele stálo představenstvo, jehož členem mohl být pouze státní 

občan Československa. Dále zde byla řada orgánů a funkcionářů, z nichž ovšem 

největší význam a důležitost alespoň pro členy obce představoval rabín.  

Každá náboženská obec musela mít podle zákona č. 57/1890 ř.z. stanovy obce. 

Konkrétní úpravu každé náboženské obce tak nestanovil přímo zákon, ale právě 

stanovy, které vycházely ze vzorových stanov z roku 1895. 

 

Postupem času však můžeme u židovské menšiny spatřovat trend postupného 

zmenšování významu jejich náboženství a za první republiky dokonce „vystoupení 

z víry“, a to z toho důvodu, aby se vyhnuli placení náboženské daně. Jelikož se tímto 

                                                           
32

 Zák. čl. XVII: 1916. §5 - židovské vyznání, přehled 1295, podle § 13 zákona ze dne 20. května 1874, č. 

68 ř.z. 
33

 Zákon č. 57/1890 Sb. ř.z., jímž se upravují zevnitrné právní poměry israelitské společnosti náboženské 
34
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1932, s. 34 
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jednáním finanční situace obcí neustále zhoršovala, docházelo čím dál častěji ke 

slučování jednotlivých obcí. „U jediné reálně existující mimokřesťanské konfese – 

židovské vyznání, organizačně rozptýleného do množství právně samostatných obcí, 

spolupůsobila vláda k vytvoření vyšších organizačních útvarů kultové struktury.
35

 

V letech 1925 až 1927 došlo ze strany státu k potvrzení výše uvedených 

náboženských obcí, a to výnosy ministerstva školství a národní osvěty, vláda pouze 

přispěla k tomu, že byly vytvořeny vyšší útvary jejich organizace.
36

 

 

Výše uvedený zákon č. 57/1890 Sb. ř.z., obsahující úpravu židovských 

náboženských obcí zůstal v platnosti následujících 47 let a měl být doplněn zákonem 

vydaným 21. ledna 1937.
37

 Tímto zákonem mělo dojít ke sloučení Českých a 

Moravskoslezských náboženských obcí židovských v jednotné společenství a zároveň, 

jak je uvedeno v § 4 tohoto zákona, bližší úpravu vnitřních poměrů měla upravovat tzv. 

ústava náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské, kterou 

měla vytvořit Nejvyšší rada svazů náboženských obcí židovských. Tato ústava měla být 

dle tohoto zákona schválena vládou ČSR a vyhlášena ministrem školství, k čemuž 

ovšem nedošlo, a tak zákon nikdy nenabyl účinnosti. 
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 Malý, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, vyd. 3., Praha 2003, s. 381 
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4. Období první republiky 

Jak jsem již uváděla u předešlé kapitoly, na počátku 20. století příliš právních 

pramenů vztahujících se k židovské menšině nenajdeme, proto v této kapitole přejdeme 

k poválečnému období a období první republiky, které bylo, co se týká zákonů a 

nařízení, naopak velmi plodným obdobím, což samozřejmě souviselo nejen s koncem 

války a monarchie, ale také se vznikem nové republiky. Řada těchto právních předpisu 

řešila problematiku menšin obecně, příliš pramenů upravujících pouze židovské 

obyvatelstvo vydáváno nebylo. 

První světová válka, která bývá také označována jako válka národnostní, válka o 

sebeurčení národů, mohla problém menšin, a nejen té židovské, vyřešit. Za jejího trvání 

se konalo na 30 židovských kongresů, na konferenci v Americe byly dokonce 

připraveny požadavky židů pro Pařížskou mírovou konferenci, o které bude řeč 

v následující části práce. Během války se konaly také tzv. kongresy potlačených národů 

– např. na kongresu ve Stockholmu se žádala mezinárodní úprava menšinové otázky, 

především té židovské. Právo národa na sebeurčení bylo také obsaženo v tzv. čtrnácti 

Wilsonových bodech. Problém byl, že tento program neupravoval ochranu menšin. 

Předpokládalo se, že každý národ bude mít svůj vlastní stát, což reálně nebylo možné, 

neboť bylo obyvatelstvo v zemích natolik promícháno, že by určení hranic podle 

národnosti nešlo určit. Hranice jednotlivých států byly po válce měněny především 

z hospodářských a strategických důvodů a národnostní řešení zůstalo spíše v ústraní. 
38

 

4.1.  Vznik Československa 

Dne 28. října 1918 došlo k vydání „Provolání Národního výboru 

československého o samostatnosti československého státu“ a tedy k formálnímu 

vyhlášení nového československého státu. Ještě tohoto dne byl národním výborem 
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vydán tzv. recepční zákon
39

, který stanovil, že „veškeré dosavadní zemské a říšské 

zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“ Náboženská obec israelitská byla tedy 

v českých zemích považována za zákonně uznanou náboženskou společnost, stejně jako 

tomu bylo za dob Rakouska - Uherska. 

Můžeme říci, že bezprostředně po vzniku Československa nedošlo z hlediska 

menšin k významným změnám, jelikož se dle recepčního zákona dále řídili čl. 19 

zákona o všeobecných občanských právech
40

, který upravoval práva národních kmenů. 

 

Na počátku nové republiky měli být národní židé politicky zastoupeni Národní 

radou židovskou, která vznikla 22. října 1918. Tato rada, jejímiž členy byli zastánci 

sionistického hnutí Max Brod či Ludvík Singer, měla politicky sjednotit Židy 

v Československu a dosáhnout zastoupení v Národním shromáždění. Hlavním úkolem 

rady bylo především uznání židovské národnosti a jejich menšinových práv. 

Židé vůbec s počátkem nové republiky a s postavou prezidenta T. G. Masaryka 

doufali, že se vše kolem jejich menšiny uklidní, k čemuž bezprostředně po válce 

nedošlo, jak bude uvedeno v následující části práce. 

 

V souvislosti s vyvstalými otázkami ohledně postavení menšin v československé 

republice vydalo revoluční Národní shromáždění prohlášení, kde bylo řečeno, že 

„Československá republika bude státem občansky i národnostně spravedlivým,“ 

nicméně: „...vše to s vůdčím postavením československého národa a jeho jazyka.“ Toto 

tvrzení deklaroval také Nejvyšší správní soud, který na konci března 1919 vydal 

následující usnesení: „národní stát má právo uplatnit svůj národní charakter a menšiny 

nemohou nárokovat, aby v ohledu národním a zejména jazykovém byly ve všech 

směrech a naprosto postaveny na roveň příslušníkům národa československého“. 

Nejvyšší správní soud dále stanovil, že Československá republika má poskytnout 

menšinám určitá práva, avšak pouze do té míry, aby neztratila svůj národní charakter.
41
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4.2.  Pařížská mírová konference 

Pařížská mírová konference byla zásadní poválečnou mezinárodní konferencí, 

jejímž hlavním cílem bylo projednat a dohodnout poválečné uspořádání Evropy. Hlavní 

roli zde hrály světové velmoci, Československo jako menší stát nemělo velkou šanci 

výsledky nijak zásadně ovlivnit. Konference, která začala v lednu 1919, se za 

Československou republiku účastnili Karel Kramář a Edvard Beneš. Problémem této 

naší výpravy byla značná nejednotnost, a to nejen v názorech na vyřešení problematiky 

menšin.  

Poslední květnový den roku 1919 mělo dojít k přijetí závazků na ochranu 

menšin, s čímž menší státy nesouhlasily, a také proti tomuto návrhu vystoupily. Také 

zde se projevil již zmíněný nejednotný názor československé výpravy, kdy Karel 

Kramář považoval tyto menšinové závazky za poškození reputace ČSR, kdy by se 

přijetím smluv stala Československá republika méněcennou. Při vystoupení na plenární 

schůzi zdůraznil, že Československo samo připravuje ústavu, která dostatečně zaručí 

ochranu menšin.
42

 Ke schválení těchto smluv však nakonec stejně došlo a menším 

státům, které s nimi nesouhlasily, nezbývalo, než se tomuto rozhodnutí podvolit. 

Českoslovenští zástupci se alespoň účastnili příprav těchto smluv a předkládali zde také 

svoje návrhy. 

 

Významnou měrou zde přispěl Edvard Beneš, který se zasadil o to, že na rozdíl 

od ostatních států nebyla pro ČSR stanovena zvláštní ochrana židů, která byla zanesena 

například do polské a rumunské menšinové smlouvy. Byl to jakýsi důkaz důvěry 

v západní úroveň ČSR a oddělení od států východu.
43

 

 

Pro celý československý stát byl zásadní podpis tzv. Saint – Germainské 

smlouvy
44

, který se uskutečnil 10. září 1919. Tato smlouva potvrdila svrchovanou moc 
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Československa nad územím Čech, Moravy, části Slezska, Slovenska a Podkarpatské 

Rusi.
45

 

Současně s podpisem této smlouvy došlo také k uzavření smlouvy o ochraně 

národnostních menšin, kterou Československo podepsalo se spojeneckými a sdruženými 

mocnostmi. Bez ohledu na původ, rasu náboženství či vyznání a víru se touto dohodou 

ČSR zavázala k úplné a naprosté ochraně života a svobody veškerého obyvatelstva, 

k zachování rovnosti před zákonem a pro stejná občanská a politická práva všem 

československým občanům. Bylo jim deklarováno právo na stejné zacházení a možnost 

zakládat nejrůznější ústavy nebo školy, kde mohly menšiny využívat svůj jazyk a svoje 

náboženství. 

Ve smlouvě ze Saint Germain o ochraně menšin byl významný především čl. 1., 

který říkal, že „stěžejní ustanovení mezinárodní smlouvy o ochraně menšin byla 

upřednostněna před národními legislativními normami.“ 

Československu muselo také tyto mezinárodní smlouvy aplikovat do 

československého právního řádu, k čemuž nejčastěji docházelo ústavními zákony, které 

jsou zmíněny v následující kapitole této práce. 

4.3.  ČSR a osobnost T. G. Masaryka ve vztahu k židovské    

minoritě 

Židovská menšina představovala v období první republiky samostatné a můžeme 

říci, že v porovnání s ostatními menšinami specifické společenství. Přestože se 

nejednalo o menšinu, která by představovala zásadní prvek ve vnitropolitickém vývoji v 

ČSR, s její odlišnou existencí se musel právní řád vyrovnat. 

 „Prvorepublikové Československo bylo ve střední Evropě místem, kde byla 

židovskému obyvatelstvu zaručena rovnoprávnost s ostatním obyvatelstvem. Židé mohli 

rozvíjet svoje aktivity ve všech oblastech lidské činnosti a mohli zastávat i nejvyšší státní 

funkce včetně funkcí ministerských. Někteří židovští představitelé také vynikli jako 

žurnalisté, spisovatelé a jako profesoři na českých a německých univerzitách a na jiných 

akademických institutech. Stalo se tak i díky osobnosti T. G. Masaryka, který se stal 
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prezidentem ČSR a považoval rychlé a úspěšné řešení židovské otázky v Československu 

za úkol důležitý a naléhavý.“ 
46

 

 

Tomáš G. Masaryk, jak již bylo uvedeno v souvislosti s polenskou aférou z roku 

1899, byl skutečně velkým bojovníkem za národnostní identitu, uznání a rovnost 

menšin s ostatním obyvatelstvem. Jak sám řekl: „Židé budou požívat tutéž 

rovnoprávnost jako ostatní občané našeho státu.“
47

 

 

Židé vůbec s počátkem nové republiky a s postavou T. G. Masaryka v čele státu 

doufali, že se situace kolem nich uklidní. Přestože můžeme říci, že bylo Československo 

ve 20. letech 20. století plně demokratickým státem, který toleroval práva svých 

minorit, bezprostředně po válce a vzniku 1. republiky se setkáváme s projevy nenávisti 

vůči židům a obecně s protižidovskými náladami. 

Docházelo k nepokojům, které trvaly nepravidelně až do roku 1921, při kterých 

docházelo jak k fyzickým útokům na židy, tak k vykrádání a rozbíjení jejich obchodů.  

 

Československo však byla jediná evropská země, ve které bylo uzákoněno, že se 

zde židé mohou svobodně přihlásit k židovské národnosti. Toho využilo asi 30 % 

z celkové židovské populace v Čechách a na Moravě.
48

 

4.4.  Zákonodárná moc na počátku republiky 

Na počátku nové republiky byla přijímána celá řada zákonů, která problematiku 

menšin více či méně upravovala. Obecně můžeme říci, že právního postavení menšin se 

dotýkalo přímo nebo nepřímo mnoho právních předpisů. Židé, jak již je uvedeno 

v úvodu této práce, byly schopní, vzdělaní a bohatí lidé, takže se na ně vztahovaly také 

předpisy upravující pozemkovou reformu. Jednalo se především o zákon č. 32/1919 Sb. 
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z. a n. o obstavení velkostatků, dále o záborový zákon 
49

, přídělový zákon 
50

 a 

náhradový zákon
51

. 

4.5.  Ústavní listina  

Nejdůležitější právní úpravu však obsahovala samozřejmě ústavní listina,
52

 dále 

jazykový
53

 a župní zákon
54

. V souvislosti s volbami do Národního shromáždění hovořil 

o menšinách také volební řád: „Vláda je si toho vědoma, že národnostní poměry 

v Republice československé vyžadují nutně, aby právě vzhledem k těmto poměrům byl 

volební řád do Národního shromáždění vypracován a projednán se zvláštní pečlivostí, 

tak aby... byl důkazem naprosté spravedlnosti ke všem obyvatelům:“
55

 

Ústava Československé republiky byla přijata Národním shromážděním dne 29. 

února 1920.  

„My, národ československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu národa, zavésti 

spravedlivé řády v republice, zajistiti pokojný rozvoj domoviny československé, prospěti 

obecnému blahu všech občanů tohoto státu a zabezpečiti požehnání svobody příštím 

pokolením: přijali jsme ve svém Národním shromáždění dne 29. února 1920 ústavu pro 

Československou republiku.“
56

 

 

Povinná práva menšin, vycházející z mezinárodní smlouvy ze Saint - Germain, 

byla obsažena v § 128 - 134 ústavy. V hlavě páté ústavní listina upravovala rovnost 

všech bez ohledu na původ, jazyk, rasi či náboženství. Především však  hlava šestá 

obsahovala postavení národních, náboženských a rasových menšin. V paragrafu 128, 

odst. 1 ústavy se říká: „Všichni státní občané republiky Československé jsou si před 

zákonem plně rovni a požívají stejných práv občanských a politických nehledíc k tomu, 
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jaké jsou rasy, jazyka nebo náboženství.“ Následuje odst. 2, který stanoví: „Rozdíl v 

náboženství, víře, vyznání a jazyku není žádnému státnímu občanu republiky 

Československé v mezích všeobecných zákonů na závadu, zejména pokud jde o přístup 

do veřejné služby, k úřadům a hodnostem, aneb pokud jde o vykonávání jakékoli 

živnosti nebo povolání.“ 

 

Některé prameny přesto nepovažují úpravu církví a náboženských společností 

v Ústavní listině jako dostatečnou. V původní osnově Ústavy totiž bylo ustanovení 

„Mezi státem a církví budiž zaveden stav odluky“ a „Zákon stanoví podmínky uznání 

náboženských vyznání.“ Dále byl v Rakouské Prosincové ústavě zakotven článek č. 15, 

který stanovil, že „každá zákonně uznaná církev a náboženská společnost má právo na 

společný veřejný výkon náboženství, řídí a spravuje svoje vnitřní záležitosti 

samostatně.....je však, jako každá společnost, podřízena všeobecným státním zákonům,“ 

což ale do Ústavní listiny promítnuto nebylo, k odluce státu a církví nedošlo a úprava 

této otázky tedy neměla dostatečnou právní sílu, jelikož se neopírala o ústavní zákon.
57

 

4.6.  Jazykový zákon a další významné zákony 

Jazykový zákon, jehož přijetí provázela v Národního shromáždění napjatá 

atmosféra, byl založen především na principu účelnosti a měl dát každému možnost 

dorozumět se svým jazykem. Podrobně byl zákon upraven ve vládním nařízení č. 

17/1926 Sb.58, které bylo vydáno k jeho provedení, které ale částečně zužovalo 

původní znění jazykového zákona. Bylo zde například řečeno, že pokud soudní okres 

obývalo alespoň 20% občanů jiného jazyka než československého, byli příslušné orgány 

povinni podání v tomto menšinovém jazyce přijmout a vyřídit opět v tomto jazyce. 

Stejně tak v tomto případě byl nucen žalobce vznést obžalobu v příslušném 
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menšinovém jazyce. Významný byl také § 5 tohoto zákona, který určil, že vyučování ve 

školách pro národní menšiny má probíhat v  menšinovém jazyce.
59

 

Celkově však můžeme říci, že výše uvedené jazykové nařízení spolu s 

jazykovou úpravou pro zemská a obecní zastupitelstva č. 229/1928 Sb. 
60

 jazykové 

otázce nikterak nepomohlo, ba právě naopak, ještě více ji zkomplikovalo.   

"Jazykové právo, tento největší článek národnostního práva ČSR (jinak celkově 

slušného a lepšího než v jiných státech střední Evropy) je proto nutno považovat i za 

jeho článek nejslabší."
61

 

 

Významnou právní normou byl v tomto období také zákon na ochranu 

republiky
62

, který byl přes velkou nevoli menšin vydán roku 1923. Předcházely mu 

„mohutné protesty a demonstrace těch, vůči nimž byl hlavně zaměřen: revoluční levice 

a národnostních menšin.“
63

 Tento právní předpis byl nejvýznamnějším trestněprávním 

předpisem této doby v Československu. 

 

Mezi dalšími zákony, které ovlivnily židovskou menšinu v Československu, 

můžeme jmenovat například zákon č. 96/1925 Sb. z. a n. o vzájemných poměrech 

náboženských vyznání nebo tzv. kongruový zákon o úpravě platů duchovenstva církví a 

náboženských společností. 
64

 

Dále můžeme zmínit organizační zákon č. 125/ 1927 Sb., který byl vydán jako 

novela zákona župního, v podstatě však znamenal zásah do správní organizace a její 

nové uspořádání. Tímto došlo k oslabení postavení občanů ve správě a také zásahu do 

jejich občanských práv zaručených ústavní listinou. 
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Poslední zásadní právní normu ovlivňující menšiny v prvorepublikovém 

Československu představovalo vládní nařízení z 29. prosince 1928
65

, kterým se 

v okresech s alespoň 75% menšinového obyvatelstva stanovilo v podstatě stejné 

postavení tohoto menšinového jazyka s jazykem státním. 

 

Tímto jsem se snažila shrnout nejpodstatnější právní předpisy 1. republiky, které 

se dále již neměnily a zůstaly v platnosti až do jejího zániku. Pro právní postavení 

menšin a jejich zákonnou úpravu bylo nejvýznamnější především poválečné období 

mezi lety 1918 – 1920, dále potom období od roku 1926 do 1928. Po deseti letech od 

skončení války a vzniku republiky se postavení menšin stabilizovalo a toto relativně 

dobré postavení trvalo následujících několik let. 
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5. 30. léta 20. století 

Počátek 30. let 20. století se nesl ve znamení hospodářské krize, která začala 

krachem na Newyorské burze dne 24. října 1929. Důsledkem této situace došlo ke 

zhoršení sociálního postavení střední třídy, která mnohdy živořila na hranici bídy, o 

nižší třídě ani nemluvě. Takováto životní úroveň byla živnou půdou pro vznik 

radikálních myšlenkových hnutí jako byl fašismus či nacismus.  

Dochází k vzestupu německé nacistické strany NSDAP,
66

 a to především díky 

Adolfu Hitlerovi. Jejich protižidovské zaměření je však patrné daleko dříve, než ve 30. 

letech. Ještě před vydáním Hitlerova stěžejního díla Mein Kampf, které bylo za 2. 

světové války považováno za právní předpis, vydává NSDAP ve svém politickém 

programu z roku 1920 následující: „Státním občanem může být pouze soukmenovec. 

Soukmenovcem je pouze ten, kdo je německé krve, bez ohledu na vyznání. Žádný Žid 

nemůže proto být soukmenovcem.“
67

 Jak je však uvedeno v díle Alana Bullocka
68

, nebyl 

nalezen žádný pramen, který by vysvětloval Hitlerovu averzi vůči židům, údajně to však 

má původ v potlačené sexualitě. Toto je potvrzeno také psychology, které pověřil 

britský premiér Windston Churchill, aby zpracovali Hitlerův psychologický profil. 

„Žid jako takový Hitlera provází v textu knihy Mein Kampf a jeho vzteklé 

blouznění neupomíná na žádnou lidskou bytost z masa a kostí židovského původu: je to 

produkt Hitlerovy posedlé fantazie, ďábelské stvoření, jež vyjadřuje Hitlerovu potřebu 

jakéhokoli objektu, na který by mohl soustřeďovat svou agresivitu a nenávist.“
69

 

 

Zásadním zlomem je rok 1933, kdy se Adolf Hitler stává kancléřem a tvrdě si 

buduje svoje postavení. Nejen likvidací opozice, ale tzv. nocí dlouhých nožů, 
70

 která 

proběhla v noci z 29. na 30. června 1934, likviduje také své přívržence, ze kterých má 

                                                           
66 Německá národně socialistická strana dělnická 
67 Program NSDAP z roku 1920, [online] dostupný ke dni 7. 10. 2010 na: 
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strach. Zároveň si tímto posiluje svoji absolutní moc, což vyvrcholí 1. srpna 1934, kdy 

dochází ke spojení úřadu říšského prezidenta a kancléře, o což se samozřejmě Adolf 

Hitler zasadil a tím se v podstatě stal neomezeným vládcem Německa. 

 

Ze strany státu docházelo k ochraně před tímto sílícím radikalismem 

prostřednictvím posílení výkonné moci.     

 

Dochází tímto k vydání prvního zmocňovacího zákona č. 95/1933 Sb. z. a n., na 

základě kterého mohla vláda vydávat nařízení s mocí zákona, a to bez souhlasu 

parlamentu. Upravoval sice zatím pouze oblast hospodářskou
71

, ale později na základě 

stejného principu dochází k vydání nejdůležitějšího zmocňovacího zákona z roku 1938, 

o kterém bude řeč níže.  

 

„Jeden z nejdůležitějších paragrafů německého trestního zákona byl 

novelizovaný § 2 (novelou z 28. června 1935), který zněl: „Potrestán bude, kdo spáchá 

čin, který zákon prohlašuje za trestný nebo který zaslouží potrestání podle základní 

myšlenky některého trestního zákona a podle zdravého cítění lidu. Nelze-li na čin užíti 

přímo určitého trestního zákona, potrestá se čin podle zákona, jehož základní myšlenka 

se na čin nejlépe hodí.“ 

 

Tímto zásadním článkem, který sice původně nebyl namířen proti židům, došlo k 

prolomení zásady „nullum crimen sine lege,“
72

 a k následné trestněprávní represi, která 

byla Němci uplatňována naprosto libovolně. 

5.1.  Norimberské rasové zákony 

V následující části práce se dostáváme ke stěžejním protižidovským zákonům, 

na jejichž základě dochází k židovské genocidě
73

 za 2. světové války. 

                                                           
71

 Vláda mohla při mimořádných hospodářských poměrech upravovat celní sazebník a činit další opatření 
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Zásadními právními předpisy, které předznamenaly pozdější likvidaci 

židovského obyvatelstva, byly ústavní zákony, které přijal říšský sněm 15. září 1935 v 

Norimberku. Zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé 

cti znamenaly právní základ pro umožnění rasové diskriminace a genocidy nejen 

v Německu, ale také v okolních okupovaných zemích.
74

 K těmto dvěma hlavním 

předpisům však můžeme přiřadit další zákony jako např. zákon o vlajce a státním znaku 

nebo zákon o zdravém manželství. 

Přijetí těchto zákonů předcházelo několik nevyřešených problémů. Jednalo se o 

zbavení židů občanských práv, smíšená manželství a pohlavní styk mezi árijci a židy.
75

 

5.2.  Zákon o říšském občanství 

První z těchto zákonů, zákon o říšském občanství
76

 stanovil v paragrafu 2, 

odstavci prvním, že „říšským občanem jest pouze státní příslušník německé nebo 

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

německému národu a říši.“ Toto ustanovení však nikdy neplatilo, neboť za říšské 

občany byli považováni všichni Němci kromě židů.  

5.3.  Zákon na ochranu německé krve a německé cti 

Zákon o ochraně německé krve a německé cti zakazoval nejen sňatky mezi židy 

a státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve. Stejně tak byl zakázán 

mimomanželský styk mezi těmito osobami a zároveň zákaz zaměstnávat v židovské 

domácnosti Němky nebo ženy rodově příbuzné krve. Dále platil také zákaz používání 

říšských barev a vyvěšování říšské a národní vlajky.
77

 

                                                                                                                                                                          
73

 Pojem vymyslel právník polsko-židovského původu Raphael Lemkin v roce 1944, definice dle 

mezinárodního trestního práva zní: úmyslné a systematické zničení celé nebo části, etnické, rasové, 

náboženské nebo národnostní skupiny  
74

 PETRŮV, H. Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941). str. 15. 
75

 www.holocaust.cz 
76

 Reichsbürgergesetz (RGBl. 1935 I S. 1146) 
77 Loebenstein, E. Právo na ochranu krve v Protektorátu Čechy a Morava a jeho praktická aplikace, 

zejména na protektorátní příslušníky 



39 
 

Při porušení výše uvedených zákazů, zákon stanoví následující sankce:  

 

 Pokud někdo poruší zákaz uzavření sňatku mezi Židem a 

německým státním příslušníkem, bude potrestán na základě § 5, odst. 1 káznicí. 

Samostatný sňatek byl pak automaticky neplatný, a to i když byl uzavřen v 

cizině. 

 

 Muž, který porušil zákaz nemanželského styku mezi Židem a 

státním příslušníkem německé nebo příbuzné krve byl potrestán vězením nebo 

káznicí na základě § 5, odst. 2 výše uvedeného zákona. 

 

 Pokud by Žid porušil zákaz zaměstnávat ženské příslušnice 

německé nebo příbuzné krve mladší 45 let, nebo porušil zákaz vyvěšovat říšskou 

vlajku a používat říšské barvy, byl by potrestán vězením až do jednoho roku a 

peněžitým trestem nebo jedním z těchto trestů. 

 

Oba tyto norimberské rasové zákony byly postupem času doplňovány a v rámci 

třinácti prováděcích nařízení docházelo k postupnému zbavování židů veškerých 

občanských práv.  

 

První z těchto prováděcích nařízení bylo vydáno již 14. listopadu 1935 a přesně 

kategorizovalo, kdo je žid a kdo je míšenec. Rozhodující pro toto určení byla příslušnost 

prarodičů k židovské náboženské obci. Za plného žida byl považován každý, kdo 

pocházel alespoň ze tří židovských prarodičů.  

Komplikovaná byla pak kategorizace tzv. "míšenců". Oběžníkem říšského a 

pruského ministerstva vnitra z 26. listopadu 1935 bylo oficiálně stanoveno dvojí 

značení – „ míšenci prvního stupně“ a „míšenci druhého stupně“. 

Za míšence prvního stupně či "položidy" byli považováni ti, kdo měli dva 

židovské prarodiče a k datu vydání norimberských zákonů nebyli členy židovské 

náboženské obce, ani nežili v manželství se židem (v opačném případě byli považováni 

za plné židy).  
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„Míšenci prvního stupně" měli sice obdobná práva jako plnoprávní němečtí 

občané, ale vztahovala se na ně některá omezení, např. směli uzavřít manželství pouze 

s "míšencem prvního stupně". Pro uzavření sňatku s Němcem nebo s "míšencem 

druhého stupně" potřebovali zvláštní výjimku.  

Za "míšence druhého stupně" platili všichni, kteří měli jednoho židovského 

prarodiče. Vztahovala se na ně sice také některá omezení ve výběru povolání, ale 

obecně platilo, že cílem byla jejich integrace do německé společnosti. Proto byli také 

např. odváděni do Wehrmachtu, německé armády. Další komplikovaná nařízení se pak 

zabývala otázkou, do které z předchozích kategorií spadají děti narozené ze smíšených 

manželství nebo z manželství mezi "míšenci".
78

  

 

Za žida se podle paragrafu 6
79

 považoval také míšenec, pocházející od dvou 

úplně židovských prarodičů, který dne 15. 9. 1935 náležel k  židovské náboženské 

společnosti nebo po tomto dni do ní byl přijat, dále ten, který dne 15. 9. 1935 byl 

v manželství se židem nebo s ním po tomto dni v manželství vstoupil, ten, který pochází 

z manželství se židem uzavřeného po 15. 9. 1935 nebo který pochází z nemanželského 

styku se židem a byl narozen jako nemanželský po 31. 7. 1936.  

 

„Úprava říšská sleduje v prvé řadě udržení čistoty německé krve…a teprve 

důsledkem toho postihuje především židy. Protektorátní úpravou nebylo převzato 

ustanovení §6, takže tato podle svého charakteru není úpravou čistě rasovou, nýbrž 

nabývá spíše charakteru opatření proti židům.“
80

 

5.4.  Zákon o obraně státu 

Ve světle těchto opatření reagovala československá vláda vydáním zákona č. 

131/1936 Sb. o obraně státu, který byl vydán 13. května 1936. Při projednávání tohoto 

zákona došlo v Národním shromáždění k následujícímu prohlášení: 
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„Všichni jsme však věřili, že přijde opět den naší spásy, našeho osvobození. 

Přišla světová válka. Tisíce a tisíce Čechoslováků, roztroušených po celém světě, 

spontánně, bez upozornění, bez výzvy, vycítily okamžitě, že přišel ten den, a jejich 

hrdinné činy a tisíce našich padlých svědčí výmluvně, s jakouvroucností a statečností 

jsme se bili za svoji samostatnost... Je to dílo velké, dalekosáhlé a pro stát životního 

významu. Od vydání ústavní listiny ... naše nejdůležitější legislativní dílo. Je to magna 

charta naší ochrany.“
81

 

 

Tento zákon, který upravoval brannou moc státu, byl velmi rozsáhlý a k jeho 

provedení bylo třeba vydání celé řady prováděcích předpisů a vládních nařízení.  

V § 19 tohoto zákona byla řešena otázka tzv. státně nespolehlivých osob. 

„Důvodem označení za osobu státně nespolehlivou nemůže býti nikdy příslušnost 

k určitému jazyku, náboženství nebo rase. Za státně nespolehlivé třeba pokládat 

zejména osoby, o kterých možno míti důvodně za to, že by zneužily svého postavení 

v duchu obraně státu nepříznivém..“ Součástí zákona bylo také ustanovení, které mělo 

vyloučit, aby pouhá příslušnost k menšině mohla být důvodem označení osoby za státně 

nespolehlivou.
82
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shromáždění, 28. dubna 1936 

 

82
 Vorel, J.: Zákon o obraně státu, Praha 1936, s. 31 



42 
 

 

6. Mnichovská dohoda a vznik 2. republiky 

V této části práce se dostáváme k poslednímu zásadnímu mezníku před 

vypuknutím 2. světové války. 

Mnichovská dohoda, která bývá také nazývána Mnichovská zrada, Mnichovský 

diktát nebo dohoda „o nás, bez nás“, byla v podstatě vynesením rozsudku smrti pro 

nejen československé židy. V noci z 29. a 30. září 1938 byla podepsána představiteli 

čtyř hlavních světových mocností – Nevillem Chamberlainem za Velkou Británii, 

Edouardem Daladierem za Francii, Benitem Mussolinim za Itálii a samozřejmě 

Adolfem Hitlerem za Německo.  

Hlavní strana, Československá republika, které z této dohody plynuly 

povinnosti, však zúčastněna nebyla a „bylo příznačné, že její představitelé čekali na 

verdikt v hotelu, hlídáni gestapem.“
83

 

 

Mnichovská dohoda, která byla později z mnoha důvodů označena jako 

neplatná, vyvolala v celé české společnosti pocity znepokojení, zoufalství, strachu, 

především však pocity naprosté bezmoci příslušníků malého národa, „obětovaného“ 

demokraciemi západního typu v zájmu problematického zachování míru.
84

 

 

Vydáním tohoto dokumentu také vzniká období tzv. Druhé republiky, které ale 

bývá často vnímáno jako pouhý přechod od první Československé republiky do 

Protektorátu Čechy a Morava. Vznikem druhé republiky dochází ke vzdání se 

veškerých prvorepublikových idejí, znamená konec demokracie, státní suverenity a 

územní celistvosti. Dochází tímto k postoupení pohraničních oblastí, které mělo nastat 

hned následující den, a to 1. října 1938. Záhy dochází k abdikaci prezidenta Edvarda 
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Beneše, zvolení respektive dosazení JUDr. Emila Háchy do čela státu, jehož pravomoci 

byly ovšem téměř nulové a prezident tak pouze plnil německý diktát. 

 

6.1.  Vyřazování židů z jednotlivých organizací 

Můžeme říci, že v podstatě ihned po schválení Mnichovského diktátu dochází 

k vyřazování židovských obyvatel z nejrůznějších organizací a spolků. Mezi 

nejvýraznější takové počiny patřilo vydání tzv. memoranda na vyloučení židů 

z právnických, lékařských či technických povolání. Toto memorandum bylo 

podepsáno
85

 a 14. října 1938 adresováno vládě a ministru vnitra.   

Memorandum požadovalo, aby: „(a) se židy, pokud již svobodná povolání 

provozují, má být nakládáno jako s menšinou, a to podle poměru jejich počtu 

k celkovému počtu obyvatelstva, (b) účast židů ve svobodných povoláních má být ihned 

omezena na takové procento, které odpovídá celkovému počtu obyvatelstva; to též se 

vyžaduje i pro soudcovský stav a správu, (c) v budoucnu vůbec nemá být přípustné 

v zájmu nejdůležitějších statků národa, aby povolání lékařská, právnická a technická 

byla vykonávána židy.
86

  

Zde je jasně vidět, jak se antisemitismus podporovaný Němci uchytil i u 

vysokoškolsky vzdělaných a inteligentních lidí, kteří tímto židy vyloučili ze svých řad, 

a to ještě dříve, než tak bylo učiněno oficiálně.  

 

Velmi aktivní v tomto ohledu byla například Jednota advokátů 

československých, která se po vydání tohoto memoranda ještě několikrát sešla s cílem 

řešit židovskou otázku v rámci svých řad.  

 

Ovšem ani lékaři „nezůstali pozadu“. V dokumentu Postoj lékařských komor v 

českých zemích v letech 1938 – 1945 uvádí: „Většina současníků diskriminaci židů na 
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našem území mylně spojuje výhradně s nacistickou okupací. Avšak nikoli protektorátní, 

nýbrž naší vládou bylo již 9. října 1938 vydáno nařízení č. 219, o dočasných omezeních 

v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, jehož účelem bylo zabrániti 

nežádoucímu přílivu německého a židovského vlivu na okupované území. [… ] Pro 

český lékařský stav vyznívá velmi nelichotivě také fakt, že pouhý den po zahájení 

německé okupace (16. března 1939) se zástupci všech našich tehdejších lékařských 

stavovských organizací (kromě komor se k nim připojila i již zmíněná Ústřední jednota 

československých lékařů) vyslovili pro okamžitý zákaz výkonu praxe lékařů neárijského 

původu […]“
87

 

6.2.  Vydávání předválečných zákonů a nařízení 

Na konci roku 1938 dochází k vydání zásadního zmocňovacího ústavního 

zákona č. 330/1938 Sb. z. a n.,
88

 kterým dochází k narušení dělby moci, jelikož funkce 

Národního shromáždění byla přerozdělena mezi Němci ovládaného prezidenta a vládu, 

kteří tímto ústavním zákonem mohli naprosto libovolně vydávat a měnit zákony. 

Na začátku února roku 1939 došlo k vydání dvou vládních nařízení, která byla 

schválena 27. ledna téhož roku, a která se nepřímo vztahovala a ještě více zhoršila už 

tak nepříznivou situaci židovské menšiny. 

Nařízením číslo 14, jímž se doplňují předpisy o pobytu cizinců, pokud jsou 

emigranty, bylo deklarováno, že osoby, které nemají česko - slovenské státní občanství 

nebo neprokáží, že jsou Čechy, Slováky či Podkarpatorusy a zdržují se na území Česko 

- slovenské republiky, aby si vyhnuly nepříznivým důsledkům opatření, která by je 

postihla při návratu do jejich domovského státu, jsou povinni opustit naše území, a to do 

6 měsíců.  

Podle druhého z těchto nařízení číslo 15 mělo dojít k přezkoumání česko - 

slovenského státního občanství některých osob, a to těch, kteří nabyli občanství po 1. 

listopadu roku 1918, těch, kteří měli po 1. lednu 1938 bydliště v některé obci na území 

                                                           
87 KUBÍČEK, P., Postoj lékařských komor v českých zemích v letech 1938- 1945 [citováno 5. března 

2012]. Dostupný z: http://www.lkcr.cz/tiskove-zpravy-12.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_92682 
88

 Ústavní zákon o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů republiky Česko – 

Slovenské a o mimořádné moci nařizovací 
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připojeném po 30. září 1938 k sousedním státům a těch, kteří občanství nabyli taktéž po 

1. listopadu 1918 v důsledku uzavření sňatku, jestli jejich manželství bylo nebo bude 

rozloučeno. Hlavním smyslem tohoto nařízení bylo zabránit přistěhování německých 

obyvatel židovské národnosti, kteří se k nám v této době houfně stěhovali. 

7. Protektorát Čechy a Morava 

Situace se začala v Česko – slovenské republice rapidně zhoršovat a 15. března 

roku 1939 byl prezident republiky Hácha donucen podepsat Protokol o zrušení 

samostatnosti ČSR. Emil Hácha neměl na výběr, a přestože by toto nepodepsal, 

německá vojska by nás stejně obsadila, toto ovšem byla mírnější cesta. 

„Podle vůle Vůdce a nejvyššího velitele německé branné moci německé vojsko 

vkročilo do vaší země s příkazem, aby udrželo klid a pořádek a převzalo ochranu 

obyvatelstva. Vykonávací moc na územích obsazených německým vojskem svěřuje se 

mně a velitelům armádních skupin. 

1. Veškerá veřejná správa pokračuje v práci, pokud se nic jiného nenařizuje. 

Toto platí také pro policii, poštu, železnici a veřejné závody. 

2. Všechen hospodářský život jde dále. 

3. Každý ať zůstane na svém místě a pokračuje ve své práci. Vzdávání se práce 

pokládá se za sabotáž. 

4. Nařízení německých vojenských úřadů se musí nepodmíněně uposlechnouti. 

5. Každý ať se řídí podle rozkazů vydaných ve prospěch celku i jednotlivců.“ 
89

 

 

Podpis výše zmíněného protokolu proběhl 15. dubna v ranních hodinách, 

nicméně již večer a v noci došlo k sepsání Výnosu vůdce a říšského kancléře z 16. 

března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava
90

, který sepsal spolu se svými 

spolupracovníky
91

 Adolf Hitler na pražském hradě. 

                                                           
89 PUŢMAN, Josef. Právní řád v Čechách a na Moravě. Právní prakse: Měsíčník právníků. Praha: 

Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, roč. III, 1939, č. 7- 8 s. 178- 179. 
90 Kompletní znění výnosu bylo vydáno v Říšském zákoníku I. Č. 47, ve Věstníku pro Čechy a Moravu č. 

2, ve Sbírce zákonů a nařízení č. 75 a v Ústředním listě č. 65 
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 Říšský ministr vnitra Frick, ř. ministr zahraničí von Ribbentrop, ř. ministr a přednosta říšské 

kanceláře Dr. Lammers 
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„Naplněn vážným přáním sloužiti opravdovým zájmům národů, obývajících v 

tomto životním prostoru, zajistiti národní svébytnost německému blahu všech, nařizuji 

tudíž jménem Německé říše jako základu pro budoucí soužití obyvatelů těchto oblastí 

toto:..“ a následně je v § 1 stanoveno, že části bývalé Česko – slovenské republiky, 

obsazené v březnu 1939 německým oddíly, náleží napříště k území Velkoněmecké říše 

a vstupují jako Protektorát Čechy a Morava pod její ochranu. 

 

„Právní povaha tohoto výnosu jest totiž jen toho druhu, že výkon moci, které se 

od 15. března 1939 Německá říše ujala v Čechách i na Moravě, se jím pouze upravuje, 

a to takovým způsobem, jaký se právě dne 16. března 1939 jevil vhodným pro 

zájmy Německé říše. Nejvyšší normotvůrce Německé říše, Vůdce německého národa a 

kancléř Německé říše, Adolf Hitler, svým výnosem dal pouze směrnice pro budoucí 

úpravu poměru mezi právním řádem Říše německé a právním řádem českým, platným 

v Čechách a na Moravě.“
92

 

 

Výnosem o Protektorátu došlo k tomu, že na našem území platily troje právní 

předpisy. V prvé řadě to byly předpisy platné před obdobím Protektorátu, pokud ovšem 

neodporovaly Výnosu a jeho prováděcím předpisům. To, zda odporují či nikoliv bylo 

stanoveno v prováděcím nařízení ze 7. června 1939.
93

 

V druhé řadě zde platily právní předpisy protektorátní, které ovšem musely být 

v souladu s posledním typem předpisů, a to samozřejmě s předpisy říšskoněmeckými. 

 

21. dubna 1939 bylo vládou vydáno nařízení, které vylučovalo některé osoby 

z výkonu veřejných funkcí v soudnictví. V nařízení sice o židech nenajdeme ani 

zmínku, ale jak je uvedeno v § 1 tohoto nařízení, které říká, že: „Až do další zákonné 

úpravy budiž pozastaven výkon úřadu osob, které vedle soudců z povolání vykonávají 

veřejné funkce v soudnictví, jestliže z důvodu veřejného klidu a pořádku nejsou sto tento 

úřad vykonávati,“ je zřejmé, že bylo nařízení namířeno převážně proti židovským 

obyvatelům. 
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 Prováděcí nařízení ze 7. června 1939 o zákonodárném právu v Protektorátu Čechy a Morava 
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7.1.  Konečné řešení židovské otázky 

Cílem nacistů a převážně Adolfa Hitlera byla likvidace všech evropských židů. 

Před samotným vyvražďováním a deportováním do koncentračních táborů však bylo 

nutné židy postupně zbavit veškerých občanských, vlastnických a nakonec veškerých 

práv, k čemuž postupem času docházelo vydáváním celé řady předpisů. Přestože celé 

toto jednání bylo naprosto nepřijatelné a protizákonné, mnohdy docházelo k realizaci 

určitých protižidovských opatření dokonce bez právního základu, který byl buďto 

dopracován později nebo nebyl vydán vůbec. 

Nejprve bylo třeba Židy zbavit majetku. Podkladem pro toto se stalo nařízení 

říšského protektora o židovském majetku, které bylo vydáno 21. června 1939. Nebylo to 

však jediné nařízení, které tuto problematiku upravovalo, věc byla navíc dále 

rozšiřována celou řadou prováděcích předpisů, konkrétně 9 prováděcími výnosy. 

Nařízení upravovalo především následující: 

 

 židé nesměli nabývat nemovitosti a práva na nich, podíly na 

hospodářských podnicích a cenných papírech, přejímat hospodářské závody a 

najímat nemovitosti 

 došlo k zavedení evidence některých druhů židovského majetku 

 dispozice s židovským majetkem byla možná pouze po schválení 

říšských úřadů na základě zvláštního písemného schválení 

 byla zavedena možnost do podniků dosadit správce, kteří 

podléhají dozoru a příkazu říšského protektora 

 byly stanoveny sankce za nedodržení znění tohoto nařízení 
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To však nebylo ohledně omezení dispozice s židovským majetkem všechno. 

„Žid nesmí tedy dáti hypotéční pohledávku, kterou má na nemovitosti zajištěnu, do 

podzástavy, nemůže postupovati přednost jinému právu apod. Nucená dražba 

nemovitosti je však možná. Cennými papíry zásadně spořitelní knížky, pokladniční 

poukázky, kupony apod.; k nakládání těmito hodnotami patří tedy i inkaso kuponů, 

výplata slosovatelných hodnot… Vybírání z vkladní knížky pro vlastní potřebu není sice 

nakládáním cenným papírem, avšak zásadní zákaz takové výplaty vysloven byl výnosem 

ministerstva financí ze dne 25. března 1939, č.j. 6766/39-VI, z něhož jako výjimky byly 

připuštěny toliko výplaty k účelům provozovacím vůbec, jinak jen částka 1500,-Kčs 

týdně bez jakéhokoli osvědčení, pokud ovšem jiné předpisy nestanoví částku nižší.“
94

 

 

Jak jsem již uváděla, zákon byl několikrát prováděcími předpisy upravován, a to 

i za válečné doby. 

 

Separace židů pokračovala dále jejich postupným vylučováním z veřejného 

života, a to v rámci tří etap vládních nařízení, což vyvrcholilo třetí etapou, která 

znamenala deportaci židovského obyvatelstva do koncentračních táborů. 

 

 

                                                           
94 BING: Dispozice s židovským majetkem. Právní prakse: měsíčník českých právníků. Praha: 

Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart. 1939, str. 257. 
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8. Závěr 

Jak jsem již v úvodu uváděla, cílem mé práce bylo především poznání 

postupného omezování židovského života, a to zejména z legislativního pohledu.  

I když slovo legislativního je třeba brát v uvozovkách, celý proces omezování, 

vylučování a likvidace židovského obyvatelstva samozřejmě nebyl opřen o žádný 

právní základ, a přestože řada postupně omezujících opatření byla vydávána, existovalo, 

jak je již uvedeno výše, také mnoho „předpisů“, které nebyly nijak zveřejněny nebo 

nebyly veřejně zveřejněny. Jsou to případy převážně z doby války, kdy nacisté postupně 

vylučovali židy z veřejného života, a to mnohdy bez jakéhokoliv předpisu respektive 

zákazu. Tímto si nechávali „zadní vrátka“ k tomu, aby mohli naprosto libovolně 

omezovat židovskou menšinu.  

 

Jak je již uvedeno v jednotlivých částech práce, k židovskému omezování 

docházelo postupnými a mnohdy nenápadnými krůčky, situace se však postupně 

zhoršovala a docházelo k vyřazování židů ze společenského i pracovního života, 

k omezování disponování s majetkem, což vedlo až k jeho postupnému odebírání. 

Zároveň zde byla zřetelná snaha židy oddělit od „ostatní“ společnosti a zamezit jim 

vůbec styku s nežidovským obyvatelstvem. 

 

Postupná protižidovská politika, podnícena ještě Hitlerovou nenávistí k této 

menšině, postupně vygradovala v tzv. konečné řešení židovské otázky, což v překladu 

znamená neřízené vyvražďování židovských obyvatel, absolutně bez zájmu, zda se 

jednalo o muže, ženy či malé děti. Výsledkem této genocidy byla naprosto zbytečná 

smrt 6 milionů židů.  

 

Závěrem bych chtěla uvést, že jsem velmi ráda, že jsem si toto téma jako téma 

své diplomové práce vybrala, a že mi bylo katedrou právních dějin umožněno toto 

individuální téma psát. Cílem práce bylo především popsat, co židovské genocidě za 

války z právního pohledu předcházelo. Nikoliv pouze v meziválečném období, ale po 
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celou židovskou historii byla tato menšina omezována a její likvidace vyvrcholila 

během 2. světové války. 

Myslím, že přestože bylo o tomto tématu napsáno a natočeno mnoho, je potřeba 

si toto téma neustále připomínat a tím zamezit, aby se podobná situace ještě někdy 

opakovala. 
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9. Resumé 

As i already mentioned in the introduction, the aim of my work was mainly 

cognition gradual reduction of Jewish life, especially from a legislative point of view. 

Although the word of the legislative be taken in quotes, the whole process of 

restriction, exclusion and destruction of the Jewish population wasn’t obviously leaning 

on legal basis, and although a number of progressively restrictive measures was 

published, there was, as already mentioned above, many "rules" which were not 

published or were not publicly disclosed. 

 

These cases are predominantly from the war, when the Nazis gradually secreted 

Jews from public life, often without any regulation or prohibition. This were their "back 

door" to enable them to completely arbitrarily restrict Jewish minority. 

 

As already stated in various parts of the work, the Jewish limiting occurred often 

subtle and gradual steps, but the situation gradually deteriorated and there were Jews 

decommissioning of social and working life, to reduce disposition of property, which 

led to its gradual removal. At the same time there was an obvious effort to separate the 

Jews from the "other" society and prevent all contact with the non-Jewish population. 

 

Gradual anti-Jewish policy, even encouraged Hitler's hatred of this minority, 

gradually escalated in the so-called. Final Solution, which means uncontrolled slaughter 

of the Jewish population, absolutely no interest, whether they were men, women or 

children. The result of this genocide was completely unnecessary deaths of 6 million 

Jews. 

 

Finally, I would like to mention that I am very glad that the Department of Legal 

History allowed me to choose this individual topic. The aim of this work is to describe 

what the Jewish genocide during the war from a legal point of view preceded it. Not 
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only in the interwar period, but throughout Jewish history was hampered by this 

minority and its destruction peaked during the second world war. 

I think that even though it was written on the subject and filmed a lot, you need 

to constantly remind the subject, thus avoiding that a similar situation happen again. 
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10. Seznam příloh 

1. Deníky Jiřího Ortena 

2. Zákon 57/1890 ř.z. 
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Deníky Jiřího Ortena 

„Nesmím vycházet z domu po osmé hodině večerní.“ 

„Nesmím si najmout samostatný byt.“ 

„Nesmím se stěhovat jinam, než do Prahy I nebo V, a to jako podnájemník.“ 

„Nesmím chodit do vináren, kaváren, hostinců, biografů, divadel a na koncerty,   

kromě jedné nebo dvou kaváren, pro mne vyhrazených.“ 

„Nesmím chodit do parků a sadů.“ 

„Nesmím chodit do městských lesů.“ 

„Nesmím se vzdalovat za obvod Prahy.“ 

„Nesmím (tudíž) jet domů, do Kutné Hory a nikam jinam, leda na zvláštní   

povolení gestapa.“ 

„Nesmím jezdit v motorových vozech tramvají, jen v posledním vlečném voze, a   

má-li tento střední vstup, tedy jenom v jeho zadní polovině.“ 

„Nesmím nakupovat v jakýchkoli obchodech jindy, než mezi 11. a 13. a mezi  

15. a 17. hodinou.“ 

„Nesmím hrát divadlo a být jakkoli jinak veřejně činný.“ 

„Nesmím být členem žádných spolků.“ 

„Nesmím chodit do jakékoli školy.“ 

„Nesmím se společensky stýkat se členy Národního souručenství a oni se  
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nesmějí stýkat se mnou, nesmějí se se mnou zdravit, zastavovat a mluvit o  

věcech jiných než nutných“
95

 

                                                                                                       Jiří Orten 
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Zákon, 

daný dne 21. března 1890, č. 57 ř.z., 

jímž upravují se zevnitřní právní poměry israelitské společnosti 
náboženské. 

  

S přisvědčením obojí sněmovny říšské rady vydávám následující ustanovení 
pro úpravu zevnitřních právních poměrů israelitské společnosti náboženské: 

  

§ 1 

Základem pro úpravu zevnitřních právních poměrů israelitské společnosti 
náboženské má býti obec náboženská. 

Úkolem náboženské obce jest, aby v mezích státními zákony vyměřených 
pečovala o náboženské potřeby svých členů a vydržovala i podporovala ústavy 
tímto účelem vyžadované. 

§ 2 

Každá náboženská obec zahrnuje v sobě místně ohraničený obvod; v tomto 
obvodě může býti toliko jedna obec náboženská. 

Každý israelita náleží k té náboženské obci, v jejímž obvodě má své řádné 
bydliště. 

§ 3  

Obvody náboženských obcí ustanoveny buďte nejdéle ve třech letech po 
vyhlášení tohoto zákona tímto způsobem: 

1.   Základem tohoto ustanovení jsou obvody náboženských obcí již zřízených v 
čase, kdy tento zákon jest vyhlášen, jakož oněch státem dopuštěných 
svazků, které skutečně rovnají se svým účelem náboženské obci. 

2.   Zastupitelstva řečených korporací mají oznámiti státnímu úřadu ve lhůtě, 
nařizovacím způsobem ustanovené, hranice svého obvodu a zároveň podati 
návrhy o příštím utváření obvodu příslušné obce. 

3.   V téže lhůtě v oněch osadách, které by až dosud nenáležely k nižádné z 
náboženských korporací pod čís. 1 dotčených, ve kterých však značnější 
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počet israelitů jest usedlý, buďte tito israelité vyzváni veřejnou vyhláškou, by 
prohlásili se, zda ustaví se v samostatnou náboženskou obec, nebo zda 
chtějí přiděleni býti k některé obci již zřízené. 

4.   Když stanoven bude obvod náboženských obcí, budiž co možná prohlédáno 
k dosavadním poměrům a zachována zásada, že jednak náboženské obce 
mají býti zřízeny toliko tenkráte, když jest tu dostatečných prostředků, aby 
zabezpečeno bylo trvání potřebných bohoslužebných ústavů a zařízení, 
vydržování náboženských zřízenců a udílení pravidelného vyučování v 
náboženství, a že jednak pokud jsou zde tyto podmínky, obvody 
náboženských obcí nemají býti příliš rozsáhlé. 

Obvody jednotlivých náboženských obcí ustanoveny budou cestou nařizovací. 

§ 4 

Ustanovení a ohraničení obvodů náboženských obcí vyhlášeno bude v 
příslušném zemském zákonníku a udán bude spolu čas, kterého moci nabude. 
Od toho času nové náboženské obce pokládány budou za ustavené. Až do té 
doby trvati budou dosavadní náboženské svazky (§ 3, č. 1) 

§ 5 

Zruší-li se na základě předchozích ustanovení některá posavadní náboženská 
obec nebo náboženský svazek (§ 3, č. 1), nebo změní-li se obvod její, budiž 
správním způsobem rozhodnuto o jejich jmění (aktivech i passivech). 

Toto jmění přejíti má z pravidla na onu nově zřízenou obec, v jejímžto obvodě 
bylo sídlo obce dřívější. Jestliže však obvod dosavadní korporace rozdělí se na 
dva nebo více obvodů, rozděleno býti může jmění prohlédajíc ku příslušným 
poměrům. Při tomto šetřeno buď zásady, aby zřízené bohoslužebné ústavy 
odcizeny nebyly svému věnování. 

Avšak opatřeními těmito nemá nijak státi se újma nadačním nebo na zvláštních 
právních titulech spočívajícím ustanovením. 

§ 6 

Co se týče všech oněch obvodů, které by pojaty nebyly do rozdělení 
náboženských obcí dle § 3., budiž ustanoveno a prohlášeno nařizovacím 
způsobem (§ 4), ku kterým náboženským obcím přiděleni budou israelité tam 
bydlící. 

Přidělení toto vykonáno buď dle zemí, okresů, obcí nebo osad a přihledáno buď 
při něm co možná ke vzdálenostem, k dopravním a všem jinak důležitým 
okolnostem. 
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Přidělenci pokládají se za rovny obecním příslušníkům, ač nejsou-li jejich práva 
a povinnosti obmezeny následkem zvláštních okolností, kterážto obmezení ve 
stanovách mají býti uvedena. 

§ 7 

Každá změna v ohraničení obecních obvodů dle předchozích ustanovení 
provedeném, jakož i zřízení nové náboženské obce podrobeny jsou státnímu 
schválení. 

Návrhy k tomu směřující buďte projednány, učiní-li je zastupitelstvo některé 
náboženské obce neb alespoň třicet rodinných hlav israelitského vyznání. 

  

Zřízení nové náboženské obce dovoleno býti může toliko pod podmínkami v § 
3, č. 4 uvedenými.  

§ 8 

Nestačí-li více hmotné prostředky některé náboženské obce k tomu, aby plnila 
zákonné podmínky svého trvání, může jí odňato býti státní uznání. Obvod její 
po vyslechnutí účastných zastupitelstev přidělen buď jedné nebo několika 
sousedním náboženským obcím; při tom rozhodnuto buď o jmění dle § 5. 

§ 9 

Pro správu záležitostí každé obce zřízeno buď zastupitelstvo, které zastupuje ji 
navenek. 

Ostatně organisace obce (náboženská rada, výbor, apod.) upravena bude 
stanovami. 

Členové představenstva, náboženské rady, výboru apod. povoláni budou 
volbou. Příčiny, které vylučují z volby představenstva do obce místní, mají 
platnost i při volbách v náboženské obci. 

Do představenstva povoláni býti smějí toliko příslušníci náboženské obce, kteří 
jsou rakouskými státními občany a požívají úplně občanských práv. 

Členové představenstva oznámeni buďte státnímu úřadu. 

§ 10  

Za náboženské zřízence ustanoveni býti mohou toliko rakouští státní občané, 
jichž mravní a státně občanské chování jest bezvadné. 
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§ 11 

Pro každou náboženskou obec ustanoven buď nejméně jeden rabín; rabín musí 
míti své bydliště v obecním obvodě. 

Výjimečně za schválení ministra věcí duchovních zřízen býti může společný 
rabín pro dvě nebo pro několik obcí, při čemž ustanoveno buď jeho bydliště. 

Pro rabinát vyžaduje se průkaz všeobecného vzdělání vedle vlastností v § 10 
uvedených. 

Míra jeho ustanovena bude způsobem nařizovacím, prohlédajíc k okolnostem v 
jednotlivých zemích. Ministr věcí duchovních má také právo po deset let od 
vyhlášení tohoto zákona prominouti tento průkaz v případnostech zřetele 
hodných. 

Zvláštnímu upravení ponechána jsou ustanovení o theologickém vzdělání 
rabinátních kandidátů a o průkazu tohoto vzdělání. 

§ 12  

Představenstvo jest povinno, ohlásiti státnímu úřadu osobu pro úřad rabína 
vyhlédnutou. 

Státní úřad má právo, uveda důvody, ve 30 dnech po obdržení ohlášení učiniti 
námitky proti tomu ustanovení (§ 11). 

Jestliže by na vzdor námitkám, nebo před vypršením dotčené lhůty bez 
přivolení státního úřadu stalo se ustanovení, tedy bude neplatným a vinníci 
buďte potrestáni (§ 30).  

§ 13 

Uprázdní-li se rabinát, budiž to oznámeno ihned státnímu úřadu a zároveň 
osoba pojmenována, které svěřeno býti má obstarávání rabinátních úkonů po 
dobu prázdně. 

Má-li státní úřad proti vyhlédnuté osobě pochybnost dle § 10, zapověděti má 
zastupování. 

Rabinát musí opětně obsazen býti nejdéle v šesti měsících po dni, co se 
uprázdnil. 

§ 14 

Předcházející ustanovení o zastupování platnost mají i tenkráte, když zřízen 
býti má zástupce za rabína, jehož něco zašlo ve výkonu jeho úřadu. 
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Trvá-li překážka déle šesti měsíců, zástupce prokaž všeobecné vzdělání pro 
rabinát dle § 11 žádané. 

§ 15 

Že rabín nebo jeho zástupce byl ustanoven, představenstvo má vyhlásiti 
pokaždé v náboženské obci. 

§ 16 

Služební poměr obecních zřízenců upraven buď ve stanovách, při čemž toho 
buď šetřeno, aby rabínové ustanovováni byli na delší čas a chráněni proti 
nedůvodnému propuštění. 

§ 17 

Výkony, podle ustanovení obecného zákoníka občanského svěřené rabínům 
nebo náboženským učitelům v příčině ohlašování manželství, v příčině sňatků, 
rozvodu od stolu a lože a rozloučení (§§ 126-133), mohou předsevzaty býti 
toliko rabínem podle § 12 tohoto zákona ustanoveným nebo za uprázdnění 
rabinátu aneb za zaneprázdnění rabína zástupcem jeho (§§ 13 a 14). 

Je-li ustanoveno v téže obci náboženské několik rabínů, může každý z nich 
platně předsevzíti řečené výkony. Obmezení v této příčině náboženskou obcí 
učiněná jsou bezúčinná pro státní obor. 

Až do času, kdy vymezení obvodů obcí náboženských nabude právní moci (§ 
4), oprávnění k výkonu funkcí v odstavci 1. tohoto paragrafu dotčených 
posuzováno buď dle ustanovení dosud platných. 

§ 18 

Úřední moci, příslušející náboženským zřízencům a jiným orgánům náboženské 
obce, užíváno býti smí toliko proti příslušníkům israelitské náboženské 
společnosti, nikdy pak k tomu účelu, aby zamezeno bylo poslouchání zákonů a 
úředních nařízení nebo volné vykonávání práv občanů státních. 

Ze vniterného donucování nesmí vůbec užíváno býti při výkonu úřední moci. 

§ 19  

Dávky pro israelitské náboženské účely, zejména platy a poplatky, ukládány 
býti mohou jen způsobem ve stanovách určeným a ne nad nejvyšší výměru tam 
stanovenou. 
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Státní úřad schvaluje příslušná ustanovení stanov (§ 28, č. 7), prohlédati má k 
veřejným zájmům a zvláště ku požadavkům státní správy finanční. 

Ostatně státní úřad jakmile shledá, že by další trvání dávek bylo na újmu 
státnímu zájmu, jest oprávněn, odvolati schválení příslušných statutárních 
předpisů, a obec náboženská v této případnosti budiž vyzvána, aby navrhla 
změnu svých stanov. 

Opatření posléz dotčené nabude moci koncem správního roku, nebude-li 
ustanovena pozdější lhůta.  

§ 20 

Pokud by prokázáno bylo v jednotlivých případnostech, že k uhrazení 
nezbytného mimořádného nákladu nestačí dávky v § 19 dotčené a jiné 
prostředky po ruce jsoucí, státní správa může povoliti po dobu mimořádné 
potřeby výměru dávek, převyšující statutární výši maximální. 

§ 21 

Nezákonný nebo stanovám se příčící postup při rozepisování nebo při vybírání 
náboženských dávek trestán buď státními úřady (§ 30); v trestním nálezu buď 
požadována také náhrada, jež vinníka stihnouti má. 

§ 22  

Pro vymáhání dávek stanovami uložených propůjčuje se politická exekuce. 

§ 23 

Změní-li kdo své řádné bydliště a tím spolu i svou příslušnost obecní, počíná se 
jeho příspěvková povinnost naproti náboženské obci nového bydliště nejblíže 
příštím správním rokem, kdežto příspěvky za běžný správní rok odvésti má 
náboženské obci svého dřívějšího bydliště. 

Příspěvková povinnost proti obci posléz dotčené trvá však dále, jestliže ten, 
jehož se to týče, nejméně jeden měsíc před uplynutím správního roku opominul 
ohlásiti změnu bydliště představenstvu této obce.  

§ 24 

Ústavy určené pro israelitické náboženské účely, avšak nevydržované obcí 
náboženskou, jakož i nadace ryze náboženské povahy jsou podrobeny dozoru 
náboženské obce, bez újmy státního vlivu v zákonech založeného. 

Obec náboženská koná tento dozor orgány ve stanovách k tomu povolanými. 
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§ 25 

Volnému osvědčování náboženského přesvědčení, zejména také v rituálním 
vztahu, nesmí býti činěna překážka. 

Každá obec jest povinna dle § 1 vydržovati modlitebnu nebo podle velikosti 
obce i více modliteben. Při zřizování a vydržování jich buď co možná zřetel brán 
k rozličným formám ritu v obci obvyklým. 

Zřizování a trvání soukromých modliteben, jakož svolávání schůzek k 
bohoslužebným a ritualním cvičením jest závislé na svolení obce náboženské, 
jejímuž dozoru schůzky tyto také jsou podrobeny. 

Stanovy obsahovati mají podrobná ustanovení o tom, pod kterými podmínkami 
přivoleno býti má ke zřízení soukromých modliteben, jakož i ke svolávání 
schůzek pro bohoslužebná a ritualná cvičení, v kterých případnostech a v 
kterém rozsahu náboženská obec poskytne soukromým modlitebnám podpory 
a jakým způsobem dozorčí právo obci příslušející má býti vykonáváno. 

Ustanovení tato netýkají se domácích náboženských cvičení.  

§ 26 

Dozorčí právo, náboženské obci dle §§ 24 a 25 příslušející, vztahuje se také ke 
spolkům, které věnují svou činnost účelům tam jmenovaným. 

§ 27  

Státní úřad má právo zapověděti shromáždění k náboženským účelům z ohledů 
veřejných. 

§ 28 

V mezích tímto zákonem vytčených upraveno buď stanovami zřízení a 
působnost náboženské obce. 

Stanovy obsahujte každou měrou tyto věci: 

1.   Určení místních hranic obecního obvodu a sídlo obecního představenstva; 

2.   z koho se skládá, jakým způsobem se zřizuje představenstvo a jak dlouho 
trvá jeho úřadování, jakož i ostatní organisaci náboženské obce (§ 9), pak 
vymezení působnosti příslušných orgánů, zvláště co se týče práva 
osvědčovati právní jednání za náboženskou obec; 

3.   jakým způsobem ustanovuje se rabín, vymezení jeho práv a povinností a 
jestliže by ustanoveno bylo několik rabínů v náboženské obci, vymezení 
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okresů jich působnosti; rovněž i způsob, kterak ustanovují se ostatní zřízenci, 
jich práva a povinnosti (§ 16); 

4.   práva a povinnosti obecních příslušníků a přidělenců (§ 6), zejména 
ustanovení o volebních právech; 

5.   kterak obstarává, řídí a bezprostředně dohlédá se k vyučování náboženství; 

6.   ustanovení o soukromých modlitebnách a o společných pobožnostech (§§ 
25, 26); 

7.   kterak opatřují se peníze potřebné k hospodářským potřebám náboženské 
obce, při čemž přesně uvedeny buďte uložené dávky a ustanovena buď 
maximální jejich výše (§ 19), jakož i způsob rozvrhu; 

8.   předpisy, jak vyřizují se spory z obecního svazku vzniklé; 

9.   řízení při změně stanov.  

§ 29 

Ku platnosti stanov, jakož i ku každé jich změně třeba je státního schválení. 

Pro obce, které podle § 3 tohoto zákona nově budou zřízeny nebo jichž obvod 
se změní, vydána buďte nařizovacím způsobem prozatímná nařízení o tom, 
kterak zříditi jest náboženské představenstvo a jak obstarávány býti mají obecní 
záležitosti, vztažmo učiněna buďte dočasná opatření změnou obvodu 
podmíněná; spolu buď ustanovena lhůta, ve které představenstvo předložiti má 
návrh stanov státnímu úřadu ke schválení. 

Rovněž ostatní náboženské obce ve lhůtě nařizovacím způsobem ustanovené 
sepsati mají své stanovy, nebo své dosavadní stanovy upraviti dle předpisů 
tohoto zákona a vyžádati si státního schválení. 

Budoucně zároveň s návrhem na zřízení náboženské obce (§ 7) předkládán 
buď také návrh stanov. 

§ 30 

Státní úřad má bdíti, aby orgánové náboženských obcí nepřekračovali oboru 
své působnosti a plnili zákonné předpisy, jakož i nařízení státních úřadů na 
zákonném podkladě vydaná. 

Úřadové k tomu konci mohou zrušiti zákonům nebo stanovám příčící se 
usnesení neb opatření orgánů obcí náboženských, rozpustiti příslušné 
zastupitelské sbory, dále ukládati peněžité pokuty majetkovým poměrům 
přiměřené, jako užívati jinak zákonně dovolených prostředků donucovacích.  
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§ 31  

Státní úřad má dále právo, sesaditi členy obecního představenstva, jakož i 
náboženské zřízence, jichž úřadování ohrožuje veřejný pořádek. 

Sesazení s úřadu budiž každou měrou nařízeno, jestliže některý z dotčených 
funkcionářů pozbude rakouského státního občanství, uznán bude vinným 
zločinných nebo takových trestných činů, které vznikají ze ziskuchtivosti, urážejí 
mravnost, nebo vzbuzují veřejné pohoršení. 

Sesazení z úřadu podle předchozích ustanovení nařízené má v zápětí zánik 
služební smlouvy ustanovovací; příslušný funkcionář, bez újmy zákonných 
následků s trestním odsouzením spojených, jest neschopen po tři léta zastávati 
některý úřad v náboženské obci. 

§ 32 

Úřad naříditi má ihned nové volby, následkem opatření v § 30 a 31 dotčených 
potřebné, a pokud jde o nové zřízení představenstva, učiniti vhodná opatření, 
aby zatím obstarávány byly obyčejné správní výkony.  

§ 33 

Nařizovacím způsobem bude ustanoveno, kteří úřadové vykonávati budou 
práva příslušející dle tohoto zákona státní správě.  

§ 34 

Zákon tento netýče se užívání a správy společných fondů a ústavů zřízených 
pro israelity v jednotlivých zemích. 

§ 35 

Zákon tento nabývá moci dnem vyhlašovacím. Téhož dne pozbývají moci 
všechny zákony a nařízení s jeho předpisy se nesrovnávající. 

Předpisy o vedení rodných, manželských a úmrtních rejstříků nejsou dotčeny 
tímto zákonem. 

§ 36 

Mému ministrovi věcí duchovních a vyučování a Mým ministrům věcí vnitrných 
a práv jest uloženo, aby tento zákon uvedli ve skutek. 
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