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Úvod
Volbou tématu diplomové práce Právní formy politické perzekuce v Československé
republice (ČSR) v období komunistické totality se hlásím k myšlence amerického
filozofa George Santayany, že ti, kdo neznají minulost, jsou odsouzení k jejímu
opakování1. Zastávám názor, že i díky poznání právních forem, kterými bylo v období
komunistické totality v Československé republice, tedy v období let 1948 až 1960,
možné prostřednictvím objektivního práva a jeho aplikace (případně jeho obcházením
či přímo porušováním) perzekuovat skutečné i potenciální odpůrce totalitního režimu,
může dnešní

veřejnost

prostřednictvím

kontroly veřejné správy

a ochrany

demokratického právního řádu zabránit tomu, aby se podobné zneužití moci kdykoliv
v budoucnu opakovalo. Přál bych si, aby tato diplomová práce k tomuto nikdy
nekončícímu úsilí přispěla.
Od nepaměti dochází ke snahám o vymazání či zásadní pozměnění historické
paměti lidstva2. Ani dnešní doba není v tomto ohledu výjimkou. Na historické události
samozřejmě existuje mnoho odlišných pohledů, které vyzdvihují nebo naopak opomíjejí
jejich podstatné aspekty podle toho, jak to danému národu, ideologii či například
náboženství vyhovuje v rámci jejich raison d'être. Tento přístup k minulosti
je z pohledu daných partikulárních skupin do určité míry pochopitelný, o to více
by však měli nezávislí a k historii poctivě přistupující badatelé, mezi které se chce autor
této diplomové práce zařadit, usilovat o poskytnutí co možná nejobjektivnějších zpráv
o dobách minulých a bránit nikdy nekončící snaze o jejich přepisování. Největším
nepřítelem této ušlechtilé snahy jsou přitom ti, kteří nevyhovující části dějin lidstva
nejen opomíjejí, ale rovněž bagatelizují či přímo usilují o to, aby historické důkazy
zmizely z povrchu zemského. Není třeba v tomto kontextu zevrubně popisovat
například zpochybňování holocaustu či zločinů nacistických a fašistických režimů, které
je dodnes naštěstí doménou pouze okrajových částí společnosti, v čemž nemalou roli
hraje skutečnost, že ve věci těch nejzávažnějších zločinů proběhly soudní procesy,
kde byla příslušná fakta spolehlivě a před očima světové veřejnosti prokázána

1

SANTAYANA, G., The Life Of Reason 1906, s. 284.

2

Příkladem z dávné minulosti budiž například zničení alexandrijské knihovny roku 391 n. l.
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a ověřena3. Není třeba popisovat ani snahy některých náboženských extremistických
skupin, které přistupují k likvidaci hmatatelných historických památek, jako jsme tomu
byli svědky během vlády hnutí Taliban v Afghánistánu4 či v současné době v případě
syrské občanské války5. Ve stínu těchto barbarských a celým světem jednomyslně
odsuzovaných činů totiž probíhá systematická, organizovaná a tudíž daleko
nebezpečnější a zákeřnější činnost směřující k přepisování dějin, tedy snaha
o relativizaci či přímo zpochybnění politických perzekucí doprovázejících existenci
Svazu sovětských socialistických republik (SSSR), přímo řízená současným vedením
Ruské federace6. Vzhledem k tematickému zaměření této diplomové práce, která
se věnuje problematice právních forem politické perzekuce v kontextu komunistické
totality v jednom ze satelitních států SSSR, je na místě se u této systematické snahy
nahradit historickou paměť lidstva zastavit.
Oproti době bezprostředně následující po rozpadu Sovětského svazu
a následujícímu období, které bylo provázeno určitou demokratizací největší a zdaleka
nejsilnější postsovětské republiky a zaujetím poměrně kritického náhledu na sovětskou
minulost7, dochází od nástupu prezidenta Vladimira Putina8 po roce 2000 k relativizaci
či přímo k popírání politických perzekucí v období let 1917-19919. Komplexní analýza
této systematické kampaně by vydala na samostatnou a rozhodně rozsáhlou práci,
na tomto místě proto stojí za zmínku alespoň některé její projevy. Například v květnu
roku 2009 tehdejší prezident Ruské federace Dmitrij Medvěděv10 vytvořil historickou
3

Například takzvaný Norimberský proces (Proces s hlavními válečnými zločinci) v letech 1945 až 1945

a takzvané následné procesy (Procesy s válečnými zajatci před norimberskými vojenskými tribunály),
probíhající v letech 1946 až 1949. Obdobné procesy probíhaly po druhé světové válce v Japonsku.
4

RASHID, A., After 1,700 years, Buddhas fall to Taliban dynamite.

5

ENSOR, J., Palmyra ruins 'cannot be saved', says UN expert.

6

PRUS, J., Russia’s Use of History as a Political Weapon, s. 2.

7

Například od roku 1991 je ve všech postsovětských republikách s výjimkou Ukrajiny (která obdobný

svátek slaví třetí sobotu v květnu) oslavován 30. říjen jako Den památky obětí politických represí. PRUS,
J., Russia’s Use of History as a Political Weapon, s. 6.
8

Vladimir Vladimirovič Putin (nar. 1952), prezident Ruské federace v letech 2000-2008 a znovu od roku

2012. V letech 1999-2000 a znovu v letech 2008-2012 předseda vlády Ruské federace.
9

PRUS, J., Russia’s Use of History as a Political Weapon, s. 1.

10

Dmitrij Anatoljevič Medveděv (nar. 1965), prezident Ruské federace v letech 2008-2012. Od roku

2012 předsedou vlády Ruské federace.
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komisi zaměřenou na boj proti falzifikaci historie (sic!), jež by mohla „poškodit ruské
zájmy“11. Činnost této komise a související legislativní návrhy, zaměřené ve skutečnosti
proti hlasům zpochybňujícím jednoznačně pozitivní působení sovětského vlivu
na ostatní země bývalého východního bloku, se setkala s protesty napříč těmito zeměmi,
zejména pak v případě pobaltských zemí a Polska, jejichž historická zkušenost
se Sovětským svazem je obzvláště krvavá12. Nová učebnice ruských dějin, která
nedávno vznikla na podnět ruského prezidenta Vladimira Putina, zase zásadním
způsobem zlehčuje politickou perzekuci v období stalinské diktatury, samotného Josifa
Vissarionoviče Stalina13 velebí a například lidské oběti hladomoru a nucené
kolektivizace, tedy politické perzekuce vůči domnělým či skutečným nepřátelům
bolševického režimu zejména na sovětské Ukrajině, vykresluje jako nevyhnutelnou
cenu za sovětskou modernizaci14. Jsou též zavírána muzea, připomínající tehdejší
represi v táborech nucených prací, takzvaných gulazích15. Významnou úlohu v tomto
úsilí sehrává i probíhající informační válka, která se zintenzivnila v souvislosti
s konfliktem na východní Ukrajině od roku 2014 a která se vyznačuje cíleným
a systematickým šířením dezinformací prostřednictvím agentury Rossija Segodňja,
zahrnující státní tiskovou kancelář RIA Novosti, státní televizi RT (Russia Today)
a rovněž agenturu Sputnik16. Tato média „fungují na jiném základě, než bylo obvyklé
v době Sovětského svazu. Tehdy se Kreml v mnoha případech snažil přesvědčit svět
o pravdě své ideologie – nyní ruským vládcům stačí, že je informační prostor zahlcován
nejrůznějšími teoriemi, včetně těch spikleneckých.“17 Dokladem toho, že se tato cílená
kampaň týká i temného období dějin komunistické totality v naší zemi (byť
ne sledovaného období této diplomové práce), je například odvysílání kontroverzního

11

OSBORN, A., Medvedev Creates History Commission.

12

BLOMFIELD, A., Russia threatens to bar Europeans who deny Red Army 'liberated' them.

13

Josif Vissarionovič Stalin (1878-1953), generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu

(KSSS) v letech 1922-1952 a předseda Rady ministrů SSSR 1947-1953.
14

RYZHKOV, V., Putin's Distorted History.

15

OLIPHANT, R., Russia's only gulag museum faces closure.

16

SOUKUP, O., Propaganda jako proud dezinformací, s. 4.

17

SOUKUP, O., Propaganda jako proud dezinformací, tamtéž.
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pořadu o okupaci Československé socialistické republiky vojsky Varšavské smlouvy18
v srpnu roku 1968, kde se například tvrdí, že se v Československu připravoval
ozbrojený převrat19.
Důvody pro toto masivní ohýbání dějin popisuje Michael Romancov: "Putin se
totiž ve snaze 'vydestilovat silnou národní ideu' noří stále hlouběji do majestátní ruské
historie, nepočítá však s tím, že v jeho podání jsou ruské dějiny tak monumentálně
pokřivené, že s realitou nemají vůbec nic společného."20 Hlavní motivací současného
moskevského vedení je tudíž posílení národního vědomí v ruské veřejnosti, čemuž
logicky nevyhovují důkazy o pošlapávání lidských práv v samotném Sovětském svazu
i v zemích bývalého východního bloku.
Aniž bychom se měli v tuto chvíli bezprostředně obávat o demokratický právní
řád v České republice, je nesporným faktem, že jsme součástí výše uvedené informační
války a existují zde i v zahraničí vlivové skupiny, které usilují o relativizaci,
bagatelizaci či o úplné popření dění v období komunistické totality v Československé
a později Československé socialistické republice. Hrozí nebezpečí, že v budoucnu
budou například ústavní mantinely stanovené ústavními zákony z tohoto období
vykládány prostřednictvím doslovného výkladu jednotlivých norem v nich obsažených
a z této pozice bude docházet k zlehčování tohoto období a popírání politické
perzekuce.
Cílem této diplomové práce je tudíž nejen předcházet opakování perzekuční
činnosti státu vůči jednotlivcům a skupinám občanů, ale rovněž zabránit, aby se na doby
minulé zapomnělo, ať už by se tak mělo stát pouze kvůli nezájmu veřejnosti, nebo
cílenou činností skupin, kterým dějiny tak, jak probíhaly, jednoduše nevyhovují.
Zkoumání právních forem politické perzekuce v ČSR v období komunistické
totality vyžaduje nejen hlubší znalost tohoto dějinného období a souvislostí, ale také
schopnost správně chápat význam právních předpisů přijímaných v tomto období
a věnovat se rovněž způsobům, kterými pozitivní právo bylo či naopak nebylo

18

Okupace ČSSR proběhla v noci z 20. na 21. 8. 1968 a účastnila se jí vojska Svazu sovětských

socialistických republik, Německé demokratické republiky, Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové
republiky a Polské lidové republiky.
19

ČESKÁ TELEVIZE, Už zase šlo o přátelskou pomoc.

20

ROMANCOV, M., Naší největší výhodou proti Putinovi je znalost ruských dějin.
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v sledovaném období aplikováno. Autor této diplomové práce si neklade za cíl podat
úplný a vyčerpávající výčet právních forem politické perzekuce, neboť nelze
s konečnou platností obsáhnout všechny případy, kdy tvorbou a aplikací právních
norem docházelo k nespravedlivému útlaku jednotlivců a skupin pro jejich domnělé
či skutečné negativní postoje ke komunistickému totalitnímu režimu.
Pro potřeby této diplomové práce je nutné již v jejím úvodu stanovit hypotézy:
1. Právní formy politické perzekuce byly v právním řádu Československé
republiky obsaženy již před nástupem komunistického totalitního režimu v roce
1948.
2. Před právními formami politické perzekuce v Československé republice
v období komunistické totality (1948-1960) nebylo, bez ohledu na míru aktivity
ve veřejném životě a příslušnost k některé politické, sociální či náboženské
skupině obyvatelstva, úniku.
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1. Teoretická část diplomové práce
1.1.

Sledované období diplomové práce

Tato diplomová práce má za cíl popsat právní formy politické perzekuce
v Československé republice (ČSR) v období komunistické totality v období let 1948
až 1960. Ohraničení sledovaného období je dáno dvěma hledisky: existencí státního
útvaru nesoucího tento název a existencí stavu, který můžeme nazvat totalitně
komunistickým.
O státoprávním útvaru zvaném Československá republika (ČSR) hovoříme
od účinnosti zákona č. 37/1918 Sb. ze dne 13. 11. 1918, o prozatímní ústavě. Přijatou
úpravou došlo k zavedení republikánské formy vlády, z hlediska ústavního práva
se vzniklý státoprávní útvar přiblížil k parlamentní formě republiky21. Formálně došlo
k zakotvení názvu Československá republika (též republika Československá, zkratka
ČSR) počínaje účinností zákona, jímž se uvozuje Ústavní listina Československé
republiky ze dne 29. 2. 1920, vyhlášeného pod č. 121/1920 Sb. z. a n. dne 6. 3. 192022.
Státoprávní útvar nesl název Československá republika i v době druhé světové války,
kdy z hlediska kontinuity, právně opřené o ústavní dekret prezidenta republiky
č. 2/1940 Úř. věst. čsl. ze dne 15. 10. 1940, o prozatímním výkonu moci zákonodárné,
Československá republika i nadále existovala na straně takzvané protihitlerovské
koalice23. Název přetrval i ústavněprávní vývoj po druhé světové válce, teprve
až okamžikem účinnosti ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ze dne 11. 7. 1960, Ústava
Československé socialistické republiky, byl název státoprávního útvaru změněn
na Československou socialistickou republiku (ČSSR).

21
22

VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., a KNOLL, V., České právní dějiny, s. 302.
Pro účely této diplomové práce bude autor užívat výhradně název „Československá republika“

a zkratku ČSR. Tuto zkratku nelze zaměňovat se zkráceným názvem pro Českou socialistickou republiku,
jež na základě ústavního zákona č. 143/1968 Sb. ze dne 27. 10. 1968, o československé federaci,
existovala jako jeden ze dvou členských států československé federace od 1. 1. 1969 do 5. 3. 1990,
kdy byla počínaje 6. 3. 1990 přejmenována na základě ústavního zákona č. 53/1990 Sb. ze dne 6. 3. 1990,
o změně názvu České socialistické republiky, na Českou republiku.
23

VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., a KNOLL, V., České právní dějiny, s. 376.
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Z výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k prvnímu uvedenému hledisku musí
být sledované období vymezeno tak, že tento časový úsek končí 10. 7. 1960, tj. koncem
posledního dne existence Československé republiky ve smyslu názvu státoprávního
útvaru.
O komunistické totalitě v kontextu Československé republiky hovoříme ode dne
25. 2. 1948. Nelze samozřejmě použitím argumentace a contrario dojít k závěru,
že období předcházející okamžiku počátku komunistické totality bylo jejích prvků
včetně případů politické perzekuce zcela prosto, což je popsáno v následujících
kapitolách věnujících se právě období let 1945-1948. Při hledání pevně stanovené
hranice, od níž o existenci komunistické totality není z hlediska všeobecně přijímaného
názoru pochyb, autor diplomové práce vychází z nejvýznamnějších právních předpisů,
které se věnují právním aspektům období komunistické totality.
Předně je to dvojice právních předpisů, kterými zákonodárci ve snaze zmírnit
křivdy přistoupili k rehabilitaci obětí právních forem politických perzekucí v období
komunistické totality. Jedná se o zákony č. 119/1990 Sb. ze dne 23. 4. 1990, o soudní
rehabilitaci, a č. 87/1991 Sb. ze dne 21. 2. 1991, o mimosoudní rehabilitaci. Oba tyto
předpisy stanovují rozhodné období od 25. 2. 1948. Stejně tak činí zákon
č. 229/1991 Sb. ze dne 21. 5. 1991, o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku. V § 2 odst. 1 zákona č. 198/1993 Sb. ze dne 9. 7. 1993,
o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, se počáteční hranice
stanoví jako počátek období, v němž rozhodoval režim založený na komunistické
ideologii. Tato hranice je zákonem stanovena též na 25. 2. 1948. Stejnou hranici stanoví
například i zákon č. 181/2007 Sb. ze dne 8. 6. 2007, o Ústavu pro studium totalitních
režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.
Poněkud odlišný přístup zvolil zákonodárce v případě zákona č. 480/1991 Sb.
ze dne 13. 11. 1991, o době nesvobody. Tento zákon, mající v souhrnu pouze dva
paragrafy, v § 1 stanoví, že „v letech 1948 až 1989 komunistický režim porušoval lidská
práva i své vlastní zákony.“ Vzhledem k tomu, že koncepci sledovaného období dle
výše uvedených právních předpisů zákon o době nesvobody nikterak nezpochybňuje,
uvádí jej autor této diplomové práce pouze proto, aby se k němu ještě jednou
v následujícím textu vrátil.
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S ohledem na výše uvedené proto bude sledovaným obdobím této diplomové
práce úsek dějin od 25. 2. 1948 do 10. 7. 1960, tedy úsek, v němž lze v kontextu
existence Československé republiky hovořit o období komunistické totality.

1.2.

Definice pojmu politická perzekuce

Pro potřeby této diplomové práce je vedle stanovení sledovaného období základním
úkolem definovat politickou perzekuci, jejíž právní formy je třeba v rámci období
komunistické totality v Československu popsat a analyzovat.
Politickou perzekuci nelze ztotožňovat s perzekucí jako takovou, která
představuje pojem širší a obecnější. Scott Rempell, spolupracující profesor South Texas
College of Law, se pojmem perzekuce, v angličtině persecution, pocházejícím
z latinského slovesa persequor (sledovat, pronásledovat), zabývá v kontextu
problematiky uprchlictví a tento pojem definuje jako nelegitimní způsobení dostatečně
závažné újmy24. Pojmovými znaky perzekuce je tedy dle této definice nelegitimnost
a újma, jejíž závažnost přesahuje újmu způsobenou jinak legitimním zacházením25.
Je však významné podotknout, že Rempell současně a zcela v souladu s názorem autora
této diplomové práce prohlašuje, že žádná definice perzekuce nemůže dost dobře
postihnout všechny možné způsoby její realizace, což vysvětluje poukazem na smutnou
skutečnost, že lidé odjakživa projevují nesmírnou invenci ve schopnosti nalézat nové
způsoby, jak působit útrapy ostatním lidským bytostem26.
Pojmem perzekuce se v kontextu komunistické totality v Československu
zabývá zákon č. 198/1993 Sb. ze dne 9. 7. 1993, o protiprávnosti komunistického
režimu a o odporu proti němu. V § 1 odst. 1 písm. a) předmětného předpisu se stanoví,
že "komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, upíral občanům jakoukoliv
možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci
ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali
za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich
rodinám a blízkým". Týž právní předpis v § 1 odst. 1 písm. b) stanoví, že komunistický
režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, také "systematicky a trvale porušoval lidská
24

REMPELL, S., Defining Persecution, s. 343.

25

REMPELL, S., Defining Persecution, tamtéž.

26

REMPELL, S., Defining Persecution, s. 286.
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práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální
a náboženské skupiny občanů." V písm. c) téhož odstavce a paragrafu zákona
se stanoví, že komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, "porušoval základní
zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony
a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad
zákon," v písm. e) se stanoví, že "pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny,
umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se
na zločinech a perzekucích podíleli."
Pojmové znaky perzekuce dle Rempella jsou tedy v případě komunistického
režimu v Československu splněny. Nelegitimnost je obsažena v § 2 odst. 1 předmětného
právního předpisu, který pro důvody obsažené v § 1 zákona prohlašuje režim založený
na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů
v Československu od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989, za zločinný, nelegitimní
a za zavrženíhodný.
Druhý pojmový znak, tedy újma, jejíž závažnost je vyšší, než újma způsobená
legitimním zacházením, je též splněna. Předmětný právní předpis se vypořádává
s problematikou způsobené újmy v § 1 odst. 1 písm. d), kde stanoví, že komunistický
režim a ti, kteří jej aktivně prosazovali, používal k perzekuci občanů všech mocenských
nástrojů, přičemž mezi tyto nástroje zákon demonstrativně zahrnuje popravy, vraždy
a žalářování ve věznicích a táborech nucených prací, používání brutálních metod včetně
fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám při vyšetřování
a v době žalářování (trestněprávní formy politické perzekuce), svévolné zbavování
majetku a porušování vlastnických práv (majetkové právní formy politické perzekuce),
znemožnění výkonu zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo
odborného vzdělání (ekonomické právní formy politické perzekuce, pracovněprávní
formy politické perzekuce a perzekuce v oblasti sociálního zabezpečení), zabraňování
svobodnému vycestování do zahraničí a návratu zpět, povolávání k výkonu vojenské
služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou
dobu (administrativní právní formy politické perzekuce). Jelikož jde o výčet
demonstrativní, nepřekrývá se plně s právními formami politické perzekuce popsanými
v dalších částech této diplomové práce. Již z tohoto výčtu je však zřejmé, že takové
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způsoby zacházení s jednotlivci a skupinami lze charakterizovat jako působení závažné
újmy dalece přesahující újmu působenou legitimním zacházením.
Samotný pojem politické perzekuce je nutné vykládat v užším významu. Nikoliv
každá perzekuce, vykonávána komunistickým režimem v období totality, byla totiž
perzekucí politickou. Blíže se tomuto tématu věnuje Ústavní soud ve svém nálezu
ze dne 3. 6. 2003, sp. zn. II. ÚS 515/01, jež se týkal ústavní stížnosti ve věci zákona
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, č. 229/1991 Sb.
ze dne 21. 5. 1991, kde Ústavní soud dovodil, že "pojem 'politické perzekuce' má
v důsledku přívlastku 'politická' relativní obsah, který je třeba v textu zákona o půdě
jednoznačně upřesnit.“ Ústavní soud v předmětném nálezu stanovil dva důvody
politické perzekuce, založené na dikci ustanovení § 1 a § 3 zákona č. 198/1993 Sb.,
kdy se o politické perzekuci hovoří jednak v případě pronásledování dotyčné oběti
pro příslušnost k určité politické, sociální nebo náboženské skupině a rovněž v případě
pronásledování dotyčné oběti pro její demokraticky motivované politické a společenské
jednání či postoje.
S odkazem na výše uvedené lze tedy politickou perzekuci definovat jako
nelegitimní způsobení závažné újmy příslušníkům vybraných politických, sociálních
nebo náboženských skupin, případně jedincům pro jejich demokraticky motivované
politické a společenské jednání či postoje. Adresátem politické perzekuce tak mohli být
jedinci a skupiny nejen pro jejich skutečné činy, ale rovněž i pro jejich samotnou
existenci.

1.3.

Význam politické perzekuce v komunistické právní nauce

Jelikož v rámci této diplomové práce bude autor práce popisovat právní formy politické
perzekuce v předmětném období, je nutné se vypořádat ještě s jedním problémem.
Právními formami autor rozumí právní akty, kterými byly realizovány mocenské
nástroje komunistického režimu ve věci politické perzekuce. Je proto nutné politickou
perzekuci zasadit do kontextu komunistické právní teorie a v širším smyslu filozofie,
k níž se komunistický režim v Československu hlásil.
Ideologická východiska politické perzekuce ze strany komunistického režimu,
který se v Československu po únoru roku 1948 etabloval, vycházejí ze základních
myšlenek zásadních postav komunistické revoluce v Rusku, tedy Vladimira Iljiče
15

Lenina27 a Lva Davidoviče Trockého28, kteří slovy a později v období bolševické
revoluce

a občanské

války i

činy prosazovali

násilí

mj. na takzvaných

vykořisťovatelských třídách a zaváděli diktaturu proletariátu jako prostředek k dosažení
vyššího společenského stupně29.
Komunistický

režim

v ospravedlnění

politické

perzekuce

vycházel

z marxisticko-leninské teorie materialistického pojetí dějin a principu takzvané
třídnosti. Dějiny považují ideologové komunistického hnutí za přírodně historický
proces, kterému jsou vlastní určité zákonitosti, proces, který je nezávislý na vědomí
lidstva, byť se utváří v důsledku lidské činnosti30. "Jakákoliv představa společnosti
vychází ze sémantiky jednotného řádu, který je omezen třídní stratifikací, partikulárními
zájmy a mocenskou hierarchií. Vykoupení přichází v okamžiku, kdy se určitá sociální
třída rozhodne nasednout na revoluční 'lokomotivu dějin' a stát se vykonavatelem
historického pokroku, v němž lidstvo ničí starý řád, buduje namísto něho nový, a tak
dospívá ke svému eschatologickému naplnění."31
V rámci původní teorie historického materialismu dochází v dějinách dle Marxe
zákonitě k okamžiku, kdy se dělnická třída emancipuje a, vedena komunistickým
hnutím, odstraňuje prostřednictvím revoluce stávající řád32. "Namísto antagonistických
tříd bojujících o moc proletáři prosadí krátkodobou diktaturu, jejímž hlavním účelem
je přechod k beztřídní společnosti."33 Tato fáze je z hlediska marxismu-leninismu
specifická, v rámci ní totiž platí jakási odlišná, revoluční morálka, která popírá odvěké
zásady mezilidského soužití a pravidel34. V tuto chvíli měl podle utopistické

27

Vladimír Iljič Lenin (1870-1924), předseda Rady lidových komisařů SSSR (1922-1924), předseda

Rady lidových komisařů Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFSR) (1917-1924), člen
Politbyra Všeruské komunistické strany bolševiků (VKSB) (1917-1924).
28

Lev Davidovič Trockij (1879-1940), lidový komisař SSSR pro vojenství a námořnictvo (1922-1926),

lidový komisař RSFSR pro vojenství a námořnictvo (1918-1922), lidový komisař RSFSR pro zahraniční
věci (1917-1918), člen Politbyra VKSB (1917-1926).
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VEBER, V., O rehabilitacích a o tom, co s nimi souvisí, s. 11-12.
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BRYCHNÁČ, V., Marxisticko-leninská filozofie, s. 135.
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PŘIBÁŇ, J, Na stráži jednoty světa: marxismus a právní teorie, s. 46.
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socialistické právní teorie nastoupit proces odumírání státu, přičemž s ním měl odumřít i
buržoazní systém práva, ústavnosti a zákonnosti, jenž byl dle komunistické ideologie
pouhou zástěrkou pro vykořisťování a vůlí buržoazní třídy povýšenou na zákon35.
Rozhodné odmítnutí systému carské zákonnosti v době bolševické revoluce
a následné občanské války na území budoucího SSSR bylo s ohledem na potřebu
násilím mobilizovat masy jistě v daném čase vhodným a efektivním nástrojem, který
navíc, jak je uvedeno výše, měl oporu v teoretických základech komunistického
totalitního režimu v SSSR. Perzekuční činnost komunistického totalitního režimu
se zakládala na dekretální činnosti, prostřednictvím které došlo mj. ke zrušení
dosavadních justičních institucí, k zavedení laických místních soudů a k zneplatnění
všech dosavadních zákonů, pokud odporovaly dekretům Všeruského ústředního
výkonného výboru či bolševickému programu (dekret z 5. 12. 1917)36. Dále byl
dekretem zaveden takzvaný rudý teror, tedy masivní perzekuční činnost namířená proti
skutečným či domnělým odpůrcům komunistického režimu (dekret z 5. 9. 1918)37.
Rozmetávání starého řádu včetně toho právního a proměny zákonů v daleko elastičtější
politiky (například trestní politika místo trestních zákonů atp.), to vše mělo
předznamenat předpokládané odumření práva38.
K naplnění této utopistické teorie z mnoha důvodů nedošlo, byť snahu
o zjednodušení práva a jeho zpřístupnění masám lze sledovat po celé období vývoje
komunistické právní vědy39. Tento faktor mimochodem sehrává v koncipování právních
forem politické perzekuce významnou roli, a to i v kontextu ČSR a sledovaného období
této diplomové práce.
Je všeobecně známo, že bolševická revoluce v Rusku, ač měla významné
mezinárodní dopady v podobě nepokojů v celé řadě evropských zemí, světovou revoluci
ke zklamání ruských komunistů nezažehla a starý pořádek s definitivní platností
35

KÜHN, Z., Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: analýza příčin

postkomunistické právní krize, s. 24.
36
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HRČKA, D., Idea odumírání práva v teorii Jevgenije Pašukanise, s. 8-9.
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nesmetla. Totalitní komunistická moc v Rusku záhy zjistila, že nelze právo zcela zrušit
a současně udržovat diktaturu proletariátu40. Východiskem z této situace, kterou Marx
nepředpokládal, bylo podle Lenina nejprve inkorporování soukromého práva do práva
veřejného ještě v rámci revoluční fáze přerodu společnosti a následné postupné
odumírání práva41.
Po celá dvacátá léta se vedly na půdě sovětských právních teoretiků diskuse
na téma cest, jakými by právo mělo odumřít a čím a jak by mělo být nahrazeno42,
až došlo k jakémusi odumření veškerých naději na naplnění této teorie v polovině
třicátých let, spolu s tím, jak se sovětská právní věda pod sílícím vlivem Andreje
Vyšinského43 postupně odvrátila od revidovaných, ale stále radikálních a odumírání
práva podporujících teorií Jevgenije Pašukanise44 a Nikolaje Krylenka45;46. Na právo
bylo stalinskými právními teoretiky v čele s Vyšinským pohlíženo v rámci publikační
činnosti, jež mj. vycházela v časopisu Za socialistickou legalitu, jako na integrální
součást fáze diktatury proletariátu, přičemž obzvláště vehementně byl obhajován
absolutní a fundamentální rozdíl mezi právem buržoazním a právem sovětským, jež
odumírat s ohledem na cíle komunistického vedení země v žádném případě nemělo47.
Vyšinský hleděl na právo v rámci takzvané represivní teorie práva (kterou popsal
například v práci Leninovo a Stalinovo učení o proletářské revoluci a státu48) jako
na legitimní

nástroj

k potírání

skutečných

či

domnělých odpůrců totalitního

49

komunistického režimu . Ostré spory mezi zastánci teorie odumírání práva
40

HRČKA, D., Idea odumírání práva v teorii Jevgenije Pašukanise, s. 10.

41

LUDWIKOWSKI, R. R., Socialist Legal Theory in Post-Pashukanis Era, s. 326.

42

HRČKA, D., Idea odumírání práva v teorii Jevgenije Pašukanise, s. 4-7.

43

Andrej Januarjevič Vyšinskij (1883-1954) byl ministrem zahraničí SSSR (1949-1953), generálním

prokurátorem SSSR (1935-1939) a generálním prokurátorem RSFSR (1931-1934).
44

Jevgenij Bronislavovič Pašukanis (1891-1937) byl sovětský právní teoretik a autor takzvané směnné

teorie práva. Blíže např. HRČKA, D., Idea odumírání práva v teorii Jevgenije Pašukanise.
45

Nikolaj Vasilijevič Krylenko (1885-1938) byl lidovým komisařem SSSR pro oblast justice (1936-1937)

a generálním prokurátorem RSFSR (1929-1931).
46

BEIRNE, P., Revolution in Law: Contributions to the Development of Soviet Legal Theory, 1917-

1938, s. 151.
47

BEIRNE, P., Revolution in Law, tamtéž.

48

VYŠINSKIJ, A., Leninovo a Stalinovo učení o proletářské revoluci a státu.

49

PŘIBÁŇ, J, Na stráži jednoty světa: marxismus a právní teorie, s. 53.

18

a stalinskými právními teoretiky prakticky ustaly poté, co byl 1. 12. 1934 zavražděn
Sergej Kirov50 a na Stalinův příkaz se rozeběhla kola politických perzekucí na základě
nově přijímaných drakonických procedurálních pravidel využívaných k efektivní
realizaci politických perzekucí51. Teorie odumírání práva se tak definitivně "vyčerpala
v okamžiku, kdy se právní formy ukázaly jako výhodný způsob, jak provozovat
a ospravedlňovat stalinský teror."52 Vyšinskij ve své práci Právo sovětského státu
v roce 1948 uvádí, že teorie odumírání státu a práva byla výše uvedenými, byť nikoliv
explicitně zmiňovanými radikálními teoretiky zneužita s cílem oslabit sovětský režim53.
Ve skutečnosti tato teorie stála v cestě politickým perzekucím v stalinském období
komunistické totality v SSSR a svůj historický souboj s represivní teorií práva prohrála.
Represivní

teorie

práva

se

prosadila

vzhledem

k vlivu

sovětského

práva

na československý právní řád po roce 1948 i v Československé republice. V období
po únorové revoluci vládnoucí režim pod vlivem výše uvedeného buduje dogmatický
stalinský právní řád, kterým nové zřízení legitimizuje a s ním rovněž formy brutálního
násilí54. Jeho právní formy jsou předmětem zkoumání této diplomové práce.
Na závěr této kapitoly lze tedy shrnout politickou perzekuci jako nedílnou,
předpokládanou součást budování nové společnosti, ke které se nastoupivší
komunistický režim po sovětském vzoru na počátku sledovaného období a po celou
jeho dobu hlásil. Pronásledování určitých politických, sociálních, náboženských
i dalších skupin osob a jedinců pro jejich demokraticky motivované postoje, tedy
domnělých či skutečných odpůrců režimu, mělo od počátku mít s ohledem na represivní
teorii práva jasný právní rámec, vytvářený právě za tím účelem a s plným vědomím
následků, které bude mít užívání mocenských nástrojů pro adresáty. V tomto ohledu
je na místě dle názoru autora této diplomové práce doplnit toto konstatování
o konfrontaci s ustanovením § 1 již zmiňovaného zákona č. 480/1991 Sb. ze dne

50

Sergej Mironovič Kirov (1886-1934) byl prvním tajemníkem Leningradského městského výboru

komunistické strany (1926-1934).
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13. 11. 1991, o době nesvobody55. Jaká byla praxe obcházení vlastních represivních
předpisů (právních forem politické perzekuce) komunistickým totalitním režimem
v ČSR při realizaci politické perzekuce ve sledovaném období, je též předmětem
sledování.

1.4.

Třídění právních forem politické perzekuce

Pro účely popsání právních forem politické perzekuce je podstatný způsob, jakým
přistoupíme k třídění jednotlivých právních forem a k jejich systematickému řazení.
Z hlediska třídění je klíčový okruh předpisů, které umožňovaly realizaci právních forem
politické perzekuce, případně které byly obcházeny či přímo porušovány.
Autor této diplomové práce se rozhodl roztřídit právní formy politické perzekuce
na trestněprávní, které zároveň systematicky řadí do jejich čela, neboť představovaly
nejzávažnější zásahy do života obětí politických perzekucí prostřednictvím soudního
rozhodnutí v trestních věcech, dále administrativní, jež představovaly zásahy do životů
obětí prostřednictvím různorodé činnosti realizované zejména orgány moci výkonné,
a nakonec právní formy majetkové, jež byly zaměřené na vyloučení skutečných
či domnělých odpůrců režimu z ekonomického života a rovněž na postižení jejich
majetků. Celkem tak jsou popsány v rámci samostatných kapitol tři hlavní oblasti
právních forem politické perzekuce v Československé republice v období komunistické
totality. Toto třídění z pohledu autora této diplomové práce reflektuje, byť ne beze
zbytku, závažnost jednotlivých zásahu komunistické totalitní moci do života
jednotlivce.
Trestněprávní formy politické perzekuce vzhledem k jejich charakteru, jenž
spočívá v soudním výroku o vině a trestu v podobě trestu smrti, trestu odnětí svobody
a dalších trestech významně zasahujících do osobní sféry jednotlivce, lze považovat
za nejzávažnější. Administrativní právní formy politické perzekuce, které zahrnovaly
například i zařazování do nechvalně proslulých Pomocných technických praporů
či do táborů nucené práce na základě výroku mimosoudních orgánů, dále až dodatečně
legalizované řádění akčních výborů či například mimosoudní perzekuci duchovních, lze
považovat v porovnání s trestněprávními formami politické perzekuce v obecné rovině

55

Viz str. 12.
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(nikoliv však jistě ve všech individuálních případech) za lehčí formy politické
perzekuce. Majetkové právní formy politické perzekuce lze s ohledem na závažnost
následků způsobených dvěma dříve uvedenými formami považovat nejlehčí formy, byť
samozřejmě též působily jejich adresátům nezměrné lidské utrpení.
Jednotlivé právní formy politické perzekuce však od sebe není dost dobře možné
důkladně a zcela jasně oddělit. Tak například trestní právní formy politické perzekuce
v rámci trestů, zakotvených v příslušných předpisech trestněprávní hmotné materie,
doplňuji i majetkové právní formy politické perzekuce v podobě obligatorně
ukládaných vedlejších trestů postihující jmění obětí. Dost dobře též nelze oddělit
jednotlivé právní formy politické perzekuce realizované v období bezprostředního
etablování komunistické totalitní moci akčními výbory.
Jak uvádí František Gebauer, jedním z klíčových faktorů pro střídání forem
a stupňů

politické

perzekuce

byly

vedle

momentální

mezinárodní

situace

a psychologického ovzduší na úrovni komunistického vedení především „schopnosti,
politické myšlení, kulturní úroveň a charakterové vlastnosti vykonavatelů perzekuce. 56“
Vzpomeňme na tomto místě na již zmiňované konstatování o lidských bytostech a jejich
invenci. Popsat tedy všechny právní formy politické perzekuce podle názoru autora této
diplomové práce dost dobře nelze, neboť invence vykonavatelů byla ve sledovaném
období skutečně obrovská. V dalších kapitolách proto budou popsány ty nejvýznamnější
právní formy politické perzekuce.

56
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2. Příčiny

politické

perzekuce

v ČSR

v období

komunistické totality
2.1.

Obecná charakteristika období let 1945-1948

Pro popsání právních forem politické perzekuce v Československé republice v období
komunistické totality, tedy v letech 1948-1960, je zapotřebí též objasnit vývoj, který
zapříčinil, že zde od 25. 2. 1948 vládla komunistická totalitní moc, jež s ohledem
na výše uvedené hodlala v následujících měsících a letech realizovat politiku zaměřenou
na potírání domnělé či skutečné opozice ve státě zejména prostřednictvím takzvané
socialistické právní vědy, jež představuje nástroj, jakým totalitní pozitivní právo
interpretovat v souladu s ideologií totalitního režimu57.
Základ pro politickou perzekuci prováděnou totalitním komunistickým
režimem po 25. 2. 1948 lze vedle důvodů založených v obecných tezích komunistické
ideologie, probíhajících revolučních změnách a potřebách budování totalitního státu58
sledovat rovněž v ústavněprávním a mocenském vývoji před počátkem sledovaného
období, zejména pak v letech 1945-1948. O tomto období lze hovořit jako o určitém
prologu ke komunistickému popření ústavnosti59, jehož základy lze sledovat v posunu
komunistické strany z pozice extrémní a nesystémové strany, kterou zastávala
v předválečných letech (a s ohledem na vztahy mezi SSSR a Německem až do otevření
východní fronty v roce 1941)60, do pozice spolutvůrce poválečného uspořádání země.
Dovršení tohoto posunu lze dle názoru autora této diplomové práce sledovat nejpozději
od návštěvy prezidenta Edvarda Beneše61 v Moskvě za účelem uzavření smlouvy
o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci v prosinci roku 1943, kdy došlo
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k jednáním mezi zástupci takzvaného východního a západního exilu o budoucím
politickém uspořádání v poválečném Československu62.
Komunistická strana Československa (KSČ) v období po osvobození země
od nacistické okupace a skončení druhé světové války sice na jedné straně přijala
na koaliční úrovni všech stran zvané Národní fronta Čechů a Slováků (dále jen
„Národní

fronta“)

k hospodářskému

takzvaný
oživení

Budovatelský

prostřednictvím

program
dvouletého

s cílem

přivést

plánu63,

zemi

obhajovala

64

masarykovské, na hodnotách demokracie a humanismu postavené ideje a propagovala
až do roku 1948 takzvanou československou cestu k socialismu65, na straně druhé však
například na sjezdu v březnu 1946 již proklamovala inspiraci stalinským učením66
a usilovala o porážku ostatních politických sil, které i přes koaliční vládu považovala
za opozici67. Nejpozději od ledna 1947 směřovala KSČ za mocenským monopolem68.
KSČ v tomto období představovala dominantní, byť stále ne monopolní politickou
sílu,69 která využívala spolupráci s ostatními poválečnými stranami k posilování
vlastních pozic a naopak k soustavnému oslabování ostatních sil v rámci omezené
demokracie, povolující v režimu systému Národní fronty pouze několik politických
stran70.

K oslabování

ostatních

stran

komunisté

využívali

nátlak

veřejnosti

na rozhodovací procesy či přímo vytváření prokomunistických buněk uvnitř ostatních
politických stran71, dále masové organizace, které se jim podařilo ovládnout a získávat
z nich lidský i politický kapitál72, a rovněž zpravodajskou činnost73.
62
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Komunistické straně se nejprve v roce 1945 podařilo na úrovni vládní
ovládnout především klíčová ministerstva vnitra, informací, zemědělství a obrany, tato
ministerstva udržet i po volbách v roce 1946, udržet si dominantní postavení na všech
úrovních

národních

výborů,

založené

bezprostředně

v průběhu

osvobozování

Československa a potvrzené po volbách v roce 1946, a eliminovat v roce 1947 opozici
na Slovensku74.
Ačkoliv v období mezi koncem druhé světové války a únorem 1948 lze jen
stěží sledovat vývoj odpovídající poměrům demokratického právního státu a svobodné
společnosti, jak je rozebráno dále, proběhly v roce 1946 volby s relativní možností
výběru a fungovala omezená politická soutěž75. Politická perzekuce, ač ji nelze označit
za zcela absentující, což je rozebráno na následujících stránkách, nebyla tehdy
neoddělitelnou součástí režimu, naopak zde stále ještě existovaly základy řádného
výkonu spravedlnosti, což dokládá například i vyšetřování takzvané Krčmaňské
aféry76;77.

2.2.

Ústavněprávní vývoj a systém Národní fronty 1945-1948

Z hlediska teorie formální kontinuity78 byl ústavněprávní vývoj Československé
republiky druhou světovou válkou přetržen, neboť ústavní dekrety č. 2/1940
Úř. věst. čsl. ze dne 15. 10. 1940, o prozatímním výkonu moci zákonodárné,
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a č. 11/1944 Úř. věst. čsl. ze dne 3. 8. 1944, o obnovení právního pořádku, jež
předpokládaly ratihabici Národním shromážděním podle ústavní listiny z roku 1920
(což by formální kontinuitu bezpochyby zajistilo), byly ve skutečnosti schváleny
Národním shromážděním vzniklým podle ústavních dekretů č. 18/1944 Úř. věst. čsl.
ze dne 4. 12. 1944, o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění, a
č. 47/1945 Sb. ze dne 25. 8. 1945, o prozatímním Národním shromáždění79. Tyto dva
poslední zmiňované předpisy byly však vydány právě na základě ústavního dekretu
č. 2/1940 Úř. věst. čsl., který tak představuje normativní ohnisko nového právního řádu,
přičemž recepční normu zahrnující recepci předmnichovského práva pak představoval
dekret č. 11/1944 Úř. věst. čsl. ze dne 3. 8. 1944, o obnovení právního pořádku80.
Některé názory k ohnisku nového právního řádu řadí též ústavní dekret č. 21/1945 Sb.
ze dne 22. 2. 1945, o výkonu moci zákonodárné v přechodném období, který zmocňoval
prezidenta republiky vydávat prezidentské dekrety i po jmenování nové vlády na území
osvobozené republiky81.
Z hlediska materiální kontinuity82 z ústavní úpravy předmnichovské republiky
nezbylo na základě výše uvedené a další dekretální normotvorby prakticky nic než
ústavně zakotvená státní idea samostatného Československa, systém demokratické
vlády zajišťované prezidentem republiky, parlamentem a jemu odpovědné vlády
a systém správního soudnictví a obecného soudnictví83. Mocenské vztahy, vyvíjející
se v průběhu okupace a završené dohodou londýnské a moskevské exilové reprezentace
v závěru druhé světové války, přinesly zkrátka do ústavněprávního vývoje
jednoznačnou potřebu nové ústavní úpravy a do doby jejího přijetí potřebu celé řady
prozatímních úprav dosavadního ústavního řádu. Československá republika se tak
proměnila ze státu národností na stát národní, tvořený Čechy a Slováky, proměnila
se i stranická struktura ovlivněná vytvořením systému Národní fronty a též došlo
79
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k zavedení

systému

národních

výborů84.

Normotvorná

činnost

přinesla

do československého právního řádu retribuční zákony a zrušení některých majetkových
ujednání z doby nesvobody na straně jedné, což představovalo vypořádání
se s negativními důsledky války, na straně druhé došlo k budování nového
společenského uspořádání, což představovalo kromě již zmiňované úpravy v oblasti
státního aparátu (národní výbory, prozatímní Národní shromáždění) též zahájení
přípravy nové ústavy, znárodnění klíčových hospodářských podniků a celých odvětví,
zavádění takzvaných národních správ či revizi předválečné pozemkové reformy85 Torzo
předmnichovské ústavní úpravy mělo sice představovat materiální kontinuitu
s meziválečným právním řádem a mělo být pojícím prvkem s demokratickou tradicí,
zárukami svobod v oblasti politických práv, ve skutečnosti však došlo už v této době
k podlomení záruk právního státu včetně práv vlastnických a prolomení principu
občanské rovnosti (viz podrobněji dále)86. Budoucnost ukázala, že k materiální
kontinuitě s předválečnou Československou republikou nedošlo a i v tomto ohledu
došlo k jejímu přetržení87.
Základem pro politickou perzekuci ve sledovaném období a v období
bezprostředně předcházejícím je podle názoru autora diplomové práce především
ústavní dekret č. 1/1945 Sb. ze dne 2. 4. 1945, o nové organizaci vlády a ministerstev
v době přechodné. Ten vytvořil předpoklady pro fungování takzvané vlády Národní
fronty88. Ta vznikla na základě výsledků jednání mezi zástupci londýnského exilu
a moskevského exilu o sestavení vlády a jejím programu v Moskvě ve dnech 22. až 28.
3. 194589. Vláda se po jmenování dekretem ze dne 4. 4. 1945 dle dohody sestávala
z celkem 25 členů v poměru devatenácti českých ministrů k šesti slovenským členům
a z hlediska politické příslušnosti z členů Komunistické strany Československa,
Československé sociální demokracie, Československé strany národně socialistické,
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Československé strany lidové, Komunistické strany Slovenska, Demokratické strany a
tří nestranických ministrů90.
Výše uvedenou dohodou o sestavení vlády a jejím programu, slavnostně
podepsanou dne 29. 3. 1945, byl založen systém Národní fronty, reprezentovaný
v úvodní fázi těmito šesti stranami a fungující, byť nikoliv v původním složení, de facto
až do roku 1989. Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků, jak
zněl oficiální název dokumentu, známého též pod názvem Košický vládní program, byl
vyhlášen usnesením nové vlády dne 5. 4. 1945.91
Košický vládní program především předznamenal následující ústavněprávní
vývoj v osvobozeném Československu, a to zejména závazkem, že „vláda a Prozatímní
národní shromáždění připraví a provedou pak v nejkratší možné lhůtě všeobecné, tajné
a přímé volby do Ústavodárného shromáždění, které vypracuje novou ústavu republiky
a položí její budoucnost na pevný ústavní základ.92“ Už od dubna 1945 tak bylo zřejmé,
že dosavadní prvorepubliková ústava a její úpravy prostřednictvím dekretální
normotvorby mají pouze dočasný charakter93.
Zatímco ústavní dekret č. 1/1945 Sb. z. a n. ze dne 2. 4. 1945, o nové organizaci
vlády a ministerstev v době přechodné, podle názoru autora, jak bylo zmíněno,
představuje základ pro příští ústavněprávní politickou perzekuci, košický vládní
program představuje i přes svoji povahu pouhého vládního usnesení z 5. 4. 1945,
kterému význam dodaly zejména okolnosti přijetí, nástroj k faktickému vyřazení části
politického spektra (tedy zejména stran, kterým nebylo po druhé světové válce
umožněno obnovení,

a jejich stoupenců)

z politického života v poválečném

Československu. Přímým důsledkem vytvoření systému Národní fronty bylo
znemožnění legální existence některých předválečných prvorepublikových politických
stan, a to na základě čl. IX, který v posledním odstavci a větě první stanovil,
že „odhodlána vykořenit fašismus politicky a morálně do všech důsledků, vyhlásí vláda
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zákaz všech fašistických stran a organizací a nedovolí obnovení v jakékoli formě těch
politických stran, které se tak těžce provinily na zájmech národa a republiky (agrární
strany, její odnože tzv. živnostenské strany, Národního sjednocení, jakož i těch stran,
které v r. 1938 splynuly s ludovou stranou).“94
Politická perzekuce tedy byla obsažena již v samotných základech poválečného
uspořádání, které neumožnilo legální existenci jakékoliv opozice, a dopadla v této fázi
především na předválečné politické strany. Znemožněno bylo zejména obnovení
Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, známé též jako strany
agrární, Slovenské lidové strany a celé řady dalších politických uskupení, nové strany
mohly vzniknout pouze dohodou stávajících politických stran, jež se hlásily k programu
Národní fronty95;96. Tak se stalo pouze v případě dvou nových stran působících
na Slovensku – Strany svobody a Strany práce, které vznikly na základě politické
dohody v průběhu dubna roku 194697. Všechny povolené politické strany byly zavázány
a též zavazovaly své poslance k tomu, aby podporovali vládní program a její politickou
linii, instituty vyslovení nedůvěry některému ministrovi byly zcela vyloučeny98. Jak
uvádí Jacques Rupnik, byla po druhé světové válce v Československu obnovena
demokracie se svobodnými volbami, ale nikoliv demokracie parlamentní, protože
neuznávala právo na opozici99. V tomto kontextu se o období let 1945-1948
v Československé republice hovoří jako o období omezené demokracie bez soutěživých
voleb v pravém smyslu100.
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2.3.

Ústava 9. května

Ústavněprávnímu vývoji v období třetí republiky dominovala v souladu se závazky
obsaženými v košickém vládním programu příprava zcela nové ústavy, na které
se na základě zákona č. 197/1946 Sb. ze dne 17. 10. 1946, o ústavním výboru
Ústavodárného Národního shromáždění, podílel šestatřicetičlenný výbor proporcionálně
složen z parlamentních stran a vedle něj současně též poradní sbor právních expertů,
a to i za účasti autorů ústavní listiny z roku 1920101. Proces byl zejména na úrovni
parlamentního výboru charakterizován významným vlivem komunistických poslanců102,
kterým se podařilo v rámci její přípravy tuto novou ústavu podřídit potřebám budování
takzvaného lidově demokratického zřízení, založeném na principu jednotné lidové
moci, zlidovění soudnictví a místní správy a, jak uváděla důvodová zpráva 103, též
na principu přeměny role práva z reakčního prvku na faktor vývoje, pokroku
a budovatelského úsilí104.
Schválení nové, lidově demokratické ústavy, pojmenované na počest osvobození
země sovětskou armádou Ústava 9. května, proběhlo příznačně až po událostech února
1948105. Lidově demokratická ústava, jak byl ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. 5.
1948, Ústava Československé republiky, též nazýván, byla v poslední fázi přípravy
po únorovém mocenském převratu projednávána nejen vládou, Ústavodárným
Národním shromážděním a příslušným parlamentním výborem, ale rovněž přímo
Komunistickou stranou Československa106.
Nová ústavní úprava se členila na prohlášení mající charakter preambule,
dvanáct článků obsahujících základní zásady a dále na podrobná ustanovení ústavy,
které tvořilo deset kapitol o 178 paragrafech107. Články IV. – VII. společně s článkem
XI. stanovovaly dělbu moci. Co do soustavy nejvyšších státních orgán navazovala nová
101
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úprava na ústavní listinu z roku 1920, byť doznaly kompetence těchto orgánů změn108.
Nejvyšším

zastupitelským

orgánem,

kterému

byli

členové vlády kolektivně

i individuálně odpovědní a který byl volen na základě obecného, přímého, rovného
a tajného hlasovacího práva na šest let, bylo jednokomorové Národní shromáždění
o 300 poslancích, kterému byla přiznána zákonodárná moc, pravomoc schvalovat
hospodářské plány, rozpočet, volit prezidenta republiky a mj. schvalovat mezinárodní
smlouvy109. V čele Národního shromáždění stálo čtyřiadvacetičlenné předsednictvo,
kterému příslušely pravomoci tohoto zastupitelského orgánu, s výjimkou pravomoci
měnit ústavu a volit prezidenta republiky, v době mezi jednotlivými zasedáními110.
Prezidenta republiky, který nebyl ze své funkce odpovědný a za jehož činnost
odpovídala vláda, volilo Národní shromáždění na sedm let, a to třípětinovou většinou
přítomných za přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců. V čele výkonných orgánů
stála vláda jmenovaná a odvolávaná prezidentem, jež disponovala širokými
pravomocemi, byla tvořena předsedou, náměstky předsedy vlády a jednotlivými členy
a jež musela po svém jmenování požádat Národní shromáždění o vyslovení důvěry111.
Dále nová úprava zakotvovala roli národních výborů jakožto strážce práv a svobod lidu
a nositele a vykonavatele státní moci na úrovni obecní, okresní a krajské, na Slovensku
přitom zachovávala úpravu Slovenské národní rady a Sboru pověřenců 112. V oblasti
moci soudní sice na jedné straně došlo k zakotvení soudcovské nezávislosti, na straně
druhé však nová úprava obsahovala vázanost soudců právním řádem lidové demokracie
a zcela pomíjela Ústavní soud a volební soud113.
Ústava z roku 1948 dále zakotvovala hospodářství založené na znárodnění
průmyslu, velkoobchodu, peněžnictví a nerostného bohatství a řízené prostřednictvím
jednotného hospodářského plánu. Co do vlastnických práv k půdě zakotvovala
komunisty propagovanou myšlenku „půda paří tomu, kdo na ní pracuje“, dále
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zakotvovala ochranu drobného a středního podnikání a nedotknutelnost osobního
majetku114.
Pro účely popsání právních forem politické perzekuce v ČSR v období
komunistické totality v letech 1948-1960 je nutné vzhledem k dvojímu charakteru
květnové ústavy, kdy ústavní úprava představovala v případech mnoha ustanovení
pouhé proklamace, které nebyly v praxi dodržovány, případně byly obcházeny
či měněny a přizpůsobovány sovětskému vzoru115, rozlišit politickou perzekuci
založenou na formální stránce ústavy, tedy zjistit, zda docházelo ve sledovaném období
už v samotné textaci ústavy k politické perzekuci, a politickou perzekuci založenou
na ústavě faktické, tedy především na úpravě založené prováděcími právními předpisy
nižší právní síly a též na faktických mocenských vztazích116.
Z hlediska popisu právních forem politické perzekuce je důležité již prohlášení,
které ústavu uvozuje. V jeho druhém odstavci se uvádí, že „[My, lid československý,
pozn. aut.] …jsme odhodláni bránit všemi svými silami vymoženosti naší národní
a demokratické revoluce proti veškerým snahám domácí i zahraniční reakce, jak jsme
znovu před celým světem osvědčili svým vystoupením na obranu lidově demokratických
řádů v únoru 1948.“ Ústava v prohlášení stanovila jasný cíl – vybudovat lidovou
demokracii. Vzhledem k tomu, že na základě ustanovení § 171 odst. 1 ústavy platily
všechny části ústavy jako celek, a to včetně prohlášení, a na základě odst. 2 téhož
paragrafu bylo třeba při výkladu jednotlivých ustanovení této ústavy vycházet z ducha
tohoto celku a ze zásad, na kterých je založen, bylo možné v případě potřeby odůvodnit
porušování ústavně zakotvených práv právě prohlášením.
V samotné ústavě je z hlediska právních forem politické perzekuce důležité
zmínit čl. III ústavy spadající do dvanácti základních článků ústavy, který jednak
stanovil dvě obecně vyjádřené občanské povinnosti, tedy povinnost práce ve prospěch
celku a povinnost účasti na obraně státu (odstavec první). Současně tentýž článek, což
je podstatné, zaručoval všem svým občanům, mužům i ženám, svobodu osobnosti
a jejího projevu a stát zavázal k péči o to, aby se všem dostalo stejných možností
a stejných příležitostí (odstavec druhý) a dále stanovil, že všichni občané mají právo
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na vzdělání, právo na práci, na spravedlivou odměnu za vykonanou práci
a na odpočinek po práci. Jak je z následujících kapitol zřejmé, právě tato ustanovení
byla z hlediska praktického uplatňování politiky komunistické totalitní moci
ustanoveními pouze nominálními.
V rámci podrobných ustanovení ústavy bylo dvanáct základních článků dále
rozvedeno jednotlivými paragrafy. K těm, jež se týkají práv a svobod občanů, je nutné
podotknout, že již samy o sobě umožňovaly realizaci politické perzekuce podmínkami
výkonů tohoto práva, jako tomu bylo například v případě svobody vyznání, o čemž
je pojednáno v této práci. V jiných případech byly sice práva a svobody zakotveny bez
dalšího, v praxi však šlo pouze o proklamace bez opory v předpisech nižší právní síly
či v případech aplikace práva117. Právě ustanovení o občanských právech a svobodách
představují důkaz dvojí podoby ústavy, tedy podoby de iure a de facto118.
Dle § 1 v části podrobných ustanovení ústavy si byli všichni občané před
zákonem rovni a současně byla zakotvena rovnost pohlaví. Byť lze z hlediska
ustanovení o rovnosti pohlaví hovořit o dodržování této části předmětného
ustanovení119, rovnost občanů před zákonem dodržována nebyla, a to zejména vzhledem
k třídnímu pojetí společnosti komunistickou totalitní moci, jehož uplatňování je s touto
zásadou v přímém rozporu.
Další ustanovení zakotvovala záruky osobní svobody (§ 2 a 3), domovní
svobody (§ 4 a 5), listovního tajemství a tajemství dopravovaných zpráv (§ 6), svobody
pobytu (§ 7), svobody majetku včetně soukromého majetku (§ 8 a 9), ochranu rodiny
a mládeže (§ 10 a 11) a dále ústava stanovovala právo na vzdělání, přičemž veškerá
výchova a všechno vyučování nesmělo být v neshodě s lidově demokratickým zřízením
(§ 12 až 14), svobodu svědomí a vyznání, přičemž výkon práva nesměl být v neshodě
s veřejným pořádkem ani dobrými mravy a nebylo dovoleno jej zneužívat
k nenáboženským účelům (§ 15 až 17), svobodu projevu a ochranu kulturních statků,
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přičemž tato ustanovení umožňovala plné podřízení šíření informací tiskem, knihami,
rozhlasem a televizí státní moci (§ 18 až 22), svobodu petiční (§ 23), svobodu
shromažďovací a spolčovací s výjimkou případů, které ohrožují lidově demokratické
zřízení nebo veřejný pokoj a řád (§ 24 a 25).
Právě poslední zmíněná práva, spolčovací a shromažďovací, byla například
provedena úpravou podle zákona č. 68/1951 Sb. ze dne 12. 7. 1951, o dobrovolných
organizacích a shromážděních, a to způsobem, který uzákonil centrálně řízené
dobrovolné organizace a tím dotvořil komunistickým režimem řízené spolčování
obyvatelstva spolu se systémem Národní fronty a v oblasti shromažďovacího práva
výkon podmínil tím, že se jím neohrozí lidově demokratické zřízení nebo veřejný pokoj
a řád120. Opatření, které vyřadilo z veřejného života desítky tisíc spolků, rušilo ústavně
zakotvené právo shromažďovací a spolčovací121.
Další ustanovení zakotvovala sociální práva, a to právo na práci a na zvláštní
pracovní podmínky pro těhotné ženy a mládež (§ 26), právo na spravedlivou odměnu (§
27), právo na odpočinek (§ 28), právo na ochranu zdraví, na léčebnou péči,
na zaopatření ve stáří, při nezpůsobilosti k práci a při nemožnosti obživy a dále právo
těhotných žen na zvláštní péči v těhotenství (§ 29) a další práva.
Ústava dále stanovovala základní povinnosti občana k státu a ke společnosti.
Podle těchto ustanovení byl každý občan povinen být Československé republice věrný,
zachovávat ústavu i zákony a ve všem svém jednání dbát zájmů státu, zejména
podporovat udržování a zvelebování národního majetku a dbát o to, aby národní
majetek nebyl zkracován a poškozován, (§ 30) dále byli občani povinni svědomitě
a poctivě vykonávat veřejné funkce v duchu lidově demokratického zřízení (§ 31),
pracovat podle svých schopností a svou prací přispívat k prospěchu celku (§ 32), bránit
stát a jeho lidově demokratického zřízení (§ 34), účastnit se branné výchovy, konat
vojenskou službu a uposlechnout výzvy k obraně státu.
Ústava v § 171 odst. 3 v kontextu soudobé právní nauky poměrně moderně
stanovovala, že výklad a používání všech ostatních předpisů právního řádu musí být
vždy v souladu s ústavou, což zakotvilo přímou použitelnost ústavní úpravy
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a decentralizovalo přezkum ústavnosti122. Tato úprava mohla jistě dávat určitou naději,
že ústavně zakotvená práva budou důsledně dodržována a chráněna výkonem soudní
moci. Až na některé výjimky, týkající se zejména rovnosti pohlaví a vztahů
vyplývajících z poměrů občanského práva, kdy soudy rozhodly o přímé použitelnosti
ústavní úpravy a neaplikovaly zákon, který byl s ústavou v rozporu, se tak zejména
v podmínkách politické perzekuce nedělo123. V rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 30.
9. 1949, sp. zn. To 144/49, ve věci katolického kněžího údajně působícího na členku
KSČ s cílem ji prostřednictvím odmítnutí posledního pomazání přesvědčit k vystoupení
ze strany, soud uvedl, že sice ústavní úprava garantuje svobodu víry, to však
neznamená, že by výkon tohoto práva mohl být realizován k rozvratu lidově
demokratického režimu, a kněze odsoudil pro trestný čin velezrady k osmi letům
vězení124. Podle názoru autora této diplomové práce představuje toto rozhodnutí
minimálně konec veškerým nadějím na to, že ústava nebude pouze nominálním
předpisem bez faktického vlivu na činnost komunistické totalitní moci.
Ústava z roku 1948 byla v účinnosti po celé sledované období. Je zapotřebí
zdůraznit, že byť z hlediska ochrany práv a svobod občanů představovala pouhou
proklamaci bez skutečné opory v praxi, jak je rozvedeno výše, na druhé straně
představovala

vedle

nejvýznamnějších

právních

předpisů

přijatých

zejména

v poválečném období základ pro zásadní zásahy komunistické totalitní moci
do právního řádu Československé republiky125, a to zejména v rámci takzvané
právnické dvouletky, tj. rekodifikačním úsilí komunistického režimu v letech 19481950. Zásahy na tomto základě prováděné nesly v souhrnu označení lidově
demokratické právo a byly otevřeně vykládány jako třídně podmíněné nástroje
prosazení společenských změn, na jejich přípravě se přitom podílelo samotné vedení
komunistické strany126.
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Ústavou zakotvená zákonodárná činnost parlamentu byla poznamenána
teatrálností schůzí, velká část rozhodovací činnosti byla navíc postupem času pro ještě
větší zjednodušení (související zejména s nutností vytvořit ministerstvo národní
bezpečnosti, jež by zefektivnilo přípravu politických procesů127) přenesena na orgány
moci výkonné, což už tak nízký význam parlamentu ještě podtrhlo128. Ústavním
zákonem č. 47/1950 Sb. ze dne 18. 5. 1950, o úpravách v organizaci veřejné správy,
byla § 1 vládě udělena pravomoc za spolupodpisu prezidenta nařízením upravovat
působnost ministerstev, pověřenectev i jiných orgánů veřejné správy, zřizovat nová
ministerstva, pověřenectva i jiné orgány veřejné správy a rušit ministerstva,
pověřenectva i jiné orgány veřejné správy. Význam parlamentarismu v Československé
republice v průběhu sledovaného období klesal stejně jako počet přijatých zákonů129.
Výkon státní moci svírala v rukou Komunistická strana Československa, jejíž politika,
postavená na politické perzekuci, byla realizována prostřednictvím vlády s širokou
nařizovací pravomocí a s přímo podřízenou soustavou národních výborů130.
S ohledem na výše uvedené a současně s ohledem na celou materii popisovanou
touto diplomovou prací je zde patrný důvod, proč ústavní úprava ve sledovaném období
nedošla významnějších změn. Stav, kdy při verbální konfrontaci s demokratickými státy
na půdě mezinárodních organizací a i před vlastním obyvatelstvem mohl komunistický
totalitní režim poukazovat na moderní a demokratickou ústavní úpravu, tedy její
formální obsah, a ve stejnou chvíli v plném rozsahu a prakticky bez překážek realizovat
politiku založenou na perzekuci skutečných či domnělých odpůrců, režimu podle názoru
autora této diplomové práce plně vyhovoval.

2.4.

Politická situace v letech 1945-1948

Ke dni počátku sledovaného období existovalo v Československé republice celkem osm
parlamentních stran zastoupených v Ústavodárném Národním shromáždění republiky
Československé, vzešlém z voleb konaných dne 26. 5. 1946131. Tehdejšího volebního
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klání se, obdobně jako v případě předchozích nepřímých voleb do Prozatímního
Národního shromáždění a do zemských národních výborů v říjnu roku 1945 a ještě
dřívějších voleb do okresních národních výborů (tedy nikoliv do místních národních
výborů, majoritně ovládaných KSČ prostřednictvím předsedů a bezpečnostních
referentů, které se nevolily a zůstávaly v dosavadním složení132), na základě dohody
politických stran mohla účastnit pouze ta politická uskupení, která k 30. 4. 1946
vyvíjela činnost v zemi České, Moravskoslezské nebo na Slovensku, jak bylo
zachyceno v zákoně č. 67/1946 Sb. ze dne 11. 4. 1946, o volbě Ústavodárného
Národního shromáždění133.
Prostředkem administrativní politické perzekuce jednotlivců před počátkem
sledovaného období se stal především zákon č. 28/1946 Sb. ze dne 21. 2. 1946, o úpravě
stálých seznamů voličských. Ustanovení § 24 zákona zakládalo překážku výkonu
volebního práva těm osobám, „proti nimž do 15. února 1946 bylo učiněno trestní
oznámení nebo zahájeno řízení pro trestný čin podle některého z ustanovení uvedených
v § 22, vyžaduje-li toho veřejný zájem.“ V odkazovaném ustanovení § 22 jsou přitom
uvedeny retribuční předpisy. Příkladem využití této právní formy politické perzekuce
administrativního charakteru (byť nikoliv v období komunistické totality) bylo
předvolání k řízení za strany pražského magistrátu pro přibližně patnáct tisíc osob
činných v Československé straně národně sociální, kterým tak bylo znemožněno
vykonávat v průběhu volebního klání své právo volit a podpořit (pravděpodobně) jednu
z nekomunistických stran134. Tato právní forma politické perzekuce se celkově dotkla
několika desítek tisíc osob135.
Ústavodárné Národní shromáždění vzešlé z voleb konaných v květnu 1946 bylo
formálně ke dni 25. 2. 1948 tvořeno stranami působícími v zemích České
a Moravskoslezské, a to Komunistickou stranou Československa (93 mandátů),
Československou stranou národně socialistickou (55 mandátů), Československou
stranou lidovou (46 mandátů) a Československou sociální demokracií (37 mandátů),
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a stranami působícími na Slovensku, a to Demokratickou stranou (43 mandátů),
Komunistickou stranou Slovenska (21 mandátů), Stranou svobody (3 mandáty)
a Stranou práce (2 mandáty)136. Všechny parlamentní strany s výjimkou Strany práce,
která se spojila se sociální demokracií137, a Strany svobody (což v kontextu významu
této strany a jejím začlenění v Národní frontě na skutečnosti, že neexistovala opozice,
nic nemění) utvořily po volbách v roce 1946 vládu Národní fronty vedenou předsedou
vlády Klementem Gottwaldem138 (KSČ). Celkem vládu jakožto kolektivní orgán tvořilo
šestadvacet ministrů, a to sedm zástupců za KSČ, čtyři lidovci, čtyři zástupci
Demokratické strany, čtyři národní socialisté, tři sociální demokraté, dva slovenští
komunisté a dva nestraníci, Jan Masaryk139 a Ludvík Svoboda140;141. Přes obměny
ve vládě, způsobené mj. otřesy zapříčiněnými souboji levého a pravého křídla uvnitř
sociální demokracie142, toto rozložení sil uvnitř vlády vydrželo prakticky až do počátku
sledovaného období.
Dne 20. 2. 1948 podalo demisi dvanáct ministrů z Československé strany
národně socialistické (4), Československé strany lidové (4) a Demokratické strany (4),
a to na protest proti neplnění usnesení vlády ze strany KSČ143. Tím vyvrcholila dlouhá
krize související s komunisty vykonstruovanou čistkou mezi slovenskými politiky
v závěru roku 1947, již zmiňovanou Krčmaňskou aférou a s odvoláním některých
nevyhovujících důstojníků Sboru národní bezpečnosti (SNB) ministrem vnitra
Václavem Noskem144 na počátku února 1948145. Následovala demise dvou ministrů
136
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Československé sociální demokracie dne 25. 2. 1948146, doprovázená jmenováním
čtrnácti

ministrů

loajálních

k politice
147

Československa prezidentem republiky

prosazované

Komunistickou

stranou

.

Národní fronta byla po takzvaném obrození po únoru 1948 zachována
a s ní i některé politické strany, které byly však prostřednictvím akčních výborů
ovládány KSČ a představovaly již jen pouhou fasádu pro komunistický totalitní
režim148. Československá strana národně socialistická se po obrození bezprostředně
navazujícím na období únorového převratu přejmenovala na Československou stranu
socialistickou a došlo k významné redukci její členské základny, Československá strana
lidová mohla pokračovat v činnosti v českých zemích pod týmž názvem149.
Československá sociální demokracie byla nuceně sloučena s Komunistickou stranou
Československa, přičemž se členy KSČ stala asi jen třetina členské základny ČSSD150.
Ze slovenských stran v době poúnorové legálně existovala pouze Strana slovenské
obrody, jež vznikla dle přípisu čteného dne 7. 4. 1948 na půdě Ústavodárného
Národního shromáždění přejmenováním Demokratické strany151, a Strana svobody152.
Strana práce po sloučení ČSSD s KSČ zanikla153. Národní fronta nově zahrnovala též
významné společenské organizace (např. Revoluční odborové hnutí či Československý
svaz tělovýchovy), a to s cílem ovládat jejím prostřednictvím všechny aspekty
veřejného života v totalitním Československu154.
Zmiňme na tomto místě ještě uspořádání na nižších úrovních, jež odpovídalo
na základě dohody stran Národní fronty ze 17. 4. 1946 výsledkům voleb
do Ústavodárného Národního shromáždění155. Takto byly na základě vládního nařízení
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č. 120/1946 Sb. ze dne 27. 5. 1946, o obnovení národních výborů na podkladě výsledků
voleb do Ústavodárného Národního shromáždění, rekonstruovány na základě předem
stanoveného postupu promítnutí výsledků voleb všechny národní výbory156. Komunisté
obsadili po roce 1946 funkce předsedů všech tří zemských národních výborů,
128 okresních národních výborů ze 163 celkem a 57 % místních národních výborů
z 11.512 celkem157.
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3. Trestněprávní

formy

politické

perzekuce

v ČSR

v období komunistické totality
3.1.

Zákon o soudní rehabilitaci

Pro sledování trestněprávních forem politické perzekuce je v přední řadě nutné uvést,
že ne všechny osoby odsouzené podle právních předpisů upravujících trestní právo
hmotné ve sledovaném období představovaly oběti politické perzekuce komunistickým
režimem. Vhodným vodítkem pro sledování celkových počtů odsouzených osob
a příslušných ustanovení, prostřednictvím kterých k politické perzekuci na základě
trestněprávních předpisů docházelo, je zákon č. 119/1990 Sb. ze dne 23. 4. 1990,
o soudní rehabilitaci. Na základě tohoto právního předpisu došlo ke zrušení
odsuzujících soudních rozhodnutí za činy, které v rozporu s principy demokratické
společnosti respektující lidská práva a svobody zaručené ústavou a vyjádřené
v mezinárodních dokumentech a mezinárodních normách zákon označoval za trestné.
Dále bylo účelem zákona, vyjádřeném v § 1 tohoto předpisu, umožnit rychlé
přezkoumání případů osob takto protiprávně odsouzených v důsledku porušování
zákonnost na úseku trestního řízení, odstranit nepřiměřené tvrdosti v používání represe,
zabezpečit neprávem odsouzeným osobám společenskou rehabilitaci a přiměřené
hmotné odškodnění a ze zjištěných nezákonností vyvodit důsledky proti osobám, které
platné zákony vědomě nebo hrubým způsobem porušovaly.
Působnost zákona se z hlediska časového týkala co do vyhlášení soudního
rozhodnutí období od 25. 2. 1948 (jež se tedy na počátku kryje se sledovaným obdobím
této diplomové práce) do 1. 1. 1990, co do času spáchaní skutku na dobu od 5. 5. 1945.
Co do působnosti věcné se zákon týká odsouzení pro zločiny, trestné činy, přečiny
a přestupky vymezené v § 2 a § 4 a rovněž pro ty trestné činy do těchto ustanovení
nezahrnuté, jestliže k porušení zákona došlo z důvodů obsažených v § 1 a dále
se předpis týká trestných činů spáchaných ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí
svobody, jestliže jejich následkem nebyla smrt, těžká újma na zdraví nebo škoda
velkého rozsahu.
Přímo ze zákona byly na základě § 2 rehabilitovány ty odsouzené osoby, které
se staly ve sledovaném období této diplomové práce obětí politické perzekuce z důvodů
40

jejich demokraticky motivovaných politických a společenských jednání nebo
v důsledku jejich pouhé příslušnosti k určité politické, sociální, náboženské, majetkové
nebo jiné skupině či vrstvě, a to na základě zákonů č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu
republiky, ze dne 19. 3. 1923, č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické
republiky, ze dne 6. 10. 1948 a č. 86/1950 Sb., trestního zákona, ze dne 12. 7. 1950.
Jak

uvádí

František

Gebauer,

rehabilitace

ex

lege

se

týkala

99 % rehabilitovaných obětí trestněprávních forem politické perzekuce158. Autor této
diplomové práce vychází v dalších podkapitolách ze statistických údajů, sesbíraných
právě za účelem provedení soudní rehabilitace na základě zákona č. 119/1990 Sb., které
zejména co do rehabilitací provedených na základě § 2 představují v souhrnu dostatečně
vypovídající zprávu o počtech osob postižených trestněprávními formami politické
perzekuce. Vzhledem k zaměření této diplomové práce na právní formy politické
perzekuce jsou v pojednání o konkrétních předpisech zmíněna pouze ta ustanovení,
která s ohledem na § 2 zákona o soudní rehabilitaci představují jádro politické
perzekuce trestněprávními formami ve sledovaném období. Sledované období též
ohraničuje okruh soudních rozhodnutí zahrnutých do statistiky.

3.2.

Změny v oblasti soudní moci, prosazení soustavy prokuratur

Komunistický režim v Československu velmi rychle připravil příslušné právní předpisy,
které měly potlačit občanská práva a podřídit veškeré orgány státní i samosprávné moci
jednotnému politickému řízení předsednictva Ústředního výboru KSČ159. Zatímco
v případě moci výkonné i zákonodárné došlo k jejich úplnému ovládnutí ihned
na počátku sledovaného období (viz předchozí kapitola a současně též podkapitola
pojednávající o akčních výborech v následující kapitole), oblast soudní moci, jejíž
podmanění představovalo pro komunistický totalitní režim základní předpoklad
pro aplikaci ideologicky ovlivněných právních předpisů a pro realizaci trestněprávních
forem politické perzekuce, odolávala nastoupivší moci o poznání déle. Jak uvádí Otakar
Motejl, „bylo jasné, že jenom tvrdá represe proti všem vnějším i vnitřním nepřátelům
může působit preventivně a eliminovat jakýkoliv odpor vůči změnám. Bylo
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na soudnictví, aby dokázalo nebo aby demonstrovalo diktaturu proletariátu v praxi,
aby svými výsledky dovedlo až do absurdních konců myšlenku, že ‚kdo nejde s námi, jde
proti nám‘.160“
Zásadní změnu v oblasti soudnictví přinesl zákon o zlidovění soudnictví
č. 319/1948 Sb. ze dne 22. 12. 1948, a to ve spojení se zákony č. 320/1948 Sb. o územní
organizaci krajských a okresních soudů z téhož dne a samozřejmě též předpisy
upravujícími řízení před soudy z doby takzvané právnické dvouletky. V důsledku jejich
přijetí zanikly zemské soudy a ve zbytku soustavy byly soudní okresy a kraje
co do obvodu i sídla přizpůsobeny národním výborům, zanikly i obchodní soudy a další
specializované soudní orgány. Z hlediska trestněprávních forem politické perzekuce
je významné

zásadní

do československého

zvýšení

významu

právního

řádu

institutu

v oblasti

soudců

z lidu,

mimořádných

který

lidových

byl

soudů

inkorporován již dekretem č. 16/1945 Sb. ze dne 19. 6. 1945, o potrestání nacistických
zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Zákonem
o zlidovění soudnictví byli soudci z lidu nově vysláni na všechny úrovně soudnictví,
a to včetně Nejvyššího soudu Československé republiky, a v první i druhé instanci
trestního řízení jim byla zaručena majorita v senátu161, přičemž jejich postavení, které
podtrhly zásadní personální změny v této oblasti, jež měly za cíl přizpůsobit justici
třídní

skladbě

společnosti,

významně

posílilo162.

Na

základě

ustanovení

§ 15 odst. 1 zákona o zlidovění soudnictví byli soudci z lidu postaveni naroveň
soudcům z povolání. Za soudce z lidu mohl být dle ustanovení § 11 téhož předpisu
národním výborem v případě okresních a krajských soudů a v případě soudu nejvyššího
vládou povolán československý občan, který dosáhl věku třiceti let, nebyl však starší
šedesáti let, byl zapsán ve stálém voličském seznamu, byl občansky bezúhonný a, co je
z hlediska politické perzekuce nejpodstatnější, byl státně spolehlivý a oddán myšlence
lidově demokratického zřízení. V justici působilo na 20 tisíc soudců z lidu, z nichž
70 % stranicky příslušelo ke KSČ163.
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Tímto právním předpisem byla při sídlech okresních a krajských soudů rovněž
zřízena soustava prokuratur, na jejímž vrcholu stála Generální prokuratura
Československé

republiky

v čele

s generálním

prokurátorem.

Podle

§ 20 odst. 3 předmětného předpisu byly okresní prokuratury podřízeny krajským
prokuraturám a spolu s nimi ministru spravedlnosti. O Státní prokuratuře zřízené
při Státním soudu je pojednáno v samostatné podkapitole.
Zákon o zlidovění soudnictví nepřinesl pouze institucionální zakotvení svévole
při rozhodovací činnosti politicky ovlivněných soudců z lidu v případech perzekuční
činnosti, ale navíc umožnil, aby byly politicky spolehlivými osobami obsazeny rovněž
další instituce justičního systému a aby tyto osoby, mající důvěru komunistické moci,
se často bez odpovídajícího vzdělání byť i na středoškolské úrovni (!) dostaly
na vrcholné pozice v justičním systému164. Z celkem dvou set osmdesáti absolventů
studia na Právnické škole pracujících při ministerstvu spravedlnosti (PŠP) jich
v roce 1951 plných 41 % obsadilo funkce okresních prokurátorů, absolventi této formy
právnického vzdělávání, kde celou třetinu výuky v rámci snahy o uvědomělý výkon
jejich budoucích funkcí v komunistické justici zabrala látka marx-leninismu, tvořili
v témže roce bezmála tři čtvrtiny všech krajských prokurátorů165. Dosavadních a v očích
komunistického totalitního režimu nespolehlivých zaměstnanců aparátu veřejné žaloby,
které stejně jako v ostatních oblastech justice nahrazovaly spolehlivé a lidově
demokratickému zřízení loajální osoby zejména z řad dělnictva a rolnictva, se režim
zbavoval již od samého počátku sledovaného období. Prostředkem se stal zákon
č. 96/1948 Sb. ze dne 15. 4. 1948, o překládání soudců do výslužby podle věku, který
se na základě ustanovení § 4 odst. 2 tohoto předpisu vztahoval i na pragmatikální
úředníky u úřadů veřejné obžaloby166.
Institut soudcovské nezávislosti, vyjádřený v čl. XI odst. 1 lidově demokratické
ústavy, zůstal zcela v intencích marxisticko-leninské filozofie nenaplněn, respektive byl
naplněn z hlediska svérázné intepretace významu práva a právních institutů
komunistickou totalitní mocí, kde byla nezávislost soudního rozhodování chápána jako
plný soulad rozhodování s oficiální politikou státu a strany. Ostatně již v srpnu 1946,
164

LITSCH, K., Proměny právnického studia 1945-1989, s. 97.

165

LATA, J., Prokuratura, s. 853.

166

KUKLÍK, J., Dějiny československého práva 1945-1989, s. 284.

43

tedy relativně dlouho před nástupem komunistické totalitní moci, Klement Gottwald
interpretoval soudcovskou nezávislost jako povinnost soudce rozhodovat nejen
v souladu se zákonem, ale rovněž s přihlédnutím k mínění lidu a usnesením vlády167.
Soudci byli ve sledovaném období vázáni celým právním řádem, tudíž i normami
exekutivy168.
Skrze ovládnutí prokuratur politicky spolehlivými osobami učinil komunistický
režim zásadní krok k ovládnutí zbytku justice, zejména pak sboru soudců, kde sice
též prováděl kádrovou politiku zaměřenou na přísun prověřených a řádně proškolených
kádrů z PŠP, nikoliv však v takové míře jako tomu bylo například u prokuratury.
Tak v roce 1951 plných 55 předsedů okresních soudů tvořili absolventi PŠP, nicméně
pouze deset procent, tedy přibližně dvě stě soudců, tvořily ve sledovaném období oběti
čistek v justici, a ještě v polovině padesátých let tvořili téměř polovinu soudců ti soudci,
kteří svoji profesní kariéru u soudů zahájili už před počátkem sledovaného období169.
Komunistické totalitní moci se podařilo nejdéle vzdorující ústavní moc zlomit,
a to i prostřednictvím stávajícího justičního aparátu. Administrativní pracovníci
dokázali i v dobách, kdy soudily a o právech a povinnostech rozhodovaly zcela
neerudované osoby, napravovat formální pochybení a další nedostatky, soudci, kteří
v justici přečkali fázi zlidovění, se pak přizpůsobili nastoupivšímu režimu a soudili tak,
jak od nich totalitní režim vyžadoval, a to často v duchu známého pořekadla
o poturčencích170.
Významnou změnou v oblasti soudnictví, která umožnila rozvinutí politické
perzekuce, bylo zrušení institutu vyšetřujícího soudce, jehož role spočívala
v přípravném řízení. Od začátku roku 1949 lze zřetelně pozorovat snahu komunistické
totalitní moci eliminovat vliv soudců na vyšetřování, které měly mít napříště zcela
v rukou orgány Státní bezpečnosti171. U Státního soudu došlo ke zrušení možnosti
vyšetřujícího soudce provádět úkony v dubnu 1949, dne 26. 7. 1949 byl následně vydán
výnos ministerstva spravedlnosti č. 525224/49-III/1, kterým byl institut vyšetřujícího
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soudce fakticky zrušen i na úrovni okresních soudů, neboť počínaje 1. 9. 1949 nebyli
soudci pověřování funkcí vyšetřujících soudců172. Právně byl institut zrušen přijetím
trestního řádu jakožto výsledku právnické dvouletky v roce 1950.
Organizace soudů doznala zásadní změny znovu v roce 1952. Tehdy byl přijat
ústavní zákon č. 64/1952 Sb. ze dne 30. 10. 1952, o soudech a prokuratuře, a zákon
č. 66/1952 Sb. z téhož dne o organizaci soudů. Nová úprava přinesla některé
organizační změny, jimiž byla zavedena dvojí soustava soudů – obecných a zvláštních,
přičemž obecné byly tvořeny soudem nejvyšším, krajskými soudy a soudy lidovými
a zvláštní pak soudy vojenskými a rozhodčími. Státní soud byl od 1. 1. 1953 zrušen.
V zákoně o organizaci soudů byl přímo v § 3 odst. 1 uveden výčet hodnot, které soudy
při své činnosti chrání. Byly jimi společenský řád a státní zřízení republiky, její
socialistická výstavba a socialistické vlastnictví, osobní, pracovní a majetková práva
a zákonem chráněné zájmy občanů, práva a zákonem chráněné zájmy socialistických
právnických osob a jiných společenských organizací. Soudy měly podle odst. 2 téhož
paragrafu zajišťovat, aby zákony a jiné právní předpisy byly přesně a důsledně
zachovávány a aby jich bylo používáno v souladu se zájmy pracujícího lidu. Celou svou
činností měly soudy dle § 4 odst. 1 vychovávat občany k oddanosti a věrnosti
k Československé republice, k přesnému a důslednému zachovávání zákonů a jiných
právních předpisů, k šetření socialistického vlastnictví, k pracovní kázni, k plnění
povinností, které jim ukládá obrana státu, a k řádnému zachovávání pravidel
socialistického soužití. Soudy byly klíčovými nástroji totalitního režimu při realizaci
diktatury proletariátu a represe proti nepřátelům nastoupivšího společenského zřízení173.
V roce 1957 byl vedle změn vyplývajících ze zjištěných nedostatků v oblasti
soudnictví reagujících na XX. Sjezd Komunistické strany Sovětského svazu a závěry
Celostátní konference KSČ v červnu 1956, jež se týkaly excesů stalinské diktatury
v Československé republice, soudní systém doplněn úpravou volby soudců z povolání
a soudců z lidu, a to zákonem č. 36/1957 Sb. ze dne 4. 7. 1957, o volbách soudců
a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů. Podle
tohoto předpisu mohl být dle § 1 odst. 1 příslušným okresním či krajským národním
výborem zvolen soudcem z povolání každý občan Československé republiky, který
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je oddán lidově demokratickému zřízení, je občansky bezúhonný, má právo volit
do národních výborů, má potřebné odborné znalosti a v den volby dosáhl věku 23 let.
Soudce z lidu, jehož způsobilost stanovoval odst. 2 téhož paragrafu, ke zvolení logicky
potřebné odborné znalosti nepotřeboval174. Zakotvení volby soudců ryze politickým
a totalitním režimem představuje podle názoru autora této diplomové práce absolutní
(avšak v kontextu vývoje nikoliv nejzásadnější) popření nezávislosti soudů, což dokládá
i relativně krátké, tedy tříleté funkční období zakotvené ustanovením § 2 a možností
odvolání soudců národními výbory dle § 10.

3.3.

Zákon na ochranu republiky, obnovení účinnosti malého
retribučního dekretu

Nastolení totalitní komunistické moci od počátku sledovaného období s sebou přineslo
i zásadní zásah do struktury orgánů činných v trestním řízení, respektive těch orgánů,
které ještě nebyly zcela podřízené politickému vedení Komunistické strany
Československa. Orgány činné v trestním řízení a trestní řízení jako takové měly
napříště, vedle běžného boje s kriminalitou, sloužit k pronásledování a v nemalé míře
rovněž k úplné fyzické likvidaci potenciálních i skutečných odpůrců nastoupivšího
režimu, tedy jako nástroj trestněprávní formy politické perzekuce175. Na rozdíl od změn
v oblasti trestního práva hmotného a procesního, které měly vyplynout z intenzivních
prací na rekodifikaci československého práva, byly některé zásadní změny realizovány
již bezprostředně po uchopení moci v únoru roku 1948.
K první vlně politické perzekuce ve sledovaném období byl využíván zejména
prvorepublikový předpis č. 50/1923 Sb. z. a n. ze dne 19. 3. 1923, na ochranu republiky,
dále roztříštěné normy trestního práva zejména z dob první republiky a rovněž zákon
č. 33/1948 Sb. ze dne 25. 3. 1948, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu
a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení.
Podle prvorepublikového zákona na ochranu republiky, jež později pozbyl
účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona na ochranu lidově demokratické republiky
dne 16. 10. 1948, bylo ve sledovaném období let 1948-1960 pro perzekuční důvody
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odsouzeno a později na základě § 2 zákona o soudní rehabilitaci ex lege rehabilitováno
celkem 5.172 osob176, a to za trestné činy úkladů (§ 1, odsouzeno 59 osob177), přípravy
úkladů (§ 2, odsouzeno 1.686 osob178), prorady (§ 4, odsouzeny 3 osoby179), zrady
státního tajemství (§ 5, odsouzeno 30 osob180), vojenské zrady (§ 6, odsouzeno
220 osob181), spolčení k útokům na ústavní činitele (§ 9, odsouzeny 4 osoby182), násilí
proti ústavním činitelům neb osobování si jich moci (§ 10, odsouzeny 3 osoby183),
urážky prezidenta republiky (§ 11, odsouzeno 215 osob 184), nepřekažení nebo
neoznámení trestních podniků (§ 12, odsouzeno 615 osob185), rušení obecného míru
(§ 14 a § 14a, odsouzeno 1.100 osob186), výzvy k neplnění zákonných povinností nebo
k trestným činům (§ 15, odsouzeno 33 osob187), schvalování trestných činů
(§ 16, odsouzeno 76 osob188), sdružování státu nepřátelské (§ 17, odsouzeno
229 osob189), šíření nepravdivých zpráv (§ 18, odsouzeno 890 osob190), hrubé
neslušnosti (§ 20, odsouzeno 11 osob191), nedovoleného zpravodajství (§ 23, odsouzena
1 osoba192) a ohrožování obrany republiky (§ 24, odsouzeny 3 osoby193). Nejpočetněji
byly

touto

trestněprávní

formou

politické

perzekuce

postiženy
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osoby

v letech 1948 až 1950 (celkem 4.736 osob194) a nejčastějším trestným činem byl trestný
čin přípravy úkladů podle § 2 předmětného předpisu (celkem 1.686 osob). Tyto osoby
byly v převážné míře za trestný čin přípravy úkladů o republiku odsouzeny proto,
že nedovoleně překročily státní hranice či se o to pokusily. Využití této trestněprávní
formy politické perzekuce je dokladem účelového a extenzivního výkladu dosavadních
norem trestního práva v období před přijetím příslušných právních předpisů, které
politickou perzekuci v tomto ohledu zjednodušily195.
Rozsah trestněprávní

politické perzekuce

v období

od převzetí

moci

Komunistickou stranou Československa v únoru 1948 do přijetí zákona na ochranu
lidově demokratické republiky dokládá skutečnost, že již v měsíci dubnu 1948 kapacita
vězeňských zařízení nedostačovala196.

3.4.

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky a zřízení
Státního soudu

Jelikož o takzvaném zlidovění soudnictví provedeném zákonem č. 319/1948 Sb.
ze dne 22. 12. 1948 bylo pojednáno v jedné z předchozích podkapitol, bude se tato
podkapitola věnovat pouze dvěma klíčovým předpisům, které spadají do výše uvedené
skupiny právních předpisů bezprostředně přijatých po uchopení moci komunistickým
režimem a majících za cíl realizovat trestněprávní formy politické perzekuce řízené
politickými špičkami totalitního režimu.
Klíčovými předpisy trestněprávních forem politické perzekuce v období let 1948
až 1950 byly zákon č. 231/1948 Sb. ze dne 6. 10. 1948, na ochranu lidově demokratické
republiky, a zákon č. 232/1948 Sb. z téhož dne o Státním soudu. Jednalo se o právní
předpisy ryze a otevřeně zaměřené na potírání takzvané reakce, tedy osob a skupin osob
údajně (a v řadě případu k jejich cti jistě i ve skutečnosti) usilujících o zvrat únorových
událostí, přičemž, jak uvádí Pavel Šámal, ve skutečnosti byla jejich cílem likvidace
veškerých osob, které s nastoupivším režimem jakýmkoliv způsobem nesouhlasily
či nesouhlasit mohly197.
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Jednalo se o vedle proklamované snahy o upevnění režimu a zajištění přechodu
k socialismu prostřednictvím diktatury proletariátu o přímou reakci na otevřené projevy
nesouhlasu s nástupem totalitního režimu, které se vyskytovaly již od měsíce
února 1948 do října téhož roku, kdy byly předmětné předpisy přijaty. Protirežimní
projevy se ve zvýšené míře vyskytovaly zejména v období měsíců února a března 1948,
dále v období XI. všesokolského sletu na přelomu měsíců června a července,
kdy nejprve v mnoha městech neznámé osoby šířily burcující letáky volající po nápravě
pasivního postoje sokolů k únorovým událostem právě v průběhu sletu, následně během
samotného sletu v hlavním městě účastníci sletu zejména provolávali či jinak šířili
protistátní výroky, za což jich bylo 234 předvedeno orgány národní bezpečnosti198.
Dalším mezníkem byl pohřeb bývalého prezidenta Edvarda Beneše konaný
dne 8. 9. 1948, který též doprovázelo šíření burcujících letáků, volajících mimo jiné
po zahájení generální stávky, obsazení sekretariátů komunistické strany, národních
výborů a služeben bezpečnosti a po dalších činech namířených proti režimu. Tyto
události vyhodnotilo vedení KSČ jako pokus o puč a důvod k zavedení drakonických
opatření proti reakci199.
Přijetí zákona na ochranu lidově demokratické republiky vycházelo rovněž
ze zjištění, že dosavadní trestněprávní předpisy pro účinný postih nepostačují. Podle
zpravodaje tohoto zákona nebylo možné k účinné ochraně lidové demokracie
socializující využít starý zákon na ochranu republiky a vůbec stávající trestněprávní
předpisy, neboť „stát v roce 1923 byl jinou republikou s jiným státním zřízením a jinou
hospodářskou soustavou, než je lidová demokracie v roce 1948.200“ Potřeba nové
úpravy byla vysvětlována i v souladu s tezí Josifa Vissarionoviče Stalina o neustále
se zostřujícím

třídním

boji,

od kapitalismu k socialismu

201

který

doprovází

přechod

společenského

zřízení

.

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948 Sb. chránil podle
úvodních ustanovení vedle státu a jeho územní celistvosti, tedy zájmů chráněných též
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zákonem na ochranu republiky z roku 1923, též lidově demokratické zřízení. Právní
předpis se členil do čtyř hlav.
První hlava zahrnovala trestné činy proti státu. Nově definovaný trestný čin
velezrady, jenž byl zakotven v § 1 předmětného právního předpisu, byl využíván
ve sledovaném období mj. proti občanům, kteří se rozhodli bez příslušného oprávnění
opustit Československou republiku a později se rozhodli do země navrátit,
či se o nedovolené překročení státní hranice pokusili202. Tato právní forma politické
perzekuce osob, jejichž počínání bylo kvalifikováno na základě užívání takzvaných
notoriet (tedy skutečností, jež není třeba v rámci trestního řízení dokazovat) jako trestný
čin velezrady, postihla ve sledovaném období na 4.527 osob odsouzených v letech
1948-1960 podle § 1 odst. 1, 2 a 3, písm. b) až e) zákona na ochranu lidově
demokratické republiky a následně dle zákona č. 119/1990 Sb. rehabilitovaných ex lege
na základě § 2 zákona o soudní rehabilitaci203. Jak uvádí František Gebauer, ve Sbírce
rozhodnutí Československých soudů bylo například v rozhodnutí č. 49/1949 uvedeno:
„určitost velezrádného činu obžalovaných je jasně vyjádřena zdůrazněním zjištěných
a notoricky známých cílů protistátní činnosti emigrace, ke které se obžalovaný rozhodl
připojit. Proto zjištěný skutkový stav zakládá skutkovou podstatu zločinu velezrady.204“
Dále zákon na ochranu lidově demokratické republiky obsahoval v první hlavě
perzekučně využívané trestné činy sdružování proti státu (§ 2, ve sledovaném období
odsouzeno 1.542 osob205), pobuřování proti republice (§ 3, odsouzeno 3.873 osob206)
a hanobení republiky (§ 4, odsouzeno 141 osob207).
Hlava druhá obsahovala z hlediska právních forem politické perzekuce trestné
činy proti vnější bezpečnosti státu, a to zejména trestné činy vyzvědačství
(§ 5, odsouzeno 755 osob208) a vyzvědačství proti spojenci (§ 6, odsouzeny 4 osoby209),
kdy bylo odsuzování pro tuto formu trestné činnosti stejně jako v případě velezrady
202
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ovlivňováno užíváním notoriet, podle kterých každý emigrant vejde za hranicemi
Československé republiky ve styk s dalšími emigranty a orgány CIC (Counter
Intelligence Corps, protišpionážní sbor armády Spojených států)210. Dále tato hlava
obsahovala trestné činy nedbalého uchovávání státního tajemství (§ 7, odsouzeno
91 osob211), ohrožení obrany republiky (§ 8, odsouzeno 248 osob212) a nedovoleného
zpravodajství (§ 12, odsouzeno 13 osob213).
Hlava třetí zahrnovala trestné činy proti vnitřní bezpečnosti státu. Jednalo
se z hlediska právních forem politické perzekuce o trestné činy spolčení k útokům
na ústavní činitele (§ 17, odsouzeno 7 osob214), vzbouření (§ 20, odsouzeno
288 osob215), ublížení na cti presidentu republiky (§ 23, odsouzeno 707 osob216),
hanobení některých ústavních činitelů (§ 24, odsouzeno 421 osob 217), popuzování
(§ 26, odsouzeno 1.864 osob218), zneužití úřadu duchovního nebo jiné podobné funkce
(§ 28, odsouzeno 24 osob219), nedovoleného ozbrojování (§ 29, odsouzeno 7 osob220),
šíření poplašné zprávy (§ 32, odsouzeno 2.511 osob221, mimo jiné za šíření pastýřských
listů222), podněcování k trestnému činu a k neplnění zákonných povinností
(§ 33, odsouzeno 48 osob223), schvalování trestného činu (§ 34, odsouzeno 67 osob224),
nepřekažení nebo neoznámení trestného činu (§ 35, odsouzeno 1.302 osob225), sabotáže
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(§ 36 a 37, odsouzeno 588 osob226) a ohrožování jednotného hospodářského plánu
z nedbalosti (§ 38, odsouzeno 2.504 osob227).
Hlava

čtvrtá

zahrnovala

trestné

činy

proti

mezinárodním

vztahům,

a to především hojně perzekučně využívaný trestný čin neoprávněného opuštění území
republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu (§ 40, odsouzeno 4.147 osob228),
poškozování zájmu republiky v cizině (§ 41, odsouzeno 36 osob229) a hanobení
spojeneckého státu (§ 42, odsouzeno 286 osob230).
Pro zákon na ochranu lidově demokratické republiky je charakteristická
drakonická výše trestních sazeb a skutečnost, že pro celou řadu trestných činů mohl
soud uložit trest smrti, který byl například v dřívějším zákoně na ochranu republiky
umožněn pouze v případě stanného práva231. Zákon na ochranu lidově demokratické
republiky umožňoval uložení trestu smrti v již zmíněné kvalifikované skutkové podstatě
velezrady a dále v případě trestných činů vyzvědačství, vyzvědačství proti spojenci,
válečného škůdnictví, válečné zrady, útoků na život ústavních činitelů a tělesného
poškození ústavních činitelů. Kromě trestu smrti, který byl v některých případech
uveden jako trest jediný, např. u kvalifikované skutkové podstaty trestného činu
velezrady, a trestu odnětí svobody uváděl zákon jako další druhy trestů trest peněžitý
(obligatorně ukládaný v případech prokázaného úmyslu poškodit republiku jakožto
zřejmá snaha perzekvovat majetné občany), konfiskaci jmění, zabrání, propadnutí,
ztrátu živnostenského oprávnění a ztrátu oprávnění vykonávati povolání, ztrátu čestných
práv občanských, ztrátu státního občanství, uveřejnění rozsudku, vypovědění cizince,
zákaz pobytu (a i navždy!) a přikázání do donucovací pracovny po odpykání trestu.
Dále zákon zakotvoval možnost v souvislosti s trestnou činností vyslovit zastavení
periodického tiskopisu.
Na základě předmětných ustanovení zákona na ochranu lidově demokratické
republiky bylo ve sledovaném období z hlediska trestněprávních forem politické
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perzekuce celkem odsouzeno 26.002 osob232. Nejvyšší počet odsouzených statistiky
zaznamenávají v roce 1950, kdy došlo k odsouzení 13.097 osob, což činí 50,3 % všech
odsouzených podle tohoto právního předpisu ve sledovaném období. Nejčastěji došlo
k odsouzení pro trestný čin velezrady podle § 1 zákona (4.527 osob), v těsném závěsu
pak pro trestný čin neoprávněného opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy
k návratu podle § 40 (4.147 osob) a pro trestný čin pobuřování proti republice podle
§ 3 (3.873 osob).
Na zákon na ochranu lidově demokratické republiky přímo navazovala procesní
úprava podle zákona č. 232/1948 Sb. ze dne 6. 10. 1948, o Státním soudu. Tímto
zákonem byl zřízen Státní soud se sídlem v Praze a k úkonům veřejné žaloby u tohoto
soudu Státní prokuratura při Státním soudu. Státní soud byl podle § 17 výše uvedeného
právního předpisu příslušen k řízení a rozhodování o trestných činech podle zákona
na ochranu lidově demokratické republiky, bylo-li za ně možné uložit trest smrti
nebo trest odnětí svobody delší deseti let a o jiných zločinech nebo přečinech v případě,
že to navrhl veřejný žalobce, to vše i v případě, že se jednalo o příslušníky vojenských
sil. Podpůrně byl až do přijetí trestního řádu z roku 1950 využíván (avšak reálně
porušován a obcházen233) dosavadní trestní řád č. 119/1873 ř. z., ze dne 23. 5. 1873.
Po přijetí trestního zákona č. 86/1950 Sb. ze dne 12. 7. 1950 a trestního řádu
č. 87/1950 Sb. z téhož dne byl Státní soud na základě ustanovení § 13 a § 20 trestního
řádu příslušný k řízení o trestných činech podle první hlavy zvláštní části trestního
zákona, jestliže u nich zákon stanovil trest smrti, trest odnětí svobody na doživotí nebo
trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně deset let.
V řízení před Státním soudem a v přípravném řízení se orgány činné v trestním
řízení necítily být po celou dobu existence vázány ustanoveními trestního řádu, což však
platí pro veškerou činnost těchto orgánů ve věcech trestněprávních forem politické
perzekuce, tedy i v řízeních u obecných soudů234. Pro přípravné řízení bylo příznačné,
že nedocházelo k faktickému naplnění dozorující úlohy prokurátora, naopak docházelo
k porušování zásady materiální pravdy, obvinění byli nuceni k doznání, přičemž toto
bylo v rozporu s obecně platnými zásadami trestního práva považováno z hlediska
232
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prostřednictvím prokuratury i ministerstva spravedlnosti, významnou roli sehrávala
i Státní bezpečnost, jejíž metody byly i přes jejich flagrantní nezákonnost ze strany
Státního soudu akceptovány236. Výsledek trestního řízení konaného před Státním
soudem byl nejprve ve většině případů závislý na schválení ministerstvem
spravedlnosti, později se toto flagrantní zasahování do soudcovské nezávislosti
omezovalo na případy (předem rozhodnutých) hrdelních trestů237. Časté byly i porady
soudců s prokurátory a rovněž s vyšetřovateli Státní bezpečnosti238. Igor Daxner,
soudobý předseda Nejvyššího soudu, dokonce uvedl: „u Státního soudu a Státní
prokuratury je nutno týdně konat porady, na nichž budou jednotlivé věci projednávány
po stránce politické a odborné a především projednána jak kvalifikace, tak výše
trestu.239“ V některých případech probíhalo ovlivňování rozhodovací činnosti Státního
soudu přímo během soudního přelíčení, a to formou takzvaných lístků, které
se doručovaly soudci240. Řízení před Státním soudem tak bylo zcela formální a detailně
připravené v předstihu, případně řízené směrem k požadovanému výsledku na místě
samém. V mnoha případech se obžalovaní museli výpovědi učit nazpaměť241.
Státní soud se za dobu své existence od 24. 10. 1948 do 31. 12. 1952 stal
hlavním vykonavatelem trestněprávních forem politické perzekuce, nejednalo se o soud
nestranný a nezávislý, neboť byl při rozhodovací činnosti ovlivňován činností
Komunistické strany Československa, bezpečnostních orgánů v čele se Státní
bezpečností, ministerstva vnitra a později, počínaje květnem 1950, ministerstva národní
bezpečnosti242. V letech 1948-1952 stanulo před Státním soudem na 27 tisíc osob243.
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3.5.

Trestní právo v letech 1950-1955

Výsledkem právnické dvouletky bylo z hlediska trestněprávních forem politické
perzekuce zejména přijetí trestního zákona č. 86/1950 Sb. ze dne 12. 7. 1950 a též
trestního řádu č. 87/1950 Sb. z téhož dne. Trestní zákon z tohoto roku zůstal v platnosti
a účinnosti po celé sledované období a nahrazen byl až ke dni 1. 1. 1962 trestním
zákonem č. 140/1961 Sb. ze dne 29. 11. 1961. Trestní řád došel ve sledovaném období
celkové rekodifikace, jak je zmíněno dále.
Trestní právo se mělo stát přijetím výše uvedených předpisů, zejména trestního
zákona, právem nového, vyššího stupně. Totalitní komunistický režim se v těchto
předpisech otevřeně přihlásil k třídnímu pojetí společnosti a politické perzekuci.
Jak uvádí učebnice Československé trestní právo z roku 1957: „Trestní právo
je mohutným nástrojem lidově demokratického státu v boji se všemi činy nebezpečnými
pro společnost, mohutným nástrojem k ochraně a upevňování společenských vztahů,
výhodných a vhodných pro pracující lid vedený dělnickou třídou na cestě k vybudování
socialismu v naší vlastní a v boji za světový mír.244“ Účelem trestního zákona,
uvedeným v § 1 předmětného právního předpisu, byla ochrana lidově demokratické
republiky, její socialistické výstavby, zájmů pracujícího lidu a jednotlivce, výchova
k dodržování pravidel socialistického soužití. Rudé právo dne 12. 7. 1950 referovalo
o novém zákonu v tom smyslu, že „třídní boj se zostřuje a nepřítel používá dalších
nových způsobů boje. Naším úkolem je zajišťovat vybojované a chránit naši cestu
k socialismu. Náš nový trestní zákon obsahuje ustanovení, která postihnou nepřítele
pracujícího lidu a socialismu, zneškodní jej a zabrání mu v páchání další trestné
činnosti. Náš nový trestní zákon obsahuje velmi přísná ustanovení o vyzvědačství,
ohrožení státního tajemství, o ochraně hospodářského i úředního tajemství
a o zrazování těchto věcí nepříteli.245“
Trestní právo podle názoru některých odborníků přijetím trestního zákona
v roce 1950 opustilo dosavadní koncepci trestního práva v kontextu středoevropské
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právní nauky a přizpůsobilo se sovětskému vzoru246. Názory na vliv sovětského práva
na trestní právo hmotné se nicméně různí a jistě by vydaly na zvláštní pojednání.
Nejzásadnější zapříčiněnou změnou z hlediska trestního práva bylo zavedení
kombinovaného formálního a materiálního pojetí trestného činu, kdy v § 2 zákon
stanovil, že trestným činem je jen takové pro společnost nebezpečné jednání, jehož
výsledek uvedený v zákoně pachatel zavinil. Tato změna podle názoru autora této
diplomové práce otevřela cestu k dalšímu rozvinutí dosavadních trestněprávních forem
politické perzekuce. Nebezpečnost činu se totiž posuzovala s ohledem na účel trestního
zákona, tedy z hlediska politické perzekuce v prvé řadě s ohledem na ochranu lidově
demokratické republiky, její socialistické výstavby a zájmů pracujícího lidu, tedy
veskrze politicky a ideologicky podmíněných veličin. Tento koncept dále potvrdil pouze
nominální povahu ústavních ustanovení, najmě § 1 odst. 1 ústavy o rovnosti občanů
před zákonem a současně došlo mimo jiné k popření zásady nulla poena, nullum crimen
sine lege certa. Inspirace sovětskou školou v podobě jistého odumírání podstatných
a pro perzekuční činnost spíše nadbytečných a svévoli bránících norem, což z trestního
práva činí v podstatě stalinskou trestní politiku a účelově je tak zneužíván postulát
odumírání práva, jde zde zřejmá.
Perzekuční zaměření trestního zákona ostatně vyzdvihovaly i soudobé
komentáře, kdy jeden z nich uvádí, že nový trestní zákon „má být ostrou zbraní dělnické
třídy v boji proti třídnímu nepříteli… a tento jeho smysl je vyjádřen v obsahu i ve formě
zákona (…) Nový trestní zákon stanoví vysloveně politický účel trestního zákona.247“
Nový trestní zákon výše uvedenou změnou v pojetí trestného činu, nahrazením zákona
o ochraně lidově demokratické republiky za současného převzetí všech jeho ustanovení,
zvýšením dosavadních trestních sazeb a zavedením dalších institutů tudíž poskytl
dostatečné právní zázemí pro širokou politickou perzekuci zejména v první polovině
padesátých let248.
Trestní zákon z roku 1950 se členil na dvě části, a to část obecnou a část
zvláštní. Z hlediska právních forem politické perzekuce je významné zmínit v obecné
části ustanovení § 17, jímž byl vymezen účel trestu. Tím bylo především zneškodnění
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nepřátel pracujícího lidu, dále zabránění pachateli v pokračování trestné činnosti a jeho
výchova k tomu, aby dodržoval pravidla socialistického soužití, a za třetí působit
výchovně na ostatní členy společnosti. Odstavec druhý výše uvedeného ustanovení
stanovoval, že výkonem trestu nesmí být ponížena lidská důstojnost, což v kontextu
praxe v komunistických žalářích symbolizuje charakteristické odtržení právních norem
od skutečnosti. Ustanovení § 18 trestního zákona přinášelo výčet druhu trestů. Hlavními
tresty byly trest smrti, trest odnětí svobody a nápravné opatření. Vedlejšími tresty byly
ztráta státního občanství, ztráta čestných práv občanských, vyloučení z vojska, ztráta
vojenské hodnosti, propadnutí jmění, peněžitý trest, zákaz činnosti, vyhoštění, zákaz
pobytu, uveřejnění rozsudku a propadnutí věci. Z hlediska politické perzekuce
je podstatné, že nápravné opatření spočívalo v možnosti soudu uložit pachateli, který
jinak vedl řádný život pracujícího člověka, místo trestu odnětí svobody ne delšího
tří měsíců nápravné opatření spočívající například ve výkonu práce mu určené
za sníženou odměnu po dobu jednoho až šesti měsíců. Z dikce ustanovení vyplývá,
že tato možnost nebyla v případech politické perzekuce využívána. Jedná se tudíž
o další doklad pouze nominální rovnosti občanů před zákonem.
Perzekuce v oblasti majetkové sféry obviněných se projevila mimo jiné
i pravidly pro ukládání trestu peněžitého a trestu propadnutí jmění v § 47 a § 48,
kdy měl soud v obou případech vždy možnost uložit tento trest v případě, že pachatel
trestným činem projevil nepřátelství k lidově demokratickému řádu. Projevení
nepřátelství ke komunistické totalitní moci bylo též důvodem pro uložení trestu ztráty
čestných práv občanských podle § 43 odst. 1 trestního zákona vedle poškození
důležitých politických, vojenských nebo hospodářských zájmů republiky. Tento trest
spočíval mj. ve ztrátě volených funkcí, včetně funkce soudce z lidu, akademických
titulů či například volebního práva či konání veřejných projevů, a to i navždy.
Za ryze perzekuční lze považovat v obecné části dále části ustanovení § 20,
jež přináší demonstrativní výčet přitěžujících okolností. V jejichž čele stojí okolnost
podle písm. a), podle které pachatel „projevil trestným činem nepřátelství k lidově
demokratickému řádu“, dále též b), podle které pachatel „ohrozil trestným činem
politické, vojenské nebo hospodářské zájmy republiky.“ Důležité je též zmínit
ustanovení § 36, které umožnovalo, aby ti, kteří spácháním trestného činu projevili
„nepřátelství k lidově demokratickému řádu“ a za výkonu trestu neprokázali svoji prací
57

a svým chováním polepšení opravňující k naději, že povedou „řádný život pracujícího
člověka“, mohli být po odpykání celého trestu odnětí svobody zařazeni do tábora
nucené práce na tři měsíce až dva roky (podrobněji je pojednáno o táborech nucené
práce v následující kapitole).
Zvláštní část trestního zákona č. 86/1950 Sb. byla později, zejména v druhé
polovině padesátých let, kritizována pro neurčitost dikcí jednotlivých skutkových
podstat. Jak uvádí Jan Kuklík, v návaznosti na éru politických procesů bylo
poukazováno zejména na „poměrně široké a vágní formulace“, jež připouštěly možnost
zneužití249. Široké vymezení znaků trestných činů, které umožňovaly aplikaci jinak
zakázané analogie v neprospěch pachatele, čítají například trestné činy podvracení
podle § 79, pobuřování podle § 89 či nepřátelského jednání proti republice podle § 129.
Oproti zákonu na ochranu lidově demokratické republiky došlo k jistému zmírnění,
kdy sice i nadále bylo možné u některých trestných činů uložit pouze hrdelní trest, jako
například v případě ustanovení o kvalifikované skutkové podstatě trestného činu
velezrady

podle

§

78,

odst.

3

trestního

zákona,

nicméně

ve

spojení

s § 29 odst. 2 trestního zákona bylo nově možné uložit místo trestu smrti trest odnětí
svobody na doživotí nebo na patnáct až pětadvacet let v případě, že by byl trest smrti
vzhledem k osobě pachatele nebo k závažnosti polehčujících okolností nepřiměřeně
přísný250.
Zvláštní část trestního zákona byla rozdělena do deseti hlav systematicky tak,
aby reflektovala ideologické změny prosazované totalitním komunistickým režimem.
Úsek od účinnosti trestního zákona z roku 1950 do konce sledovaného období je navíc
nutné rozdělit na dvě části, neboť zákonem č. 63/1956 Sb. ze dne 19. 12. 1956, kterým
se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb., došlo k 1. 1. 1957 k zásadní novelizaci.
Ta v reakci na dosavadní masové a drakonické perzekuce mnohá ustanovení trestního
zákona rušila, jiná přidávala a další měnila. Nejprve je zapotřebí shrnout trestné činy,
které trestní zákon obsahoval dle vyhlášeného znění, účinného od 1. 8. 1950. Období
po roce 1956 se věnuje samostatná podkapitola.
Je též zapotřebí pro úplnost vycházet z údajů reflektujících trestněprávní formy
politické perzekuce, a to v podobě počtů osob rehabilitovaných na základě zákona
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o soudní rehabilitaci. Současně je nutné zahrnovat do výčtu pouze ta ustanovení, která
sloužila jako trestněprávní formy politické perzekuce, to jest ty, na které se vztahovala
rehabilitace ex lege na základě § 2 zákona o soudní rehabilitaci.
Hlava první trestního zákona, zaměřená na trestné činy proti republice, se dělila
na pět oddílů. Oddíl trestných činů proti základům republiky zahrnoval velezradu
(§ 78, odsouzeno v letech 1950-1960 celkem 4.787 osob251), sdružování proti republice
spolčením (§ 79, odsouzeno celkem 820 osob252), sdružování proti republice založením
organizace, přistoupením k ní či její podporou (§ 80, odsouzeno celkem 1.223 osob253),
pobuřování proti republice (§ 81, odsouzeno celkem 6.372 osob254), pobuřování proti
republice z nedbalosti (§ 82, odsouzeno celkem 409 osob255) a sabotáž (§ 85, odsouzeno
celkem 1.820 osob256).
Oddíl trestných činů proti bezpečnosti republiky zahrnoval trestné činy
vyzvědačství (§ 86 a § 87, odsouzeno v letech 1950-1960 celkem 1.232 osob257),
ohrožení státního tajemství (§ 88 až § 92, odsouzeno celkem 421 osob258), věrolomnosti
(§ 93 a § 94, odsouzeny celkem 4 osoby259), opuštění republiky (§ 95, odsouzeno
celkem 7.698 osob260) a ohrožování zájmů republiky v cizině (§ 96 a § 97, odsouzeno
celkem 83 osob261).
Oddíl třetí zahrnoval trestné činy proti obraně vlasti. Podle těchto ustanovení
nebyl nikdo na základě zákona o soudní rehabilitaci rehabilitován.
Oddíl čtvrtý zahrnoval trestné činy proti ústavním činitelům, jednalo se o trestné
činy spolčení k útoku na ústavního činitele (§ 107, v letech 1950-1960 odsouzeno
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celkem 9 osob262), násilí na ústavním činiteli (§ 108, odsouzeno celkem 6 osob263),
snižování vážnosti prezidenta republiky (§ 110, odsouzeno celkem 1.736 osob264)
a hanobení ústavního činitele (§ 111, odsouzeno celkem 635 osob265).
Oddíl pátý první hlavy trestního zákona zahrnoval trestné činy zvláště ohrožující
pořádek ve věcech veřejných. Jednalo se o trestné činy ohrožení hospodářského
a služebního tajemství (§ 112 až § 114, v období let 1950-1960 odsouzeno celkem
95 osob266), nedovolené výroby a držení vysílací stanice (§ 122, odsouzeno celkem
52 osob267), zneužití náboženské funkce (§ 123, odsouzeno celkem 63 osob268),
hanobení republiky (§ 124, odsouzeno celkem 443 osob269), hanobení spojeneckého
státu (§ 125, odsouzeno celkem 1.027 osob270), šíření poplašné zprávy (§ 127 a § 128,
odsouzeno celkem 3.552 osob271, jak bylo zmíněno například za šíření režimu
nepohodlných

pastýřských

listů)

a

nepřátelského

jednání

proti

republice

(§ 129, odsouzeno celkem 2.324 osob272).
Hlava druhá trestního zákona zahrnovala trestné činy hospodářské. Z hlediska
právních forem politické perzekuce se jednalo napříč jednotlivými oddíly především
o trestné činy pletich proti zestátnění (§ 130, odsouzeno v letech 1950-1960 celkem
54 osob273), zneužití vlastnického práva (§ 133, odsouzeno celkem 273 osob274),
ohrožení zásobování (§ 134, odsouzeno celkem 5.895 osob275), ohrožení jednotného
hospodářského plánu (§ 135 a § 136, odsouzeno celkem 54.735 osob 276), pletich
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při veřejných dodávkách a pracích (§ 137, odsouzeno celkem 101 osob277), ohrožení
plánování a kontroly plnění plánu (§ 138, odsouzeno celkem 268 osob278).
Hlava třetí trestního zákona zahrnovala trestné činy proti pořádku ve věcech
veřejných. Z hlediska právních forem politické perzekuce se jednalo zejména o trestné
činy nadržování (§ 163, odsouzeno v letech 1950-1960 celkem 704 osob279),
nepřekažení trestného činu (§ 164, odsouzeno celkem 95 osob280), neoznámení
trestného činu (§ 165, odsouzeno celkem 1.159 osob281), spolčení (§ 166, odsouzeno
celkem 264 osob282), podněcování (§ 167 a § 168, odsouzeno celkem 67 osob283),
schvalování trestného činu (§ 169, odsouzeno celkem 86 osob284), maření dozoru nad
církvemi a náboženskými společnostmi (§ 173 a § 174, odsouzeno celkem 57 osob285).
Započítáme-li nově vzniklé politicky perzekuční ustanovení trestního zákona
č. 86/1950 Sb. po novelizaci zákonem č. 63/1956 Sb. (viz příslušná podkapitola),
vychází nám s ohledem na výše uvedené statistiky soudní rehabilitace po roce 1990,
že využitím této právní formy politické perzekuce došlo v letech 1950-1960
k odsouzení celkem 102.700 obyvatel Československé republiky286. Největší část těchto
osob byla perzekuována podle ustanovení § 135 a § 136 pro trestný čin ohrožení
jednotného hospodářského plánu, respektive od 1. 1. 1957 pro trestné činy poškozování
provozu podle § 135 a nesplnění závazku podle § 136. Touto trestněprávní formou
politické perzekuce zejména soukromě hospodařících rolníků a dělníků v oblasti
těžkého průmyslu bylo postiženo ve sledovaném období 54.735 osob, což činí
53,2 % všech osob postižených ve sledovaném období některou z trestněprávních forem
politické perzekuce na základě trestního zákona č. 86/1950 Sb.
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V oblasti trestního práva procesního je třeba zmínit zákon č. 87/1950 Sb. ze dne
12. 7. 1950, o trestním řízení soudním. Tento právní předpis, jenž byl výsledkem
právnické dvouletky, zrušil dosavadní roztříštěnou procesní úpravu trestního práva
a zakotvil na území Československa jednotnou úpravu této materie. Nová podoba
trestního řízení byla podle některých dnešních právních názorů významněji
než v případě hmotněprávní úpravy ovlivněna sovětským právem, a to zejména
v institutech přípravného řízení a role prokuratury287.
V návaznosti na předchozí podkapitolu je nutné z hlediska právních forem
politické perzekuce vyřešit zejména otázku, zda na rozdíl od období let 1948-1950
docházelo i po přijetí trestního řádu v roce 1950 k masové nezákonnosti v případech
politických perzekucí.
Odpověď je bohužel a nepřekvapivě kladná.
Zjednodušením trestního řízení zcela v intencích zadání takzvané právnické
dvouletky došlo v očích tehdejší odborné veřejnosti podle veřejných vystoupení
k vytvoření „zbraně pracujícího lidu k úspěšnému vedení boje se zbytky dřívějších
vykořisťovatelských tříd“, jak uváděl například článek v publikaci Socialistická
zákonnost288. Viděno racionální optikou však, jak uvádí Petra Gřivnová, došlo
prostřednictvím zrušení celé řady ustanovení jak k udržení stávajících protiprávních
návyků vyšetřovací praxe, tak k výskytu a dalšímu rozvoji zcela nových metod, které
lze v souhrnu nazvat inkvizičními289.
Rozhodující úloha v rámci trestního řízení byla nově přijatým procesním
předpisem svěřena prokuratuře, která získala žalobní monopol a rovněž klíčové
postavení v přípravném a vykonávacím řízení. Z trestního práva se, jak bylo
již uvedeno, s definitivní platností vytratil institut vyšetřujícího soudce. Klíčový
význam získalo přípravné řízení, jež se dělilo do fází vyhledávací a vyšetřovací.
Byť příslušná ustanovení trestního řádu ukládala, aby orgány národní bezpečnosti
konaly přípravné řízení spolu s prokurátorem, přičemž vyhledávání bylo na základě
§ 76 vyhrazeno orgánům národní bezpečnosti a vyšetřování pak § 77 osobní činnosti
prokurátora, v praxi docházelo k setření rozdílu mezi oběma fázemi přípravného řízení.
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Za využití ustanovení § 84, které umožňovalo prokurátorovi nařídit orgánům národní
bezpečnosti provedení jednotlivých vyšetřovacích úkonů, přenechával prokurátor
v praxi celé vyšetřování orgánům bezpečnosti. Prokurátor především vydával příkazy
k provedení úkonů, při kterých docházelo k zásahu do práv a svobod občanů.
Bez nutnosti vyžádat si souhlas soudu tak prokurátor nařizoval osobám setrvání
na místě (§ 79), domovní a osobní prohlídku (§ 81), zajištění věci (§ 82) či například
porušení listovního tajemství (§ 83). Prokurátor dále rozhodoval podle § 101 o uvalení
vazby, která sice měla být podle § 107 co nejvíce zkrácena, avšak žádné ustanovení
nestanovovalo její maximální trvání, což bylo v případech trestněprávní politické
perzekuce hojně využíváno290. V některých případech docházelo k dodatečnému
schválení vazby až po několika měsících po jejím uvalení291, v případě národně
socialistického politika Prokopa Drtiny trvala od srpna 1948 do prosince 1953292.
Vazba byla navíc vykonávána nikoliv v příslušných věznicích, ale přímo v prostorách
Státní bezpečnosti, a to na základě tehdy hojně užívaného ustanovení § 296 trestního
řádu, podle kterého, bylo-li to nutné k zabezpečení úspěšného provedení trestního
řízení, mohl prokurátor před podáním žaloby nařídit, aby se vazba po dobu nejnutnější
potřeby vykonávala u orgánu povolaného k vyhledávání293.
Je na místě zmínit, že návrhy spolu s podklady k provedení takových zásahů
byly předkládány prokurátorovi často řádně neodůvodněné, což se týkalo zejména
případů politické perzekuce, kdy bylo velmi často potřeba skutečné odůvodnění
vyhotovit až později, a to zejména s ohledem na politické zadání. Orgány
Státní bezpečnosti se v mnoha případech předkládání návrhů na uvalení vazby (byly-li
vůbec předkládány) omezovaly v rozporu s příslušnými právními předpisy na pouhé
konstatování, že se v daném případě jedná o třídního nepřítele294. Mnozí vyšetřovatelé
Státní bezpečnosti při pozdějších výsleších sdělovali, že o zákonné povinnosti vyžádat
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si souhlas prokurátora s uvalením vazby nevěděli295. Bylo-li to výsledkem překotného
náboru do struktur orgánů činných v trestním řízení, kdy o neznalosti příslušných
předpisů nemohlo být v případě mnoha nováčků pochyb, nebo se jednalo o pouhou
výmluvu, lze dnes jen stěží objasnit.
Z hlediska dalších institutů trestního práva je nutné v souvislosti s právními
formami politické perzekuce dále zmínit oblast obhajoby. Likvidace předúnorové
advokacie probíhala podle Stanislava Balíka po dvou liniích296. První linii
představovalo převzetí agendy od advokátních komor a její převedení na úroveň
akčních výborů, zejména pak Akčního výboru advokátní komory, a to bezprostředně
po začátku sledovaného období297. Druhou linii představovalo přijetí zcela nové úpravy
advokacie v souladu s tendencí takzvaného zlidovění soudnictví, a to zákonem
č. 322/1948 Sb. ze dne 22. 12. 1948, o advokacii, který vstoupil v účinnost od
1. 9. 1949. Touto úpravou byly zrušeny advokátní komory a advokáti museli být nově
sdruženi v krajských sdruženích advokátů, která podléhala Ústřednímu sdružení
advokátů v Praze. Výše uvedený právní předpis byl využit k perzekuci nepohodlných
advokátů, kteří nově mohli vykonávat advokacii pouze v případě, že prokázali
požadovanou míru oddanosti lidově demokratickému zřízení. Počet advokátů klesl
k roku 1951 oproti roku 1938 z 3.845 na pouhých 570298. Později byla oblast advokacie
upravena zákonem o advokacii č. 114/1951 Sb. ze dne 20. 12. 1951, který završil proces
likvidace advokátních kanceláří a završil proměnu v marxistickou advokacii,
jež představovala pouhou zástěrku budící zdání, že v podmínkách takzvané socialistické
zákonnosti je právo na obhajobu zachováno299. Praxe byla však zcela odlišná.
Ve výkazu o činnosti Státního soudu za rok 1951 je explicitně vytýkáno
některým obhájcům, že doposavad neopustili buržoazní způsoby vedení obhajoby300,
přičemž cílem obhajoby v rámci komunistické justice mělo být podle slov Alexeje
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Čepičky „pokročit od úzké obrany individuálních zájmů jednoho klienta k vyšším
zájmům pracujícího lidu a našeho demokratického zřízení.“301 V porovnání se stavem
před nástupem komunistické totalitní moci lze konstatovat, že právo na obhajobu bylo
v případech politických perzekucí ve sledovaném období omezeno, a to jak v oblasti
jeho samotné realizace, tak v oblasti samotného pojetí trestního řízení, kdy v celé
procesní úpravě chyběla výslovně zmíněná zásada presumpce neviny302. Role obhájce
byla omezena tím, že měl společně s prokurátorem usilovat o správné zjištění
skutkového stavu a uplatňovat socialistickou zákonnost. V přípravném řízení
s obhajobou trestní řád až na výjimky v případech mladistvých nepočítal. Zejména
v řízení před Státním soudem nepřicházelo v praxi v úvahu, aby obhájce působil s cílem
zpochybnit zákonnost počínání orgánů národní bezpečnosti303. V řízení o trestných
činech, za které bylo možné uložit trest smrti nebo doživotí, byl navíc výběr obhájce
značně zúžen nutností výběru ze seznamů advokátů vedených ministerstvem
spravedlnosti304. O skutečné vůli a v podstatě i možnostech těchto advokátů přispívat
k obhajobě obětí politických perzekucí lze polemizovat, to by však vydalo
na samostatnou práci.
Důležitou oblastí, jíž se týká problematika právních forem politické perzekuce,
je též problematika dokazování. I přes záruky, stanovené v trestním řádu v § 41, který
dával obviněnému možnost, aby uvedl všechny okolnosti a důkazy, které slouží k jeho
obhajobě, a dále v § 78, který ukládal prokurátorovi povinnost zjišťovat důkazy
v prospěch i neprospěch obviněného, byla praxe zásadně odlišná. V rozporu
s ustanoveními trestního řádu předkládaly vyšetřující orgány národní bezpečnosti
obviněnému takzvané otázkové protokoly, které zajišťovaly kýžené vyznění výpovědi,
a to v mnoha případech po hodinách, dnech a týdnech psychického a fyzického násilí305.
Tyto protokoly byly přejaty z praxe sovětských vyšetřovatelů už z dob 30. let 20. století
a fungovaly tak, že „vyšetřovatel napsal otázky i odpovědi a předseda soudu pak měl
scénář před očima a četl z něho připravené otázky, obviněný ho musel umět nazpaměť;
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jen tak mohlo dojít k naprostým nehoráznostem, kdy obviněný nejen že se sám obviňoval
z nejhorších zločinů, ale také žádal pro sebe nejvyšší trest.306“ O notorietách, hojně
využívaných například v případech neoprávněného přechodu státní hranice, bylo
již pojednáno výše a na této praxi se ani v tomto období nic nezměnilo.
Trestní právo po roce 1950 v souhrnu představuje klíčový nástroj pro realizaci
politické perzekuce v totalitním Československu. Byť lze konstatovat, že k masové
nezákonnosti,

vycházející

z porušování

platných

právních

předpisů

zejména

Státní bezpečností a dalšími orgány národní bezpečnosti, docházelo před i po přijetí
klíčových předpisů v oblasti trestního práva, představovalo platné právo v této oblasti
hlavní prostředek k boji proti skutečným či domnělým nepřátelům a v kombinaci
s ostatními právními formami politické perzekuce zajistilo podle názoru autora této
diplomové práce přežití komunistickému totalitnímu režimu v klíčových letech jeho
etablování. Překážky libovůle, které i po zásadním zásahu do oblasti trestního práva
přetrvávaly, v oblasti politické perzekuce příslušné orgány buď přímo porušovaly,
obcházely nebo v mnoha případech zdánlivě legalizovaly vydáváním podzákonných
předpisů contra legem. To se nejvýrazněji dotýkalo zejména oblasti dozoru. Dozor
nad vyšetřováním orgány národní bezpečnosti prokurátoři nevykonávali a naopak byli
spolu se soudy a soudci podřízeni kontrole ze strany komunistické strany, vlády
a orgánů Státní bezpečnosti307.

3.6.

Politické procesy jako vrcholná trestněprávní forma politické
perzekuce

Jedním z charakteristických průvodních jevů etablování lidově demokratických režimů
napříč východní Evropou v druhé polovině čtyřicátých a první polovině padesátých let
byly politické procesy jakožto vrcholná právní forma politické perzekuce. K definici
pojmu politický proces se vyjádřil v souvislosti s rozsudkem Státního soudu v Praze
ze dne 8. 6. 1950, č. j. Or I/VII 65/50 ve věci Milady Horákové a spol., Nejvyšší soud
České republiky v usnesení ze dne 4. 6. 2008, sp. zn. 7 Tdo 549/2008, kdy uvedl,
že v případě tohoto rozhodnutí Státního soudu „šlo o tzv. politický proces, jehož
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mechanismus byl takový, že o tom, kdo bude obviněn, postaven před soud a odsouzen
včetně trestu, který mu bude uložen, zda bude vykonán nebo případně změněn, bylo
předem fakticky rozhodnuto politickým orgánem komunistické strany v součinnosti
se Státní bezpečností. Osoby vybrané k provedení soudního řízení v postavení soudců
a prokurátorů byly podrobeny zevrubné instruktáži, jak postupovat, a byly v podstatě
jen vykonavateli toho, jak fakticky rozhodl politický orgán v součinnosti
se Státní bezpečností. Za těchto okolností rozsudek, jehož obsah byl fakticky určen
politickým orgánem a jeho rozhodnutím fyzicky zlikvidovat osoby, nad nimiž byl posléze
formálně vynesen, nebyl aktem spravedlnosti za skutečně spáchané zločiny
odsuzovaných osob, nýbrž mocenským zásahem politického orgánu proti skutečným
či domnělým odpůrcům tehdejšího politického režimu v rámci tzv. třídního boje.
Rozsudek nebyl výsledkem předcházejícího soudního řízení, neboť toto řízení bylo
ve skutečnosti jen formálním a bezvýznamným doprovodem předem pojatého
rozhodnutí. Rozsudek ve skutečnosti ani nebyl produktem činnosti soudu, nýbrž aktem,
který byl soudu zvenčí vnucen faktickou mocí politického orgánu stojícího
mimo soudnictví.308“
Ačkoliv

politicky

motivovaný

trestněprávní

postih

vybraných

skupin

obyvatelstva lze sledovat po celé období existence komunistického totalitního režimu
ve všech zemích takzvaného východního bloku, v období hlavní vlny procesů
let 1948 až 1955 se na území Československé republiky jednalo, jak uvádí Ivana
Bláhová, o „systematickou, masovou a plánovanou snahu likvidovat či perzekvovat
potenciální politické, ideové a třídní protivníky či odpůrce nového režimu,309“
dirigovanou Komunistickou stranou Československa a to především na základě
právních předpisů přijatých za tímto účelem, jako byl například zákon na ochranu
lidově demokratické republiky, a rovněž za využití nyní již komunistickému režimu
převážně podřízené justiční soustavy310. Specifikem československých politických
procesů byla délka hlavní vlny a rovněž krutost této trestněprávní formy politické
perzekuce. Jenom Státní soud přitom do roku 1952 vynesl celkem 253 trestů smrti
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(některé zdroje hovoří o 232311), přičemž jich bylo 178 vykonáno312. Výše uvedený
případ popravy Milady Horákové podtrhuje při komparaci s ostatními zeměmi
východního bloku bestiálnost komunistického totalitního režimu v Československé
republice. Politické procesy v Československu měly vyvolat očekávanou odezvu, tedy
strach skutečných i potenciálních nepřátel, ostražitost a podezíravost lidí vůči svému
okolí a odevzdanost veřejnosti nově zavedeným pořádkům, ideálně v podobě kladného
vztahu k režimu, minimálně však v podobě pasivity a vědomí bezmoci313.
Širší

pozadí

politických procesů,

v

angličtině příznačně nazývaných

show trials314, kterýžto termín reflektuje jejich teatrálnost a jednoznačně demonstrativní
a exemplární účel, lze vysledovat při analýze vývoje na mezinárodní úrovni
po roce 1945. Zhoršující se vztahy mezi vítěznými mocnostmi druhé světové války,
Sovětským svazem na straně jedné a západními demokraciemi vedenými Spojenými
státy na straně druhé, přinesl na konci čtyřicátých let dvacátého století do oblasti
na východ od linie Štětín – Terst rostoucí napětí. Na jedné straně zde Sovětský svaz
upevňoval svoji dominanci prostřednictvím jím řízených komunistických stran, které
postupně získaly mocenský monopol ve všech zemích takzvaného východního bloku
a pod heslem o zostřujícím se třídním souboji usilovaly o maximální potření skutečné
i potenciální opozice, na straně druhé se tomuto vývoji snažily západní demokracie
zabránit v obavě z dalšího šíření komunismu prostřednictvím zpravodajské činnosti,
podpory opozičních politiků a politických uskupení a například na Ukrajině či v Polsku
podporou ozbrojené antikomunistické guerilly315. Nebyla to však pouze počínající
studená válka, která byla rozhodujícím faktorem. Významný vliv na vlnu politických
procesů v zemích východního bloku měla rovněž rostoucí nervozita a paranoia
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samotného vládce komunistického impéria Josifa Vissarionoviče Stalina, která stála
v samotném Sovětském svazu po konci druhé světové války za masivní vlnou politické
perzekuce316. Tato vlna však, vzhledem k nově nabytému velmocenskému postavení
Sovětského svazu a napřené pozornosti celosvětové veřejnosti, nebyla na rozdíl
od třicátých let dvacátého století provázena politickými procesy a děla se spíše
skrytě317. Podobná omezení však v podmínkách východoevropských států neplatila.
Zde bylo naopak zapotřebí utužit nově vzniklé totalitní režimy a hrozilo zde v očích
Sovětů opakování rozkolu uvnitř mezinárodního komunistického hnutí způsobeného
zásadními neshodami mezi Stalinem a jugoslávským vládcem Josipem Broz Titem318
zjara roku 1948319. Takovému vývoji, který by dále narušil hegemonii sovětských
komunistů, chtěl Sovětský svaz za každou cenu zabránit. Boj proti takzvanému titoismu
se stal hlavní záminkou pro rozpoutání masivní vlny politické perzekuce v zemích
východní Evropy a rovněž k podřízení těchto států a jejich komunistických stran vedení
Sovětského svazu a jeho bezpečnostním orgánům320.
Významnou roli v politických procesech sehrála vedle justičních orgánů
a příslušných právních předpisů, o nichž je pojednáno s ohledem na právní formy
politické perzekuce v jiných částech této diplomové práce, Státní bezpečnost, součást
centrálně

řízené

soustavy

národních

bezpečnostních

orgánů

kontrolované

Komunistickou stranou Československa již v období předcházejícím uchopení moci
v únoru roku 1948. U tohoto orgánu národní bezpečnosti je nutné se krátce zastavit.
Na počátku sledovaného období prošla Státní bezpečnost reorganizací,
motivovanou zejména nutností přizpůsobit tento orgán potřebě soustavně odhalovat,
sledovat, kontrolovat a likvidovat všechny nepřátelské skupiny a organizace a rovněž
plně ochraňovat lidově demokratické Československo321. Právním předpisem,
který upravoval organizaci a činnost Státní bezpečnosti v souladu se záměry totalitního
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komunistického režimu, byl zákon o Sboru národní bezpečnosti č. 286/1948 Sb. ze dne
21. 12. 1948. Prvořadým úkolem orgánů národní bezpečnosti bylo podle § 1 tohoto
právního předpisu chránit lidově demokratické zřízení. Orgány národní bezpečnosti
se počínaje 1. 1. 1949 dělily na Státní bezpečnost jakožto neuniformovanou službu
a na Národní bezpečnost, jakožto uniformovanou službu od roku 1950 nazývanou
Veřejná bezpečnost322.
Státní bezpečnost byla z hlediska základních politických rozhodnutí řízena
v období let 1949-1952 takzvanými bezpečnostními trojkami na úrovni okresů
a bezpečnostními pětkami na úrovni krajů, tvořenými nejvyššími funkcionáři
Komunistické strany Československa na dané úrovni, národních výborů na dané úrovni
a představiteli bezpečnosti na dané úrovni, přičemž samozřejmě všichni dotyční byli
členy komunistické strany. Ta navíc ovládala již od podzimu 1948 bezpečnostní orgány
prostřednictvím stranických buněk323.
Významnou úlohu v rámci přípravy a realizace politických procesů sehráli
rovněž takzvaní sovětští poradci, kteří vedle Komunistické strany Československa
tvořili jakýsi druhý pilíř politického vedení Státní bezpečnosti. Jednalo se o příslušníky
NKVD, sovětské státní bezpečnosti, vysílané do Československa od října roku 1949
na osobní žádost prezidenta Klementa Gottwalda. Tito poradci přinesli do činnosti
Státní bezpečnosti sovětské metody státně bezpečnostní činnosti a agenturně operativní
práce, přispěli rovněž k provedení kádrové čistky uvnitř sboru324. Někteří, jmenovitě
poradci Lichačov a Makarov, měli již zkušenosti s vedením politických procesů
v Maďarsku v roce 1949325. Jejich počet dosáhnul v maximu čtyř desítek326. Vliv těchto
poradců sídlících v pražské Tróji dobře ilustrují vyjádření některých vedoucích
představitelů Státní bezpečnosti: „Jejich rady byly brány jako nejsvatější příkaz,
o kterém diskutovat by bylo svatokrádeží,“, případně „A opravdu, my jsme měli

322

SOUKUP, L., Počátky organizace státní bezpečnosti (SNB) v ČSR (1946-1950), s. 407

323

Tamtéž.

324

Tamtéž, s. 409.

325

PILLEROVA KOMISE, Závěrečná zpráva, s. 235.

326

KUKLÍK, J., Dějiny československého práva 1945-1989, s. 123.

70

k sovětským poradcům větší důvěru než k našim činitelům. Pro ně jsme dělali
všechno…“327
Metodami zpravodajské, policejní a vyšetřovatelské činnosti Státní bezpečnosti
byly, jak uvádí Jan Kuklík, zejména „provokace, nasazování agentů, a zejména kruté
a nezákonné metody vyšetřování včetně mučení a psychického týrání zatčených,
obviněných a následně dokonce vězněných.328“ Vedle již zmíněných otázkových
protokolů měly splnit politické zadání v podobě úspěšného završení politického procesu
s dotyčným rovněž dlouhé výslechy vestoje, neustávající světlo, bití, kopání a mlácení
hlavou o zeď329. Například v roce 1949 setrvávalo ve vazbě na 23 tisíc osob zatčených
Státní bezpečností330.
Důležitým aspektem politických procesů v letech 1948-1955 je jejich zamýšlené
působení na širokou veřejnost a přeshraniční přesah jejich medializace, což tvoří
s ohledem na výše uvedenou definici takzvaných show trials jednu ze základních
charakteristik politických procesů ve sledovaném období. Z tohoto důvodu byla zásada
veřejnosti na rozdíl od jiných zásad až na výjimky důsledně uplatňována, přičemž
záviselo na rozhodnutí komunistického vedení a orgánů Státní bezpečnosti, zda bude
dané trestní řízení před soudem rozhodováno ve veřejném hlavním líčení a zda se bude
jednat o řízení se zvýšenou publicitou331. Politické procesy se konaly jak na celostátní
úrovni zejména před Státním soudem v Praze a dále například v Brně či v Bratislavě,
tak samostatně nebo v návaznosti na celostátní procesy v dalších městech na krajské
a okresní úrovni, a to za přímé rozhodovací činnosti již zmíněných krajských
bezpečnostních pětek a okresních bezpečnostních trojek. V této souvislosti bylo
výnosem ministerstva spravedlnosti uloženo krajským a okresním prokuraturám, aby
po skončení politických procesů v jejich působnosti podaly nadřízeným orgánům
zprávy o jejich přínosu a ohlasu u široké veřejnosti332. Procesy byly probírány na úrovni
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stranických a jiných veřejných schůzí, v tisku a v rozhlase, vydávány byly zvláštní
publikace včetně jejich verzí v cizích jazycích a vybraná řízení byla rovněž
popularizována na školách333. Pro příklad lze uvést statistické údaje ministerstva
spravedlnosti z období od 1. 1. 1951 do 31. 3. 1951, kdy se konalo „před okresními
soudy v českých zemích celkem 391 procesů se zvýšenou publicitou, v téže době bylo
provedeno na Slovensku 89 takových procesů. Z tohoto počtu bylo v českých zemích
14,8 % procesů, v nichž šlo o trestné činy proti republice (na Slovensku 12,3 %), 27 %
procesů pro trestné činy hospodářské (na Slovensku 16,8 %) a 57 % procesů, kde šlo o
jiné trestné činy (na Slovensku 70,7 %).334“ Takové statistické výkazy jistě dmýchaly
paranoiu uvnitř struktur komunistické totalitní moci.
Z hlediska zkoumání trestněprávních forem politické perzekuce je podstatné
vymezit okruh osob, které se staly obětmi politických procesů. Výběr těchto osob
a jejich skupin, které byly postaveny před soud, probíhal v souladu s dlouhodobými
i momentálními politickými cíli totalitního komunistického režimu.
Politické procesy měly bezprostředně po únorovém převzetí moci v roce 1948
potvrdit správnost počínání Komunistické strany Československa v boji proti
politickým konkurentům z období let 1945-1948. Před soud tak byli pohnání
představitelé slovenských politických stran, kteří měli údajně připravovat spiknutí
v závěru roku 1947, vyšetřovatelé již zmíněné Krčmaňské aféry, představitelé národně
socialistické strany a Československé sociální demokracie335. Nejvýznamnějším
příkladem z této větve politických procesů je takzvaný proces se skupinou
Milady Horákové před Státním soudem v Praze, kterým vyvrcholil proces zatýkání
více než

600

příslušníků

nekomunistických

politických

stran

v době

od listopadu 1949336, v rámci něhož bylo celkem třináct představitelů a představitelek
nekomunistických stran působících před únorem 1948 pohnáno před soud
pro vykonstruovaná obvinění z velezrady, vyzvědačství a vyzrazování státního
tajemství podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
Základní koncepci obžaloby projednávala bezpečnostní komise Ústředního výboru
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Komunistické strany Československa, která též schválila postup Státního soudu
a Státní prokuratury337. Hlavní líčení, konané ve dnech 31. 5. až 8. 6. 1950, bylo mimo
jiné i za pomoci instruktážních porad předem připravené co do výběru soudců
z povolání, soudců z lidu, prokurátorů a advokátů, dále co do chování a podaných
výpovědí svědků, medializace procesu, tlaku veřejnosti na způsob rozhodování soudu
a rovněž co do trestů, kdy bylo rozhodnuto předem o udělení čtyř trestů smrti
a čtyř trestů doživotního odnětí svobody. Na tento proces navázalo na devětatřicet
dalších politických procesů, kdy bylo celkem odsouzeno dalších 639 osob338.
Další politické procesy se týkaly bývalých důstojníků československé armády,
a to nejprve v druhé polovině roku 1948, kdy byli souzeni za protistátní činnost
spočívající v údajném vyzrazení státního tajemství důstojníci v čele s generálem
Josefem Bartíkem, a dále v roce 1949, kdy byl k trestu smrti za vyzvědačství
ve prospěch Velké Británie odsouzen bývalý zástupce náčelníka generálního štábu
Československé armády Heliodor Píka339. Dalšími odsouzenými v této větvi politických
procesů byli účastníci Pražského povstání, vojáci a letci působící za druhé světové války
na západních bojištích, ale rovněž legionáři z období první světové války, partyzánští
velitelé a další340. Některé procesy byly vedeny jako neveřejné, patrně z obavy
komunistické totalitní moci z možného negativního dopadu na veřejné mínění341.
Perzekuováni byli v návaznosti na další právní formy politické perzekuce
trestněprávními formami rovněž po celé sledované období představitelé církví a věřící,
dále odborníci, působící v oblasti národního hospodářství, kteří měli na starost přechod
k plánované a centrálně řízené ekonomice, jimž režim kladl za vinu mj. sabotáže
či maření plnění hospodářských plánů, to vše s cílem nalézt viníky ekonomických
problémů lidově demokratického Československa. Mezi další oběti politických procesů
lze zařadit členy organizací činných zejména v období první republiky, tedy zejména
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Sokola, Junáka či Orla, dále hokejové reprezentanty vybrané na mistrovství světa
v roce 1950 a další342.
Na místní úrovni se konaly politické procesy s třídními nepřáteli na úrovni obcí,
které měly za cíl zejména odstrašit odpůrce družstevnictví a nalézt viníky neúspěchů,
které provázely kolektivizaci zemědělství. Tyto procesy byly zaměřeny mimo jiné proti
takzvaným vesnickým boháčům, kulakům a dalším osobám, které na okresní úrovni
vybíraly již zmiňované bezpečnostní trojky, často do cílových skupin spadali
též příslušníci církve. Nejznámějším případem tohoto druhu politických procesů
je jednoznačně takzvaný případ Babice, jenž byl projednáván dne 12. 7. 1951 před
Krajským soudem v Jihlavě343. V návaznosti na dodnes zcela nevyjasněnou vraždu
tří komunistických funkcionářů na schůzi Místního národního výboru v Babicích,
ve které pravděpodobně sehrála roli provokace Státní bezpečnosti, bylo na základě
rozhodnutí vedení Komunistické strany Československa ze čtrnácti obžalovaných
z velezrady, sabotáže a vraždy odsouzeno sedm osob k trestu smrti a k propadnutí
veškerého jmění, přičemž jejich rodinní příslušníci byli nuceně vystěhováni z obce
(jakožto komplementární právní forma politické perzekuce). V návazných procesech
bylo odsouzeno dalších více než sto osob, z nichž tři si vyslechli rozsudek smrti
a u zbytku soudy rozhodly o odnětí svobody v průměrném trvání deset až patnáct let344.
Zcela samostatnou kategorii politických procesů tvoří politická perzekuce
samotných představitelů Komunistické strany Československa, která následovala
po výše uvedených politických procesech v závěru roku 1952 a která měla za cíl nalézt
vnitřní nepřátele ve vlastních řadách představitelů komunistického totalitního režimu
v souladu s teorií zostřování třídního boje. Tyto procesy, realizované napříč celým
východním blokem v reakci na mezinárodní vývoj, zejména pak rozkol mezi Sovětským
svazem a Jugoslávií a napjaté vztahy mezi východním blokem a Izraelem345, byly řízeny
již zmíněnými sovětskými poradci. V čele těchto politických procesů stál proces
s „protistátním

spikleneckým

centrem

v čele

s Rudolfem

Slánským“,

jenž

byl projednáván před Státním soudem v Praze ve dnech 20. až 27. 11. 1952.
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Celkem čtrnáct osob bylo obviněno z různorodých trestných činů, a to velezrady podle
zákonů na ochranu republiky, na ochranu lidově demokratické republiky a též trestního
zákona z roku 1950, vyzvědačství podle zákona na ochranu lidově demokratické
republiky a trestního zákona z roku 1950, sabotáže podle týchž právních předpisů
a rovněž vojenské zrady podle zákona na ochranu republiky346.
Výsledkem vykonstruovaného a do posledního detailu plánovaného politického
procesu bylo jedenáct trestů smrti a tři tresty odnětí svobody na doživotí, rodiny
odsouzených byly navíc dále politicky perzekuovány prostřednictvím nuceného
přestěhování např. do okresů Krnov či Jeseník347, sledování orgány národní bezpečnosti,
snížení výše vyplácených dávek sociálního zabezpečení a rovněž zamezení možnosti
studovat pro děti odsouzených348.
Dalšími příklady politických procesů zaměřených na funkcionáře komunistické
strany, které na proces s protistátním centrem přímo navazovaly, jsou například proces
se zaměstnanci ministerstva zahraničí v květnu 1953349, šestice procesů s pracovníky
orgánů národní bezpečnosti konaných mezi zářím 1953 a lednem 1954350,
vykonstruovaný proces s krajskými tajemníky, který se konal v lednu 1954
před Nejvyšším soudem v Praze351, proces s takzvanými trockisty uvnitř struktur
komunistického režimu v únoru 1954352, dále též vykonstruovaný proces s takzvanými
slovenskými

buržoazními

nacionalisty

v dubnu

s národohospodáři, jenž se konal v srpnu 1954

354

1954353

a

takzvaný

proces

. Celá řada stranických funkcionářů

byla postižena v rámci individuálních procesů a nebyla zařazena do větších skupin
obžalovaných. V kontextu výše uvedených procesů proběhly navíc ještě procesy

346

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Proces s protistátním spikleneckým centrem v čele

s Rudolfem Slánským, s. 547-548.
347

PILLEROVA KOMISE, Závěrečná zpráva, s. 269.

348

KUKLÍK, J., Dějiny československého práva 1945-1989, s. 131.

349

PILLEROVA KOMISE, Závěrečná zpráva, s. 269.

350

Tamtéž, s. 271-272.

351

Tamtéž, s. 272.

352

Tamtéž, s. 270-271.

353

Tamtéž, s. 274.

354

Tamtéž, s. 275

75

s takzvaným ilegálním vedením sociální demokracie a dalšími bývalými členy ČSSD
v letech 1954-1955355.
Zatímco v českých zemích došlo k opadnutí hlavní vlny procesů po roce 1955,
přičemž o nejbrutálnější části této vlny lze hovořit v kontextu let 1948-1953,
na Slovensku byla situace jiná, neboť zde do roku 1955 politické procesy neprovázely
tak drakonické tresty, jako tomu bylo v českých zemích. Avšak v období let 1956-1958
se

na

Slovensku

vzedmula

nová

vlna

procesů

s politickými

představiteli

nekomunistických proudů a ještě déle pak na Slovensku probíhaly procesy
s představiteli církví356.
Závěrem této podkapitoly lze konstatovat, že se hlavní záměr komunistického
totalitního režimu podařil. Jak uvádí Jan Kuklík, „byla rozbita možná organizační
a personální základna pro protikomunistický odboj, který se z tohoto důvodu na domácí
půdě nepodařilo ve větším rozsahu zorganizovat.357“ Politické procesy na úrovni
obecných a vojenských soudů spolu s politickou perzekucí v podobě rozhodnutí
o zařazení do táborů nucené práce, o kterých je pojednáno v následující kapitole,
postihly přibližně 200 až 220 tisíc osob, spolu s nimi však nesli břímě politické
perzekuce v jiných formách jejich rodinní příslušníci, kteří čelili nedostatku finančních
prostředků, obtížím v zaměstnání či v přístupu ke vzdělání358. Ján Gronský hovoří
o celkem 234.000 osobách postižených politickými procesy v letech 1948-1954,
přičemž více než 40 tisíc lidí bylo odsouzeno k trestu odnětí svobody v délce trvání
delší než deseti let, 232 bylo odsouzeno k trestu smrti a ve 178 případech byl nejvyšší
trest vykonán359.

3.7.

Vývoj trestněprávních forem politické perzekuce v letech
1956-1960

Oblast trestního práva doznala zásadnějších změn po roce 1956, kdy se od
14. do 26. 2. 1956 konal XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu. V průběhu
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zasedání nejvyššího orgánu sovětských komunistů došlo k odsouzení zločinů
prováděných v období vlády Josifa Vissarionoviče Stalina, na což musela zákonitě
reagovat i soustava států východního bloku včetně Československa. Byť nebyly závěry
sjezdu sovětských komunistů projednávány přímo na sjezdu Komunistické strany
Československa, proběhly v období března až června zasedání Ústředního výboru
Komunistické strany Československa a Celostátní konference KSČ, které se zabývaly
mimo jiné porušováním socialistické zákonnosti a obdobím politických procesů360.
Výsledkem byly provedené změny v oblasti trestního práva. V oblasti trestního
práva hmotného se jednalo zejména o změnu provedenou zákonem č. 63/1956 Sb.
ze dne 19. 12. 1956, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb. Tato změna
měla odstranit nejzávažnější nedostatky zejména v oblasti trestů a rovněž ve zvláštní
části trestního zákona, přičemž hlavním cílem bylo odstranění přílišně drakonických
ustanovení a snaha o vyšší individualizaci trestů361. Článek I předmětného předpisu
zrušil doživotní trest odnětí svobody a místo něj zakotvil trest odnětí svobody
na pětadvacet let, tedy trest absolutně určitý. Ten bylo možné na základě článku II nově
uložit i tam, kde doposavad zákon stanovil trest smrti jako trest jediný. Dále došlo
článkem III k zrušení všech ustanovení, která vylučovala podmíněné odsouzení
či snížení trestu, dále ke zrušení těch ustanovení, která stanovovala povinnost uložit
peněžitý trest či vyslovit propadnutí jmění, a dále ke zrušení všech ustanovení, která
stanovovala možnost vyslovit ztrátu státního občanství. Současně byla zrušena možnost
ukládat některé vedlejší tresty navždy, jak tomu bylo například u trestu zákazu pobytu.
Ve zvláštní části dále došlo k již zmíněným úpravám u jednotlivých trestných
činů. Z hlediska právních forem politické perzekuce je zapotřebí zmínit zpřesnění
či přeformulování celé řady skutkových podstat, zejména pak trestných činů velezrady
podle § 78, pobuřování proti republice podle § 81 či sabotáže podle § 85. Dále došlo
ke zrušení ustanovení o trestném činu sdružování proti republice spolčením podle § 79,
sdružování proti republice založením organizace, přistoupením k organizaci nebo
podporou takové organizace podle § 80, pobuřování proti republice podle § 82
či například ke zrušení ustanovení o trestném činu nepřátelského jednání proti republice
podle § 129.
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Současně došlo k vložení nových skutkových podstat, přičemž z hlediska
trestněprávních forem politické perzekuce je podstatné zmínit nově zakotvené trestné
činy podvracení republiky (§ 79a, v letech 1957-1960 odsouzeno celkem 927 osob362)
a teroru (§ 80a, odsouzeno v letech 1957-1960 celkem 68 osob363).
V oblasti trestního práva procesního došlo s účinností od 1. 1. 1957 k přijetí
zcela nového trestního řádu zákonem č. 64/1956 Sb. ze dne 19. 12. 1956, o trestním
řízení soudním. V souvislosti s odsouzením případů porušování socialistické zákonnosti
Celostátní konferencí Komunistické strany Československa a vytyčením úkolů
v podobě upevnění prokurátorského dozoru, zakotvení zásad trestního řízení v čele
se zásadou presumpce neviny a dalších úkolů směřujících k upevnění socialistické
zákonnosti měl tento předpis spolu s novým jednacím řádem pro prokuraturu odstranit
z materie procesněprávní úpravy trestního řízení ta ustanovení a instituty, které
v minulých letech takovou vlnu nezákonnosti umožnily364.
Do zákona byly nově v úvodních ustanoveních včleněny základní zásady
trestního řízení. Ty byly uvedeny v § 2 a jednalo se o zásadu legality (odst. 1),
obžalovací (odst. 2), oficiality (odst. 3), zásadu účasti veřejnosti na rozhodování
a senátního rozhodování (odst. 4), nezávislosti (odst. 5), zásadu presumpce neviny
(odst. 6), zásadu objektivní pravdy, vyhledávací a volného hodnocení důkazů (odst. 7
a 8), zásadu bezprostřednosti a ústnosti (odst. 9 a 10), veřejnosti (odst. 11), zásadu
náležitého procesního poučení a právo na obhajobu ve všech fázích řízení (odst. 12)
a nakonec zásadu mateřského jazyka. V zásadách bylo navíc nově zakotveno,
že doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat
a všemi dosažitelnými důkazy ověřit všechny okolnosti případu365.
Významných změn se dočkala oblast přípravného řízení, což reflektovalo
skutečnost, že k nejhrubším nezákonnostem, jak již bylo uvedeno, v oblasti politické
perzekuce docházelo právě v této fázi řízení. Předně došlo k zpřesnění podmínek
zahájení trestního řízení, a to včetně zakotvení institutu usnesení o zahájení vyšetřování
podle § 177 trestního řádu a usnesení o sdělení obvinění podle § 178 trestního řádu.
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Dále byly zakotveny lhůty pro vyšetřování a institut seznámení s výsledky vyšetřování
za obligatorní účasti obhájce obviněného. Jedinou formou přípravného řízení se stalo
vyšetřování, které konali podle § 172 odst. 1 pod dozorem prokurátora vyšetřovatelé
prokuratury jakožto nově zavedený institut, jež měl za cíl vrátit zpět do trestního práva
procesního obdobu vyšetřujících soudců, a dále vyšetřovatelé ministerstva vnitra.
Účast vyšetřovatelů prokuratury se nicméně v praxi neujala, což lze vysvětlit jejich
pouhou fakultativní účastí na vyšetřování, odvislou od vůle prokurátora, a rovněž
(a zřejmě především) odporem totalitního komunistického režimu, který spatřoval svoji
oporu zejména právě v ministerstvu vnitra366. Významnou změnou bylo rovněž
zakotvení možností předběžného projednání obžaloby soudem, což mělo za cíl odstranit
případy, kdy byla soudu za účinnosti trestního řádu z roku 1950 předkládána zjevně
bezdůvodná či vadná obžaloba či vyšly najevo důkazy o nezákonném průběhu
přípravného řízení, avšak soud neměl možnost obžalobu odmítnout a musel přikročit
ke zprošťujícímu rozsudku367. Obligatorně soud předběžně projednal žalobu v případech
řízení pro čin, za který bylo možno uložit trest smrti, trest odnětí svobody
v horní hranici převyšující dvě léta a dále v případech řízení proti vazebně stíhaným,
proti mladistvým a rovněž proti uprchlým.
V oblasti vykonávacího řízení byla výhradní pravomoc prokurátora přenesena
zpět na soud. Mezi další změny patří úprava v oblasti opravného řízení, kdy bylo plošně
zavedeno dvojinstanční řízení, přičemž odvolací řízení přešlo od apelace k systému
kasace s prvky apelace368.
Dalším předpisem v oblasti trestního práva, který představoval změnu oproti
předchozímu období, se stal zákon č. 65/1956 Sb. ze dne 19. 12. 1956, o prokuratuře,
který rušil dosavadní předpis č. 65/1952 Sb., o prokuratuře, ze dne 30. 10. 1952. Tento
právní předpis představoval reakci na Celostátní konferenci Komunistické strany
Československa, konkrétně pak usnesení, jež se týkalo činnosti prokuratury. V usnesení
byl potvrzen význam prokuratury v upevňování socialistické zákonnosti a dále stanoven
úkol, spočívající v dalším „upevnění prokurátorského dozoru nad všemi státními
orgány, hospodářskými i jinými organizacemi a občany, zda dodržují zákony a jiné
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právní předpisy.369“ Předmětným předpisem došlo k dokončení procesu ustavení
jednotného, centralizovaného a monokratického institutu nezávislého na státní správě
a odděleného od soudnictví370.
Lze konstatovat, že z hlediska trestněprávních forem politické perzekuce došlo
v druhé polovině padesátých let s ohledem na přijetí výše uvedených novelizujících
(trestní právo hmotné) a zcela nově materii upravujících předpisů (trestní právo
procesní) k významnému posunu, který se však v praxi ukázal být vzhledem
k přetrvávajícím návykům represivních orgánů totalitní komunistické moci v mnoha
případech ryze symbolický. Do konce sledovaného období, jak uvádí Petra Gřivnová,
přetrvávalo například přesvědčení, že cílem vyšetřovatele je především pohnat
obviněného před soud, a nikoliv objasnit všechny okolnosti případu, současně nebyl
respektován význam nově zavedených institutů zahajujících přípravnou fázi trestního
řízení. I nadále se navíc v duchu převládající sovětskou školou ovlivněné trestněprávní
nauky přeceňoval význam doznání obviněného371.
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4. Administrativní právní formy politické perzekuce v ČSR
v období komunistické totality
4.1.

Akční výbory a „očista“ veřejného života

Nejdůležitějším administrativním nástrojem politické perzekuce v období prvních
měsíců etablování komunistického totalitního režimu v Československé republice byly
takzvané akční výbory Národní fronty. Ačkoliv se nejednalo o orgány upravené právem,
nýbrž o orgány, jejichž činnost byla právně zakotvena až retroaktivně, představuje jejich
existence a jimi prováděná opatření podle názoru autora této diplomové práce základ
pro další vývoj komunistické totality a v konečném důsledku základní podmínku
pro všechny ostatní navazující právní formy politických perzekucí, neboť to byly akční
výbory, které podle názoru autora této diplomové práce završily koncentraci moci
v rukou Komunistické strany Československa a v rozhodujících chvílích zabránily
účinné reakci nekomunistických sil v Československé republice.
Vznik akčních výborů byl předem plánován komunistickou stranou jakožto
součást jedné ze dvou strategií, které KSČ v souvislosti s nadcházejícími parlamentními
volbami v roce 1948 chystala. Jednalo se o součást strategie mimoparlamentní cesty
k moci, která představovala alternativu k možnému volebnímu vítězství KSČ,
a to na rozdíl od nekomunistických stran, které věřily ve volební úspěch a porážku
komunistické strany372. Součástí příprav byla i zvýšená aktivita orgánů národní
bezpečnosti pod kontrolou KSČ, které usilovaly o eliminaci konkurenčních politických
stran. Konaly tak například formou podpory a řízení údajných levicových frakcí
u ostatních stran, provokacemi, tajným či otevřeným sledováním jejich schůzí
a nátlakem na pracovníky orgánů národní bezpečnosti příslušejících k vybraným
politickým silám či projevujících nesouhlas s praktikami komunistických struktur
v bezpečnostním aparátu373. Přípravy ze strany KSČ urychlilo přerušení schůze vlády
dne 17. 2. 1948, které se na protest proti neplnění usnesení vlády z 13. 2. 1948
ministrem vnitra Václavem Noskem (KSČ) odmítly účastnit zástupci nekomunistických
372

KAPLAN, K., Protistátní bezpečnost: 1945-1948: historie vzniku a působení STB jako mocenského

nástroje KSČ, s. 425.
373

Tamtéž.

81

stran374.

V plném rozsahu vypukla vládní krize 20. 2. 1948, kdy dvanáct

nekomunistických ministrů vlády podalo demisi. Neprodleně

došlo v reakci

na to k mobilizaci orgánů národní bezpečnosti především na území a v okolí hlavního
města Prahy, které měly být nápomocny převzetí moci375. Samotné akční výbory
Národní fronty začaly vznikat okamžitě po výzvě Klementa Gottwalda přednesené
během projevu na Staroměstském náměstí dne 21. 2. 1948: „Tvořte v obcích, v okresech
a v krajích akční výbory národní fronty z demokratických a pokrokových představitelů
všech stran a všenárodních organisací. Zmařte v zárodku jakékoli provokace reakčních
agentů. Buďte jednotní a rozhodní - a vaše pravda zvítězí!376“
Po celé zemi začaly v reakci na tento projev a vydané pokyny nastupující
komunistické totalitní moci okamžitě pod přímým dohledem funkcionářů KSČ vznikat
prakticky všemocné, nevolené a s ohledem protiprávně jednající akční výbory, které
napříště bojkotovaly jakoukoliv snahu komunisty doposavad neovládaných orgánů
o zajištění pořádku a dodržování ústavních principů a prováděly proklamovanou očistu
veřejného života377, přičemž seznamy osob, které měly být vyřazeny z politického
života zatčením, dodalo hned 21. 2. 1948 ministerstvo vnitra378. Koncept akčních
výborů měl vedle kompletního očištění veřejného života od skutečných či jen
potenciálních nepřátel režimu za základní cíl zcela přeměnit dosavadní Národní frontu
na

základnu

komunistické

strany

pro

úplné

ovládání

politického

života

v Československé republice, a to od nejnižších úrovní po úroveň celostátní včetně
oblastí, které doposavad nebyly pod přímým vlivem komunistické strany379. Akční
výbory tak ve dnech vládní krize vznikaly na zemské, okresní i místní úrovni a dále
na úrovni ústavních institucí, průmyslových závodů, tělovýchovných spolků, kulturních
organizací a rovněž na úrovni ministerstev a ústředních orgánů státní správy a na celé
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řadě dalších míst380, například na úrovni již zmíněných advokátních komor
v Československé republice.
Prostředkem k politické perzekuci, tedy takzvanému očištění veřejného života,
se stala především spolupráce komunisty ovládaných akčních výborů a stranických
funkcionářů samotných s bezpečnostními složkami v čele se Státní bezpečností, nyní
již majoritně ovládanými KSČ381. Útvary národní bezpečnosti vyjadřovaly již
od 21. 2. 1948 podporu Klementu Gottwaldovi a připravenost podřídit se rozkazům
ministra vnitra a nadřízených velitelů382. Zatýkání, předvolávání k výslechům a další
formy zastrašování politických protivníků realizovala především Státní bezpečnost,
a to na pokyny akčních výborů, bezpečnostních referentů národních výborů,
komunistických funkcionářů na úrovni krajů a okresů a rovněž v rámci vlastní
iniciativy. Dne 23. 2. 1948 vykonaly orgány národní bezpečnosti prohlídky v sídle
národně socialistické strany v Praze, téhož dne byl vydán výnos ministra vnitra
o zákazu veřejných shromáždění této strany a probíhalo zatýkání jejích příslušníků383.
Dne 24. 2. 1948 proběhlo obsazení Lidového domu členy KSČ a levého křídla ČSSD,
a to za pasivní podpory orgánů národní bezpečnosti384. V těchto dnech byla k ruce
akčním výborům též vytvořena takzvaná ozbrojená pěst dělnické třídy, tedy Lidové
milice pod velením komunisty Josefa Pavla, čítající 20 tisíc členů KSČ a jenom v Praze
sdružujících šest a půl tisíce členů této strany385. Tato protiprávní ozbrojená složka
prostřednictvím vedení KSČ koordinovala svoji činnost s SNB a akčními výbory386.
Ve dnech 24. a 25. 2. 1948 bylo na území hlavního města Prahy v souvislosti
s demonstracemi a průvody zaměřenými proti nastupující totalitní moci zatčeno celkem
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118 osob, přičemž 107 z nich bylo okamžitě potrestáno odnětím svobody v délce trvání
od dvou do sedmi dnů a jedna osoba dvoutýdenním vězením387.
Nekomunistické strany, jejich členská základna a další osoby politicky činné
byly

v těchto

dnech

prostřednictvím

akčních

výborů,

ustavovaných

i při nekomunistických stranách, a bezpečnostních složek vystaveny enormnímu tlaku,
který zahrnoval prohlídky v obydlích stranických funkcionářů a na stranických
sekretariátech, uvalování vazby (a to i na poslance, kteří byli chráněni imunitou388)
a provádění výslechů, propouštění straníků a sympatizantů nekomunistických stran
ze zaměstnání a bránění jakémukoliv veřejnému projevování názorů na probíhající
události389. Jedním z perzekučních opatření, která využívala Státní bezpečnost po celé
období komunistické totality, představovalo tajné a otevřené (veřejné) protiprávní
sledování vybraných sociálních, politických či náboženských skupin osob a jedinců
v odplatě za jejich demokraticky motivované společenské a politické jednání. Jak uvádí
František Gebauer, pro realizaci této formy politické perzekuce Státní bezpečnost
využívala několika technických úkonů. Veřejné sledování probíhalo tak, že
„před dveřmi bytu stáli pracovníci Bezpečnosti, kontrolovali i zaznamenávali návštěvy
a doprovázeli sledovaného ve městě,390“ Cílem této právní formy politické perzekuce
byla izolace dotyčných obětí391. Tajné sledování realizovala Státní bezpečnost
prostřednictvím

svých

příslušníků

a

rovněž

prostřednictvím

sítě

udavačů,

prostřednictvím odposlechů telefonních linek a sledování korespondence a dalších
standardních operativně pátracích prostředků392.
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Celkové počty takto perzekuovaných osob, především těch zatčených na základě
politického motivu, nejsou k dispozici393. K dispozici jsou však alespoň dílčí statistiky.
Jak uvádí Ladislav Soukup, v období měsíců února až prosince 1948 zjistila při své
činnosti Státní bezpečnost celkem 199 skupin, kterým byla dokázána činnost směřující
proti státu respektive nástupu komunistické totalitní moci394. Tato činnost byla
soustředěna zejména na území hlavního města Prahy (47 %) a dále nejvýznamněji
na území pozdějšího kraje Plzeň (23 %), Ústí nad Labem (12 %), České Budějovice
(11 %) a Hradec Králové (7 %). Z celkem odsouzených 1.614 osob připadalo
38 % na členy Československé strany národně socialistické, 29 % na politicky
neorganizované osoby, 10 % na členy Československé strany lidové, 9 % na členy
Komunistické strany Československa, 7 % na členy Československé sociální
demokracie, a 7 % na členy předválečných politických stran, zejména pak takzvané
agrární strany395.
Ministerstvo vnitra vydalo dne 25. 2. 1948 první ze dvou právních předpisů,
které umožnily očištění, tedy faktické ovládnutí národních výborů. Jednalo
se o vyhlášku ministerstva vnitra o přechodné úpravě odvolávání členů národních
výborů č. 305 Úředního listu, jež zrušila dosavadní úpravu zániku členství v národním
výboru a doplnila zcela nový případ zániku členství na základě návrhu akčního výboru
působícího v rámci obvodu národního výboru396. Dne 27. 2. 1948 na výše uvedený
předpis navázala vyhláška ministerstva vnitra o přechodné úpravě doplňování národních
výborů č. 314 Úředního listu, podle které měl nadřízený národní výbor uvolněná místa
doplňovat na základě návrhu akčního výboru397. Všem předsedům národních výborů
bylo oběžníkem již dříve, dne 24. 2. 1948, uloženo, aby poskytovali akčním výborům
potřebnou součinnost, a to s ohledem na tvrzenou skutečnost, že tyto tlumočí vůli
lidu398. V případě Ústředního národního výboru hlavního města Prahy navrhl krajský
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akční výbor Národní fronty vyloučení třiapadesáti členů a náhradníků národního
výboru, převážně příslušejících k národním socialistům, sociální demokracii i lidové
straně. V dalších týdnech podzákonná normotvorba upravující chod národních výborů
pod nastoupivší komunistickou totalitní mocí pokračovala399.
Po očištění orgánů, nesoucích výkonnou moc, tedy vlády a národních výborů
na všech úrovních, přišla na řadu čistka v oblasti moci zákonodárné. Už na počátku
krize

počala

jednání

mezi

komunisty

a

nekomunistickými

poslanci,

kteří

byli dlouhodobě pod drobnohledem a vlivem Komise pro evidenci demokratických sil
v ostatních politických stranách, jež působila při ÚV KSČ. Tato komise měla za cíl
vypracovávat seznamy potenciálně loajálních poslanců, působit na ně a zajišťovat jejich
podporu pro politiku komunistické strany400.
Dne 24. 2. 1948 byl zřízen Akční výbor parlamentní Národní fronty, členy
tvořili Antonín Gregor (KSČ), Bedřich Rattinger (KSČ), František Komzala (KSS)
a dále z ostatních stran s nastupující komunistickou totalitní mocí kolaborující
Josef Plojhar (ČSL), Jaroslav Lindauer (ČSSD) a Ján Šefčík (DS) 401. Tento orgán
podřízený politice KSČ organizoval podporu ze strany nekomunistických poslanců,
jejímž dokladem bylo prohlášení, které bylo jednotlivým vybraným poslancům
do 6. 3. 1948 zasíláno k podpisu: „Vítám vytvoření akčního výboru Národní fronty
poslanců Ústavodárného Národního shromáždění, neboť v něm vidím záruku rychlého
vyřešení vládní krize ústavní a parlamentní cestou, jak to naznačil předseda vlády
Klement Gottwald, vidím v něm záruku uskutečnění zákonodárného programu ÚNS.
Proto prohlašuji, že se dávám plně k dispozici akčnímu výboru Národní fronty poslanců
ÚNS k další budovatelské práci na půdě parlamentu a k podpoře konsolidačního úsilí
obnovené vlády Klementa Gottwalda.402“ V souvislosti s probíhajícím převzetím moci
komunistickou totalitní mocí se celá řada poslanců rozhodla složit mandát, jak dokládají
stenoprotokoly ze zasedání Ústavodárného Národního shromáždění po 25. 2. 1948.
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Například předseda Československé strany lidové Jan Šrámek403 se vzdal poslaneckého
mandátu dne 25. 2. 1948404, předseda národních socialistů Petr Zenkl405 o den později
26. 2. 1948406. Když 10. 3. 1948 předstoupil předseda vlády Klement Gottwald
před poslance s takzvaným Akčním programem rekonstruované a dominantně
komunisty ovládané vlády, bylo přítomno pouze 230 poslanců407. Celá řada zbylých
poslanců se vzdalo mandátu, dalších 33 poslanců se již nacházelo za hranicemi
Československé republiky, dalších deset se nacházelo ve vězení, dva neznámo kde408.
Oběžníkem

Ústředního

akčního

výboru

Národní

fronty409

č.

1/48

ze dne 8. 3. 1948, rozeslaném v důvěrném režimu všem krajským, okresním a místním
akčním výborům Národní fronty, bylo konstatováno, že výborům patří veškerá vážnost
pro jejich ráznou očistnou činnost410. Z tohoto důvodu byly akční výbory na všech
úrovních požádány, aby obratem oznámily ústřednímu akčnímu výboru „všechny osoby,
jež se v době utváření akčních výborů v zemích, okresech, městech i vesnicích stavěly
nepřátelsky proti zřizování akčních výborů, bránily jejich ustavení, vyjadřovaly
se o nich hanlivě a urážlivě, zakročovaly násilně či výhružně proti jednotlivým členům
akčních výborů pro tuto jejich funkci, vylučovaly je ze stran NF apod. 411“ Dle usnesení
předsednictva Ústředního akčního výboru Národní fronty ze dne 14. 3. 1948 měl
generální sekretariát Ústředního akčního výboru Národní fronty vydat přesné pokyny
o osobách, které „mají býti vyřazeny z veřejného a politického života412“. Tento pokyn
403
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byl vydán dne 31. 3. 1948 a rozeslán byl oběžníkem Ústředního akčního výboru
Národní fronty č. 7/48 ze dne 9. 4. 1948. Podle tohoto pokynu měly být z veřejného
a politického života vyloučeny usnesením příslušného akčního výboru osoby, jež byly
odsouzeny

nebo

proti

kterým

bylo

vedeno

trestní

řízení

podle

zákona

č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky, ze dne 19. 3. 1923 vedeno trestní řízení
podle zákona na ochranu republiky, dále měl být vyloučen ten, kdo se „provinil proti
našemu lidově demokratickému řádu, to znamená veřejně hanobil vládu, vyzýval
občanstvo k odporu vůči vládním usnesením, šířil nepravdivé zprávy, ilegální tiskoviny
a organisoval hromadný poslech republice nepřátelského cizího rozhlasu 413“, dále ten,
kdo „činně a vědomě usiloval o hospodářský rozvrat, to znamená veřejně vyzýval
k nesplnění dodávek, ke snížení pracovní výkonnosti, kdo provozoval černý obchod,
veřejně zrazoval občanstvo od účasti na dobrovolných pracovních brigádách nebo
se dopustil sabotáže ve výrobě,414“ a též ten, kdo „zneužil své veřejné nebo politické
funkce k svému obohacení, přijímal úplatky.415“ V oběžníku byla v textu uvedena
i definice této formy politické perzekuce: „Vyloučením z veřejného a politického života
se rozumí, že osoba takto se provinivší nesmí býti členem žádné politické strany
ani odborové nebo jiné organisace ani žádného spolku.416“
Celkově se takzvaná očista veřejného života prováděná akčními výbory podle
některých pramenů dotkla v poúnorovém období až 200 tisíc lidí, kteří museli opustit
pozice ve veřejné správě, významných hospodářských institucích a podnicích a rovněž
pozice ve školství či v kultuře417. Minimálně čtyři tisíce osob bylo propuštěno
ze zaměstnání ihned po událostech února 1948, neboť se neúčastnily stávky
dne 24. 2. 1948418. Některé odhady hovoří o 250 – 280 tisících osob, které zažily
v období po převzetí moci komunistickým totalitním režimem vyhazov z práce a další
postihy, dalších přibližně 60 tisíc osob odešlo za hranice republiky419. Tato právní
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forma politické perzekuce se vyznačovala přesunutím dotyčných na méně významné
a logicky též hůře placené pozice či jejich úplné propuštění ze zaměstnání. Rozhodnutí
o odstranění dotyčných z pracovních pozic byla v mnoha případech realizována pouze
faktickým zamezením možnosti dále pokračovat v práci.
Všechna protiprávní opatření realizovaná akčními výbory zpětně legalizoval
retroaktivní zákon č. 213/1948 Sb. ze dne 21. 7. 1948, o úpravě některých poměrů
na ochranu veřejných zájmů, který v § 1 uváděl, že „opatření akčních výborů nebo
opaření učiněná na jejich návrh nebo na jejich místě, k nimž došlo v době
od 20. února 1948 do dne počátku účinnosti tohoto zákona a která směřovala k ochraně
nebo k zabezpečení lidově-demokratického zřízení nebo k očistě veřejného života, jsou
po právu, a to i v těch případech, kde by jinak nebyla v souladu s příslušnými
předpisy.“ Účinnost tohoto předpisu započala dnem vyhlášení 8. 8. 1948.
Jednalo se podle Pavla Pešky o klíčový právní předpis představující
v podmínkách iluzorních ústavněprávních garancí jakési zakotvení konce ústavnosti
v Československu a základní zákon komunistické totality420.
Podle názoru autora této diplomové práce se jedná v podstatě o právní formu
politické perzekuce sui generis, neboť v sobě na základě výše uvedeného retroaktivně
účinného předpisu kombinovala více právních forem politické perzekuce. Akční výbory
plnily úlohu jakéhosi prostředníka, který pod maskou aktivní participace širokých mas
plnil příkazy funkcionářů komunistické strany, především pak politicky perzekvoval
vybrané politické, sociální či náboženské skupiny obyvatelstva a jednotlivce pro jejich
společenské jednání a postoje.

4.2.

Tábory nucené práce

Institut nucených prací, který tvoří jednu z administrativních právních forem politické
perzekuce v Československé republice v období komunistické totality, byť samozřejmě
nelze přehlížet jeho trestněprávní aspekty421, nebyl na počátku sledovaného období
institutem zcela neznámým. Na území Čech, Moravy a Slezska byly takzvané
donucovací pracovny, jejichž cílem bylo přimět k práci osoby po výkonu trestu,
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zakotveny zákony č. 90/1885 ř. z. ze dne 24. 5. 1885, o donucovacích pracovnách
a ústavech polepšovacích, a č. 89/1885 ř. z. z téhož dne, o tom, kdo může být držen
v donucovacích

pracovnách,

a

rovněž

příslušnými

prováděcími

předpisy422.

Za první republiky byl na základě zákona č. 102/1929 Sb. ze dne 25. 6. 1929, o zřízení
nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva, navíc
zřízen zvláštní institut nucených pracovních kolonií423. Systém donucovacích pracoven
zůstal v platnosti i po druhé světové válce v období let 1945-1948, kdy byly
do donucovacích pracoven rozhodnutím zemských národních výborů zařazovány
ty osoby, u kterých byla spolu s odsouzením pro trestnou činnost vyslovena přípustnost
přikázání takové osoby do tohoto zařízení424.
V podmínkách budování lidově demokratického režimu se brzy po únorových
událostech roku 1948 objevila potřeba získat dostatek pracovních sil pro budovaný
těžký průmysl425. Totalitní komunistický režim navíc s ohledem na události
doprovázející první měsíce po převratu potřeboval vyřešit problematiku tzv. kolektivní
asociality, tedy další osud osob, které z jeho pohledu ohrožovaly státní, společenské
a hospodářské zřízení, tedy především skuteční či domnělí odpůrci nastoupivší moci426.
Zákon o táborech nucené práce, ve kterých měly být za účelem převýchovy soustředěny
výše uvedené osoby v počtu nejméně 210.000 osob427, byl Národním shromážděním
schválen dne 25. 10. 1948 pod č. 247/1948 Sb. a jednalo se o flagrantní projev
porušování základních práv a svobod občanů, který umožňoval prostřednictvím
mimosoudní perzekuce komunistickému režimu libovolně trestat skutečné či domnělé
odpůrce nových pořádků428.
Zákonná úprava táborů nucené práce podle předpisu č. 247/1948 Sb.
stanovovala v § 1, že se tábory nucené práce zřizují a spravují ministerstvem vnitra
(případně v přenesené působnosti národními výbory) k tomu účelu, aby „osoby uvedené
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v § 2 mohly býti vychovány k práci jako občanské povinnosti a aby mohlo býti využito
jejich pracovních schopností k prospěchu celku (§ 32 ústavy)“. Pracovních sil mělo
být využito pro výkon prací podnikaných státem, národními podniky a svazky lidové
správy ke splnění jednotného hospodářského plánu. Do táborů byly zařazovány
na základě § 2 tělesně a duševně způsobilé osoby mezi osmnácti a šedesáti lety věku,
které se buď práci vyhýbaly, nebo ohrožovaly „výstavbu lidově demokratického zřízení
nebo hospodářský život, zvláště veřejné zásobování“, případně osoby, které jim
to umožňovaly, dále osoby odsouzené pro některý z činů uvedených v zákoně
na ochranu lidově demokratické republiky a dalších trestněprávních předpisů účinných
do přijetí trestního zákoníku v roce 1950. V praxi tak zákon umožnil, aby byli skuteční
i domnělí odpůrci režimu po odpykání trestu zejména podle zákona na ochranu lidově
demokratické republiky č. 231/1948 Sb. i nadále odděleni od většinové společnosti
a pobytem v táboře nucených prací jim byl fakticky prodloužen trest 429. Současně zákon
umožňoval, aby k výkonu trestu v táboře nucených prací byly přikázány osoby, které
byly potrestány odnětím svobody v přestupkovém řízení a u kterých dosavadní předpisy
umožňovaly vyslovit odpykání trestu v donucovací pracovně. Ke splnění účelu zákona
byly osoby podřízeny působení mravní, odborné a osvětové výchovy dle § 8.
O této právní formě politické perzekuce rozhodovaly v konkrétních případech
tříčlenné komise, jejichž členy a náhradníky jmenovaly na základě § 3 odst. 1 krajské
národní výbory430. Proti rozhodnutím tříčlenných komisí bylo možné podat na základě
§ 5 odvolání k ministerstvu vnitra, které však nemělo odkladného účinku. Do doby
jejich jmenování působily od 27. 11. 1948 komise jmenované ministerstvem vnitra431.
Nejkratší doba zařazení do tábora nucené práce činila na základě odst. 2 téhož paragrafu
zákona tři měsíce, maximální pak dva roky. Po odpykání alespoň tří měsíců mohla být
osoba dle § 6 odst. 1 rozhodnutím komise na návrh správy tábora propuštěna, měla-li
komise za to, „že zařazená osoba svou pracovitostí a svým chováním dává jistotu,
že po propuštění povede pracovitý, spořádaný a bezúhonný život,“ současně však totéž
ustanovení v případě, že osoba svým chováním v táboře takovou jistotu nedávala,
zakotvovalo možnost komise délku pobytu v táboře prodloužit, a to i opakovaně
429
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až na maximální dobu trvání dvou let. Osoby, které nebyly nadále tělesně či duševně
způsobilé k práci a pobytu v táboře, měly být na základě § 6 odst. 2 propuštěny. Osoby
zařazené do táborů nucené práce dostávaly za práci plat, a to dle § 7 odst. 2 „podle
pracovního výkonu“, a podléhaly národnímu pojištění. Z platu se však dle
odst. 3 hradily předně náklady pobytu v táboře, dále náklady na výživu rodinných
příslušníků. Zbylé prostředky měla osoba obdržet při propuštění z tábora.
Zákon se však z hlediska právních forem politické perzekuce neomezoval jen
na pouhé zařazení osob k nucené práci, v § 4 navíc stanovil, že výše uvedená komise
mohla s ohledem na povahu případu navíc zakázat osobě zařazené do tábora po jejím
propuštění z něho pobyt v určitém územním okrsku nebo místě, či jí dokonce určit
místo pobytu, dále nařídit vyklizení bytu této osoby, rozhodnout o zavedení národní
správy do živnostenského podniku nebo majetkových podstat zařazené osoby
či vyslovit odnětí živnostenského oprávnění. Samotné zařazení do tábora nucené práce
bylo navíc na základě § 10 spojeno se zápisem do trestního rejstříku. Opět se tedy
v případě této právní formy politické perzekuce spadající do oblasti administrativní
setkáme i s doplňujícím zakotvením ostatních právních forem politické perzekuce.
Koncem prosince roku 1948 byly vydány příslušným orgánům podrobné pokyny
k provádění zákona o táborech nucené práce. V případech, kdy okresní národní výbory
rozhodovaly o uložení trestu podle zákona o donucovacích pracovnách, vyslovovaly
zároveň podle zákona o táborech nucené práce zařazení do těchto táborů. Na úrovni
krajských národních výborů pak docházelo na základě těchto trestních nálezů k přijetí
dalších opatření včetně dalšího zařazení do táborů nebo například vyklizení bytu.
V praxi tak docházelo k dvojímu postihu téže osoby432.
Podle prováděcích pokynů měly seznamy osob vhodných k zařazení do táborů
nucené práce dodávat národní výbory, orgány národní bezpečnosti, orgány ochrany
práce a dále například celospolečenské organizace či jednotlivci, a to bezpečnostním
referentům okresních národních výborů, kteří je následně spolu s podklady včetně údajů
o sociálních, rodinných a majetkových poměrech osob předával komisím krajských
národních výborů433. Tyto seznamy měly sloužit mj. k realizaci akce T-43 v roce 1949,
jejímž cílem bylo přivést do táborů nucené práce desetitisíce osob z řad třídních nepřátel
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a realizovat tak po sovětském vzoru masivní stavební a další práce prostřednictvím
využití otrocké síly434. Ačkoliv se akce nakonec v očekáváném rozsahu vzhledem
k průtahům a obstrukcím nerealizovala, totalitní komunistický režim ji přesto využil
k politické perzekuci, neboť seznamy částečně posloužily v roce 1952 jako podklad
pro vystěhovávání rodin z bytů, které měli napříště užívat vybraní komunisté435. Zde
se tak jedná o transformaci nástroje administrativní právní formy politické perzekuce
v nástroj majetkové právní formy politické perzekuce.
Změnu doznal systém táborů nucené práce po přijetí trestního zákona
č. 86/1950 Sb. a zejména po přijetí trestního zákona správního č. 88/1950 Sb., oba
ze dne 12. 7. 1950. Trestní zákon správní především rušil účinnost ustanovení zákona
č. 247/1948 Sb. a současně též výše uvedenou rakouskou úpravu dle zákona
č. 90/1885 ř. z., o donucovacích pracovnách a polepšovacích ústavech a dle nařízení
č. 106/1885 ř. z., jímž se vydávají ustanovení k provedení zákona o donucovacích
pracovnách a polepšovacích ústavech. Nově byly od roku 1950 osoby zařazovány
do táborů nucené práce na základě výše uvedených předpisů, respektive na základě
§ 36 trestního zákona a v případě trestního zákona správního na základě § 12. V případě
trestního zákona k tomu docházelo po odpykání trestu v případě, že osoba odsouzená
pro trestný čin, jímž projevila nepřátelství k lidově demokratickému řádu, neprokázala
za výkonu trestu svou prací a chováním polepšení, které by dávalo naději, že „povede
řádný život pracujícího člověka.“ Jednalo se tak o komplementární právní formu
politické perzekuce. V případě trestního zákona správního tento předpis umožňoval
uložení trestu odnětí svobody s určením výkonu v táboře nucených prací v případě těch
pachatelů přestupků, u kterých bylo ze spáchání přestupku patrno, že jím byl nebo měl
být projeven nepřátelský postoj k lidově demokratickému řádu republiky nebo k její
socialistické výstavbě. Rovněž v těchto případech rozhodovaly tříčlenné komise
krajských národních výborů436.
První tábor nucené práce byl zřízen v Kladně-Dříni, kam bylo na počátku
prosince 1948 zařazeno prvních 29 mužů k práci pro zdejší ocelárny437. K závěru
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roku 1948 fungovalo na území Československé republiky celkem dvanáct táborů
nucené práce, v polovině roku 1949 jich fungovalo již patnáct438. Největšího rozsahu
dosáhla síť táborů nucené práce v roce 1950, kdy k 30. 9. tohoto roku existovalo celkem
čtyřiadvacet táborů, a to tábory Kladno-Dříň, Pardubice, Všebořice, Široké Třebčice,
Svatý Jan pod Skalou, Jáchymov-Vršek, Ostrava-Kunčice, Ostrava-Vítkovice, Třinec,
Oslavany, Brno, Valtice, Uherčice, Hodonín u Kunštátu, Mírov (jež byl vyhrazen
vojákům z povolání, viz dále), Jaroslavice, Příbram-Vojna a Brod, Dlažkovice,
Gottwaldov, Nováky, Hronec, Trenčín, Jáchymov-Nikolaj, Jáchymov-Plavno439.
Celková kapacita táborů činila 12.130 osob, naplněnost k výše uvedenému stavu činila
5.135 osob, tj. 42,3 %440. Počet osob následně klesal a v roce 1954 došlo ke zrušení
celého systému441. Celkem prošlo tábory nucené práce na sto tisíc osob442.
Které osoby mimo jiné byly do táborů nucené práce zařazovány, ilustruje
například profesorka gymnázia v Karlových Varech, která byla v únoru roku 1949
zařazena na dobu dvou let do tábora nucené práce za mravní narušování mládeže
a negativní postoj k lidově demokratickému zřízení. Navíc jí byl vysloven zákaz pobytu
v karlovarském kraji443.
Systém táborů nucené práce je nutné odlišit od nápravně pracovních táborů
pro výkon trestu odnětí svobody podle § 32 trestního zákona č. 86/1950 Sb., který
stanovil, že „užitečná práce má vězni umožnit, aby se po propuštění začlenil do řad
pracujících.“ Nechvalně známé je toto ustanovení v souvislosti s přidělováním
politických vězňů k práci v uranových dolech na Příbramsku a Jáchymovsku444.

4.3.

Politická perzekuce v oblasti volebního práva

Definitivní tečku za převzetím moci v Československu mělo v roce 1948 představovat
kromě schválení nové ústavy též potvrzení nových mocenských poměrů prostřednictvím
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voleb do Národního shromáždění republiky Československé. Vzhledem k tomu, že bylo
nutné volby vyhlásit dříve, než bude schválena nová ústava, byl dne 16. 4. 1948
schválen ústavní zákon č. 74/1948 Sb., jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové
ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného
Národního shromáždění, kterým bylo prodlouženo funkční období dosavadního sboru
do volby nového Národního shromáždění445. Samotné volby, které nebylo možno
provést podle dosavadní ústavy ani podle ústavního zákona č. 65/1946 Sb.
ze dne 11. 4. 1946, o Ústavodárném Národním shromáždění, byly upraveny ústavním
zákonem č. 75/1948 Sb. ze dne 16. 4. 1948, o volbách do Národního shromáždění446.
V tomto volebním zákoně, podle kterého se konaly volby do Národního
shromáždění dne 30. 5. 1948, již byly promítnuty nové mocenské poměry a tento zákon
se jednoznačně stal jednou z administrativních právních forem politické perzekuce
v oblasti volebního práva. Byť na jedné straně lze v tomto předpise sledovat formálně
demokratické prvky, zakotvoval na straně druhé nové pojetí voleb v kontextu
nastoupivšího totalitního režimu447. Samotná praxe pak z voleb podle tohoto zákona
učinila pouhou manifestaci, což bylo dáno předložením pouze jednotné kandidátky
obrozené Národní fronty, reflektující vytvořený mocenský monopol prokomunistických
sil v Československu448. Jednotná volební kandidátka Národní fronty byla ze sedmdesáti
procent tvořena zástupci Komunistické strany Československa, zbytek míst obsadily
nyní již ovládnuté a komunistické politice plně podřízené zbylé strany Národní
fronty449.
Kromě již dříve využívaných důvodů pro překážku výkonu práva volebního,
o kterých je pojednáno v dřívějších kapitolách, reflektoval v této části volební předpis
únorové události. Podle § 55 odst. 1 písm. e) měla být překážka výkonu volebního práva
poznamenána ve stálých seznamech voličských u osob, „které akční výbory Národní
fronty vyřadily z veřejného a politického života, protože jsou odsouzeny nebo proti nim
jest vedeno trestní řízení podle zákona na ochranu republiky, nebo se provinily proti
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lidově demokratickému řádu, nebo činně a vědomě usilovaly o hospodářský rozvrat,
nebo zneužívaly své veřejné nebo politické funkce ke svému obohacení, zejména
přijímáním úplatků.450“ Překážka výkonu volebního práva se vztahovala na přibližně
66 tisíc voličů451. Únorové události zjevně reflektovala i ustanovení o volebních
výborech, které jmenoval předseda okresního národního výboru, v případě krajských
volebních výborů tak učinil na návrh akčních výborů Národní fronty a v případě
ústředního volebního výboru členy jmenoval na návrh Ústředního akčního výboru
Národní fronty ministr vnitra452.
Tajnost volby byla narušena zavedením možnosti (tedy nikoliv povinnosti)
použít oddělený prostor pro vložení hlasovacího lístku do obálky. Možnost vhození
takzvaného bílého lístku podle ustanovení § 24 odst. 3 a § 32 odst. 2 příslušného
právního předpisu byla sice zakotvena, ale v rámci kampaně před volbami byl tento
způsob volby označen jako nápomoc reakci453.
Volby

do

Národního

shromáždění

republiky

Československé

konané

dne 30. 5. 1948 skončily drtivým vítězstvím jednotné kandidátky Národní fronty, která
obdržela 86,6 % všech platných hlasů454. Bílé lístky i přes masivní kampaň a zásahy
bezpečnostních orgánů proti agitátorům za tento způsob volby a proti nastoupivší
komunistické moci vhodilo do volebních uren přibližně 10 % oprávněných voličů455.
Druhé volby ve sledovaném období proběhly v listopadu roku 1954. Zákonná
úprava, přijatá v témže roce a zahrnující v rámci třech přijatých zákonů, z nichž jeden
byl zákonem ústavním, jak volby do Národního shromáždění, tak volby do národních
výborů a též do Slovenské národní rady, potvrdila definitivně přechod od zásady
poměrného zastoupení k většinovému systému456.
Zákon č. 14/1954 Sb. ze dne 3. 3. 1954, o volbách do národních výborů, přinesl
po dlouhých devíti letech jejich existence zákonnou úpravu provádění přímých voleb
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do těchto orgánů. V jednomandátových obvodech, zakotvených § 10 předmětného
předpisu, navrhovala kandidáty Národní fronta, která byla v § 55 označena jako svazek
dělníků, rolníků a pracující inteligence. V podstatě tak byla poprvé uzákoněna jako
„bojový blok Komunistické strany Československa, Revolučního odborového hnutí,
Československého svazu mládeže, Československé strany socialistické, Československé
strany lidové, Strany slovenskej obrody, Strany slobody a ostatních organisací
pracujícího lidu,“ s právem navrhovat za kandidáty „nejlepší dělníky, členy jednotných
zemědělských družstev, drobné a střední rolníky a příslušníky pracující inteligence.“
Formálně byla zakotvena možnost navrhovat v rámci jednomandátových obvodů vícero
kandidátů, v praxi k tomu však nedocházelo457. Ústavně zakotvené pasivní volební
právo bylo, stejně jako v případě celé řady dalších ústavně zakotvených práv, totiž
pouze na papíře458.
Ústavní zákon č. 26/1954 Sb. ze dne 26. 5. 1954, o volbách do Národního
shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady, se též přihlásil ke konceptu
jednomandátových obvodů. Podrobně upravoval volby zákon č. 27/1954 Sb. ze dne
26. 5. 1954, o volbách do Národního shromáždění. Přijetím této úpravy došlo fakticky
k revizi příslušných ustanovení ústavy a napříště již nejvyšší zákonodárný orgán
republiky netvořilo tři sta poslanců, jak bylo původně upraveno v čl. V ústavy.
Stanovením povinnosti tvořit obvody tak, aby na každých 35 tisíc obyvatel připadal
jeden obvod, se totiž počet poslanců Národního shromáždění stal na základě § 11
zákona variabilním. Ve volbách do Národního shromáždění konaných dne 28. 11. 1954
tak bylo voleno celkem 368 poslanců459. Toto číslo stanovilo vedení Komunistické
strany Československa s tím, že upravilo i složení voleného sboru včetně složení
z hlediska pohlaví a sociálního původu460.
Volby však nebyly manipulovány pouze před samotným hlasováním
prostřednictvím řízeného výběru kandidátů stranickými funkcionáři, nýbrž rovněž
dodatečným falšováním. Jak uvádí Pavel Mates, byly výsledky voleb v roce 1954
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dodatečně upravovány, což platilo i o volbách v roce 1957461. „Ústřední volební komise
uložila, aby neplatné hlasy byly rozděleny mezi všechny volební okrsky daného
volebního obvodu, v doplňovacích volbách do místních národních výborů provedly
krajské a okresní volební komise tzv. opravy chyb při sčítání hlasů, čímž korigovaly
výsledky voleb. Přímo do výsledků parlamentních voleb zasáhlo politické byro,
když prohlásilo, že není myslitelné, aby ve slovenských krajích byly lepší výsledky
než v českých a dalo pokyn upravit potřebným způsobem výsledky voleb. Protože
celostátní průměr byl 97,8 % pro kandidáty Národní fronty, bylo stanoveno,
že v českých krajích bude pro 98 % a potřebným způsobem se upraví výsledky
na Slovensku.462“

4.4.

Politická perzekuce v oblasti státního občanství a volného
pohybu osob

Jedním z prostředků administrativní právní formy politické perzekuce byl též zákon
o nabývání a pozbývání státního občanství č. 194/1949 Sb. ze dne 19. 7. 1949.
Z hlediska právních forem politické perzekuce je významné ustanovení § 7, které
zakotvovalo jako jeden ze způsobů pozbytí státního občanství jeho odnětí. Podle této
normy mohlo ministerstvo vnitra státní občanství odejmout osobě, která se zdržovala
v cizině a buď „vyvíjela nebo vyvíjí jakýmkoliv způsobem činnost státu nepřátelskou
nebo takovou, která může porušiti zájem státu“, nebo „nezákonně opustila území
Československé republiky“ nebo se nevrátila do vlasti do stanovené lhůty, nejméně
do 30 dnů (ze zámoří do 90 dnů), ode dne doručení výzvy ministerstva vnitra k návratu.
Toto jednostranné odnětí mohlo být doručeno i veřejnou vyhláškou463. Jednalo
se přitom o flagrantní porušení čl. 15 odst. 2 Všeobecné deklarace lidských práv464.
V kontextu politické perzekuce nelze nezmínit ani schválení zákona č.
52/1949 Sb. ze dne 23. 2. 1949, o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům,
jímž byla, jak uvádí Kateřina Šimáčková, zavedena „totální kontrola nad pobytem,
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pohybem a společenskými styky obyvatel.465“ Cílem zákona bylo podřídit veškeré
potenciální nepřátele režimu důslednému dohledu, prováděnému národními výbory,
jimž musely být hlášeny osoby nejen ubytované v ubytovacích zařízeních v obci,
ale rovněž osoby jinak ubytované. Úprava tak zjednodušila realizaci ostatních právních
forem politické perzekuce a jednalo se o omezení ústavně garantovaného práva občanů
usazovat se a pobývat na kterémkoliv místě v Československé republice466.
S ohledem na výše uvedené se zdá logické, že totalitní komunistický režim
přikročil rovněž k omezení pohybu osob přes státní hranice. Vedle úpravy založené
zákonem na ochranu lidově demokratické republiky z října 1948, jež zaváděla
skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného opuštění území republiky
a neuposlechnutí výzvy k návratu, bylo uzavření hranic Československé republiky
realizováno dílem zákonnou úpravou cestovních dokladů a dílem legalizací ozbrojených
zásahů pohraniční stráže proti těm osobám, které nelegálně překračují státní hranice
republiky. Zákon č. 53/1949 Sb. ze dne 23. 2. 1949, o cestovních pasech, zaváděl
ve spojení s příslušnými vyhláškami stanovujícími další náležitosti cestovních pasů
takzvanou výjezdní doložku, která představovala po celou dobu komunistické totality
v letech 1948-1989 pro nepřátele komunistického totalitního režimu prakticky
nedosažitelnou podmínku pro legální vycestování do zahraničí467;468. Zpřísnění kritérií
pro vycestování

za

hranice

však

logicky nastalo

prostřednictvím

právních

i mimoprávních forem politické perzekuce již po únoru roku 1948. Zákon
č. 69/1951 Sb. ze dne 11. 7. 1951, o ochraně státních hranic, ve spojení s nařízením
ministra národní bezpečnosti č. 70/1951 Sb. ze dne 14. 7. 1951 legalizoval ozbrojené
zásahy proti narušitelům státní hranice, avšak v praxi již v letech 1948-1950
na hranicích zahynula celá čtvrtina všech osob, kterým přechod hranic přinesl smrt
po celé období komunistické totality v letech 1948-1989469. Dalších přibližně
dvacet tisíc lidí, kteří neprošli prověrkami Státní bezpečnosti, postihlo nucené
vystěhování z oblastí, které se staly výnosem ministra národní bezpečnosti
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ze dne 28. 4. 1951 zakázaným a hraničním pásmem470. Jednalo se asi o pět tisíc rodin
rolníků a živnostníků vykonávajících funkci národních správců471.

4.5.

Politická perzekuce v oblasti branné moci

Vedle ostatních právních forem politické perzekuce, které se v případě osob sloužících
u vojska od zbytku populace nelišily, a to včetně trestněprávní formy politické
perzekuce prostřednictvím politických procesů zmíněných v předchozí kapitole,
lze v kontextu Československé armády hovořit o zvláštních právních formách,
vyplývajících

ze

specifického

postavení

branné

moci

v kontextu

totalitního

komunistického režimu a s ohledem na již zmiňovanou napjatou mezinárodní situaci.
Československá armáda byla po roce 1945 budována i přes zhoršující
se politickou situaci víceméně demokraticky, což platí i o nejvyšším velení armády472.
Už v době předcházející sledovanému období však docházelo na úrovni armády
k vytváření struktury komunistických stranických organizací, k ovládnutí složek
výchovy a osvěty a též obranného zpravodajství jakožto 5. oddělení hlavního štábu
armády stoupenci Komunistické strany Československa473. Již na podzim roku 1947
byly k dispozici seznamy důstojníků armády, kteří měli být z politických důvodů
z armády vyloučeni či jinak politicky perzekvováni474.
Po převzetí moci komunistickým totalitním režimem docházelo již od měsíce
února 1948 k očistě armádního sboru od politicky nespolehlivých osob a skutečných
či potenciálních odpůrců lidově demokratického zřízení. Nejmírnější právní formou
politické perzekuce představovalo vyloučení z armády, prováděné ministrem národní
obrany Ludvíkem Svobodou na návrh Ústředního akčního výboru Národní fronty
a Armádního poradního sboru, které se dotklo do konce dubna 1948 celkem 27 generálů
a 813 důstojníků475. Během prvních deseti měsíců komunistické totality muselo nuceně
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řady armády opustit přibližně šedesát generálů a spolu s nimi „přes dvě stě plukovníků,
tisíc podplukovníků a majorů, asi půldruhého tisíce důstojníků nižších hodností.476“
Tato číslo následně ke konci roku 1949 dosáhla celkem 4.600 vojáků z povolání,
což představovalo v porovnání se stavem armády k 15. 2. 1948 celkem 40 % vojáků
z povolání, do roku 1952 pak poměr vojáků z povolání přijatých po počátku
sledovaného období k počtu činných před únorem 1948 činil více než 2:1477.
Záložní sbor důstojníků byl postižen politickou perzekucí na základě zákona
č. 59/1949 Sb. ze dne 22. 2. 1949, o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům,
rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu, jímž byla důstojníkům,
rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu, kteří pro svůj postoj, jednání
nebo z jiných důvodů neskýtali z pohledu totalitního komunistického režimu záruku,
že budou spolehliví a zcela oddáni lidově demokratickému zřízení, odňata vojenská
hodnost. Týkalo se to z hlediska právních forem politické perzekuce na základě § 2
předmětného předpisu zejména osob činných v předválečných politických stranách,
organizacích a složkách, které nebyly po druhé světové válce obnoveny, a to jestliže
tyto osoby „nenašly kladný poměr k lidově demokratickému zřízení republiky“, dále
osob odsouzených podle zákona na ochranu republiky (s výjimkou komunistů a dalších
osob, odsouzených před druhou světovou válkou a jednajících „v zájmu práv
pracujícího lidu“) a zákona na ochranu lidově demokratické republiky. Odnětí vojenské
hodnosti se dále týkalo osob zařazených do táborů nucené práce, osob, které se po druhé
světové válce pokusily obnovit zakázané strany, organizace nebo složky, osoby stižené
činnosti akčních výborů po 25. 2. 1948 a nakonec i osob, které se z politických důvodů
po roce 1945 rozhodly opustit republiku, a to i v případě, že se později vrátily478.
Rozhodnutí o odnětí vojenské hodnosti vydával na základě § 3 ministr národní
obrany na podkladě prověřovacího řízení, samotné rozhodnutí bylo pak u majorů
a podplukovníků vázáno na souhlas vlády, u plukovníků a generálů pak na souhlas
prezidenta republiky. V případě poddůstojníků pak rozhodnutí vydával příslušný velitel
kmenového tělesa. Prověřovací řízení provádělo ministerstvo národní obrany společně
s Ústředním akčním výborem Národní fronty a ministerstvem vnitra.
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Další nástroj politické perzekuce, vztahující se i na orgány Sboru národní
bezpečnosti a Sboru vězeňské stráže, představoval zákon č. 85/1950 Sb., o opatřeních
souvisících

s

úpravou

kázeňského

práva

příslušníků

ozbrojených

sborů,

ze dne 12. 7. 1950. Tento právní předpis umožňoval dle § 4 příslušnému ministrovi
odejmout hodnost důstojníku nebo generálu vojska, jakož i příslušníku Sboru národní
bezpečnosti nebo Sboru vězeňské stráže, pokud dle písm. a) nebyl oddán lidově
demokratickému zřízení, případně dle písm. d) uprchl do ciziny nebo se z ní svévolně
nevrátil. Podle § 5 se možnost odejmutí podle výše uvedených ustanovení vztahovala
i na poddůstojníky vojska z povolání. Návaznou formou politické perzekuce
pak stanovil § 13, který umožnil osobám, kterým byla podle § 4 a § 5 odňata hodnost,
odepřít odbytné479.
Samostatnou oblastí politické perzekuce administrativního a mimosoudního
charakteru v kontextu ozbrojených sil Československé republiky představují nechvalně
proslulé pomocné technické prapory (PTP)480.
Již krátce po převzetí moci komunistickým totalitním režimem v létě 1948
začalo výše uvedené obranné zpravodajství koordinovat na základě vydaných směrnic
přípravu seznamů osob, které bylo třeba při výkonu základní vojenské služby s ohledem
na jejich příslušnost k určitým politickým, sociálním či náboženským skupinám osob
či pro jejich projevené politické a společenské postoje vyhledat a následně oddělit
od zbytku branců a podrobit zvláštnímu zacházení481. V prvotní fázi se na nepříliš
úspěšném vyhledávání podílely prostřednictvím ministerstva vnitra orgány národních
výborů, stranické buňky KSČ a další organizace sdružené v Národní frontě. Z takto
vybraných asi čtyř set branců, které tvořili například studenti vyloučení z politických
důvodů ze studia na vysokých školách, synové představitelů nekomunistických stran
a dále například protirežimních aktivistů, byly v říjnu roku 1948 zformovány takzvané
silniční (IV.) prapory ženijních pluků, které tvořily přímé předchůdce PTP, jež byly
od podzimu posilovány branci, u kterých byla politická nespolehlivost zjištěna
až dodatečně482.
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Pro jarní odvody v roce 1949 již byla vydána nová směrnice o zjišťování
a evidenci politicky závadných osob ze dne 28. 1. 1949, č. j. VHA-MNO, čj. 60 975 I.
odbor 1949, která představovala oproti systému z minulého roku výrazný posun
při realizaci této právní formy politické perzekuce, neboť byla do prověřování zapojena
Státní bezpečnost, která obdržela od odvodních komisí spisy týkající se všech branců
a sama prováděla šetření483.
Pro představu, které osoby byly v této fázi obětmi této právní formy politické
perzekuce,

směrnice

stanovila

především

kritéria

pro

vyhledávání

politicky

nespolehlivých osob mezi branci. Z hlediska zkoumání právních forem politické
perzekuce se jednalo o osoby tzv. národně nespolehlivé, osoby, které se dopustily
trestných činů podle zákonů na ochranu republiky nebo ochranu lidově demokratické
republiky a byly za tyto trestné činy odsouzeny nebo pro ně byly stíhány, osoby
podezřelé z protistátní činnosti, osoby, které byly postiženy opatřeními akčních výborů
nebo podobnými opatřeními, osoby přikázané do táborů nucených prací a osoby, které
pokládala Státní bezpečnost za závadné z jiných důvodů, v neposlední řadě
z politických důvodů vyloučení studenti484. Počet mužů u silničních praporů činil
na závěr roku 1949 přibližně dva tisíce485.
Systém čtyř silničních praporů se ovšem neosvědčil a i upravená vyhledávací
činnost byla hodnocena s ohledem na nízký počet takto zařazených vojáků na straně
jedné a rostoucí potřeby pracovní síly na plnění úkolů armády na straně druhé
jako nedostačující486. V létě 1950 bylo na úrovni poradního sboru ministra národní
obrany rozhodnuto o zcela novém systému prověřování nově přijímaných branců
a rovněž stávajících vojáků ve výkonu základní služby a dále o zřízení pomocných
technických praporů k 1. 9. 1950487. Politicky nespolehlivé osoby měly v rámci PTP,
jež se dělily na těžké, určené na fyzickou práci beze zbraně v hornictví a hutnictví,
a lehké, určené na fyzickou práci beze zbraně ve stavebnictví, projít společenskou
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převýchovou, garantovanou jednak ideologickým působením na prapory a jednak
těžkou fyzickou prací spojenou s tvrdými kázeňskými opatřeními488.
Od podzimu 1950 politickou spolehlivost branců prověřovaly útvarové
prověrkové komise, a to na základě nově stanovených kritérií, které oproti kritériím
stanoveným o rok dříve kromě politických a bezpečnostních aspektů brance posuzovaly
rovněž jeho majetkové a rodinné poměry489. Za politicky nespolehlivé se považovaly
například osoby, které se dopustily trestných činů podle zákona na ochranu republiky
a zákona na ochranu lidově demokratické republiky a byly za tyto trestné činy
odsouzeny nebo za ně byly stíhány, osoby, přikázané do táborů nucených prací, osoby,
které byly v minulosti nebo v době prověrky majiteli továrny nebo jiného podniku
s počtem zaměstnanců větším než deset, osoby, které v minulosti nebo v době prověrky
vlastnily ve výměře nad třicet hektarů podle úrodnosti, které bylo možné označit jako
venkovské boháče, osoby, které vlastnily velkoobchod, osoby, které vlastnily movitý
majetek, který je pramenem bezpracného zisku nejméně deset tisíc Kčs měsíčně a dále
osoby, které byly po únoru 1948 odstraněny akčními výbory z veřejného života, to vše
platilo i na manžele a děti těchto osob490. Mezi další politicky nespolehlivé osoby byly
řazeny ty, které byly po únoru 1948 z politických důvodů vyloučeny ze studia
na školách, osoby, jejichž blízcí uprchli do zahraničí a samozřejmě též osoby, které
Sbor národní bezpečnosti pokládá za politicky nespolehlivé z jiných důvodů491.
Tyto osoby obdržely od komisí hodnocení písmenem E, které znamenalo zařazení
do PTP, a to bez ohledu například na zdravotní stav posuzovaného492.
Od 5. 9. 1950 začali k PTP přibývat duchovní, řeholní a seminaristé v rámci
politických perzekucí náboženských skupin obyvatelstva a od října téhož roku nově
přijatí branci, které však početně překonaly osoby zařazené k PTP v rámci prověrek
ve stávajících útvarech Československé armády493. Ke konci roku 1950 sloužilo u PTP
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9.900 mužů494. V souvislosti se zavedením takzvaných výjimečných vojenských cvičení
na podzim 1951, jež v síti politické perzekuce umožnily zachytit osoby propouštěné
z rušených táborů nucené práce a též osoby, které se staly obětí politické perzekuce
majetkové povahy v kontextu pokračující kolektivizace, dosáhl na konci roku 1952
počet PTP dvaceti, v nichž sloužilo celkem 25.000 vojáků a z toho 15.000 neslo
označení politicky nespolehlivých495. Od té doby s ohledem na vnitropolitický vývoj
počet PTP a vojáků k nim zařazených ke službě klesal, k 1. 1. 1954 počet PTP poklesl
na osm, k 1. 3. 1954 na čtyři a k 30. 4. 1954 byly pomocné technické prapory zrušeny
definitivně a s nimi i klasifikace E a výjimečná vojenská cvičení496. Celkem prošlo
službou u PTP podle Jana Kuklíka na 60.000 osob497.
Existence PTP byla v rozporu s dobovými právními předpisy, zejména pak
s ústavně zakotvenou rovností občanů před zákonem, s ochranou osobní svobody, která
mohla být omezena pouze zákonem, a též s příslušnými zákony v čele s branným
zákonem č. 92/1949 Sb. ze dne 23. 3. 1949, s příslušnými nařízeními vlády i s dalšími
prováděcími předpisy498. V rozporu s právní úpravou byl i způsob výběru politicky
nespolehlivých osob zařazovaných do PTP, neboť branný zákon neznal vedle
zdravotních hledisek jakákoliv jiná, natož hlediska politická a už vůbec ne klasifikaci E,
délka základní vojenské služby branců zařazených do PTP, kdy byly zákonné limity
v drtivé většině případů dalece překračovány, a rovněž způsob, jakým byl využíván
zákonný institut výjimečných vojenských cvičení, neboť ten nemohl být využíván
za účelem pracovního nasazení vojenských jednotek499.

4.6.

Politická

perzekuce

v

oblasti

církví

a

náboženských

společností
Komunistický totalitní režim se zaměřoval též na vybrané náboženské skupiny
obyvatelstva a s ohledem na výrazně protináboženské ideologické zaměření režimu,
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které mělo základy ve filozofii marxismu-leninismu i aktuální mezinárodní situaci, bylo
užívání právních forem politické perzekuce proti příslušníkům církví a náboženských
společností ve sledovaném období obzvláště tvrdé, a to i přes existenci ústavně
zakotvených institutů svobody vyznání a svědomí a rovněž svobody shromažďovací
a spolčovací.
V Československé republice působilo ve sledovaném období celkem sedmnáct
registrovaných

církví

o Římskokatolickou

a

náboženských

církev,

Církev

společností.

československou,

Pro

úplnost

se

jednalo

Starokatolickou

církev,

Náboženskou společnost československých unitářů, Pravoslavnou církev, Bratrskou
jednotu baptistů, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrskou, Českobratrskou
církev

evangelickou,

Evangelickou

církev

metodistickou,

Jednotu

bratrskou,

Křesťanské sbory, Novoapoštolskou církev, Reformovanou křesťanskou církev
na Slovensku, Slezskou církev evangelického augsburského vyznání, Slovenskou
evangelickou církev augsburského vyznání a Židovskou náboženskou obec500.
Retroaktivním zákonem č. 131/1948 Sb. ze dne 6. 5. 1948 byla zrušena německá
evangelická církev, řeckokatolická církev byla v roce 1950 zlikvidována, legální
existence církve byla znemožněna od 4. 4. 1949 v případě Svědků Jehovových,
od 6. 4. 1950 v případě církve Ježíše Krista Svatých posledních dní, tedy církve
mormonské a během let 1952 až 1956 bylo znemožněno fungování Církve adventistů
sedmého dne501.
I přes úvodní vstřícnost režimu k jednání s církvemi prostřednictvím příslušné
komise Ústředního akčního výboru Národní fronty a zvláštní církevní komise ÚV KSČ,
od kterého si režim sliboval možný loajální postoj církví v čele s římskokatolickou
církví a přeneseně též věřících k nově zavedeným pořádkům, se shodu mezi
komunistickým totalitním režimem a církvemi a náboženskými společnostmi nalézt
nepodařilo a nátlak režimu na církve a náboženské společnosti proto od počátku
roku 1949 sílil502. Totalitní režim se proto následně zaměřil na pokus o vnitřní rozklad
katolické církve. Využíval k tomu jak loajální představitele obrozené lidové strany,
tak kněží, kteří projevili vůli spolupracovat s režimem. Tato snaha se ale v případě
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takzvané Katolické akce a i dalších jiných pokusů o navázání kolaborantské spolupráce
minula účinkem503.
Již v průběhu roku 1949 byla režimem zakazována církevní shromáždění mimo
kostely, církevní sbírky, omezována byla činnost církevních škol a vydávání církevních
tiskovin, státní zmocněnci ministerstva školství byli dosazováni do biskupských
konzistoří a režim navazoval spolupráci s loajálními duchovními ve snaze jednotlivé
církve vnitřně rozložit504. Postoj katolické církve, ke které se se hlásilo ještě v roce 1950
na 76,4 % obyvatelstva, byl jasně protikomunistický, což z ní činilo i s ohledem na její
morální kredit, významnou ekonomickou sílu, mezinárodní postavení a rovněž
rozsáhlou soustavu sociálních zařízení, církevních škol a přidružených zájmových
spolků a jiných uskupení jeden z hlavních cílů právních forem politické perzekuce
ze strany komunistického totalitního režimu505.
Konfesní právo, které režim považoval za slepou uličku právního vývoje, neboť
v nově

budované

komunistické

společnosti

již

nebude

zapotřebí

vzhledem

k předpokládanému zatracení náboženství ze strany převychovaných věřících, fakticky
zaniklo v druhé polovině roku 1949, kdy byly dosavadní právní předpisy upravující
postavení církví a náboženských společností nahrazeny takzvanými církevními
zákony506.
Církevní zákony představoval v prvé řadě zákon č. 217/1949 Sb. ze dne
14. 10. 1949, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (SÚVC). Tento ústřední
úřad, v jehož čele stál ministr a jehož účelem, vyjádřeným v § 2 předmětného právního
předpisu, bylo „dbáti o to, aby se církevní a náboženský život vyvíjel v souladu
s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajistiti tak pro každého ústavou
zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti
a rovnoprávnosti všech vyznání,“ zaměstnával na základě prováděcího (a poměrně
extenzivně pojatého) vládního nařízení č. 228/1949 Sb. z 25. 10. 1949 přibližně
sto zaměstnanců a dělil se hned na několik odborů spravujících poměrně rozsáhlou
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agendu, například v oblasti církevního školství507. Předmětné vládní nařízení
obsahovalo v § 2 demonstrativní výčet záležitostí, spadajících do působnosti SÚVC,
které

v souhrnu

představovaly

úplné

a

bezezbytkové

převedení

působnosti

nad oficiálními strukturami církví a náboženských společností pod tento úřad 508. Úřadu
byla podřízená příslušná oddělení krajských národních výborů a okresních národních
výborů v čele s takzvanými církevními tajemníky, a to na základě dřívějšího vládního
nařízení č. 116/1949 Sb. ze dne 22. 4. 1949, kterým byla převedena agenda církevních
záležitostí z působnosti akčních výborů, a též vládního nařízení č. 232/1949 Sb. ze dne
25. 10. 1949, kterým byla vytvořena koordinační vazba mezi SÚVC a krajskými
a okresními církevními tajemníky509. SÚVC byl zrušen v roce 1956 na základě
§ 2 vládního nařízení č. 19/1956 Sb. ze dne 16. 6. 1956, o zrušení některých
ministerstev a ústředních orgánů státní správy510.
Kromě vytvoření jednotné a komunistickým totalitním režimem plně ovládané
struktury státní správy církevních záležitostí v podobě SÚVC představovalo druhý krok
k podřízení církví a náboženských společností vůli vládnoucího režimu hospodářské
ovládnutí církví. To bylo realizováno druhým takzvaným církevním zákonem,
a to zákonem č. 218/1949 Sb. ze dne 14. 10. 1949, o hospodářském zabezpečení církví
a náboženských společností státem. Tento právní předpis, jež nesl dosti zavádějící
název, neboť pro hospodářské zabezpečení církví, zejména pak církve katolické, nebyl
s ohledem na jejich soběstačnost pražádný důvod, byl přijatý i přes protesty katolické
církve v reakci na definitivní odmítnutí komunistického totalitního režimu ze strany
jejích

představitelů511.

Předpis

zavedl

institut

takzvaného

státního

souhlasu

k legálnímu působení všech duchovních (tedy k takzvané duchovenské činnosti) a též
na stát převedl veškeré závazky církví v čele s takzvanými osobními požitky,
představovanými základním platem, hodnostním příplatkem a odměnami za vyšší
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výkon. Dále se stát předpisem zavázal hradit řádné věcné náklady spojené s výkonem
bohoslužeb a jiných náboženských úkonů i s církevní administrativou a též mimořádné
věcné náklady, to vše na základě rozpočtu schváleného SÚVC. Zákon též zakotvil státní
dozor nad majetkem církví a náboženských společností a nutnost předchozího schválení
veškerého zcizování nebo zavazení majetku církví a náboženských společností státní
správou, tedy orgány okresních národních výborů a krajských národních výborů. Na stát
přešel veškerý soukromý a veřejný patronát nad kostely, obročími a jinými církevními
ústavy. Ostatní závazky, nevyplývající ze státních zřízení, zanikly512.
Výše uvedený institut státního souhlasu byl využíván jako právní forma
politické perzekuce proti jednotlivým duchovním, kteří už tak byli perzekvováni
zejména v majetkové oblasti s ohledem na absurdně nízkou výši takzvaného služného
ve srovnání s průměrnou měsíční hrubou mzdou v civilním sektoru hospodářství,
a to i po vyplacení příslušných příplatků513. Zákon navíc stanovoval v § 5 povinnost
duchovních bezplatně vyučovat náboženství, podle prováděcích předpisů jako bylo
například pro římskokatolickou církev vládní nařízení č. 219/1949 Sb. ze dne
18. 10. 1949, konkrétně § 14 odst. 1, se tak mělo dít až v délce deseti hodin týdně514.
Státní souhlas podle zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských
společností státem mohl být udělen pouze duchovním, kteří byli československými
státními občany, byli státně spolehliví a bezúhonní a splňovali i jinak všeobecné
podmínky pro přijetí do státní služby. Od ledna roku 1950 se započalo na základě
vládních nařízení pro každou jednotlivou církev se skládáním slibu, na který byl státní
souhlas vázán a který byl skládán do rukou orgánů státní správy všech úrovní,
a to podle postavení příslušného duchovního515. Tento slib zněl: „slibuji na svou čest
a svědomí, že budu věren Československé republice a jejímu lidově demokratickému
zřízení a že nepodniknu nic, co by bylo proti jejím zájmům, bezpečnosti a celistvosti.
Budu jako občan lidově demokratického státu plnit svědomitě povinnosti, jež vyplývají
z mého postavení, a vynasnažím se podle svých sil podporovat budovatelské úsilí
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směřující k blahu lidu.516“ Na státní souhlas nebyl právní nárok, mohl být odejmut
a jeho absence při výkonu duchovenské činnosti byla, stejně jako další jednání
odporující donucujícím ustanovením zákona o hospodářském zabezpečení církví
a náboženských společností státem a jeho prováděcích předpisů, pakliže nebyla
posuzována podle trestněprávních předpisů, posuzována v přestupkovém řízení podle
tohoto zákona a počínaje 1. 8. 1950 podle ustanovení § 101 zákona č. 88/1950 Sb.
ze dne 12. 7. 1950. Státní správa církví při řízení o udělení státního souhlasu zkoumala
i občanské, politické a morální vlastnosti žadatele o státní souhlas a dále například
rozhodovala o tom, kde konkrétně bude osoba vykonávat duchovenskou činnost517.
Na závěr obecného pojednání o právním postavení církví a náboženských
společností jakožto adresátů právních forem politické perzekuce nelze nezmínit ještě
některé právní předpisy, které byly zaměřeny vůči této části obyvatelstva. Zákonem
o matrikách č. 268/1949 Sb. ze dne 7. 11. 1949 byla církvím odejmuta tradiční matriční
činnost, která nově spadala pouze pod národní výbory518. Stejně tak byla zrušena
usnesením vlády ze dne 27. 7. 1954 evidence náboženského vyznání, která však
rozhodně nezmizela z příslušných seznamů a spisů Státní bezpečnosti a dalších orgánů
komunistické totalitní moci519. Dále byla na základě stanoviska ministerstva vnitra (sic!)
ze dne 16. 3. 1950 stanovena nutnost předchozího povolení okresních národních výborů
pro konání venkovního náboženského shromáždění a další překážky i pro náboženské
akce v uzavřených prostorách, kdy například s čtrnáctidenním předstihem musely být
na základě výnosu ministerstva vnitra ze dne 11. 4. 1953 nahlašovány náboženské
pohřby, procesí, pouti a podobné průvody520.
Jednou z administrativních právních forem politické perzekuce byla též
likvidace mužských katolických řeholních řádů a klášterů, které pro duchovní činnost
tyto řády využívaly. Tato akce prováděná jednotkami Státní bezpečnosti a rovněž
Lidových milicí prostřednictvím násilného obsazování klášterů a internování
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příslušníků mužských katolických řeholních řádů ve zvláštních internačních táborech
(na což v mnoha případech navazovaly trestněprávní formy politické perzekuce
či například administrativní v podobě přikázání do táborů nucené práce), byla
realizována ve dnech 13. a 14. 4. 1950 a v druhé vlně ve dnech 27. a 28. 4. 1950521,
přičemž zasáhla na dva tisíce řeholníků522.
Řeckokatolická

církev

a

její

příslušníci

byli

politicky

perzekvování

prostřednictvím komunisty zinscenovaného církevního sněmu dne 28. 4. 1950, jehož
cílem bylo převést věřící k pravoslavné církvi prostřednictvím prohlášení o návratu
k pravoslaví523. K této církvi se hlásilo před tímto jejím faktickým zrušením přibližně
tři sta tisíc věřících zejména na východě Slovenska524. Přechod příslušníků takto
zrušené církve ke katolické víře nebyl prost dalších právních forem politické perzekuce
těchto příslušníků vybrané náboženské skupiny obyvatelstva525.

4.7.

Politická perzekuce v oblasti školství

Zůstaneme-li ještě chvíli u problematiky právních forem politické perzekuce příslušníků
vybraných náboženských skupin obyvatelstva, nelze se v kontextu politické perzekuce
v oblasti školství nezmínit o problematice vyučování náboženství na školách a též
o problematice výuky teologie na vysokých školách.
Školský zákon č. 95/1948 Sb. ze dne 21. 4. 1948, o jednotné úpravě základního
školství, stanovoval v § 19 odst. 1 povinnost školy pečovat o náboženskou výchovu
žáků podle jejich vyznání. Ve skutečnosti však, v kombinaci s povinností poskytovat
tuto výuku bezplatně, zavedení tvrdých pravidel státního dozoru v této oblasti,
realizovaného orgány státní správy ve věcech církví a náboženských společností
předznamenalo postupný zánik výuky náboženství ve školách526. Později přijatými
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předpisy v oblasti školského práva byl učiněn z výuky náboženství pouze nepovinný
a nikterak nehodnocený předmět, o nějž zájem (logicky) uvadal527.
V oblasti vzdělávání bohoslovců bylo podřízení této oblasti vysokého školství
potřebám komunistického totalitního režimu realizováno prostřednictvím zákona
o vysokých školách č. 58/1950 Sb. ze dne 18. 5. 1950. Na základě tohoto předpisu byl
veškerý majetek vysokých škol převeden bez dalšího na stát a současně byla zakotvena
pravomoc vlády nařízením zřizovat či rušit vysoké školy nebo měnit jejich sídla. Tímto
prováděcím předpisem se stalo vládní nařízení č. 112/1950 Sb. ze dne 14. 7. 1950528.
Výsledkem bylo omezení teologické výuky na pouhých šest vysokých škol, kde byla
navíc výuka omezována kvantitativně (prostřednictvím omezování kapacit i v podstatě
perzekučně pojatého přijímacího řízení) i kvalitativně, neboť byla do osnov zanesena
povinná výuka marxismu-leninismu529.
Pro popsání právních forem politické perzekuce ve sledovaném období
a v kontextu oblasti školství je též nutné pojednat o perzekuci v podobě politicky
motivovaného vyhazovu posluchačů vysokých škol a naopak jejich nepřijímaní
ke studiu na vysokých školách. Pro účely této diplomové práce se jeví jako vhodné
popsání této právní formy politické perzekuce na příkladu Právnické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze.
Na úrovni vysokých škol dokázal své postavení nastoupivší totalitní režim
upevnit poměrně brzy. Instituty vysokoškolské autonomie a akademické svobody byly
v brzké době popřeny, potírána byla spolková činnost a ze strany KSČ a jí ovládaných
orgánů byla s ohledem na přechod ke komunistické právní nauce přísně upravena
pravidla vědeckého výzkumu530.
Na pražské právnické fakultě zahájil činnost akční výbor již 23. 2. 1948 a již
o den později odstranil vedení spolku Všehrd a k 26. 2. 1948 z vyučování vyloučil
celkem šest přednášejících pedagogů, mezi nimiž byl i rektor Karel Engliš 531. Perzekuce
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dalších členů pedagogického sboru pokračovala až do akademického roku 1950/1951,
přičemž už od března 1948 nepohodlné pedagogy nahrazovali režimu loajální
přednášející532.
Akční výbor kromě personálních čistek předložil v krátké době návrhy
na celkovou úpravu studia na právnické fakultě, jejichž upravené znění začalo platit
počínaje zimním semestrem 1948/1949 a bylo vedeno snahou od základu proměnit
právnické studium, stejně tak jako celou oblast práva533. V září 1949 byla provedena
prostřednictvím přípisu ministerstva školství, věd a výzkumu další zásadní změna,
inspirovaná sovětským vysokým školstvím, která přinášela celou řadu politických
předmětů a rovněž oslabovala prostřednictvím zavedení tzv. kroužků individuální
studium ve prospěch studia kolektivního534.
Obzvláště temnou stránkou tohoto období byly studentské prověrky, realizované
zkraje roku 1949. Výsledkem použití této administrativní právní formy politické
perzekuce bylo vyloučení (především za minulou politickou aktivitu a rovněž
za aktuální politickou nevyspělost) třinácti set studentů právnické fakulty v Praze,
což představuje asi 42 % všech studentů fakulty a 10 % všech studentů vysokých škol
v Československé republice535. Vyloučení z vysokých škol se v celé republice týkalo
celkem asi 4.500 studentů, dále bylo nuceným odchodem z vysokých škol postiženo
osm desítek profesorů a sedmadvacet docentů536. Později tento počet narostl
na 8.640 studentů a na pět set vysokoškolských profesorů a docentů.537
Na druhé straně bylo uchazečům o studium bráněno v jejich přijetí,
a to například z důvodu nevyhovujícího třídního původu či nedostačující míry politické
spolehlivosti538. Počínaje rokem 1948 se například přijímací řízení na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy konalo před zvláštní komisí složenou ze studentů a učitelů, kteří
v obou případech zároveň byli členy KSČ. Snaha o proměnu třídní skladby posluchačů
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právnické fakulty vedla v kombinaci s dalšími opatřeními k cílenému přijímání
uchazečů z dělnických rodin a rovněž k výraznému poklesu počtu zájemců o studium
práva539.

4.8.

Politická perzekuce v oblasti pracovněprávních vztahů
a sociálního zabezpečení

V rámci právnické dvouletky v rozporu s proklamovanými cíli nastoupivšího totalitního
komunistického režimu nedošlo k přijetí nového zákoníku práce (přijat byl až v roce
1965), což doboví účastníci prací na rekodifikaci československého práva vykládali
jako důsledek šibeničního termínu, podle Jana Kuklíka však může důvod spočívat
rovněž ve skutečnosti, že režimu v období takzvaného budování socialismu vyhovoval
stav neexistence ucelené právní úpravy práv zaměstnanců540. S touto problematikou
úzce souvisí role odborů, které byly po roce 1948 v souvislosti s likvidací občanské
společnosti proměněny v poslušný nástroj totalitní moci a nenaplňovaly ani zdaleka roli
ochránce práv zaměstnanců541. Proměny československého práva po roce 1948 se však
i tak významně dotýkaly oblasti pracovního práva. Pojetí pracovněprávního vztahu
především přešlo ve sledovaném období z roviny soukromoprávní, za který jej právní
nauka považovala do roku 1948, do roviny veřejnoprávní, kdy byl pracovní vztah
považován za způsob zařazení jedince do hospodářské soustavy542. Oblast
pracovněprávních vztahů byla ve sledovaném období podřízena centralistickému řízení
hospodářství

prostřednictvím

administrativních

příkazů543,

jejichž

cílem

bylo

mj. perzekvovat skutečné či domnělé odpůrce totalitního komunistického režimu.
Z hlediska

zkoumání

právních

forem

politické

perzekuce

v oblasti

pracovněprávních vztahů je podstatné předně zmínit činnost akčních výborů
(odpovědných za politicky motivované vyhazovy z práce a převádění nepohodlných
zaměstnanců na nižší a hůře ohodnocené pozice) a institut táborů nucené práce (jenž
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představoval jednu z právních forem politické perzekuce), o nichž je pojednáno
na jiném místě této kapitoly.
Jednou z dalších právních forem politické perzekuce spadající pod oblast vztahů
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve sledovaném období bylo například
zrušení takzvané definitivy, a to prostřednictvím zrušení dosavadní služební pragmatiky
přijetím zákona č. 66/1950 Sb. ze dne 17. 5. 1950, o pracovních a platových poměrech
státních zaměstnanců544. Tato úprava byla prostředkem k odebrání práv zástupcům
střední třídy a umožnění výměny této sociální skupiny v rámci státních úřadů za novou
inteligenci z řad dělnictva545. Proti střední třídě byl zaměřen i program převodu
zaměstnanců zařazených na administrativních pozicích do výroby, který se měl
na základě usnesení vlády ze dne 29. 6. 1951 týkat bezmála osmdesáti tisíc osob546.
V oblasti pracovního práva nelze též nezmínit obtíže, se kterými se potýkali
propuštění političtí vězni a osoby propuštěné z táborů nucené práce. V říjnu roku
1951 vydalo ministerstvo spravedlnosti výnos, podle kterého měly tyto osoby
být zařazovány do práce podle skupin, a to s ohledem na výsledek jejich převýchovy547.
Největší problémy se zařazením, o kterém rozhodoval ve spolupráci s vedoucím
vězeňské

výchovy

prokurátor

po

konzultaci

s orgány

národní

bezpečnosti

a po následující roky po propuštění zvláštní pětičlenné komise, měly osoby zařazené
ve skupině zjevných nepřátel režimu548. Další skupiny tvořily osoby se sporným
výsledkem politické nápravy, osoby, u kterých existovala pochybnost, že povedou
řádný život pracujícího člověka, a nakonec osoby, které se v očích komunistického
totalitního

režimu

osvědčily549.

Státní

bezpečnost

navíc

v mnoha

případech

nespolehlivým osobám určovala budoucí místo bydliště a příslušné pracoviště550.
V oblasti sociálního zabezpečení se právní formy politické perzekuce projevily
předně v případě národního pojištění, jež bylo zakotveno zákonem č. 99/1948 Sb. ze
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dne 15. 4. 1948, o národním pojištění. Úprava národního pojištění nemocenské
se na soukromé zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné sice vztahovalo,
avšak teprve počínaje 43. dne pracovní neschopnosti551. Perzekuce byla dále
realizována zákonem č. 46/1952 Sb. ze dne 9. 9. 1952, o úpravě národního
důchodového pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně
výdělečně činných a spolupracujících členů rodin, který otevřeně preferoval
zaměstnance jednotných zemědělských družstev vyšších typů (viz následující kapitola)
nad ostatními, zejména pak osobami samostatně výdělečně činnými552.
Za ryze perzekuční lze označit vládní nařízení č. 22/1953 Sb. ze dne 17. 4. 1953
o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově
demokratickému zřízení. V souladu s ustanovením § 1 předmětného právního předpisu
došlo k zastavení výplaty důchodů osobám, které byly odsouzeny ke ztrátě čestných
práv občanských proto, že trestným činem projevily nepřátelství k lidově
demokratickému řádu, a to po dobu, po kterou ztráta těchto práv trvala. Dále byla v § 2
zakotvena možnost některým osobám přiměřeně snížit usnesením rad okresních
národních výborů důchody starobní a invalidní a důchody vdov a družek podle
okolností případu, a to případně až na nejnižší možnou výši, již představoval sociální
důchod. Mezi tyto osoby patřili význační představitelé dřívějšího politického
a hospodářského zřízení a vdovy po nich, dále se tato možnost perzekuce vztahovala
podle § 2 odst. 2 zákona na ty, „kdo horlivě sloužili dřívějšímu kapitalistickému řádu,
a vdovám po nich, jestliže tyto osoby projevují nepřátelský postoj k lidově
demokratickému řádu“. Jak uvádí Jan Kuklík, tato právní forma se po vydání
prováděcího předpisu v podobě vyhlášky č. 119/1953 Ú. l. ze dne 18. 4. 1953 zvrhla
v mnoha případech na hon proti inteligenci, který musel dodatečně komunistický
totalitní režim mírnit553.
Deset let po událostech roku 1948 a takzvané očistě veřejného života prováděné
akčními výbory se v polovině roku 1958 uskutečnila takzvaná třídně politická prověrka,
která reagovala na vývoj související s krizí mezinárodního komunistického hnutí
po roce 1956 a která představovala přesuny zaměstnanců a funkcionářů v minimálně
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stejném rozsahu554. Dotkla se podle oficiálních údajů na úrovni centrálních úřadů
28.686 osob, které byly prověřovány s cílem vymýtit třídně nepřátelské a politicky
nespolehlivé osoby z postů ve veřejné správě555. Celkem 15 % z nich (4.302 osob) bylo
pro menší kádrové závady přesunuto na nižší pracovní pozice, 3,8 % (1.089 osob) bylo
penzionováno, 3 % (844) byly zcela vyřazeny ze státní správy, dalších 3.392 osob
odešlo ještě před realizací prověrky556. Prověrka se dále na celém území
Československé republiky dotkla více než dvou tisíc osob působících ve výzkumných
a projekčních ústavech, kteří byli nuceni z dosavadních pracovních pozic odejít,
na úrovni krajské a okresní se čistka dotkla v oblasti státní správy i v hospodářství
nejméně desetinásobného počtu osob557.

4.9.

Politická perzekuce v oblasti cenzurních zásahů do kultury
a sféry sdělovacích prostředků

Absolutní podřízení sdělovacích prostředků a kulturní tvorby potřebám vládnoucí
totalitní moci představovalo hned na počátku sledovaného období jeden z prvořadých
cílů KSČ, neboť zde existovala silná poptávka po využití této oblasti k propagaci
a obhajobě nových pořádků558. Mechanismus řízení umělecké tvorby a hromadných
sdělovacích prostředků byl ve sledovaném období tvořen celkem třemi pilíři,
a to stranickým pilířem, státním pilířem a svazovým pilířem559. Stranický pilíř
představovala na centrální úrovni všemocná kulturní rada KSČ, jejímž výkonným
orgánem bylo kulturně propagační oddělení ÚV KSČ, na úrovni krajů pak kulturní
komise krajských sekretariátů a na okresní úrovni tajemníci560. Součástí stranického
pilíře řízení kultury byla též lektorská rada ÚV KSČ, mající monopol v oblasti knižního
nakladatelství a edičních plánů561. Státní pilíř představovala příslušná ministerstva,
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a to od roku 1948 ministerstvo informací a od roku 1953 ministerstvo kultury562,
na nižších úrovních pak národní výbory563. Svazový pilíř byl představován uměleckými
svazy (např. Svaz československých spisovatelů), které vznikly po roce 1948 po zrušení
dosavadních sdružení tvůrčí inteligence a přesunu části neperzekvovaných členů
do těchto nových, režimu loajálních struktur564.
Významné proměny československého právního řádu po roce 1945 a setrvalá
činnost především Václava Kopeckého565 přispěly k tomu, že již před únorovými
událostmi 1948 měla komunistická strana prakticky pod kontrolou nejvýznamnější
hromadné sdělovací prostředky566 s výjimkou tisku. Už před rokem 1948 však
prostřednictvím

ministerstva

informací

perzekvovala

nekomunistické

noviny

prostřednictvím administrativních opatření, např. formou zákazu lidoveckých novin
Obzory či omezováním přídělu papíru567. Po převzetí moci v únoru 1948 došlo zákonem
č. 137/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o postátnění Československého rozhlasu,
k bezvýhradnému podřízení tohoto masového média potřebám komunistické totalitní
moci, zákonem č. 123/1948 Sb. ze dne 5. 5. 1948, o znárodnění polygrafických
podniků, k podřízení všech tiskáren. Souběžně již od 1. 3. 1948 probíhala likvidace
nevyhovujících novin a časopisů, která se dotkla přes 200 titulů domácích
a 51 zahraničních568. Mezi lety 1947 a 1953 poklesl počet celostátních deníků z 37 na
pouhých 11569.
Ze soukromých rukou byla již v srpnu 1945 prostřednictvím dekretu prezidenta
republiky č. 50/1945 Sb. ze dne 11. 8. 1945, o opatřeních v oblasti filmu, vyjmuta oblast
filmové tvorby, její distribuce a dovozu ze zahraničí570. V souladu s takzvaným
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zlidověním umění následovalo po nástupu komunistické totalitní moci převzetí
divadelní, hudební a artistické produkce, zestátnění vydavatelské činnosti, přičemž
všechna tato opatření měla podřídit tyto oblasti plánovitému řízení za účelem výchovy
člověka v rámci nového řádu571.
Právní formy politické perzekuce se například v oblasti nakladatelské činnosti
zaměřovaly po roce 1948 na vyřazení nevyhovujících uměleckých děl z knihoven572,
přičemž ty byly předány do sběru surovin573, na likvidaci soukromých knihkupců
a nakladatelství (celkem jich bylo zlikvidováno na 371574) a rovněž na perzekuci
v oblasti vydavatelské činnosti575. V roce 1949 vznikla Národní ediční rada česká, která
perzekvovala nevyhovující umělecká díla buď úplným zákazem jejich vydávání,
případně uvalením 17% daně pro nakladatele (na vyhovující tituly platila daň
jednoprocentní)576.

Později

došlo

v souvislosti

s houževnatým

postupem

komunistického totalitního režimu v roce 1952 ke zlikvidování celé řady publikací
s náboženskou tematikou577.
Usnesením vlády č. 17/1953 ze dne 22. 4. 1953 (které nebylo publikováno) byla
zřízena na celostátní úrovni Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD), neveřejný
cenzurní orgán řízený přímo vládou Československé republiky578. Tento neveřejný úřad
začal od 1. 7. 1953 vykonávat dohled celostátního denního tisku včetně dohledu nad
zveřejňováním fotografií579, novin na krajské úrovni, filmové tvorby, činnosti rozhlasu
i Československé tiskové kanceláře a od 1. 1. 1954 zahájily činnost jeho okresní
pobočky580. Od roku 1955 disponoval tento úřad na základě statutu vydaného rozkazem
ministra vnitra č. 107/1955 ze dne 16. 6. 1955 prakticky neomezenou mocí 581. Hlavními
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kritérii, na základě kterých probíhala cenzurní činnost, byly ochrana státního tajemství,
tajemství služebního a též hospodářského tajemství a rovněž ochrana obecného zájmu,
tedy kritéria veskrze vágní, umožňující, aby v praxi cenzura zasahovala do všech oblastí
tvorby582. Výsledky cenzurní činnosti na sebe již po založení úřadu nenechaly dlouho
čekat, například hned od ledna 1954 zahájil nově vzniklý úřad prověrky v knihovnách,
například v Hradci Králové od 1. 1. 1954 do 31. 12. 1955 vyřadili v rámci činnosti
cenzoři celkem 5.173 závadných knih583. Cenzura zasahovala i ústavně chráněnou
oblast listovního tajemství, přičemž například jen v měsíci lednu 1959 došlo ke kontrole
celkem 110.250 zásilek směřujících ze zahraničí do Československé republiky a celkem
10.186 bylo zabaveno z důvodu nevyhovujícího obsahu584. Bez schválení, tj. potvrzení
schvalovacím razítkem cenzora, nesmělo být zásadně započato s tiskem, sazbou,
rozšiřováním, provozováním, výrobou filmu a promítáním585.
Mezi oběti výše uvedených právních forem perzekuce patří vedle širokých
vrstev obyvatel, které byly nedobrovolně izolovány od domácí a světové
nekomunistické či režimu nevyhovující kulturní tvorby a kterým byl upřen přístup
k informacím ze svobodného tisku, též celá řada umělců a novinářů, kteří nemohli
publikovat svá díla nebo jim již zveřejněná díla byla ničena a vyřazována z legálního
oběhu. Celá řada umělců ve sledovaném období v reakci na politickou perzekuci zvolila
odchod do exilu, jiní se na dlouhá léta odmlčeli či tvořili takzvaně „do šuplíku“. Někteří
dlouhá léta strávili následkem trestněprávních forem politické perzekuce ve vězení
či například

v táborech

nucené

práce.

Mezi

osoby

politicky

perzekvované

ve sledovaném období patřili například Jaroslav Seifert, Ferdinand Peroutka, František
Halas, Vladimír Holan, Karel Teige, Jan Zahradníček a mnozí další.

582

KUKLÍK, J., Dějiny československého práva 1945-1989, s. 305.

583

BÁRTA, M., Cenzura československého filmu a televize v letech 1953-1968, s. 9.

584

Tamtéž, s. 11.

585

Tamtéž, s. 12.

120

5. Majetkové

a

ekonomické

právní

formy

politické

perzekuce v ČSR v období komunistické totality
5.1.

Vývoj v oblasti majetkových a ekonomických právních forem
politické perzekuce do roku 1948

Základem pro komunistickým totalitním režimem realizované právní formy politické
perzekuce zasahujících majetkové a ekonomické postavení příslušníků vybraných
politických, sociálních a náboženských skupin obyvatelstva a jednotlivců pro jejich
demokraticky motivované společenské či postoje byl především vývoj právního řádu
Československé republiky po roce 1945.
V prvé řadě je třeba zmínit dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. ze dne
19. 5. 1945, o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody
a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů
a některých organizací a ústavů. Tento dekret do československého právního řádu
přinesl institut takzvané národní správy, která představovala omezení vlastnických práv
prostřednictvím

státem

jmenovaného

národního

správce

v případě

podniků

a majetkových podstat, které byly z hlediska hospodářství pro stát významné a kde
hrozilo zastavení výroby či nekalé jednání státně nespolehlivých osob586. Je důležité
zmínit, že posuzování státní spolehlivosti se významně a často diametrálně lišilo
v podmínkách třetí republiky a v podmínkách sledovaného období komunistické totality
v Československé republice587.
Důležitým institutem zakotveným po roce 1945 v československém právním
řádu je též institut znárodnění. Požadavek na převedení klíčových oblastí národního
hospodářství do vlastnictví státu, a to za náhradu, nejednalo-li se o majetek
ve vlastnictví osob uvedených v retribučních předpisech, byl zásadním politickým
tématem poválečných měsíců, které prosazovaly všechny strany zúčastněné v Národní
frontě, avšak samozřejmě s rozdílnými pohledy na jeho parametry588. Prvním
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předpisem, který realizoval znárodnění, byl dekret prezidenta republiky č. 50/1945 Sb.
ze dne 11. 8. 1945, o opatřeních v oblasti filmu, následoval dekret č. 100/1945 Sb.
ze dne 24. 10. 1945, o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, na jehož
základě došlo ke znárodnění veškerých dolů a strategických podniků v prakticky všech
oblastech těžkého průmyslu s ohledem na počet zaměstnanců. Dalšími dekrety z téhož
dne došlo ke znárodnění potravinářského průmyslu (dekret č. 101/1945 Sb.),
bankovních a peněžních obchodů (dekret č. 102/1945 Sb.) a soukromých pojišťoven
(dekret č. 103/1945 Sb.)589.
Poslední podstatnou změnou, kterou přinesla třetí republika a která souvisí
s právními formami politické perzekuce v oblasti majetkové a ekonomické, je takzvaný
Hradecký program,

vyhlášený

komunistickým

ministrem

zemědělství

Juliem

Ďurišem590 dne 4. 4. 1947, který se týkal diskutované problematiky dokončení
prvorepublikové pozemkové reformy, přípravy nové pozemkové reformy a též otázek
souvisejících s možným omezením v podobě stanovení maximální možné výměry
zemědělské půdy v soukromém vlastnictví591. Byť nebyl v plném rozsahu do počátku
sledovaného období Hradecký program realizován, byly na jeho základě provedeny
některé zásahy do právního řádu, které například omezovaly dispozice se zemědělskou
půdou, jako tomu bylo v případě zákona č. 139/1947 Sb. ze dne 3. 7. 1947, o úpravě
dělení zemědělských podniků v pozůstalostním řízení a o zamezení drobení zemědělské
půdy, nebo stanovovaly široká oprávnění místních a okresních národních výborů,
což byl případ zákona č. 55/1947 Sb. ze dne 1. 4. 1947, o pomoci zemědělcům při
uskutečňování zemědělského výrobního plánu592. Právě na základě tohoto předpisu bylo
nuceně vykoupeno do konce roku 1950 od samostatných zemědělců na 99 tisíc strojů
a jedná se tak jednoznačně o příklad právní formy politické perzekuce593.
Za nejvýznamnější předpis přijatý v této souvislosti platí zákon o revizi první
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pozemkové reformy č. 142/1947 Sb. ze dne 11. 7. 1947, přičemž jeho většinové
provedení na základě vládního nařízení č. 1/1948 Sb. ze dne 7. 1. 1948 připadlo
až na sledované období po únoru roku 1948594.

5.2.
Jedním

Druhá vlna znárodňování
ze

základních

požadavků,

prosazovaných

nastupující

totalitní

mocí

a provázejících únorové události roku 1948, bylo provedení druhé fáze znárodnění,
navazující na znárodňovací dekrety z roku 1945 a zahrnující průmyslové podniky
zaměstnávající více než 50 zaměstnanců. Tento požadavek, projevený v průběhu vládní
krize na celostátní schůzi závodních rad a odborových organizací dne 22. 2. 1948, byl
hned na počátku sledovaného období inkorporován do akčního programu obrozené
vlády Národní fronty, a to i přesto, že již v té době hospodářské ukazatele svědčily
o nepříliš dobrých výsledcích činnosti znárodněného sektoru v rámci první vlny595.
V programovém prohlášení, které přednesl Klement Gottwald na půdě Ústavodárného
Národního shromáždění dne 10. 3. 1948, zaznívá tento požadavek vedle závazku
realizovat jeden z klíčových atributů Hradeckého programu: „pokud běží o soukromý
majetek našeho pracujícího lidu ve městech i na venkově, trváme na tom, aby rolníkům
bylo ústavně zaručeno soukromé vlastnictví půdy do 50 ha, drobným a středním
podnikatelům jiného druhu pak bude ústavně zaručeno soukromé vlastnictví podniků
do 50 zaměstnanců, kromě těch oborů, jejichž úplné znárodnění bylo anebo bude
provedeno zvláštním zákonem ještě do nové ústavy.596“
Prostřednictvím zneužití institutu národních správ docházelo ještě před
samotným provedením druhé vlny znárodňování prostřednictvím až dodatečně
legalizované činnosti akčních výborů v průběhu prvních měsíců po komunistickém
převratu k očištění průmyslových podniků setrvávajících v soukromých rukou od osob,
které, nyní již z hlediska optiky nastoupivšího režimu splňovaly již zmíněnou podmínku
státní nespolehlivosti597. Tato právní forma politické perzekuce, zaměřená na zpravidla
majetnější vrstvy obyvatel, se již k začátku března roku 1948 týkala na 1.300 podniků
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a 500 velkoobchodů, kde byli dosazeni národní správci, případně zmocněnci v případě
takzvané kumulativní národní správy pro celý průmyslový obor598.
Samotná druhá etapa znárodnění proběhla schválením celé řady právních
předpisů na jednání Ústavodárného Národního shromáždění dne 28. 4. 1948599. Jednalo
se především o zákon č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových
a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních
podniků, a zákon č. 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných
výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů
znárodněných a národních podniků tohoto oboru, které měnily již v předchozí
podkapitole zmíněné dekrety prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. ze dne 24. 10. 1945,
o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, respektive č. 101/1945 Sb.
z téhož dne, o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského. Dále se jednalo
o zákon č. 118/1948 Sb., o organizaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění
velkoobchodních podniků, zákon č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního
obchodu a mezinárodního zasilatelství, zákon č. 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních
podniků s 50 nebo více činnými osobami, zákon č. 121/1948 Sb., o znárodnění
ve stavebnictví, zákon č. 122/1948 Sb., o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří,
zákon č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků, zákon č. 124/1948 Sb.,
o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení,
zákon č. 125/1948 Sb., o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění
a správě konfiskovaného lázeňského majetku, zákon č. 126/1948 Sb., o znárodnění
některých šlechtitelských podniků.
Přijetím těchto a některých dalších právních předpisů dotýkajících se například
úpravy právních vztahů po fázi znárodnění v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví
a peněžnictví, dále pokračujícího znárodňování v oblasti dopravy či například zestátnění
českého a slovenského rozhlasu došlo k situaci, kdy ke konci roku 1948 tvořil
znárodněný sektor hospodářství plných 70 % národního důchodu600. Náhrada, která
se měla ve všech výše uvedených případech za znárodněný majetek vyplácet, vyplacena
v praxi nebyla, a to jednak s ohledem na chybějící provádějící předpis a rovněž
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s ohledem na peněžní reformu, která v roce 1953 vyplacené náhrady na takzvaných
vázaných účtech s omezeným dispozičním právem vlastníků zde uložených peněz
znehodnotila601. Druhá etapa znárodnění tak charakterizuje jednu z právních forem
politické perzekuce v ČSR v období komunistické totality, a to konkrétně postihující
majetek obětí zvůle režimu zaměřené na proměnu vlastnických struktur v rámci
československého hospodářství a na rozvrácení majetkových vztahů utvořených
v období existence svobody a tržního hospodářství založeného na úctě k institutu
vlastnictví.

5.3.

Likvidace živnostníků v letech 1948-1960

Příkladem právní formy politické perzekuce postihující ekonomické postavení jejích
adresátů je bezesporu proces likvidace živnostníků, ke kterému režim přistoupil
bezprostředně po završení druhé fáze znárodňování, a to v rozporu s ústavně
zakotveným ustanovením § 158, které stanovilo, že „soukromé vlastnictví drobných
a středních podniků do 50 zaměstnanců je zaručeno,“ a současně v rozporu s dřívějšími
proklamacemi o živnostnících jakožto sociální opoře nového režimu602. Jak uvádí Jan
Kuklík, na konci roku 1948 bylo v Československé republice evidováno více než
dvě stě tisíc řemeslných živností, zaměstnávajících bezmála 600 tisíc osob, které
doplňovalo celkem 3.848 drobných podniků s bezmála padesáti tisíci zaměstnanci603.
Impulsem k politické perzekuci této sociální skupiny (čímž měla být zlikvidována
ekonomická základna reakce a jakýsi neustávající motor kapitalismu604) byly zejména
události následující po únorovém převzetí moci, které zahrnovaly některé formy
protestu proti nastoupivšímu totalitnímu režimu605.
Sektor maloobchodu se stal od podzimu 1948 terčem systematického útoku
komunistické totalitní moci, s cílem všemi prostředky, které soudobé právní formy
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politické perzekuce umožňovaly (včetně trestněprávní a administrativní represe), přimět
tyto živnostníky ke změně právní formy podnikání, a to v podobě účasti na vyšších
(pokročilejších) formách socialistického podnikání v podobě státních podniků,
komunálních podniků či družstev. Jedním z prvních opatření bylo provedení rozsáhlé
razie takzvanými dělnickými kontrolami, jež se uskutečnila v přibližně 38 tisících
provozovnách s cílem nalézt zatajované zboží obchodované na černém trhu a současně
též zastrašit tuto sociální vrstvu a přimět ji k uzavření provozů606. Dalším opatřením
bylo vyřazení živnostníků z vázaného trhu v lednu 1949, což znamenalo enormní vzrůst
nákladů na provozování živností607. Živnostníci byli současně obíráni o pracovní sílu,
jež byla odčerpávána převážně do průmyslu, a též byli perzekvováni prostřednictvím
takzvaného třídního zásobování, tedy záměrného nedodávání některých druhů zboží
či jejich dodávání v malém množství608. Nejsilněji byly tyto právní formy politické
perzekuce zaměřeny proti těm jednotlivcům, kteří svým negativním postojem
k požadavkům ze strany režimu ovlivňovali ostatní609. Dílem došlo k dobrovolnému
zavírání živností, dílem k rušení živností na základě pravomocí svěřených okresním
a krajským národním výborům vládním nařízením č. 314/1948 Sb. ze dne 14. 12. 1948,
o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, a též směrnicí
ministerstva průmyslu z května roku 1949610. Nová povolení udělována prakticky
nebyla611. První fáze likvidace živnostníků, jež trvala přibližně do poloviny roku 1950,
se týkala právě ponejvíce maloobchodu, přičemž socializace se nevyhnula 95 %
provozoven612.
V druhé fázi v letech 1950-1953 se potírání živnostníků a jejich vyřazování
z ekonomického života dotklo zejména živnostníků podnikajících v oblasti řemeslné
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výroby. Dosavadní řemeslníci byli k přechodu do družstev a komunálních podniků
nuceni včetně stanovování závazných termínu k převedení živnosti, i za drobné
prohřešky byly dosazovány národní správy nebo odebírána živnostenská oprávnění613.
Do tří let, v roce 1953, poklesl počet živností na třetinu oproti roku 1948614, avšak
těchto 30 % představovalo takzvané živnosti „na dožití“615. Do roku 1956 poklesl počet
zaměstnanců v živnostenském podnikání řemeslného typu na pouhých 28 tisíc
(z bezmála šesti set tisíc v roce 1948)616. Do roku 1960 byl proces socializace živností,
přerušený pouze určitým zpomalením v letech 1953-1956, završen617. Celá jedna
sociální skupina obyvatelstva Československé republiky tak byla na základě této právní
formy politické perzekuce vyřazena z ekonomického života618.

5.4.

Realizace Hradeckého programu a nová pozemková reforma

Jak již bylo uvedeno, realizace takzvaného Hradeckého programu vyhlášeného v dubnu
roku 1947 ministrem zemědělství Juliem Ďurišem se stala v předmětném období
nástupu komunistické totalitní moci jednou z vládních priorit. Hradecký program byl
definitivně prosazen až po změně mocenských poměrů vyplývající z února roku 1948,
a to konkrétně 21. 3. 1948 na schůzi Ústavodárného Národního shromáždění,
kde předseda vlády Klement Gottwald představil koncepci nové pozemkové reformy,
jejíž stěžejní součástí byl závazek omezit nejvyšší možnou výměru zemědělské půdy
ve vlastnictví jednotlivce nebo hospodařící rodiny na padesát hektarů, a současně došlo
ke schválení celé řady zákonů předkládaných KSČ již před rokem 1948619. Přijaté
změny nesly v souhrnu označení program socialistické přestavby zemědělství a byly
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veřejnosti vysvětlovány jako důkaz o podpoře soukromých zemědělců ze strany
nastoupivšího režimu620.
Z hlediska zkoumání právních forem politické perzekuce ve sledovaném období
je podstatný zákon č. 44/1948 Sb. ze dne 21. 3. 1948, o změně a doplnění zákona
o revizi pozemkové reformy, který prakticky dokonale zakryl skutečný záměr
totalitního režimu zlikvidovat po sovětském vzoru skupinu samostatně hospodařících
zemědělců a provést násilnou kolektivizaci s cílem sjednotit veškerou zemědělskou
výrobu pod státním (družstevním) vedením621. Tento předpis nově upravoval přídělové
řízení a stanovoval roli takzvaných rolnických komisí, které měly rozhodovat
o parcelacích zemědělské půdy a přídělech. Mezi další předpisy přijaté na výše uvedené
schůzi lze s ohledem na téma této diplomové práce zařadit zákon č. 45/1948 Sb.,
o úpravě dělení zemědělských podniků v pozůstalostním řízení a o zamezení drobení
zemědělské půdy, který nad rámec již schválených změn dále omezil soukromoprávní
majetkové dispozice se zemědělskou půdou ztížením převodu půdy na osoby mimo
zákonný výčet, přičemž nadto podřídil proces zcizení souhlasu okresních národních
výborů622. Dalším podstatným předpisem, zasahujícím do oblasti zemědělství
v Československé

republice,

byl

zákon

č.

47/1948

z 21.

3.

1948,

o technickohospodářských úpravách pozemků, takzvaný scelovací zákon, vedený
vzhledem k proklamacím snahou o efektivnější využívání pozemků, fakticky však podle
názoru autora této diplomové práce spíše přijatý s cílem rozvrátit stávající vztahy uvnitř
malých obcí. Tento zákon byl využíván na základě směrnic komunistických
funkcionářů jako právní forma politické perzekuce takzvaných vesnických boháčů,
na které byl uvalován nucený pacht623 či kteří měli dostávat na základě tohoto zákona
při scelování za své malé pozemky zahrnuté do družstevních honů náhradou méně
kvalitní pozemky ležící na okrajích katastrů obcí624. Je též nutné zmínit zákon
č. 49/1948 Sb. z téhož dne, o zemědělské dani, který vytvářel zvláštní daňové komise
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národních výborů a stanovil zvláštní podmínky pro plnění daňové povinnosti v případě
osob hospodařících v zemědělství. Všechny výše uvedené předpisy lze s odstupem
hodnotit jako přípravu na nadcházející kolektivizaci a za předpisy jednoznačně
zvýhodňující družstva na úkor malých zemědělců625.
Za nejvýznamnější zákon, přijatý na výše uvedené schůzi v březnu 1948,
lze bezesporu považovat zákon č. 46/1948 Sb. z 21. 3. 1948, o trvalé úpravě vlastnictví
k zemědělské a lesní půdě, jímž byla realizována nová pozemková reforma. Zákon
zakotvil v § 1 odst. 1 do právního řádu dlouho proklamovanou a komunisty
prosazovanou zásadu, že „půda patří těm, kdož na ni pracují“ a s konečnou platností
do právního řádu inkorporoval omezení v té podobě, že nově mohl zemědělskou půdu
vlastnit pouze pracující (výkonný) zemědělec, a to pouze do výměry padesáti hektarů.
Nad tuto výměru měla být půda a zastavěné plochy, nádvoří a soukromé cesty, pokud
sloužily zemědělské výrobě a nebyly nutné k řádnému hospodaření, nuceně vykoupeny
státem, a to dle ustanovení § 1 odst. 2 zásadně za náhradu. Zákon tak realizoval jednu
z majetkových právních forem politické perzekuce, která nově umožňovala nucené
vykoupení vlastnictví půdy nad uvedenou výměru (tedy perzekvovala zemědělce
hospodařící na větších pozemcích v mnoha případech po staletí v několikáté generaci),
dále zapovídala (prostřednictvím možnosti nuceného výkupu) na základě § 1 odst. 3
vlastnictví zemědělské půdy těm osobám, které na ni trvale nepracují, jakož
i právnickým osobám, a to bez ohledu na výměru. V tomto případě mohla být
ponechána na žádost dosavadnímu vlastníkovi půda o výměře do jednoho hektaru.
Tento korektiv neplatil v případě takzvané spekulační půdy, která byla zákonem
definována jako půda „přesahující výměru 1 ha, které vlastník - nezemědělec - nabyl
koupí a od nabytí na ní nepracuje.“
Zákon současně stanovil v § 1 odst. 4 některé korektivy, které vyčleňovaly
z okruhu zemědělských pozemků, na které se vztahoval povinný výkup, ty případy,
kde bylo záhodno od výkupu upustit, tedy například v případě vlastníků, kteří na půdě
nemohli pracovat pro důvody nezávislé na jejich vůli, jako byla například invalidita
či stáří. Povinný výkup se dále nevztahoval na základě § 1 odst. 5 na půdu, jejíž výnos
vlastníci prokazatelně potřebovali k doplnění svých příjmů, které nestačily k jejich

625

KUKLÍK, J., Dějiny československého práva 1945-1989, s. 148.

129

existenci. Z výkupu byly rovněž na základě § 2 odst. 1 osvobozeny například státní
podniky, svazky územní samosprávy, zemědělská družstva a další.
Vlastník, jehož zemědělská půda přesahovala stanovený maximální výměr, měl
podle ustanovení § 7 a následujících zákonem uloženou povinnost provést (pod hrozbou
sankcí minimálně v podobě přestupkového řízení, nejednalo-li se o čin trestný soudně)
soupis své půdy a práv na ní váznoucích. Řízení o nuceném výkupu na základě
provedeného soupisu vedlo ministerstvo zemědělství. Výsledkem řízení mohla být
předně výpověď z hospodaření na vykoupené půdě, přičemž výpovědní lhůta trvala tři
měsíce a k samotnému aktu předání půdy státu mělo docházet až po sklizni. Proti
výpovědi, jež mohla být doručena též veřejnou vyhláškou, neměli adresáti možnost
podat opravný prostředek. Zákon dále upravoval některá další omezení dispozičního
práva a též proces přídělu půdy v případě, že si ji stát neponechal ve svém vlastnictví626.
Tato právní forma politické perzekuce, která se v letech 1949-1951 dotkla
na čtvrt milionu hektarů půdy (tvořené z 85 % půdou zemědělskou627), postihla celou
řadu příslušníků středních a větších zemědělců po celém Československu. Postižení
bylo zpravidla dvojí, neboť, stejně jako v případě druhé vlny znárodňování, docházelo
k výplatě náhrady za nucený výkup na vázané účty, jejichž osud zpečetila peněžní
reforma provedená v roce 1953. O skutečné motivaci totalitního komunistického režimu
při provádění druhé pozemkové reformy svědčí fakt, že se příděly týkaly drobných
přídělců jen v 3,6 % případů, zatímco státní statky a státní statky obdržely 42,1 %
přídělů a jednotná zemědělská družstva 34,6 % přídělů628.
S ohledem na vlnu perzekucí, která provázela nucenou kolektivizaci
československého venkova v nadcházejících letech, lze hovořit o právní formě politické
perzekuce v podobě provedení takzvané druhé pozemkové reformy jako o pouhé
předehře k daleko závažnějšímu dění. Byť pro celou řadu samostatně hospodařících
zemědělců, majitelů nemovitostí a další osoby představovala tato právní forma politické
perzekuce významný a nelegitimní zásah do majetkové sféry jednotlivce, po několika
letech by jistě mnozí byli rádi, kdyby se komunistický totalitní režim spokojil s
nucenými výkupy půdy.
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5.5.

Právní formy politické perzekuce v oblasti kolektivizace
a socializace venkova

Komunistický totalitní režim velmi brzy po převzetí moci přikročil k materiálnímu
naplnění ustanovení § 157 Ústavy 9. května, které zakotvovalo státní podporu lidovému
družstevnictví, jakožto sdružením „pracujících k společné činnosti, jejímž účelem
je zvýšit životní úroveň členů i ostatního pracujícího lidu, nikoli však dosáhnout
co nejvyššího zisku z vloženého kapitálu.“ Stát se v předmětném ustanovení zavázal
k podpoře lidového družstevnictví „v zájmu rozvoje národního hospodářství a obecného
blahobytu.“ Na ústavní úpravu navazovalo zřízení Ústřední rady družstev (ÚRD)
se sídlem v Praze, a to zákonem č. 187/1948 Sb. ze dne 21. 7. 1948. Na základě § 1
došlo ke dni 3. 8. 1948 k povinnému sdružení veškerých družstev zřízených podle
zákona č. 70/1873 ř. z. ze dne 9. 4. 1873, o výdělkových a hospodářských
společenstvech, a družstev zřízených podle zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním
zákonu, nebo podle zák. čl. XXIII/1898, o hospodářských a živnostenských úvěrních
družstvech. Na Slovensku byl k témuž dni zřízen oblastní orgán ÚRD pod názvem
Slovenská rada družstev se sídlem v Bratislavě629.
Družstva byla počínaje účinností výše uvedeného předpisu, a to včetně družstev
bytových, přímo podřízena ÚRD. Veřejnou správu na úseku zemědělství vykonávaly
příslušné výkonné orgány národních výborů, především zemědělskými referáty
krajských národních výborů a okresních národních výborů, při nichž pak na úseku
družstevnictví vykonávalo státní správu příslušné oddělení. Zemědělství bylo
na centrální úrovni řízeno ministerstvem zemědělství630.
V souvislosti s propuknutím krize na úrovni mezinárodního komunistického
hnutí spojené s konfliktem mezi sovětskými a jugoslávskými komunisty rozhodlo
vedení komunistické strany (v rozporu s dřívějšími sliby) na podzim 1948 o socializaci
a kolektivizaci československých vesnic podle sovětského vzoru, a to v ostrém
konfliktu s takzvanou vesnickou buržoazií, též nazývanou kulaky, což mělo vyústit
v likvidaci této sociální vrstvy, jejího politického vlivu a vyřazení domnělých
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či skutečných odpůrců totalitního režimu z ekonomického života631. Socializace
venkova měla probíhat prostřednictvím zřizování státních technických stanic,
společných výkrmen a, co je z hlediska politické perzekuce nejdůležitější,
prostřednictvím zbavení vlivu vesnických boháčů632, za které byly považovány
nejčastěji osoby vlastnící pozemky o výměře přesahující 15 až 20 hektarů633;634.
Zákonem č. 69/1949 Sb. ze dne 23. 2. 1949, o Jednotném zemědělském
družstvu, byl do československého právního řádu inkorporován institut, který měl
na základě dobrovolnosti obsažené v ustanovení § 1 předmětného zákona zajistit
blahodárný

rozvoj

zemědělského

družstevnictví

a

celou

dosavadní

úpravu

zemědělského družstevnictví s cílem přinést prospěch pracujícím zemědělcům
sjednotit635. Jednotná zemědělská družstva se podle této úpravy dělila na tři typy,
a to podle míry společného hospodaření a rovněž podle způsobu, jakým byly
rozdělovány výnosy. První typ představoval družstvo, které provádělo společný osev,
avšak meze mezi pozemky byly zachovány a výnos byl rozdělován podle úrody
jednotlivých pozemků. Druhý typ JZD přinášel rozorání mezí a rozdělování výnosů
podle velikosti vložených pozemků. Třetí typ JZD hospodařil na společných pozemcích
a výnosy byly v tomto typu rozdělovány podle vložené práce a též částečně podle
vložené výměry pozemků636.
V první fázi (1948-1950) však jednotná zemědělská družstva (JZD) všech typů
nenalezla mezi samostatně hospodařícími zemědělci pochopení a kampaň směřovaná
na zakládání takzvaných vzorných družstev se minula účinkem637. V průběhu roku 1950

631

KAPLAN, K., Proměny české společnosti 1948-1960, část druhá, s. 141.

632

KUKLÍK, J., Dějiny československého práva 1945-1989, s. 148.

633

Tamtéž, s. 150.

634

Pojmy vesnický boháč či kulak však byly velmi neurčité. Jak uvádí Šárka Rokosová, nacházelo-li

se hospodářství v řepařské oblasti, pak stačila výměra nad 8 hektarů, v obilnářské oblasti 10 hektarů,
při pěstování brambor 12 hektarů, v pícninářské oblasti 15 hektarů. Sedláci provozující navíc živnost
spadali do této kategorie i při daleko nižších výměrách, to samé platilo v případě, že využívali námezdní
sílu či zvláštní technologie. ROKOSOVÁ, Š., Administrativní opatření – jedna z forem perzekuce
sedláků komunistickým režimem, s. 149.
635

Tamtéž, s. 148.

636

Tamtéž, s. 151-152.

637

KAPLAN, K., Proměny české společnosti 1948-1960, část druhá, s. 172.

132

komunistický totalitní režim vyhodnocoval možnosti dalšího postupu, zejména
co do boje s vesnickými boháči, a připravovala se druhá fáze v podobě urychlení
procesu socializace vesnice638.
Již v první fázi však komunistický totalitní režim přijal celou řadu legislativních
opatření, která dávala státu do rukou nové nástroje, jakými přimět zemědělce
k přechodu na takzvané vyšší výrobní formy. Jednalo se například o zákon
č. 27/1949 Sb. ze dne 2. 2. 1949 o mechanizaci zemědělství. Ve spojení s vyhláškou
ministerstva zemědělství č. 612/1949 Úředního listu přiznávalo toto opatření státu
(reprezentovanému Ústředím pro mechanizaci zemědělství se sídlem v Praze
a okresními národními výbory) možnost nuceně vykupovat techniku od zemědělců
neplnících dodávky či od těch, kteří techniku (údajně) dostatečně nevyužívali, přičemž
přednostně takto vykoupenou techniku v praxi využívaly JZD639. Dále komunistický
totalitní režim zakotvil systém povinného uzavírání smluv o dodávkách v režimu
stanoveném příslušným

zemědělským referátem okresních národních výborů,

a to vládními nařízeními č. 6/1949 Sb. ze dne 25. 1. 1949, o zemědělské výrobě podle
smlouvy, a č. 7/1949 Sb. z téhož dne, o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle
smlouvy. V rámci aplikace těchto právních forem politické perzekuce převládal princip
třídnosti, kdy jimi byli přednostně postihováni ti zemědělci, kteří se odmítali podřídit
združstevňování vesnice640.
Druhá fáze socializace venkova, probíhající od konce roku 1950 do roku 1953,
je charakteristická zostřením kampaně proti vesnickým boháčům a těm zemědělcům,
kteří i nadále odmítali vstupovat do družstev. V tajném pokynu ministra národní
bezpečnosti z 22. 12. 1950 se uvádí, že je nutno „věnovat co možno největší péči
vyšetřování trestných činů zemědělců, nespokojovat se přitom se zjišťováním
jen zjevných pachatelů z řad malých a středních rolníků, ale odhalovat skutečné
podněcovatele a inspirátory těchto deliktů, vesnické boháče a příslušníky ilegálních
organizací, proti těmto zaměřovat ostří bezpečnostních opatření.641“ V této fázi, kdy
již mnoho osob splňujících definici vesnických boháčů pod tíhou administrativních
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opatření rozhodlo o vstupu do JZD, byly naopak tyto osoby z družstev vylučovány642.
V této fázi došlo též k zavedení čtvrtého typu JZD, kde již docházelo ke společné
rostlinné a živočišné výrobě, vytvoření nedělitelných fondů a odměňování podle
vykonané práce bez ohledu na výměru vložených pozemků643. Současně byla dalšími
opatřeními omezována vlastnická práva, a to například zákonem č. 65/1951 Sb.
ze dne 11. 7. 1951, o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy644.
Velkým rolníkům byly zpřísňovány povinné kvóty dodávek (až o 10 % oproti ostatním
rolníkům), byli perzekvováni prostřednictvím dělnických kontrol, byly jim odebírány
stroje, dopadaly na ně třídně zvýšené daně (až o třetinu), odliv pracovních sil, třídní
cenová politika zahrnující vyšší ceny osiv a hnojiv a v neposlední řadě též zamítání
žádostí o poskytnutí úvěrů645. Podle zprávy pro ÚV KSČ projednané na zasedání
3. 5. 1951 měli být vesničtí boháči přednostně postiženi nuceným pachtem jejich
pozemků ve prospěch JZD, vyhazovem dětí ze škol a to i zemědělských, vysídlením
z vesnice, zařazením do práce v lomech, dolech, a to ideálně daleko od vesnice v málo
osídleném pohraničí, případně trestem vězení za neplnění dodávek646.
Samostatnou kapitolou právních forem politické perzekuce představuje takzvaná
akce K (kulak), probíhající zejména v souvislosti s již zmiňovaným babickým případem
od 22. 10. 1951, kdy byla vydána společná směrnice ministerstev vnitra, spravedlnosti
a národní bezpečnosti o úpravě poměrů rodinných příslušníků odsouzených vesnických
boháčů. Tato směrnice předpokládala vystěhování rodin potrestaných sedláků z jejich
dosavadního bydliště a nucené přestěhování a zařazení na jiné pracoviště. Akce byla
rozdělena na dvě fáze, v té první, trvající od října 1951 do dubna 1952, došlo
k nucenému přestěhování 58 rodin a byla hodnocena jako neúspěšná, druhá fáze,
trvající od října 1952 do srpna 1953, již probíhala v daleko masovějším měřítku647.
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Celkem se akce dotkla více než 1.800 rodin a jedná se o jeden z flagrantních příkladů
porušování ústavně zakotvené svobody pobytu648.
Třetí fáze socializace a kolektivizace československých vesnic probíhala v letech
1953-1955, a to v období celkového uvolnění společnosti. Byť i v roce 1954 probíhaly
procesy proti osobám, které nesplnily stanovené dodávkové povinnosti, docházelo
ze strany režimu ve vztahu k samostatně hospodařícím zemědělcům k posilování
motivačních prvků na úkor prvků represivních649. Režim se tím zejména snažil zvrátit
trend relativně vysokého počtu osob, které zejména v letech 1953-1955 JZD opouštěly,
a to zejména motivační politikou v oblasti úvěrů, snížením sazeb za využívání
zemědělské techniky, snížením dodávkové povinnosti (a to i pro samostatně hospodařící
zemědělce), což se pozitivně projevilo na počtu vzniklých JZD v období po roce
1955650.
Poslední fází ve sledovaném období je úsek od roku 1955 do roku 1960, který
je charakteristický jakýmsi posledním úderem proti soukromým rolníkům. V této fázi
byla opět zvýšena perzekuční činnost proti rolníkům a jejich rodinám, přičemž 147 tisíc
rolníků raději zvolilo odchod do průmyslové výroby a ze zbytku se jen velmi malá část
rozhodla i nadále odolávat651. Užívané formy perzekuce se zaměřovaly na vyhazov dětí
ze studia na středních i vysokých školách652, odstranění rodinných příslušníků
ze zaměstnání, pohrůžky fyzickou likvidací či vystěhováním do pohraničních oblastí
ČSR, na zvyšování povinných dodávek a na působení takzvaných přesvědčovacích
brigád653.
Právní formy politické perzekuce namířené proti takzvaným vesnickým
boháčům se projevily v podobě jejich likvidace jako celé třídy v letech 1948-1960.
Dokládají to ostatně i čísla. Podíl osob samostatně hospodařících na pozemcích
o výměře přesahující 15 hektarů na všech samostatně hospodařících zemědělcích
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se mezi lety 1950 a 1960 snížil ze 4,4 % na 0,1 %654. Celkem bylo různými právními
formami politické perzekuce v rámci této oblasti podle odhadu postiženo na dvacet tisíc
osob řadících se k sociální skupině rolníků655.

5.6.

Peněžní reforma v roce 1953

V souvislosti s těmi právními formami politické perzekuce, jež zasahovaly domnělé
či skutečné odpůrce totalitního komunistického režimu v majetkové oblasti, nelze
na tomto místě nezmínit specifickou právní formu, která v konečném důsledku
znamenala mj. sekundární postih všech těch, kterým byly jejich majetky v období
let 1945-1953 odejmuty „za náhradu“. Představuje ji peněžní reforma, provedená
k 1. 6. 1953, jež je někdy označována jako reforma měnová, a to s ohledem
na ideologické důvody i fakt, že zákonná úprava nesla atributy měnového zákona656.
Důvodů k provedení peněžní reformy byla ze strany totalitního komunistického
režimu celá řada. Předně se jednalo o hluboké hospodářské problémy centrálně řízené
ekonomiky, údajně způsobené protistátní činností centra kolem Rudolfa Slánského657,
narůstající inflaci či například potřebu odbourat osm let po skončení druhé světové
války přídělový systém658 a zredukovat prohlubující se mezeru mezi kupní sílou
obyvatelstva a nabídkou zboží659.
Zákonem č. 41/1953 Sb. ze dne 30. 5. 1953 byla s účinností od 1. 6. 1953
schválena peněžní reforma, čemuž předcházelo projednání na úrovni ÚV KSČ dne 30.
5. 1953. Reformou došlo předně ke stažení veškerých papírových i kovových peněz
v hospodářství a jejich výměně za nová platidla v poměru 5:1 a k výměně hotovosti
do 300 Kč na osobu v témže poměru, avšak to jen v případě, že daná osoba nevyužívala
námezdní práci. Pokud tak činila, platil pro ni stejný kurs, jako pro převod hotovosti
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hospodářských, rozpočtových či jiných organizací, tj. 50:1660. Dále došlo reformou
k převodu prostředků uložených na vkladních knížkách, a to v progresivním kurzu,
jež při vkladech nad 50.000 Kčs činil 50:1661. V poměru 5:1 byly převáděny vklady
pouze do 5.000 Kčs, mezi 5 a 50 tisíci Kčs pak platily odstupňované kurzy od 6,25:1
do 25:1662. Došlo tak touto právní formou k politické perzekuci majetnějších obyvatel,
jejichž úspory byly ze dne na den prakticky zlikvidovány. Perzekuce byla namířená
i proti doposavad přežívajícím soukromým podnikům. Na rozdíl např. od rozpočtových,
hospodářských či jiných organizací a JZD třetího a čtvrtého typu, pro jejichž vklady
platil převodní kurs 5:1, se v případě soukromých podniků v tomto kursu převáděly
pouze prostředky do výše souhrnu měsíčních mezd zaměstnanců a zbytek byl převáděn
v kursu 50:1663. Současně došlo ve zbytku ke zrušení vázaných vkladů z roku 1945,
anulaci cenných papírů včetně státních dluhopisů vydaných v roce 1946 a dalších
hodnot, které po roce 1945 přešly pod vázaný režim664. Veškeré mzdy, platy a jiné
důchody se od 1. 6. 1953 vyplácely v novém kursu, tj. 5:1665.
Nespokojenost širokých vrstev obyvatelstva na sebe nenechala dlouho čekat. Již
1. 6. 1953 se od ranních hodin v celé řadě československých měst a zejména
průmyslových závodů konala spontánní shromáždění na protest proti reformě, počet
takových shromáždění dosáhl v prvních několika dnech po zavedení reformy
sto třiceti666. Nejvýznamnější protesty proběhly v Plzni, kde dokonce došlo nakrátko
k obsazení budovy městského národního výboru a rozhlasu, avšak město se dostalo zpět
pod kontrolu komunistické totalitní moci již k večeru 1. 6. 1953667.
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V souvislosti s peněžní reformou a následnými protestními akcemi proběhlo
ve velmi krátké době rozsáhlé zatýkání, přičemž jenom v Plzni bylo zatčeno
650 osob668, z nichž bylo později v narychlo zorganizovaných třinácti procesech
odsouzeno celkem 217 osob669. Mnoho dalších však v následujících týdnech, měsících
a i letech čelilo jiným formám politické perzekuce, a to například vyhazovu z práce
na základě nálezu zvláštních trestných komisí zřizovaných při průmyslových podnicích
(jen v plzeňské Škodovce před takovou komisí stanulo na 1.400 osob670) či nucenému
přestěhování671. V kádrových dotaznících zaměstnanců po celé Československo
republice se ještě mnoho let vedla kolonka, která zaznamenávala postoj dotyčného
k peněžní reformě672.
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Závěr
Právní formy politické perzekuce nebyly v únoru 1948 v právním řádu Československé
republiky ničím neznámým. Většinová společnost v osvobozené zemi projevovala
ve vztahu k nové politické moci po roce 1945 pochopení pro celou řadu případů
porušování lidských práv a politických svobod. Faktor všudypřítomného bezpráví snížil
práh tolerance, nahromaděná zloba po šesti letech kruté nacistické okupace přivírala
mnohým oči. V kombinaci s mezinárodní situací zahrnující de facto Československou
republiku do sovětské sféry vlivu v poválečné Evropě představoval domácí vývoj
od roku 1945 vhodnou příležitost pro prosazení a následné etablování mocenského
monopolu Komunistické strany Československa a s ním i ideologicky podmíněných
právních forem politické perzekuce.
Předmětem této diplomové práce není posuzovat přístup, který československá
státní moc uplatňovala v průběhu osvobození republiky a v týdnech, měsících a letech
následujících vůči některým národnostním menšinám. Předmětem není ani popsání
právních aspektů proměny státu z národnostní republiky předválečné na poválečný
národní stát Čechů a Slováků. Autor této diplomové práce je však přesvědčen, že obraz
perzekuční doby existující už před rokem 1948 dokreslují vedle příkladů v této
diplomové práci popsaných i mnohé ze smutných okamžiků doprovázejících mj. odsun
německého obyvatelstva.
Z hlediska této diplomové práce byla hypotéza č. 1 potvrzena. Právní formy
politické perzekuce byly v právním řádu Československé republiky obsaženy již před
nástupem komunistického totalitního režimu v roce 1948. Došlo k tomu po roce 1945
mj. právním zakotvením eliminace celých politických proudů z účasti na volební
soutěži, faktickým vznikem Národní fronty, přijetím perzekučních volebních zákonů,
neumožňujících plný výkon volebního práva, a v neposlední řadě též vytvořením vládní
a parlamentní koalice, která od roku 1945 neuznávala právo na opozici. Nekomunistické
strany zúčastněné na systému Národní fronty se jednoznačně podílely na základech
politické perzekuce v Československé republice v období komunistické totality, neboť
nesly odpovědnost za pošlapávání politických práv v období let 1945 až 1948
a v kritickém okamžiku podlehly tlaku ze strany komunistů a jimi ovládaných
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mocenských struktur v naivní představě, že se jim podaří ve volbách v roce 1948
demokratickou cestou nepříznivý vývoj zvrátit.
Druhá stanovená hypotéza je též ověřena. Před právními formami politické
perzekuce v Československé republice v období komunistické totality (1948-1960)
nebylo bez ohledu na míru aktivity ve veřejném životě a příslušnost k některé politické,
sociální či náboženské skupině obyvatelstva úniku, a to ani členstvím v Komunistické
straně Československa.
Jedinec v totalitní komunistické společnosti se ve sledovaném období neměl
šanci skrýt před alespoň některou z právních forem politické perzekuce. Práva
a svobody, které mu přiznávala nominální ústavní úprava, byly v praxi zneplatněny
nejen prostřednictvím aplikace samotných ústavních a pozdější zákonné a podzákonné
normotvorby, ale rovněž prostřednictvím faktického výkonu státní moci. Komunistický
totalitní režim porušoval, zneužíval a obcházel nejen zákony z dob před únorem 1948,
ale rovněž své vlastní a za účelem usnadnění politické perzekuce přijímané právní
předpisy.
Občané Československé republiky tak nemohli ve sledovaném období mimo jiné
svobodně projevovat své politické, občanské, umělecké či náboženské myšlenky
slovem, písmem a jinými způsoby, nemohli tyto názory vyhledávat či veřejně
podporovat, nemohli rozhodovat o směřování země prostřednictvím svobodných voleb
a účasti na regulérní politické soutěži, byla jim omezována možnost vycestovat
do zahraničí a být v kontaktu s osobami za hranicemi pobývajícími a byli postihováni
na majetku minimálně formou peněžní reformy. Jedinec byl za příslušnost k vybraným
politickým, sociálním či náboženským skupinám administrativně, majetkově či přímo
trestněprávně postihován na svobodě, majetku a příležitostech, to samé platilo o lidech,
kteří své názory a postoje nepohodlné komunistickému totalitnímu režimu projevovali
v osobním či veřejném styku.
Členství v Komunistické straně Československa, jež za aplikaci všech právních
forem politické perzekuce ve sledovaném období odpovídala, samo o sobě
neposkytovalo záruku, že v případě dotyčného jedince nebude některá z právních forem
politické perzekuce aplikována. To samé platí o příslušnosti k některým preferovaným
skupinám obyvatelstva. Perzekvováni tak byli nejen představitelé komunistické totalitní
moci na všech úrovních, ale rovněž dělníci či například loajální členové
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nekomunistických politických stran, kteří se v překotné době února 1948 přimkli
k nastoupivší totalitní moci.
Lze konstatovat, že se právní formy politické perzekuce v Československé
republice v období komunistické totality rozpadaly do dvou významných skupin. První
z nich představují ty právní formy politické perzekuce, které režim využíval v průběhu
celého sledovaného období. Mezi ně patří zejména zastrašování společnosti
prostřednictvím politických procesů, perzekvování osob neutuchající zpravodajskou
činností Státní bezpečnosti a všudypřítomné porušování práv a svobod občanů
Československé republiky.
Druhou skupinu představují ty právní formy, které režim využíval v rámci
aktuálních potřeb vyplývajících ze situace uvnitř československé společnosti
i na mezinárodním poli. Mezi tyto formy patří zejména administrativní opatření
zaměřená na vyřazení samostatně výdělečně činných jedinců, tj. například živnostníků,
zemědělců či advokátů, z hospodářského života a postižení jejich majetků, zařazování
osob do systému nucené práce za účelem splnění ekonomických plánů komunistického
totalitního režimu nebo například perzekuční opatření proti církvím v podobě bleskové
internace řeholníků.
Politická perzekuce byla neoddělitelnou součástí komunistického totalitního
režimu ve sledovaném období. Jak je výše uvedeno, tlak na režimu nepohodlné jedince
a vybrané skupiny osob nebyl stále stejně silný. Stejně tak, jako se různě vyvíjela
situace uvnitř komunistické strany, ostatních struktur totalitní moci a československé
společnosti a rovněž situace na mezinárodním poli, měnily se i právní formy politických
perzekucí a tvrdost jejich aplikace. Vzhledem k tomu, že ale režim na propracovaném
systému politické perzekuce spočíval a opíral o něj svoji existenci, podstata
se ve sledovaném období nezměnila. Právní formy politické perzekuce, o nichž
pojednává tato diplomová práce, byly neodmyslitelnou realitou období let 1948 až 1960
a základním kamenem totalitní komunistické moci.
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Seznam použitých zkratek
ČSR – Československá republika
ČSNS – Československá strana národně socialistická
ČSS – Československá strana socialistická
ČSSD – Československá sociální demokracie
ČSSR – Československá socialistická republika
ČSL – Československá strana lidová
CIC – Counter Intelligence Corps
DS – Demokratická strana
HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu
JZD – Jednotné zemědělské družstvo
Kčs – Koruna československá
KSČ – Komunistická strana Československa
KSS – Komunistická strana Slovenska
KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu
NF - Národní fronta Čechů a Slováků
NKVD - Narodnyj komissariat vnutrennich děl, Lidový komisariát vnitřních záležitostí
PŠP – Právnická škola pracujících při ministerstvu spravedlnosti
PTP – Pomocné technické prapory
RSFSR – Ruská sovětská federativní socialistická republika
RT – Russia Today
Sb. z. a n. - Sbírka zákonů a nařízení státu československého
SNB – Sbor národní bezpečnosti
STB – Státní bezpečnost
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
SÚVC - Státní úřad pro věci církevní
ÚNS ČSR – Ústavodárné Národní shromáždění Československé republiky
ÚRD – Ústřední rada družstev
Úř. věst. čsl. – Úřední věstník československý
ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa
VKSB – Všeruská komunistická strana (bolševiků)
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o prozatímním výkonu moci zákonodárné
 Ústavní dekret prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl. ze dne 3. 8. 1944, o
obnovení právního pořádku
 Ústavní dekret prezidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čsl. ze dne 4. 12. 1944,
o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění
 Ústavní dekret prezidenta republiky č. 21/1945 Sb. ze dne 22. 2. 1945, o výkonu
moci zákonodárné v přechodném období
 Ústavní dekret prezidenta republiky č. 1/1945 Sb. ze dne 2. 4. 1945, o nové
organizaci vlády a ministerstev v době přechodné
 Ústavní dekret prezidenta republiky č. 47/1945 Sb. ze dne 25. 8. 1945, o
prozatímním Národním shromáždění
 Ústavní zákon č. 65/1946 Sb. ze dne 11. 4. 1946, o Ústavodárném Národním
shromáždění
 Ústavní zákon č. 74/1948 Sb. ze dne 16. 4. 1948, jímž se na přechodnou dobu do
účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a
činnost Ústavodárného Národního shromáždění
 Ústavní zákon č. 75/1948 Sb. ze dne 16. 4. 1948, o volbách do Národního
shromáždění
 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. 5. 1948, Ústava Československé
republiky
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 Ústavní zákon č. 47/1950 Sb. ze dne 18. 5. 1950, o úpravách v organizaci
veřejné správy
 Ústavní zákon č. 64/1952 Sb. ze dne 30. 10. 1952, o soudech a prokuratuře
 Ústavní zákon č. 26/1954 Sb. ze dne 26. 5. 1954, o volbách do Národního
shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady
 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. ze dne 11. 7. 1960, Ústava Československé
socialistické republiky
 Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. ze dne 27. 10. 1968, o československé federaci
 Ústavní zákon č. 53/1990 Sb. ze dne 6. 3. 1990, o změně názvu České
socialistické republiky
 Zákon č. 70/1873 ř. z. ze dne 9. 4. 1873, o výdělkových a hospodářských
společenstvech
 Zákon č. 119/1873 ř. z. ze dne 23. 5. 1873, jímž se zavádí nový řád soudu
trestního
 Zákon č. 89/1885 ř. z. ze dne 24. 5. 1885, o tom, kdo může být držen v
donucovacích pracovnách
 Zákon č. 90/1885 ř. z. ze dne 24. 5. 1885, o donucovacích pracovnách a
ústavech polepšovacích
 Zákon č. 50/1923 Sb. z. a n. ze dne 19. 3. 1923, na ochranu republiky
 Zákon č. 102/1929 Sb. ze dne 25. 6. 1929, o zřízení nucených pracovních
kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva
 Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. ze dne 19. 5. 1945, o neplatnosti
některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správě
majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých
organizací a ústavů
 Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. ze dne 19. 6. 1945, o potrestání
nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových
soudech
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 Dekret prezidenta republiky č. 50/1945 Sb. ze dne 11. 8. 1945, o opatřeních v
oblasti filmu
 Dekret prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. ze dne 24. 10. 1945, o znárodnění
dolů a některých průmyslových podniků
 Dekret prezidenta republiky č. 101/1945 Sb. ze dne 24. 10. 1945, o znárodnění
některých podniků průmyslu potravinářského
 Dekret prezidenta republiky č. 102/1945 Sb. ze dne 24. 10. 1945, o znárodnění
akciových bank
 Dekret prezidenta republiky č. 103/1945 Sb. ze dne 24. 10. 1945, o znárodnění
soukromých pojišťoven
 Zákon č. 28/1946 Sb. ze dne 21. 2. 1946, o úpravě stálých seznamů voličských
 Zákon č. 197/1946 Sb. ze dne 17. 10. 1946, o ústavním výboru Ústavodárného
Národního shromáždění
 Zákon č. 55/1947 Sb. ze dne 1. 4. 1947, o pomoci zemědělcům při
uskutečňování zemědělského výrobního plánu
 Zákon č. 139/1947 Sb. ze dne 3. 7. 1947, o úpravě dělení zemědělských podniků
v pozůstalostním řízení a o zamezení drobení zemědělské půdy
 Zákon č. 142/1947 Sb. ze dne 11. 7. 1947, o revizi první pozemkové reformy
 Zákon č. 44/1948 Sb. ze dne 21. 3. 1948, o změně a doplnění zákona o revizi
pozemkové reformy
 Zákon č. 45/1948 Sb. ze dne 21. 3. 1948, o úpravě dělení zemědělských podniků
v pozůstalostním řízení a o zamezení drobení zemědělské půdy
 Zákon č. 46/1948 Sb. ze dne 21. 3. 1948, o trvalé úpravě vlastnictví k
zemědělské a lesní půdě
 Zákon č. 47/1948 ze dne 21. 3. 1948, o technickohospodářských úpravách
pozemků
 Zákon č. 49/1948 Sb. ze dne 21. 3. 1948, o zemědělské dani
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 Zákon č. 33/1948 Sb. ze dne 25. 3. 1948, jímž se obnovuje účinnost retribučního
dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
 Zákon č. 96/1948 Sb. ze dne 15. 4. 1948, o překládání soudců do výslužby podle
věku
 Zákon č. 99/1948 Sb. ze dne 15. 4. 1948, o národním pojištění
 Zákon č. 95/1948 Sb. ze dne 21. 4. 1948, o jednotné úpravě základního školství
 Zákon č. 114/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o znárodnění některých dalších
průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů
znárodněných a národních podniků,
 Zákon č. 115/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o znárodnění dalších průmyslových a
jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě
některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
 Zákon č. 118/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o organizaci velkoobchodní činnosti a
o znárodnění velkoobchodních podniků
 Zákon č. 119/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o státní organizaci zahraničního
obchodu a mezinárodního zasilatelství
 Zákon č. 120/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o znárodnění obchodních podniků s
50 nebo více činnými osobami
 Zákon č. 121/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o znárodnění ve stavebnictví
 Zákon č. 122/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o organisaci a znárodnění cestovních
kanceláří
 Zákon č. 123/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o znárodnění polygrafických podniků
 Zákon č. 124/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o znárodnění některých hostinských a
výčepnických podniků a ubytovacích zařízení
 Zákon č. 125/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o znárodnění přírodních léčivých
zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
 Zákon č. 126/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o znárodnění některých
šlechtitelských podniků
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 Zákon č. 137/1948 Sb. ze dne 28. 4. 1948, o postátnění Československého
rozhlasu
 Zákon č. 123/1948 Sb. ze dne 5. 5. 1948, o znárodnění polygrafických podniků
 Zákon č. 131/1948 Sb. ze dne 6. 5. 1948, o likvidaci právních poměrů německé
evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 Zákon č. 187/1948 Sb. ze dne 21. 7. 1948, o Ústřední radě družstev
 Zákon č. 213/1948 Sb. ze dne 21. 7. 1948, o úpravě některých poměrů na
ochranu veřejných zájmů
 Zákon č. 231/1948 Sb. ze dne 6. 10. 1948, na ochranu lidově demokratické
republiky
 Zákon č. 232/1948 Sb. ze dne 6. 10. 1948, o Státním soudu
 Zákon č. 247/1948 Sb. ze dne 25. 10. 1948, o táborech nucené práce
 Zákon č. 286/1948 Sb. ze dne 21. 12. 1948, o Sboru národní bezpečnosti
 Zákon č. 319/1948 Sb. ze dne 22. 12. 1948, o zlidovění soudnictví
 Zákon č. 320/1948 Sb. ze dne 22. 12. 1948, o územní organizaci krajských a
okresních soudů
 Zákon č. 322/1948 Sb. ze dne 22. 12. 1948, o advokacii
 Zákon č. 27/1949 Sb. ze dne 2. 2. 1949, o mechanizaci zemědělství
 Zákon č. 59/1949 Sb. ze dne 22. 2. 1949, o odnětí vojenské hodnosti některým
důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu
 Zákon č. 52/1949 Sb. ze dne 23. 2. 1949, o hlášení obyvatelstva a o povolování
pobytu cizincům
 Zákon č. 53/1949 Sb. ze dne 23. 2. 1949, o cestovních pasech
 Zákon č. 69/1949 Sb. ze dne 23. 2. 1949, o Jednotném zemědělském družstvu
 Zákon č. 92/1949 Sb. ze dne 23. 3. 1949, branný zákon
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 Zákon č. 194/1949 Sb. ze dne 19. 7. 1949, o nabývání a pozbývání státního
občanství
 Zákon č. 217/1949 Sb. ze dne 14. 10. 1949, kterým se zřizuje Státní úřad pro
věci církevní
 Zákon č. 218/1949 Sb. ze dne 14. 10. 1949, o hospodářském zabezpečení církví
a náboženských společností státem
 Zákon č. 268/1949 Sb. ze dne 7. 11. 1949, o matrikách
 Zákon č. 66/1950 Sb. ze dne 17. 5. 1950, o pracovních a platových poměrech
státních zaměstnanců
 Zákon č. 58/1950 Sb. ze dne 18. 5. 1950, o vysokých školách
 Zákon č. 85/1950 Sb. ze dne 12. 7. 1950, o opatřeních souvisících s úpravou
kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů
 Zákon č. 86/1950 Sb. ze dne 12. 7. 1950, trestní zákon
 Zákon č. 87/1950 Sb. ze dne 12. 7. 1950, trestní řád
 Zákon č. 88/1950 Sb. ze dne 12. 7. 1950, trestní zákon správní
 Zákon č. 65/1951 Sb. ze dne 11. 7. 1951, o převodech nemovitostí a o
pronájmech zemědělské a lesní půdy
 Zákon č. 69/1951 Sb. ze dne 11. 7. 1951, o ochraně státních hranic
 Zákon č. 68/1951 Sb. ze dne 12. 7. 1951, o dobrovolných organizacích a
shromážděních
 Zákon č. 114/1951 Sb. ze dne 20. 12. 1951, o advokacii
 Zákon č. 46/1952 Sb. ze dne 9. 9. 1952, o úpravě národního důchodového
pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně
činných a spolupracujících členů rodin
 Zákon č. 66/1952 Sb. ze dne 30. 10. 1952, o organizaci soudů
 Zákon č. 41/1953 Sb. ze dne 30. 5. 1953, o peněžní reformě
 Zákon č. 14/1954 Sb. ze dne 3. 3. 1954, o volbách do národních výborů
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 Zákon č. 27/1954 Sb. ze dne 26. 5. 1954, o volbách do Národního shromáždění
 Zákon č. 63/1956 Sb. ze dne 19. 12. 1956, kterým se mění a doplňuje trestní
zákon č. 86/1950 Sb.
 Zákon č. 64/1956 Sb. ze dne 19. 12. 1956, o trestním řízení soudním
 Zákon č. 65/1956 Sb. ze dne 19. 12. 1956, o prokuratuře
 Zákon č. 36/1957 Sb. ze dne 4. 7. 1957, o volbách soudců a soudců z lidu
lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů
 Zákon č. 140/1961 Sb. ze dne 29. 11. 1961, trestní zákon
 Zákon č. 119/1990 Sb. ze dne 23. 4. 1990, o soudní rehabilitaci
 Zákon č. 87/1991 Sb. ze dne 21. 2. 1991, o mimosoudní rehabilitaci
 Zákon č. 229/1991 Sb. ze dne 21. 5. 1991, o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku
 Zákon č. 480/1991 Sb. ze dne 13. 11. 1991, o době nesvobody
 Zákon č. 198/1993 Sb. ze dne 9. 7. 1993, o protiprávnosti komunistického
režimu a o odporu proti němu
 Zákon č. 181/2007 Sb. ze dne 8. 6. 2007, o Ústavu pro studium totalitních
režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
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Shrnutí
Právní formy politické perzekuce v ČSR v období komunistické totality
Diplomová práce Právní formy politické perzekuce v ČSR v období komunistické totality
se dělí na celkem pět kapitol. V teoretické části diplomové práce (kapitola 1.) autor
nejprve vymezuje sledované období let 1948-1960, definuje pojem politická perzekuce
a popisuje ideologická východiska komunistického práva. V závěru kapitoly
je stanoveno

třídění

právních

forem

politické

perzekuce,

což

se

projevuje

ve strukturování dalších kapitol diplomové práce.
V druhé kapitole diplomové práce autor popisuje příčiny politické perzekuce
v Československé republice v období komunistické totality, které vidí především
v právním a politickém vývoji let 1945-1948. V rámci této kapitoly popisuje obecnou
charakteristiku období takzvané třetí republiky, ústavněprávní vývoj a systém Národní
fronty Čechů a Slováků. Součástí pojednání je i analýza ústavní úpravy platné
ve sledovaném období let 1948-1960 a politické situace v letech 1945-1948.
Samotné zkoumání právních forem politické perzekuce v Československé
republice v období komunistické totality se rozpadá na celkem tři kapitoly, reflektující
třídění stanovené v teoretické části diplomové práce. Autor nejprve popisuje
trestněprávní formy politické perzekuce v období komunistické totality v letech 19481960 (kapitola 3.), poté popisuje administrativní právní formy politické perzekuce
v tomtéž období (kapitola 4.) a v rámci poslední kapitoly zkoumá majetkové
a ekonomické právní formy politické perzekuce ve sledovaném období (kapitola 5.).
Autor v rámci úvodu diplomové práce stanovuje dvě hypotézy, a to hypotézu
č. 1, která předpokládá, že „právní formy politické perzekuce byly v právním řádu
Československé republiky obsaženy již před nástupem komunistického totalitního
režimu v roce 1948,“ a hypotézu č. 2, která předpokládá, že „před právními formami
politické perzekuce v Československé republice v období komunistické totality (19481960) nebylo, bez ohledu na míru aktivity ve veřejném životě a příslušnost k některé
politické, sociální či náboženské skupině obyvatelstva, úniku.“ Obě tyto hypotézy byly
autorem diplomové práce ověřeny jako splněné.
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Summary
Legal forms of political persecution in the Czechoslovak Republic in the period of
communist totalitarian régime

This thesis Legal forms of political persecution in the Czechoslovak Republic in the
period of communist totalitarian régime is divided into five chapters. In the theoretical
part of the thesis (chapter No. 1) the author defines examined period to be between
years 1948-1960, defines political persecution as a legal term and desribes the
ideological basis of communist law. In the end of this chapter there is a categorisation
of legal forms of political persecution that is reflected in the core part of this work.
In the second chapter author depicts causes of political persecution
in the Czechoslovak Republic in the period of communist totalitarian régime that
are based on legal and political developement between years 1945 and 1948.
In the scope of this chapter author also offers a general characteristics of the period of
so called Third republic. Constitutional developement in the Czechoslovak Republic
after second world war and the system of Popular Front of Czechs and Slovaks are also
depicted here. This chapter also includes assessment of the constitutional system of the
Czechoslovak Republic between years 1948 and 1960 and of the political situation
in the years 1945-1948.
The analysis of legal forms of political persecution itself is divided into three
chapters reflecting given categorisation. The author begins by describing the criminal
forms of political persecution during the years 1948-1960 (chapter No. 3), then
describes the administrative legal forms of political persecution during the same period
(chapter No. 4) and in the last chapter author examines legal forms of political
persecution aimed on property and economical status of its victims (chapter No. 5).
The author establishes two hypotheses. Hypothesis No. 1 assumes that the legal
forms of political persecution were part of the legal order of the Czechoslovak Republic
already before 1948. Hypothesis No. 2 assumes that an individual could not prevent
to be a subject of at least some of the legal forms of political persecution in given
period, regardless of the level of activity in public life or of belonging to a political,
social or religious group of people. Both of these hypotheses were verified in this work.
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