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edmluva

Dekretální pravomoc prezidenta republiky v období „nesvobody“, jak se

jinak íká dob , kdy bylo eskoslovensko okupováno hitlerovským N meckem, je

a jist  ješt  bude tématem, které se bude stále diskutovat. Tento legislativní

fenomén se stal pevnou sou ástí eských a eskoslovenských právních d jin, už

jenom z toho d vod , že ada dekret  z tohoto období je stále v platnosti. Velká

ást spole nosti odsuzovala a stále ješt  odsuzuje dekrety jako celek, jelikož se

domnívá, že dekrety byly vydávány pouze za ú elem odsunutí n meckého

obyvatelstva ze Sudet a potrestání kolaborant . Dnešní generace asi t žko posoudí

nebo dokonce ocení snahu o udržení právní kontinuity našeho státu v t žké dob ,

protože si situaci, která nastala po podepsání Mnichovské dohody, dokáže asi jen

žko p edstavit. V této diplomové práci bych se o to pokusil, už jenom z toho

vodu, že osoba Edvarda Beneše u mne vždy vzbuzovala respekt a uznání jako

jednoho z muž , který se velkou m rou zasloužil o eskoslovenský stát a mám

dojem, že se jeho osob  nedostává tolik uznání, kolik by si zasloužila.

V úvodních kapitolách této práce bych se rád zabýval osobou Edvarda

Beneše, nastínil bych jednotlivé kapitoly jeho života, a jakým zp sobem

se zasloužil o vznik eskoslovenska. Domnívám se, že pro pochopení

problematiky „Benešových dekret “ je d ležité zmínit i situaci v Evrop  mezi

sv tovými válkami a stru  p edstavit historie jednotlivých stát , které n jakým

zp sobem zasáhly do osudu eskoslovenska, a  kladn  nebo negativn . Mezi

mito státy zám rn  neuvádím Spojené státy americké, protože si myslím,

že se o situaci v Evrop  za aly aktivn  zajímat až po vypuknutí války. Chci

nastínit d vody pro rozhodnutí, které u inily zmi ované státy. Pro  byla

podepsána Mnichovská dohoda a jaký m la dopad na eskoslovenskou republiku

a na její politiku, z jakých d vod  byla tato dohoda neplatná a pro  to m lo pro

vznik dekretální pravomoci prezidenta republiky takový zásadní význam.

Podrobn ji se budu v novat legislativním normám vydaným po 28. íjnu

1918, zejména pak ústav  z roku 1920, která ur uje pravomoci prezidenta

republiky. Zárove  se domnívám, že je d ležité zmínit i normy, které upravují

i ostatní právní odv tví, protože s t mito normami po ítala teorie právní

kontinuity eskoslovenska. Jen stru  bych tedy cht l uvést normy správního,

trestního nebo nap . civilního práva.

Nejpodstatn jší ástí této diplomové práce je v nována problematice

dekret . Pokusím se vysv tlit, pro  byly dekrety vydávány. Jaké je jejich právní
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zakotvení v dob  vydávání a pak jejich následná ratihabice po 2. sv tové válce.

Jakým zp sobem byly dekrety vydávány, jakým zp sobem se staly sou ástí

právního ádu eskoslovenské republiky. Jen stru  bych cht l uvést jaké

dekrety a za jakým ú elem byly vydávány. Stru  proto, že tématem diplomové

práce je dekretální pravomoc prezidenta a domnívám se, že jejím cílem je t eba

edstavit historické, politické a právní aspekty této pravomoci, a ne seznamovat

tená e s jednotlivými dekrety, které byly vydávány. Nicmén  ty nejvýznamn jší

samoz ejm  uvedu a krátce p edstavím. D ležité je pochopit, pro  se tomuto

právnímu institutu dnes íká „Benešovy dekrety“. Kdekdo se domnívá, že lze

všech 143 dekret  prezidenta republiky vydaných mezi lety 1940-1946 považovat

jen za výplod samov le prezidenta Edvarda Beneše. N kolik jich je,

to bez pochyby, ale zbytek, o kterém se hlavn  mluví ve spojitosti se jménem

Edvarda Beneše, tak úpln  není. Budu se snažit ukázat, že dekretální pravomoc

prezidenta republiky není založena na rozhodování pouze jediného lov ka, jak je

asto laickou ve ejností prezentováno.

kolik ádk  bych cht l v novat vztahu sou asnosti k Benešovým

dekret m, zejména jakou roli hrály p i vstupu R do EU a jakou roli m ly

i ratifikaci Lisabonské smlouvy. Jaký názor na Benešovy dekrety vyjád il

Ústavní soud.
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1 Edvard Beneš

1.1 Hlavní události života

Tento státník, pedagog, právník a sociolog se narodil 28. kv tna 1884

v Kožlanech na Rakovnicku, které jsou dnes v okrese Plze -sever. Tehdy nikdo

netušil, že by tento plachý, asketický, hekticky pracovitý mladík, který se vyhýbal

spole enským p íležitostem, mohl mít p ed sebou politickou, i t eba i státnickou

kariéru. St ední vzd lání absolvoval na gymnáziu v Praze - Vinohradech

v roce 1904. „Dvanáctiletý gymnazista p icházel do hlavního m sta formáln

stále existujícího eského království v okamžiku, kdy prod lávalo nejen

všestranný bou livý rozvoj, ale stávalo se také sv dkem politických dramat, která

nazna ovala mnoho z p íštího vývoje habsburské monarchie i konfliktního soužití

eské majority s n meckou minoritou.“1 V letech 1904-1905 studoval na

filozofické fakult  Univerzity Karlovy v Praze romanistiku, germanistiku

a filozofii. Zajímal se hlavn  o p ednášky T. G. Masaryka. Mezi lety 1905-1907

studoval na pa ížské Sorbonn  filozofii a sociologii a na Vysoké škole sociálních

a politických v d studoval politické v dy. Zde se seznamuje se svojí budoucí

ženou, tehdy ješt  Annou Vl kovou. Spolu navšt vovali p ednášky francouzštiny,

historie a literatury. Roku 1906 se spolu zasnoubili a Anna si zm nila jméno na

Hana,  protože Benešovi její jméno p ipomínalo zklamanou lásku z mládí.

V letech 1907-1908 studoval v Dijonu, kde roku 1908 získává za svou práci

Rakouský problém a eská otázka (Le problème autrichien et la question tchèque)

doktorát z právních v d, který mu ovšem v Praze na Karlov  univerzit

neuznávají. Po studiích v zahrani í byl profesorem na obchodní akademii v Praze-

Vinohradech a vyu oval národní hospoda ení. V roce 1909 si bere svou

snoubenku Hanu za manželku. Ve stejném roce získal doktorát na Karlov

univerzit  z filozofie a na stejném míst  v roce 1912 habilitaci v oboru sociologie.

Po atentátu na následníka rakouského tr nu, vévodu Františka d´Este

v Sarajevu se aktivn  zapojil do boje o nový stát, jelikož stejn  jako ostatní

pochopil, „že válka, která poté vypukla, je šancí na rozbití monarchie se všemi

nad je probouzejícími d sledky.“2 K této nové situaci dokonce ekl: „Nyní budu

1  DEJMEK, Jind ich. Edvard Beneš: politická biografie eského demokrata. ást první,
Revolucioná  a diplomat (1884-1935). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. str. 27

2 CÍLEK, Roman. eští panovníci a prezidenti: Od Sámovy íše po Václava Klause. 1. vyd.
ernošice: Agave, 2008. str. 194
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muset opustit své dosavadní plány.“3 Po átkem 1. sv tové války vstoupil

do domácí složky odboje Mafie, který dokonce i sám vedl. Na podzim roku 1915

mu hrozilo zat ení za innost proti Rakousku-Uhersku. Proto tajn  p ekro il

hranici s Bavorskem a pokra oval do Švýcarska, kde se p ipojil k politické misi,

kterou vedl T. G. Masaryk. Jeho manželka Hana zatím z stala v Praze a byla kv li

tomu n kolikrát zat ena a vyslýchána. Mezi lety 1916-1918 byl tajemníkem

eskoslovenské národní rady v Pa íži, která se transformovala z eské národní

rady, která vznikla z eského komitétu zahrani ního. B hem této doby zárove

kolikrát p ednášel na Société de Sociologie v Pa íži o pom rech

v Rakousku-Uhersku. Beneš se pln  ztotož oval s Masarykem a dával celou svou

energii do inností, které m ly umožnit vytvo ení nového eskoslovenského státu.

Spojení samostatných eských zemí a slovenského národa byla základní myšlenka

budoucího státu. Kone ná dohoda mezi echy a Slováky byla uzav ena

30. 5. 1918 v Pittsburghu. Beneš se svou zahrani ní inností zasloužil zejména

o to, že sou ástí noty odeslané 10. 1. 1917, která byla odpov dí dohodových

mocností na nabídku míru, „byl i požadavek osvobození echoslovák  jako

jednotného národa od cizí nadvlády.“4 Dne 29. ervna 1918 Benešovi posílá

francouzská vláda notu, „kde uznává ve ejn  a oficiáln eskoslovenskou Národní

radu jako nejvyšší orgán, spravující zájmy národa, a jako první základ p íští vlády

eskoslovenské. „Velký prostor v ženevských rozhovorech zaujala diskuze

o budoucí form eskoslovenského státu a také o jeho definitivní vlád . Beneš v

samoz ejm  republikánský program se tu zpo átku st etl s monarchismem

K. Kramá e, ten však – zvlášt  když vešlo ve známost, Národní rada nemá v této

záležitosti závazk  v i Západu – nenalezl podporu dalších delegát , a byl

pom rn  rychle odbyt. Stejn  rychle z ejm  p sobil Beneš v argument

o mezinárodním renomé i právním uznání Masarykova v dcovství ze strany

dohodových vlád, cílící k domácímu schválení jeho budoucího prezidentství.

Za p edsedu první ádné vlády byl naopak vybrán Kramá , dohodnuta byla

i pravd podobná sestava budoucích ministr , mezi nimiž Beneš celkem

samoz ejm  podržel zahrani ní ú ad.“5

Dne 28. 10. 1918 vznikla eskoslovenská republika a Edvard Beneš v ní

zaujal postavení jako ministr zahrani í, které si udržel až do roku 1935.

3 Tamtéž str. 194
4 MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.

Praha: Linde, 2004. str. 325
5  DEJMEK, Jind ich. Edvard Beneš: politická biografie eského demokrata. ást první,

Revolucioná  a diplomat (1884-1935). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. str. 216-217
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Na po átku roku 1919 je do Pa íže svolána mírová konference, která se týká

povále ného uspo ádání Evropy (versailleský mírový systém). Delegace je sice

oficiáln  vedena p edsedou vlády Karlem Kramá em, ale Beneš je hlavním

mluv ím jako ministr zahrani í. Hlavní požadavky eskoslovenska se týkají

budoucích hranic nového státu. Do vlasti se vrací až na podzim téhož roku a tehdy

se op t setkává se svou ženou v Praze. Roku 1921 ho na Karlov  univerzit

jmenovali profesorem sociologie a Masaryk ho jmenoval p edsedou vlády

až do roku 1922. Krom innosti na budování státu se také podílel na vzniku

Spole nosti národ . V roce 1935 byl dokonce jmenován p edsedou této významné

mezinárodní organizace.

Dne 14. 12. 1935 abdikuje ze zdravotních d vod  po tvrté zvolený

prezident Masaryk. O ty i dny pozd ji je novým prezidentem zvolen Edvard

Beneš, „byla to pocta, bylo to i závaží.“6 „Z odevzdaných 441 hlasovacích lístk ,

tenkrát obdržel 340 hlas , 24 lístk  hlasovalo pro B. N mce, 76 bylo prázdných

a 1 lístek byl neplatný.“7 Už od po átku svého funk ního období byl nucen elit

stále siln jšímu tlaku ze strany sudeton meckého hnutí, vedeného Konrádem

Henleinem. Tyto tlaky byly vedeny za jediným zám rem a tím bylo rozbití

republiky. Henlein naoko ujiš oval, zejména západní mocnosti o tom, „že bojuje

pouze za uplatn ní národních práv n mecké menšiny, ale své pravé smýšlení

odhalil v dopise „v dci všech N mc “ Adolfu Hitlerovi, (...) v srdci svém

netoužím po ni em tak horoucn  jako po v len ní sudeton meckých území, ba celé

oblasti ech, Moravy a Slezska.“8 Požadavky sudetských N mc  se týkaly

vytvo ení uzav eného n meckého území s vlastní správou a právem hlásat

nacistickou ideologii. „V ervenci 1938 dostal prezident Beneš nabídku,

že dohodu se sudetskými N mci zprost edkuje nezávislý pozorovatel, anglický lord

Runciman. Bylo to pro suverénní stát ponižující, Beneš však souhlasil, aby

za žádných okolností nemohla být SR ozna ena za p vodce vále ného

konfliktu.“9 Nicmén  veškeré snahy o záchranu republiky vedly k tomu, že byl

nucen akceptovat Mnichovskou dohodu z 29. 9. 1938. Po týdnu promluvil

ke svým spoluob an m

6 CÍLEK, Roman. eští panovníci a prezidenti: Od Sámovy íše po Václava Klause. 1. vyd.
ernošice: Agave, 2008. str. 195

7  JECH, Karel - KAPLAN, Karel. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945: dokumenty. 2. vyd.
Praha: ÚSD AV R, 2002. str. 7

8 AUGUSTA, Pavel - HONZÁK, František. eskoslovensko 1918-1938. 1. vyd. Praha :
Albatros, 1992. str. 60

9 Tamtéž, str. 61
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v rozhlasovém projevu dne 5. 10. 1938: „Vážení spoluob ané! Poslal jsem práv

panu p edsedovi vlády list, kterým se vzdávám svého presidentského ú adu

a obracím se k vám, abych se s vámi jako president rozlou il, abych se rozlou il

se svými politickými spolupracovníky, s našimi skv lými vojáky a legioná i a se

všemi, s kterými jsem se jako president potkával a spolupracoval. U inil jsem své

rozhodnutí ze svého osobního p esv ení. M l jsem v úmyslu u init tak hned

po mnichovském rozhodnutí. Odložil jsem to, abych sám nejprve zajistil pevn jší

a trvanliv jší vládu, a v ím, že je to za dnešních okolností krok správný.“10 Beneš

tedy abdikoval na sv j prezidentský post. Krátce na to, konkrétn  22. 11., odchází

do emigrace a roku 1940 vytvo il v Londýn eskoslovenskou státní reprezentaci,

která vede západní ást protinacistického odboje. Ustanovila se zde eská exilová

vláda a Beneš se stal prezidentem. Potvrzení této volby bylo uskute no až po

válce 28. 10. 1945. Události mezi lety 1938-1945 jsou úzce spojeny s Benešovým

životem, a proto se na tomto míst  o nich nebudu rozepisovat, je to hlavní ástí

této diplomové práce a bude o nich ješt  pojednáno.

Po kv tnových volbách roku 1946 všechno vedlo k neodvratnému st etu,

který vrcholí v roce 1948. „Poté, co prezident podepsal demisi nekomunistických

ministr  a vyhov l tím Gottwaldovu zost ujícímu se nátlaku, se slzami v o ích ekl

své manželce Han : Co mohu d lat, když národ je rozdvojen.“11 Jeho

spolupracovníci mu pak radili, aby abdikoval a vyjád il tak sv j postoj

k událostem, které obracely orientaci republiky ze Západu na Východ. asto

se hovo ilo i o jeho odchodu do t etího exilu. V té dob , již velmi nemocný Beneš,

odmítal podniknout jakýkoliv podstatn jší krok. Tento jeho p ístup se velmi hodil

komunist m, kte í jeho stavu využili a rychle p ipravovali novou ústavu. 7. ervna

Beneš odstupuje podruhé z ú adu prezidenta republiky a jako poslední in

nesouhlasu nepodepisuje novou komunistickou ústavu.

Po slovech: „Co mám d lat, když je národ rozdvojen“12, odstoupil Beneš

z prezidentského ú adu. Poté co ochrnul, v izolaci v Sezimov  Ústí, v rozhoru

s paní Posse-Brázdovou uvedl: „Dlouho jsem v il, že alespo  Gottwald mi nelže,

ale nyní vidím, že lžou všichni bez výjimky, kdo je komunista, je lhá  – je to

spole ný rys všech komunist  a zejména ruských. Mou nejv tší chybou bylo, že

10 Adam, Tomáš. Edvard Beneš: poslední rozhlasový projev 5. íjna 1938. 1. ervna 2003. on-line
text na http://www.fronta.cz/dokument/edvard-benes-posledni-rozhlasovy-projev-5-rijna-1938

11 CÍLEK, Roman. eští panovníci a prezidenti: Od Sámovy íše po Václava Klause. 1. vyd.
ernošice: Agave, 2008. str. 197

12  CÍLEK, Roman. eští panovníci a prezidenti: Od Sámovy íše po Václava Klause. 1. vyd.
ernošice: Agave, 2008. str. 197

http://www.fronta.cz/dokument/edvard-benes-posledni-rozhlasovy-projev-5-rijna-1938


11

jsem doposledka odmítal v it, že mne i Stalin chladnokrevn  a cynicky obelhával,

jak v r. 1935, tak i pozd ji, a že jeho ujiš ování mn  i Masarykovi bylo úmyslným

a cílev domým podvodem.“13

„V polovin  srpna téhož roku ochrnul, koncem m síce upadl do bezv domí

a 3. zá í 1948 ve svém milovaném Sezimov  Ústí naposledy vydechl. Zem el,

eno slovy histori ky V ry Olivové, na troskách svého díla. Proslovy vládc

zem  p i oficiálním poh ebním aktu v Praze m ly podobu skoro až odpudivé

licom rnosti. Ne tak p ítomnost velkého množství ob an , kte í se se svým

prezidentem p išli rozlou it. Jako kdyby lidé tušili, že se brzy zm ní jazyk

ník  – a po dlouhou dobu nebude možno v zemi, kde se Edvard Beneš narodil

 a i zem el a pro niž za nelehkých okolností pracoval, zaslechnout cokoli

dobrého.“14

1.2 Politické názory a spole enské smýšlení

Politika Edvarda Beneše byla vždy velmi ovlivn na myšlenkami

T. G. Masaryka, který ho u il na Karlov  univerzit  a také tím, že celý sv j

politický život s Masarykem spolupracoval. Byl to Masaryk, který mu doporu il

odcestovat do Francie a studovat tam. M že se zdát, že už tehdy ho p ipravoval

na cestu politika.

i studiu sociologie vycházel p edevším z poznatk  n mecké a zvlášt

z francouzské sociologické školy. „Zaujala ho Durkheimova analýza sociálních

skupin a jejich vzájemných vztah , p itom mu však vadil údajný Durkheim v

ílišný d raz na kolektivismus p i analýze spole enských jev . V t chto svých

názorech byl ovlivn n zvlášt  T. G. Masarykem a také H. Bergsonem, pod jehož

vlivem p ihlíží i k významu intuice v lidském poznání. Na druhé stran  však

vytýkal Bergsonovi, že jeho teorie plynulosti a stálé zm ny nep ipoušt jí žádnou

stabilitu a pevný základ. Ve své sociální teorii a ve filozofii spole nosti se hlásil

k socialismu (v politických názorech byl v mnohém blízký sociální demokracii

a eské stran  národn  sociální, po první sv tové válce kritizoval nedemokratické

praktiky komunistických stran). Odmítav  se stav l k marxismu, u kterého mu

vadilo p edevším hlásání principu t ídního boje a podce ování individuálního

faktoru. K aktuálním národnostním, politicko-spole enským i teoretickým otázkám

13  TÁBORSKÝ, Eduard. Prezident Beneš mezi Západem a Východem. 1. vyd. Praha: MF, 1993.
str. 271

14 CÍLEK, Roman. eští panovníci a prezidenti: Od Sámovy íše po Václava Klause. 1. vyd.
ernošice: Agave, 2008. str. 198
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publikoval lánky v brn nské sociáln demokratické Rovnosti, eské revui,

Naší dob  i M. Historicko-politickým výkladem osvobozeneckého zápasu

z let 1914–18, který tvo í zajímavý prot jšek k Masarykov  Sv tové revoluci,

je Benešova kniha Sv tová válka a naše revoluce (1927–34). Ve svých

íležitostných spisech o problematice malých národ , slovanské politice,

demokracii aj. vždy vycházel z analýzy sociálních skute ností, o n ž opíral své

filozoficko-politické úvahy. Beneš v racionáln  orientovaný humanistický sv tový

názor se projevuje v jeho pracích o vztahu filozofie, politiky a demokracie.“15

Edvard Beneš m l sen o vybudování sociáln  spravedlivého,

na parlamentní demokracii založeného státu. To však nemohl, nejd íve kv li tlaku

sudetských N mc  a posléze komunist , uskute nit.

15 Gabriel, Ji í a kol. Slovník eských filozof . Brno on-line text na
http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/bensed.html

http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/bensed.html
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2 Politický a právní rozvoj eskoslovenska p ed rokem 1938

2.1 Vznik SR

V podve er 28. íjna 1918 vstoupil samostatný eskoslovenský stát v život.

Stalo se tak na základ  zákona . 11/1918 Sb. z. a. n., tzv. recep ní normy složené

ze 4 lánk . lánek první odkazoval ur ení formy státu na pozd jší dobu

a do kompetence Národního shromážd ní, které zatím neexistovalo. Podle dalších

ustanovení byly ponechány prozatímn  v platnosti veškeré dosavadní zemské

a celorakouské ( íšské) zákony a na ízení. Dále také samosprávné, státní a župní

ady a další instituce na úrovní zemí, okres  zejména obcí se pod izovaly

Národnímu výboru a m ly pokra ovat ve své innosti podle dosavadních platných

zákon . Takto byl v zájmu spole enské stability do nov  vytvá eného státního

celku recipován rakouský a uherský státní aparát a právní ád.“16 14. 11. 1918

byl vydán zákon o prozatímní ústav , rozd lený na ty i oddíly: O národním

shromážd ní, prezidentu republiky, vyhlašování rozsudk  a moci výkonné

a na izovací. Národní výbor se rozší il na Národní shromážd ní a zastoupení

politických stran bylo uskute no podle voleb do íšské rady ve Vídni

v roce 1911. Vznik eskoslovenska byl „projevem pokra ování tradi ní eské

státnosti v nových podmínkách s novým suverénem a s novým územním

a národnostním rozsahem.“17

Dalším úkolem bylo ustanovení a udržení hranic nov  vznikajícího státu.

Ihned po vzniku eskoslovenska vznikly na jeho území 4 provincie

(Deutschböhmen, Böhmerwaldgau, Deutschsüdmähren, Sudetenland) s vlastní

vládou a sn mem. „Po neúsp šných jednáních, kdy n me tí politikové trvali

na odtržení území od eskoslovenského státu, p ikro ila vláda koncem listopadu

k vojenskému obsazení pohrani í. N mecký odpor, který nem l žádnou podporu

ze zahrani í, se rychle hroutil a k ozbrojenému boji došlo jen na n kolika místech.

kte í n me tí p edáci uprchli ze zem , ale v tšina z stala a p isahala v rnost

nové republice. Do konce prosince byla situace v echách i na Morav  pln

pod kontrolou eskoslovenské vlády.“18 „Jednoduše však neprobíhalo ani soužití

obou hlavních národ  – ech  a Slovák . Kamenem úrazu se stala oficiální teorie

16 MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
Praha: Linde, 2004. str. 328

17  BROKLOVÁ, Eva, et al. eskoslovenská ústava 1920: devadesát let poté: sborník text . 1.
vyd. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010. str. 36

18 AUGUSTA, Pavel - HONZÁK, František. eskoslovensko 1918-1938. 1. vyd. Praha :
Albatros, 1992. str. 10
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tzv. echoslovakismu, která – i p i uznání svébytnosti slovenštiny – prosazovala,

že jde o dv  v tve jednoho národa. Tato myšlenka m la ostatn  své zastánce i mezi

Slováky, ale p edevším své politické opodstatn ní. Po celou dobu první republiky

byla totiž n mecká menšina v SR po etn jší než slovenský národ a eši

edstavovali p i vzniku republiky pouze asi 46 % obyvatelstva. Jen spojením

obou národ  se dosáhlo po etné v tšiny.“19 Slováci, zejména slovenští politici,

se k myšlence echoslovakismu p ihlásili prost ednictvím Martinské deklarace,

ijaté 30. 10. 1918 v Tur ianském Sv. Martin . „Slovenský národ je iastka

i re ovo i kultúrno-historicky jednotného esko-slovenského národa. Na všetkých

kultúrných bojoch, které viedol eský národ a ktoré ho urobili známým na celom

svet , mala ú ast i slovenská vetev.“20 Na Pa ížských mírových jednáních

v roce 1919 vystoupila eskoslovenská delegace a p edstavila územní požadavky.

Základem t chto požadavk  byl zejména historický vývoj státních hranic

v minulosti. Zárove  byly použity národnostní, strategické a komunika ní

argumenty. Hranice s jednotlivými sousedícími státy byly jednozna  stanoveny

v mezinárodních smlouvách, které byly postupn  ratifikovány. eskoslovensko-

mecká hranice, sahající v té dob  až k Ostrav , byla popsána ve Versailleské

mírové smlouv  z r. 1919 (po ratifikaci byla publikována pod . 217/1921 Sb. z. a

n.), hranice s Rakouskem ve smlouv  Saint-germainské z r. 1919 ( . 507/1921 Sb.

z. a n.). Hranici s Ma arskem stanovila Trianonská smlouva z r. 1920

. 102/1922 Sb. z. a n.). Hranice eskoslovensko-rumunská

a eskoslovensko-polská vycházela z textu neratifikované Sèverské smlouvy

(zá í 1920) o n kterých hranicích.“21 Problémem z stala Podkarpatská Rus,

která se sice politicky p ihlásila k eskoslovensku, nebyla však vnit  stabilní

a bylo nutné na tomto území nasadit i armádu. Po krátké vojenské diktatu e byl

pro správu Podkarpatské Rusi vyhlášen „Generální statut“, který se pozd ji

zm nil v rámci vládního na ízení . 356/1920 Sb. z. a n.

2.2 Ústava SR

„V sobotu 28. února 1920 ráno za alo revolu ní národní shromážd ní

projednávat vládní návrh ústavní listiny a n kolika dalších souvisejících zákon ,

tvo ící jeden spole ný celek. Jednání, o kterém se p vodn  p edpokládalo, že bude

19 Tamtéž, str. 20
20 Tamtéž, str. 7
21   MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.

Praha: Linde, 2004. str. 338
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mít manifesta ní a slavnostní ráz, a bude tedy krátké, se nakonec protáhlo na

mnoho hodin. Teprve o p l tvrté ráno, tedy již v ned li 29. února, byly kone

všechny p edložené osnovy schváleny a první ádná ústava tak po podpisu

prezidentem mohla vstoupit v platnost.“22 Tak tedy byl dne 29. 2. 1920 p ijat

zákon, kterým se uvozuje ústavní listina eskoslovenské republiky. Zákon se

sestával ze slavnostní úvodní preambule, deseti lánk  a pak následoval vlastní

text ústavy, která byla rozd lena do šesti hlav. Jako cizí vzory auto i použili

ustanovení francouzské, rakouské, anglické, švýcarské a n mecké. Ústava

rozd lovala moc podle klasické teorie d lby moci. „Zákonodárnou moc

edstavoval dvoukomorový parlament, moc vládní a výkonná byla rozd lena

mezi prezidenta a vládu. Soudní moc reprezentovala soustava soud .“23 V první

hlav  (Všeobecná ustanovení) bylo jednozna  stanoveno, že: „Jediným zdrojem

veškeré státní moci v republice je lid. Formou státu byla výslovn  stanovena

demokratická republika a její hlavou volený prezident. V SR je jediné a jednotné

státní ob anství. Hlavním m stem je Praha.“24

V Druhé hlav  byl ukotven Parlament (Národní shromážd ní) a jeho dv

komory: Poslanecká sn movna a Senát, ve složení 300 poslanc  a 150 senátor ,

voleni na 6 a 8 let. Sou ástí moci zákonodárné byl i „Stálý výbor“, který mohl za

ur itých podmínek init neodkladná opat ení, která m la do asnou platnost.

Hlava t etí upravovala moc výkonnou, konkrétn  p sobnost vlády

a prezidenta. Vláda odpov dná Národnímu shromážd ní, se skládala

z 16 až 19 ministr . Stejn  jako Národní shromážd ní m la zákonodárnou

iniciativu. Prezident mohl být volen pouze dvakrát po sob  s tím, že jedno funk ní

období trvá 7 let. Výjimkou byl pouze první prezident, který se mimo ádn

zasloužil o stát. Kompetence prezidenta byly stanoveny taxativn . „Pat ilo k nim

zejména zastupovat stát navenek, p ijímat a pov ovat vyslance, sjednávat

a ratifikovat mezinárodní smlouvy, v tšinu z nich se souhlasem parlamentu, stejn

jako vypovídat válku a sjednávat mír. Byl vrchním velitelem branné moci. V rámci

své pravomoci v i sn movnám Národního shromážd ní je svolával, odro oval,

a rozpoušt l, prohlašoval za ukon ené jejich zasedání, podával jim zprávu o stavu

republiky, podepisoval zákony a m l právo vrátit je s p ipomínkami. Ve vztahu

k vlád  jmenoval a propoušt l ministry, ur oval jejich po et. Jmenoval také

22  BROKLOVÁ, Eva, et al. eskoslovenská ústava 1920 : devadesát let poté : sborník text . 1.
vyd. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010. str. 47

23  MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
Praha: Linde, 2004. str. 345

24 Tamtéž, str. 346
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vysokoškolské profesory, soudce, vyšší státní ú edníky a d stojníky.

K pravomocem prezidenta pat ilo také ud lovat milost.“25 „Nebylo myslitelné

sv it prezidentovi, by  demokraticky volenému, více výkonné moci než kolik

edtím míval císa . Ani Masaryk tedy nic podobného rozumn  chtít nemohl.

Konflikt o rozsah prezidentských pravomocí nicmén  existoval, Masaryk v postoj

v n m byl správný a zvít zil. Šlo mu však o n co úpln  jiného než o n jakou

amerikanizaci prezidentské funkce.“26

Ve tvrté hlav  byla zakotvena moc soudní. Trestní a civilní právo bylo

v kompetenci soud  I. a II. stupn  v ele s nejvyšším soudem. Finan ní a správní

právo zajiš oval Nejvyšší správní soud. Ústavnost zašti oval Ústavní soud.

Základní ob anské svobody byly zakotveny v hlav  páté. Sou ástí toho byla

svoboda tisku, shromaž ovací a spolkové právo, peti ní právo, svoboda u ení

a svoboda projevu. Zvláštní ochranu m lo manželství, rodina a mate ství. Zárove

tu byla zakotvena povinná vojenská služba a branná povinnost.

V hlav  šesté byla upravena ochrana národních, náboženských a rasových

menšin.

V tomto roce byl vydán také zákon o mimo ádných opat eních

(z. . 300/1920 Sb. z. a . n.), který ve svém prvním paragrafu íká: „Za války

nebo tehdy, nastanou-li uvnit  státu události, ohrožující zvýšenou m rou celistvost

státu, jeho republikánskou formu, ústavu nebo ve ejný klid a po ádek, mohou býti

podle tohoto zákona u in na mimo ádná opat ení, obmezující nebo rušící

do asn  svobody zaru ené ústavní listinou v §§ 107, 112, 113 a 116 a zákonem

o ochran  svobody osobní, domovní a tajemství listovního, a v souvislosti s nimi

i jinaká opat ení.“27 Tato mimo ádná opat ení byla vydávána jako usnesení vlády

schválená a podepsaná prezidentem republiky a byla platná nejdéle na dobu

3 m síc . Do 14 dn  muselo být toto usnesení p edloženo ke schválení

Národnímu shromážd ní. Tento zákon byl p ijat kv li špatné hospodá ské situaci

a m l pomoct k rychlejšímu r stu ekonomiky apod.

2.3 Ob anství

Do 9. dubna 1920 se ob anství posuzovalo podle domovské p íslušnosti,

tzn. „právní pouto fyzické osoby ke konkrétní obci, z n hož bylo, vedle nároku

25 Tamtéž, str. 349
26  BROKLOVÁ, Eva, et al. eskoslovenská ústava 1920 : devadesát let poté : sborník text . 1.

vyd. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010. str. 87
27 Text zákona . 300/1920 Sb. z. a n., o mimo ádných opat eních
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na nerušený pobyt v ní, vyvozováno p edevším právo na chudinské

zaopat ení...“28 Problémem však bylo, že mnohé fyzické osoby ve svých

domovských obcích nežily a vznikaly tím velké problémy. V ústav  z roku 1920

bylo stanoveno, že jediným státním ob anstvím v eskoslovensku je ob anství

eskoslovenské, s tím, že ob an m že být pouze ob anem eskoslovenska.

Ústavní zákon . 236/1920 Sb. z. a n., o nabývání a pozbývání státního ob anství

a práva domovského v republice eskoslovenské „vycházel ze zásady,

že eskoslovenskými státními ob any byly od 28. íjna 1918 osoby,

které nejpozd ji dnem 1. ledna 1910 získaly a od té doby nep etržit  m ly

domovské právo na území n kdejšího Rakouska-Uherska, jež se stalo sou ástí

eskoslovenské republiky.“29

eskoslovenské ob anství získaly osoby narozené na území SR, osoby,

které se staly státními ú edníky, a koliv jejich domovské právo bylo mimo území

SR, ale na území bývalého Rakouska-Uherska. Dále mohli ob anství získat

osoby, jejichž rodi e m ly na území SR domovské právo. Nabývání ob anství

upravovaly mnohé bilaterální smlouvy, nap  s Rakouskem nebo N meckem.

„Státní p íslušnost eskoslovenská nebo n mecká byla ur ována nikoli na základ

domovské p íslušnosti, ale kritériem pro ur ení byl mate ský jazyk.

Za „ echoslováka“ se m l považovat n mecký státní p íslušník, který hovo il

od d tství „ eskoslovenským“ jazykem jako jazykem mate ským. Pokud by ovšem

pocházel „od otce n mecké rasy a n meckého jazyka“, nem l se považovat

za „ echoslováka“. Za „ echoslováka“ byl pokládán pouze tehdy, pokud otec

zem el nebo nežil s matkou.“30 Byla to pom rn  p ísná pravidla. N mci žijící

na eskoslovenském území, kte í z stali i po platnosti versailleské mírové

smlouvy, z stali nadále ob any N mecka.

2.4 Správní právo a soudnictví

Po rozpadu Rakouska-Uherska bylo pot eba vybudovat novou správní

strukturu státu. Recep ní normou byl v platnosti ponechán dosavadní systém

rakouské státní správy na úrovní obcí a okres , pod ízené Národnímu výboru

v Praze. Mimo hlavní rakouskou správu vznikaly na ad  míst ilegální správní

orgány, tzv. národní výbory. Ty však byly kv li vnit ní politické nestabilit

28 MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
Praha: Linde, 2004. str. 361

29 Tamtéž, str. 364
30 Tamtéž, str. 365
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na konci roku 1918 rozpušt ny usnesením vlády. První zm na se týkala orgánu

obcí a za tím ú elem byl p ijat zákon . 76/1919 Sb. z. a n., který m nil

a dopl oval rakouský zákon o obecním z ízení. Orgány se zm nily

na zastupitelstvo, radu, starostu a komise. Tímto zákonem se sjednotila správa

v echách, na Morav  a Slezsku. Podkarpatská Rus byla v tomto autonomní a její

území bylo rozd leno na 4 župy. Tento systém organizace však p estal vyhovovat

a bylo nutné ho nahradit novým. B hem p íprav se objevilo n kolik spor ,

zejména o velikost a po et nových administrativních celk . Dalším sporem byl

rozsah kompetencí orgán  t chto celk . Nicmén  je roku 1920 p ijat

Z. . 126/1920 Sb. z. a n., o z ízení župních a okresních ú ad . Území Republiky

bylo rozd leno na 21 žup (Podkarpatská Rus rozd lena nebyla, a proto

se nev lo, zda se na ni tento zákon v bec vztahuje), orgány župy byly župan,

župní zastupitelstvo, finan ní komise, osmi lenný župní výbor. Jednotlivé župy

se pak dále d lily na okresy s okresními ú ady. Na Slovensku byl zákon ú inný

1. 1. 1923, ale v echách se jeho uvedení neustále odsouvalo a p ibývalo odp rc

tohoto zákona.

V roce 1927 byl p ijat z. . 125/1927 Sb. z. a n., o organizaci politické

správy. Tento zákon sjednocuje ve ejnou správu na celém území. Odstra ují se

i odlišné správní systémy – v echách, na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Celá

Republika se rozd luje na 4 zem  – eskou, Moravskoslezskou, Slovenskou

krajinu a Podkarpatskou Rus, s tím, že Podkarpatská Rus si stále zachovává svojí

autonomii. V ele každé zem  stál zemský prezident, který p edsedá zemskému

zastupitelstvu. Ze dvou t etin bylo voleno ob any a zbylou t etinu dosazuje stát

z ad odborník . Tato reforma byla velmi nutná, náklady na provoz ve ejné správy

byly obrovské. Navíc nebyla dostate  zajišt na státní a soudní kontrola.

„Po recepci soudní soustavy habsburské monarchie z stala výstavby

soud  bez koncep ních zm n. Organiza ní len ní i personální obsazení soud

stalo tém  beze zm n. Soudy po 28. íjnu 1918 za aly vyhlašovat svá

rozhodnutí jménem republiky a pokra ovaly ve své innosti. Nov  byl v listopadu

1918 z ízen Nejvyšší soud (od roku 1919 m l sídlo v Brn ), který stál

nad soustavou ádných soud  civilních a trestních. Nejvyšší soud podobn  jako

jeho víde ský vzor byl složen z prvního a druhého prezidenta, a senátních

prezident , jejichž po et se postupn  zvyšoval. Všechny jmenoval prezident.“31

Soudní soustava byla troj-instan ní podobn , jako je to v sou asnosti. První

31 Tamtéž, str. 403-404
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instancí byly soudy okresní a krajské. Pro trestní a civilní v ci, to byli samosoudci

okresních soud . Opravným prost edek proti rozhodnutí soudu prvního stupn

bylo odvolání, proti druhému stupni pak dovolání. „V roce 1928 byla sjednocena

soudní organizace v eských zemích a v dalších ástech republiky. Sborovými

soudy prvé instance byly krajské soudy, podle specializace ozna ované jako

civilní, trestní, obchodní nebo exeku ní. Druhou instanci sborových soud  tvo ily

vrchní soudy. Okresní soudy pro civilní i trestní v ci p edstavovali samosoudci.“32

Jak již bylo zmín no výše, v listopadu roku 1918 byl z ízen i Nejvyšší správní

soud, který ešil spory se správními orgány. Šlo o po átek soustavy správních

soud , která se však nedo kala napln ní. Bylo to v d sledku rozporu s reformami

ve ejné správy, zejm. pak župního zákona. Pro kontrolu ústavnosti byl z ízen

i ústavní soud. „Oproti svému rakouskému prot jšku se eskoslovenský ústavní

soud do historie ústavního soudnictví sv tového i eskoslovenského výrazn ji

nezapsal a ve srovnání s ním i s kompetencemi a judikaturou nyn jšího Ústavního

soudu eské republiky p sobí spíše jen jako historická kuriozita.“33

2.5 Ob anské a obchodní právo

Recep ní norma ustanovila, že se v platnosti ponechávají všechny doposud

platné právní p edpisy. V rámci ob anského práva to byl kodex ABGB (celým

názvem Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen

Erbländer der Österreichischen Monarchie) Bylo tedy p ejato rakouské právo

a uherské oby ejové právo. „Tato skute nost vyvolala intenzivní pot ebu

sjednocení právní úpravy v této oblasti. Na unifika ních pracích se krom

ministerstva unifikací podílelo také ministerstvo spravedlnosti. Jako nejjednodušší

a provizorní ešení m l být po ízen eský p eklad ABGB, který by platil jako

ob anský zákoník. Od tohoto zám ru však bylo upušt no a byly zahájeny práce

na unifikaci ob anského zákoníku, p emž m lo být rovn ž p ilédnuto k úprav

platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi.“34 Tém  20 let práce na novém

ob anském zákoníku bylo p erušeny kv li Mnichovské dohod . Jediné co

se stihlo, bylo projednání „vládního návrhu zákona, kterým se vydává ob anský

zákoník“ ve výborech a komisích parlamentu. „Tém  stejný osud m ly pokusy

o kodifikaci ob anského práva procesního. Od roku 1922 na ní pracovaly

32 Tamtéž, str. 404
33 Langášek, Tomáš. Ústavní soud eskoslovenské republiky a jeho osudy  v letech 1920-1948.

Brno 15. listopadu 2011 on-line text na http://www.usoud.cz/clanek/Ustavni_soud_CSR
34 MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.

Praha: Linde, 2004. str. 440

http://www.usoud.cz/clanek/Ustavni_soud_CSR
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soub žn  pražská a bratislavská komise. V roce 1931 byly výsledky jejich práce

vydány jako „Návrh zákona o soudní p íslušnosti a civilního soudního ádu“.

Jeden rozdíl zde však p ece jen byl, protože se poda ilo alespo  dokon it zákon

o základních ustanoveních soudního ízení nesporného

. 100/1931 Sb. z. a n.).“35

Rozlukový zákon, z. . 320/1919 Sb. z. a n., kterým se m ní ustanovení

ob anského práva o ob adnostech smlouvy manželské, o rozluce a o p ekážkách

manželství, sjednotil právní úpravu uzav ení manželství na území Slovenska

a eských zemí. Fakultativn  se zavedl civilní s atek a p inesl tak možnost vybrat

si zp sob uzav ení manželství bu  církevním nebo civilním s atkem.

 Významným krokem v hospodá ské oblasti byla tzv. pozemková reforma

mezi lety 1918-1936. Cílem bylo upravit majetkové pom ry fyzických

a právnických osob na území eskoslovenska, tím, že se zasahovalo do jejich

vlastnického práva. Šlo vlastn  o to, aby co nejv tší ást p dy získali eští

nebo slovenští ob ané. První krok p edstavoval z. . 32/1918 Sb. z. a n.,

o obstavení statk , který ješt  nerušil vlastnické právo, ale nedovoloval

vlastník m jakoukoliv dispozici s ním. To umož oval až z. . 215/1919 Sb. z. a n.,

o zabrání majetku pozemkového, dopln ný adou provád cích p edpis . „Pro ú el

zákona se pod „velkým majetkem pozemkovým“ rozum ly soubory nemovitosti,

etn  práv, které s nimi byly spojeny, náležející do vlastnictví jedné osoby,

pop . týchž spoluvlastník , a jejichž vým ra na území SR p evyšovala rozlohu

150 ha zem lské p dy (pole, louky, zahrady, vinice, chmelnice) nebo 250 ha

dy celkem. Paragraf 14 pak stanovil výjimku z tohoto pravidla, kdy mohla být

vyvlastn na p da i pod meze stanovené obecnými principy, jestliže místní pot eba

dy byla naléhavá a zabraná p da nebyla posta ující a bylo-li to v zájmu

obecného blaha.“36 V praxi to znamenalo, že Pozemkový ú ad (z ízen na základ

z. . 330/1919 Sb. z. a n.) podle harmonogramu, prost ednictvím soudu, sd lil

vlastníkovi zabraného majetku, jaké nemovitosti chce zabrat. Vlastník si mohl

ur it, který majetek se má ze záboru vyjmout, ale pokud tak neu inil, m lo se

za to, že se záborem souhlasí a v c byla postoupena Pozemkovému ú adu, který

inil vklad pro eskoslovenský stát. Poté p išel na adu p íd l ob an m, a každý

jednotlivý p íd l byl v rozlohách 6-15 ha.

35 Tamtéž, str. 441
36 Tamtéž, str. 428
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Obchodní právo se recipovalo z obchodního zákoníku z roku 1863

a zákoníku platného na Slovensku a Podkarpatské Rusi z roku 1857.

edpokládaná unifikace t chto kodex  se p edpokládala po dokon ení zákoníku

ob anského. V práci se zapo alo roku 1927, ale osnova vydaná roku 1937

obsahovala pouze dva oddíly upravující „Obchodníky“ a „Spole nosti“, s tím,

že zcela chyb la ást upravující obchodní úkony. Vzhledem k dalšímu

politickému vývoji tímto prakticky skon ily veškeré práce na obchodním

zákoníku.

2.6 Trestní právo

„V duchu recepce rakouského a uherského práva eskoslovenským státem

tvo ily páte  odv tví trestního práva rakouský trestní zákoník z roku 1852

v novelizovaném zn ní k 28. íjnu 1918 a paraleln  trestní p edpisy p vodn

uherské. Kuriózní byla ješt  od po átku roku 1920 platnost n meckého práva

v oblasti Hlu ínska. Z recipovaných p edpis  habsburské monarchie byly zrušeny

díl í pasáže svým charakterem odporující republikánskému z ízení. Trestní právo

v SR pochopiteln  m lo mezery a nedostatky, které byly po ástech s v tším

í menším úsp chem zapl ovány a odstra ovány.“37 Shromaž ovací a osobní

svoboda byla zaru ena ústavou z roku 1920, nicmén  byl pro vyšší vnit ní

stabilitu vydán z. . 309/1921 Sb. z. a n., proti útisku a na ochranu svobody

shromážd ných. Hodnotov  nejvýznamn jší trestním p edpisem byl

Z. . 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky. „V prvé hlav  zákona byly jako

zlo iny postihovány úklady o republiku. Byla jimi nap . násilná jednání,

znemož ující ústavní innost prezidenta republiky a dalších nejvyšších orgán

státu, nebo pokusy násilím p ipojit území republiky nebo jeho ást k cizímu státu.

Druhá hlava zákona mj. poskytovala zvýšenou ochranu bezpe nosti ústavních

initel  a cti prezidenta republiky. Stíhala vyzrazení státního tajemství, vojenskou

zradu apod.“38 Stíhány byly i „hanlivé výroky o vlád  a jejím pom ru k sociálním,

zákony upraveným vztah m mezi jednotlivými vrstvami obyvatelstva republiky,

dále pak schvalování trestných in , rušení obecného míru, apod.

Pro projednávání nejzávažn jších skutk  byl z. . 51/1923 Sb. z. a n. z ízen

tzv. Státní soud. Ten projednával skutky podle zákona na ochranu republiky.

Vzhledem k zhoršující se situaci byl zákon na ochranu republiky v 30. letech

37 Tamtéž, str. 413
38 Tamtéž, str. 413-414
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kolikrát novelizován, zejm. Druhá novela (z. . 140/1934 Sb. z. a n.) nov

postihovala „ve ejné popuzování k nep átelským in m proti jednotlivc m

a skupinám obyvatel proto, že jsou stoupenci demokraticko-republikánské formy

nebo demokratického ádu SR.“39 „Zákon na ochranu republiky omezoval

ústavou zaru ená ob anská práva a svobody, ale k záchran SR jako

suverénního demokratického státu v nep átelském obklí ení tato cesta nemohla

sta it.“40

39 Tamtéž, str. 415
40 Tamtéž, str. 415
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3 Politický stav v Evrop  p ed rokem 1938

3.1 sledky první sv tové války

V jedenáct hodin 11. 11. 1918 je v železni ním vlaku v Compeigne

podepsána mírová smlouva a kon í 1. sv tová válka. Válkou ot esená Evropa

se snaží vzpamatovat ze ty letého konfliktu, který zap inil adu zm n, zejména

na politické map . Asi nejpodstatn jší zm nou byl rozpad ty  velkých íší:

Rakouska-Uherska, N meckého císa ství, Osmanské íše a carského Ruska

a vznik nových stát . Vedle technologického rozvoje došlo i k rozvoji na úrovni

sociální. To se týká zejména ženských práv (nap . volebních). B hem války došlo

k úmrtí velkého množství muž  a výrazn  se tak zm nila generová struktura

obyvatel. Politické zm ny p inesly rozvoj a rozmach nacionalismu.

Versailleský mírový systém zm nil mapu Evropy a zárove  pomohl

vytvo it Spole nost národ . Organizaci, jejímž hlavním úkolem bylo udržování

míru ve sv  a mezinárodní spolupráce. Tyto snahy pozd ji vyvrcholily

v uzav ení Briand-Kellog v pakt, kde se 60 stát  zavázalo, že budoucí spory

nebudou ešit válkou. Problémem bylo, že za p ípadné porušení nebyly žádné

sankce.

3.2 Velká Británie

Už b hem první sv tové války se Británie potýkala s nepokoji v Irsku,

které dokonce vedly mezi lety 1919-1921 k Britsko-Irské válce. Tento vnit ní

konflikt byl ukon en smlouvou, která p etvá ela Irsko v samostatné dominium

(tzv. Irský svobodný stát), které trvalo do roku 1937, kdy byl založen samostatný

Irský stát. Po válce se Británie velmi aktivn  zapojila do mírových jednání

a ú astnila se jako v í mocnost ady konferencí. Ministerský p edseda Lloyd

George shrnul sv j program do 6 bod : „Proces s císa em Vilémem II., potrestání

krutostí války, co nejvyšší vále né reparace pro N mecko, Británie pro Brity –

sociáln  a industriáln , navrácení ob tí války do normálního života a š astn jší

zem  pro všechny.“41 Na mírových jednáních ve Versailles m l velkou podporu

ze strany Francie, která po N mecku také požadovala vysoké reparace,

za zni enou Evropu.

41  P eloženo z Wikipedia, History of the United Kingdom, 19. b ezna 2012 on-line text na
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_Kingdom#Irish_independence_and_partiti
on

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_Kingdom#Irish_independence_and_partiti
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Na domácí scén  se uskute ovala ada sociálních reforem. Liberální

zákonodárci se zam ují zejména na školství, podporu nezam stnaných v podob

pojišt ní a podporu ve výstavb  dom . V roce 1923 se k moci dostávají

Konzervativci, kte í pokra ují v sociálních reformách. Ve dvacátých letech

si prošla Británie hospodá skou krizí, kterou se snažil napravit Winston Churchill

jako ministr financí. Stupající nezam stnanost dokonce dosáhla 70% a nakonec

vyvrcholila generální stávkou v roce 1926. Poté se situace postupn  stabilizovala

až do krachu na newyorské burze v roce 1929. Nicmén  i ten se poda ilo p ekonat

a Británie se pomalu zotavovala. V roce 1931 bylo vyhlášeno Britské spole enství

národ  (Commonwealth). V roce 1935 dochází k významnému porušení

Versailleského mírového systému tím, že Británie povoluje N mecku postavit

vále né lo stvo o 35% tonáži britského vále ného lo stva.

Dne 28. kv tna 1937 se p edsedou vlády stává Neville Chamberlain, stojící

v ele Konzervativc . „Pro jeho politiku byla charakteristická ochota dosáhnout

dohody s totalitními a fašistickými státy v Evrop , p edevším s N meckem.“42

Dne 19. listopadu 1937 se v Berchtesgadenu setkává lord Halifax (ministr

zahrani í) s Hitlerem a tlumo í „ochotu Velké Británie dohodnout se s N meckem

o možnosti zm n daného stavu ve st ední Evrop .“43 V ervenci roku 1938 vysílá

Chamberlain do eskoslovenska na pozorování lorda Runcimana, aby

zprost edkoval a pozoroval ešení sudeton mecké otázky. Jeho mise nebyla

nezaujatá a vedla k podepsání Mnichovské dohody. Druhá sch zka

v Berchtesgadenu se konala 15. zá í. 1938 a Hitler na ní požadoval, aby

eskoslovensko postoupilo N mecku oblasti s více než 25% n meckého

obyvatelstva. O ty i dny pozd ji doporu uje Velká Británie spolu s Francií, aby

eskoslovensko postoupilo N mecku oblasti, kde žije více než 50% n meckého

obyvatelstva. Za týden 22. zá í 1938 p ijíždí Chamberlain do Godesbergu na další

sch zku s Hitlerem, který požaduje okamžité postoupení eskoslovenských

pohrani ních oblastí s více než 50% n meckého obyvatelstva

a s tím požaduje, aby byly uspokojeny požadavky Ma arska a Polska

na eskoslovenské území. Chamberlain tentokrát tlak ustál a na jeho podmínky

nep istoupil. Britský ministerský p edseda „v l, že eskoslovensko je v právu,

ale ídil se zásadou, že „právo a pravda dnes neexistují. Dnes se hraje kolosální

mocenská hra a SR je jen záminkou…“. Nabídl Hitlerovi p ímá jednání, a tak

42  PERNES, Ji í. Evropské d jiny v datech. 1. vyd. Praha : Albatros, 2000. str. 230
43  Tamtéž, str. 231
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tento „hloupý lov k a neinformovaný malý lov k“, jak jej vystihl Jan Masaryk,

hnal události k Mnichovu a Evropu do zkázy.“44

3.3 mecko

V roce 1918 vzniká v N mecku Výmarská republika, která si dává

za hlavní úkol vytvo ení parlamentní demokracie. Mírové podmínky nastavené

Versailleským mírovým systémem vyvolávaly po celé zemi vlny nesouhlasu.

Suma 132 mld. zlatých marek, kterou m lo N mecko zaplatit na reparacích,

se odrazila ve vysoké inflaci. V této dob  (1923) se v dce nové pravicové strany

nacionálních socialist , Adolf Hitler, pokouší o p evrat, tzv. Pivnicový pu .

V roce 1926 je N mecko p ijato do Spole nosti národ , ale jen na sedm let,

v roce 1933 z této organizace vystupuje. Noc dlouhých nož , která prob hla

30. ervna 1934, umožnila Hitlerovi zlikvidovat opozici, kterou p edstavovaly

jednotky SA, vedené Ernstem Röhmem.  Výhra v parlamentních volbách roku

1932 a podpora nižší st ední síly p inesla Adolfu Hitlerovi roku 1933 jmenování

meckým kanclé em. Všechny strany krom  NSDAP bu  byly zrušeny,

nebo slou eny s touto stranou. „Na po átku roku 1936 se Hitler rozhodl k dalším

krok m a 7. b ezna obsadila n mecká vojska ást Porýní, demilitarizovanou

v rámci versailleské mírové smlouvy. Rozpa ité a neú inné protesty Francie

a Velké Británie potvrdily, že Hitler kalkuloval správn , když se neobával z této

strany siln jší reakce. Jeho deklarované a uvnit  N mecka prosazované

protikomunistické zam ení bylo v souladu s jeho protisov tskou politikou

zahrani ní, a to vždy vyhovovalo vládám obou velmocí.“45 V srpnu roku 1936 je

na sjezdu NSDAP vyhlášen ty letý plán na zbrojení a 25. íjna je uzav ena

dohoda mezi Itálií a N meckem (osa Berlín- ím). S Japonskem je 25. listopadu

uzav en Pakt proti Komitern , kterému se postupn  p idalo n kolik dalších stát

jako nap . Itálie, Ma arsko, Špan lsko, Finsko a roku 1941 i Slovensko.

Na za átku ervna roku 1937 jsou na Generálním štábu zahájeny p ípravy

na provedení plánu „Fall Grün“ na p epadení eskoslovenska. Od roku 1937 tla í

Hitler na britské politiky a zve je do N mecka na n kolik jednání. Po nátlaku

na rakouské politiky dochází 12. b ezna k „Anšlusu“ Rakouska a k jeho

ejmenování na Východní Marku (Ostmark). „Na sjezdu nacistické strany

44  AUGUSTA, Pavel - HONZÁK, František. eskoslovensko 1918-1938. 1. vyd. Praha :
Albatros, 1992. str. 60

45  ORT, Alexandr. eská zahrani ní politika. 1. vyd. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
en k, 2005. str. 105
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NSDAP v Norimberku vystoupil Adolf Hitler s projevem ost e nep átelským v i

eskoslovensku. Povzbuzeni jeho í se sudeton me tí nacisté pokusili provést

v eskoslovenském pohrani í p evrat. Rozhodným zásahem eskoslovenské

armády byla jejich provokace potla ena.“46

3.4 Francie

Francie byla odedávna hlavním soupe em N mecka, pokud to zrovna

nebyla Anglie. Je proto pochopitelné, že práv  na území Francie, které bylo

1. sv tovou válkou velmi zasaženo, se vedla hlavní jednání o míru s N meckem.

„V Compiègne u Pa íže oznámili p edstavitelé dohodových stát  n meckým

vyjednáva m podmínky p ím í. N mecko m lo vyklidit území Francie, Belgie,

Lucemburska a Alsaska-Lotrinska, dále levý b eh Rýna, na pravém b ehu Rýna

vyklidit území o ší ce 30-40 kilometr , stáhnout vojsko z Rakouska-Uherska,

Rumunska a Turecka, zrušit bukureš ský a brest-litevský mír, vydat dohodovým

stát m ást vále ného lo stva a množství vále ného materiálu. Stažení

meckého vojska z obsazeného ruského území m lo být stanoveno dodate .

mecko bylo v tak hrozné vnit ní situaci, že na tyto tvrdé podmínky, které

znamenaly vlastn  kapitulaci a uznání porážky, dne 11. listopadu 1918

istoupilo. Toho dne n me tí zástupci v Compiègne podmínky p ím í podepsali.

Tím skon ila první sv tová válka.“47

Francie m la s Velkou Británií velký zájem na potrestání N mecka. Území

Alsaska-Lotrinska bylo p edm tem n kolika spor  v minulosti, a proto jejich

op tovný zisk byl velkým zadostiu in ním. Zárove  Francie obdržela n meckou

kolonii Kamerun. Jako pomoc k zotavení m ly sloužit i vysoké vále né reparace.

Po válce se k moci dostala koalice umírn ného st edu a pravice Národní blok

(Bloc National), který vládl až do roku 1924. V kv tnu roku 1924 volby vyhrává

Levý kartel (Cartel des Gauches), který zavedl sociální politiku a potýkal

se s problémy, francouzské m ny. V té dob  byl ministrem zahrani ních v cí

Aristide Briand, který propagoval program usmí ení s N meckem (apaisement),

kterého pozd ji i dosáhl, ale na úkor spojenc . Za vlády p edsedy Raymonda

Poincaré (1926-1929) za ala ve Francii hospodá ská prosperita, která byla

ukon ena hospodá skou krizí, která se ve Francii projevila s p íchodem 1931.

V dob  nejhlubší krize, v roce 1932, se k moci dostává levice. Demonstrace

46  PERNES, Ji í. Evropské d jiny v datech. 1. vyd. Praha : Albatros, 2000. str. 232
47  Tamtéž, str. 214
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pravicových sympatizant  vyvrcholily pokusem pravicových skupin Action

Française a Croix de Feu v únoru roku 1934 o pu , který byl neúsp šný. V roce

1935 je ve Francii „schválen zákon o prodloužení vojenské služby z 18 na 24

síc . N mecko toho využilo jako záminku a 16. b ezna prohlásilo, že zavádí

všeobecnou vojenskou povinnost a že se zproš uje omezení daných Versailleskou

mírovou smlouvou o výstavb  vále ného letectva.“48 Volby v roce 1936 vyhrála

Lidová fronta, složená z radikál , socialist  a komunist . Vláda premiéra Léona

Bluma zavedla zvýšení plat , 40h pracovní týden, dvou-týdenní placenou

dovolenou. Absence hospodá ských reforem a nákladná sociální politika však

vedla pádu této vlády. Nový premiér Édouard Daladier m l vy ešit hospodá skou

krizi a navrátit se k ešení mezinárodních problém  politikou appeasementu.

3.5 Rusko

V pr hu první sv tové války prob hla na ruském území „Velká íjnová

socialistická revoluce“. Stalo se tak 6. listopadu 1917 v Petrohradu a zahájil ji Lev

Davidovi  Trockij, za souhlasu Vladimíra Ilji e Lenina. lenové carské rodiny

Romanovc  byli zat eni a pozd ji 17. ervence 1918 v Jekat rinburgu popraveni.

hem nestabilní situace po socialistické revoluci podepsal s úst edními

mocnostmi Lenin 3. b ezna 1917 Brest-litevský mír, který sice Rusko p ipravil

o adu území (nap . Pobaltí nebo Besarábie), ale na druhou stranu posloužil ke

stabilizaci pom  v Rusku. Rusko se postupn  m ní na Svaz sov tských

socialistických republik, kde je hlavním m stem Moskva. Na 10. sjezdu

Komunistické strany Ruska byl p edstaven program nové hospodá ské politiky

(NEP), který p isp l alespo  k áste nému zlepšení ekonomické situace v zemi.

Sou asn  se Rusko p estává izolovat na p  mezinárodní politiky

a obnovuje diplomatické vztahy se západními mocnostmi a N meckem. Dne

18. zá í 1934 je Sov tský svaz p ijat do Spole nosti národ . P edseda Rady

lidových komisa  Lenin byl kv li vážným zdravotním potížím (prod lal

dv  mozkové mrtvice) nahrazen ve vedení státu Josifem Vissarionovi em

Stalinem, pro kterého byla vytvo ena funkce Generálního tajemníka ÚV KS

Ruska. Po Leninov  smrti se moci pln  chopil Stalin a za al realizovat své

velkolepé plány. Je jen smutnou skute ností, že i sám Lenin p ed zvolením Stalina

varoval.

48  Tamtéž, str. 228
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V Rusku došlo k jakémusi zrovnoprávn ní muž  a žen, byla zavedena

kolektivizace. Budováním strojírenství a velkou industrializací došlo k tomu, že

ruská nezam stnanost se blížila tak ka nule! Úsp šný hospodá ský rozvoj a hlavn

fakt ruské izolovanosti od okolního sv ta zp sobily, že hospodá ská krize, která

postihla celý sv t, se v Rusku v bec neprojevila, což postupn  p inášelo

Sov tskému svazu adu sympatizant  z ad evropské levice. Sov tský svaz se

rozr stal o další území a stoupal i po et jeho republik až na kone ných 16.

Nicmén  Stalin požadoval další území, zejména ta, která kdysi spadala pod carské

impérium, jako t eba Polsko. Proto se obrátil na Hitlera, u kterého ekal v tší

sympatie a výsledkem jeho úsilí bylo podepsání paktu Molotov-Ribbentrop dne

23. srpna 1939, podepsaného v Moskv .

3.6 Itálie

Do první sv tové války vstoupila jako spojenec Rakouska-Uherska

a N mecka, nicmén  se 24. kv tna 1915 p idala na stranu Dohody. Po konci války

byla situace v zemi nestabilní, výsledky války nebyly uspokojující z hlediska

územních požadavk . To vedlo k vzr stu po tu stoupenc  fašistického hnutí. Dne

23. b ezna 1919 „založil Benito Mussolini z bývalých voják , kte í se vrátili

z války, první fašistickou skupinu, nazvanou Fasci di combattimento“49. Toto hnutí

pak 28. íjna 1922 provedlo státní p evrat, a Benito Mussolini byl jmenován

edsedou vlády.  Byla dokonce zm na ústava, která zakotvila fašistickou

vládu.  Po nastolení totalitního režimu za ala Itálie spolupracovat s N meckem

a tato spolupráce vyvrcholila ustanovením osy ím-Tokio. „(…) 25. íjna 1936

podepsaly Itálie a N mecko dohodu nazvanou „Osa Belín – ím“, v níž N mecko

uznalo zábor Etiopie Itálií, oba signatá i uznali povstaleckou vládu ve Špan lsku

a rozd lili si zájmové sféry: N mecko dostalo Podunají a Itálie St edozemní mo e,

honosn  v italském tisku nazývané „Mare nostrum“. Styky mezi Berlínem

a ímem se zintenzivnily a astá se stávala i setkání na nejvyšší úrovni.“50 Od této

doby je Itálie nejv tším spojencem N mecka.

49  Tamtéž, str. 216
50  ORT, Alexandr. eská zahrani ní politika. 1. vyd. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Aleš

en k, 2005. str. 106
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4 Vývoj po roce 1937 a Mnichovská dohoda

Politická situace v eskoslovensku se za ala ím dál více zhoršovat.

Henleinova sudeton mecká strana vyvolávala nepokoje, na eskou vládu byly

in ny tlaky ze strany západních mocností. „Nátlak na SR byl ze strany

západních velmocí až brutáln  nemilosrdný. Vyslanci Anglie a Francie neváhali

probudit prezidenta Beneše uprost ed noci a p edložit mu ultimata svých vlád.

Bu eskoslovensko dobrovoln  odstoupí svá pohrani ní území N mecku, anebo

mu západní státy nejen nepomohou, ale ješt  jej ozna í v p ípad  konfliktu

za agresora. 21. zá í pod tímto tlakem vláda kapitulovala.“51

Vra me se ale zp t o pár m síc  do událostí, které tomu p edcházely.

„Pro p ípravu pohlcení demokratického eskoslovenska fašistický režim využíval

silnou národnostní menšinu n meckého obyvatelstva v eských zemích. Jako její

í síla se prosadila Sudeton mecká strana (SdP) v ele s K. Henleinem.

V roce 1935 byla po volbách do parlamentu fakticky nejsiln jší politickou stranou,

kterou volily dv  t etiny n meckých voli . Vláda SR (M. Hodža) nabízela

sudetským N mc m konstruktivní ešení jejich národnostních, politických

i hospodá ských pot eb.“52 Vláda nabízela n meckým stranám v ele SdP dohody

na jakési „národnostní vyrovnání“. Na tyto požadavky však SdP nep istoupila

a „pr žn  stup ovala své požadavky vždy, když vláda SR byla ochotna

istoupit na dosavadní.“53 Podobná byla i situace na Slovensku, kde místní

fašisté také p edkládali r zné požadavky. „Na podzim 1937 zem el první prezident

eskoslovenské republiky T. G. Masaryk nad její budoucností se objevily t žké

chmury. Zpráva, kterou v zá í 1937 p ivezl po rozhovorech s p edními osobnostmi

francouzského ministerstva zahrani í z Pa íže ministr Krofta o tom, že Francie

není p ipravena p ijít eskoslovensku na pomoc a naopak doporu uje hledat

cestu dohody s nacistickou vládou, znamenala t žkou ránu pro ty, kdo byli

odpov dni za bezpe nost a budoucnost eskoslovenska. Nebezpe í však bylo ješt

tší, než si mnozí dovedli p edstavit.“54 Situace se dále vyost ila v roce 1938, kdy

Hitler ve ejn  prohlašuje, že je nutné n mecká území v eskoslovensku p ipojit

k N mecku a po anšlusu Rakouska bylo eskoslovensko jako v n meckých

51  AUGUSTA, Pavel - HONZÁK, František. eskoslovensko 1918-1938. 1. vyd. Praha :
Albatros, 1992. str. 62

52  MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
Praha: Linde, 2004. str. 449

53  Tamtéž, str. 449
54  ORT, Alexandr. eská zahrani ní politika. 1. vyd. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Aleš

en k, 2005. str. 108
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kleštích. Vláda SR se ješt  snažila situaci zachránit národnostním statutem

mecké menšiny. Na sjezdu SdP v Karlových Varech p edstavil Henlein sv j

program na uspo ádání pom , který „obsahoval uznání úplné rovnoprávnosti

mecké menšiny, vyty ení uzav eného národního území s n meckou samosprávou

nezávislou na úst edních orgánech.“55 Vláda p ipravila své návrhy, které SdP

edložila, ale ty byly odmítnuty a n mecká strana p estala vyjednávat. To byl

vod pro „…20. kv tna 1938 proti ohrožení zven í vyhlásila áste nou

mobilizaci. 150 p edních um lc  a v dc  vydalo manifest V RNI Z STANEME,

který v n kolika dnech stvrdil svými podpisy více než 1 milión ob an  i spolk .“56

hem ervna navrhla Hlinkova udová strana zákon o autonomii

Slovenska a s tím zárove , i ma arští a polští fašisté své požadavky na území

SR. V této složité situaci nabídl anglický ministerský p edseda Chamberlain, že

na území eskoslovenska vyšle „nezávislého“ pozorovatele. Tím byl lord

Runciman, který „p i pobytu v republice posupoval neobjektivn  a podporoval

henleinovce. Doporu il, aby SR postoupila N mecku svá pohrani ní území

a spolupracovala s ním na hospodá ské platform .“57 Jak již bylo zmín no výše,

po sjezdu nacist  v Norimberku se pokusili henleinovci o ozbrojený pu , který

však byl potla en a v n kterých p íhrani ních oblastech bylo vyhlášeno stanné

právo. Po jednáních v Berchtesgadenu a Bad Godesbergu byla na popud nového

edsedy vlády gen. Syrového v eskoslovensku vyhlášena všeobecná

mobilizace. Z výsledku jednání byl prezident Beneš více než konsternován

a sm rem k vládám Francie a Británie pronesl: „Kdyby se tento návrh m l

opravdu uskute nit, neskrývám vám, že by to m lo nedozírné následky nejen pro

eskoslovenskou, nýbrž i pro vaše zem  a celou Evropu“58 „Hitler za této situace

použil výhružek anglické vlád . Stanovil lh tu 14 hodin 28. zá í, dokdy musí SR

ijmout všechny podmínky z Godesbergu (okamžité postoupení eskoslovenských

pohrani ních oblastí s více než 50% n meckého obyvatelstva a s tím, aby byly

uspokojeny požadavky Ma arska a Polska na eskoslovenské území), jinak vypoví

republice válku. V dalších intenzivních jednáních byla dohodnuta mezinárodní

55  MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
Praha: Linde, 2004. str. 450

56  AUGUSTA, Pavel - HONZÁK, František. eskoslovensko 1918-1938. 1. vyd. Praha :
Albatros, 1992. str. 62

57  MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
Praha: Linde, 2004. str. 451

58  ORT, Alexandr. eská zahrani ní politika. 1. vyd. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
en k, 2005. str. 115
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konference elných zástupc  Anglie, Francie, N mecka a Itálie k projednání

meckých požadavk . Hitler ji svolal do Mnichova.“59

Prezident Beneš se snažil získat stanovisko SSSR, který vyjád il

eskoslovensku pomoc za p edpokladu, že pomoc poskytne i Francie, a že

mecko bude Spole ností národ  ozna eno za agresora, což bylo, za stávající

situace, naprosto nemyslitelné. Hlavním problémem, však byla samotná vojenská

pomoc, protože sov tská armáda by musela p ejít p es území Polska a Rumunska,

což tyto dva státy pochopiteln  odmítly.

„Tam p i jednání „o nás, bez nás“ se sešli dva p edstavitelé západních

demokracií se dv ma fašistickými diktátory, aby jim p edaly dar z nebes“60

Jmenovit  to byli: za Velkou Británii Neville Chamberlain, za Francii Èdouard

Daladier, za N mecko Adolf Hitler a za Itálii Benito Mussolini. „Mnichovská

dohoda konstatovala souhlas ú astník  s odstoupením území, jehož obyvatelstvo

tvo ilo p es 50% N mc , íši a zam ovala se na realizaci. Byly stanoveny

termíny vyklizování jednotlivých úsek  v dob  od 1. do 7. íjna s tím, že nesmí být

emís ována ani ni ena žádná vojenská ani civilní za ízení. M l být utvo en

mezinárodní výbor, který by stanovil další oblasti, jež musí SR vyklidit

do 10. íjna. Obyvatelé na území p edávaném N mecku m li právo opce. Vláda

SR m la mj. také povinnost do ty  týdn  propustit na jejich žádost sudetské

mce ze svých ozbrojených sbor  a v zn  n mecké národnosti odsouzení

za politické delikty.“61 Jednání za ala 29. zá í a skon ila ráno 30. zá í. Po celou

dobu nebyl na jednání jediný eský zástupce. Po podpisu byl výsledek

prezentován velvyslanci Vojt chu Mastnému, který informoval eskoslovenskou

vládu. „Mnichovská dohoda je dokument uzav ený a uplat ovaný v rozporu

s normami mezinárodního práva i v rozporu s ústavou a právním ádem SR.

Je proto od samého po átku neplatná. Náš stát nebyl ú astníkem jednání,

neuzav el smlouvu, která nadto byla koncipována v jeho neprosp ch.

eskoslovenské státní orgány ji p ijaly, resp. se jí pod ídily pod nátlakem.

astníci dohody jejích uzav ením porušili své d ív jší mezinárodn právní

závazky nepoužívat síly nebo hrozby silou v jednáních mezi státy.“62 To je jeden

59  MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
Praha: Linde, 2004. str. 451-452

60  AUGUSTA, Pavel - HONZÁK, František. eskoslovensko 1918-1938. 1. vyd. Praha :
Albatros, 1992. str. 62

61  MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
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z d vod , pro  je Mnichovská dohoda neplatná, p i uzavírání jakékoliv smlouvy

musí se smlouvou souhlasit strana, které se smlouva týká, to se nestalo, protože

eskoslovenskou není stranou smlouvy, ani jejím signatá em. Druhým d vodem

je fakt, že mezinárodní smlouva a její platnost musí být v souladu s ústavním

právem daného státu, tedy musí být uznána jeho svrchovanost. Jak je uvedeno

v ústav  z roku 1920, proces ratifikace spo ívá podle § 64 v podpisu prezidenta

republiky se souhlasem Národního shromážd ní. Mnichovská dohoda však byla

ijata prezidentem a vládou. V listopadu byly postoupeny ásti území Polsku

i Ma arsku. Mnichovská dohoda stála eskoslovensko velkou ást pr myslového

a zem lského potencionálu a ztrátu tém  p ti milión  obyvatel.

Po podepsání Mnichovské dohody sd lil maršál H. Göring,

prost ednictvím velvyslance Mastného, že není pro N mecko p ípustné, aby

prezident Beneš setrval ve své funkci, a že s ním už ani nebude nikdo jednat.

„Celá fašistická západní, st ední i východní Evropa spat ovala v druhém

prezidentu republiky symbol demokratické a odhodlané protinacistické politiky,

jakož i p ítele a politického nástupce Masarykova.“63 Proto 5. íjna prezident

Beneš odstupuje. „Své spoluob any ujistil, že „má sv j plán“ ale brzy po jeho

odletu do zahrani í se za alo s posm chem tvrdit, že ten plán byl aeroplán.“64

„Nazna il jsem, že další události p ijdou, že Mnichov je jen za átek, že z stanu

ren svým zásadám a demokracii a že budu pracovat pro národ na jiném míst . –

Málo z mých poslucha  snad chápalo tehdy jasn  smysl mých slov. Znovu jsem

myslel na „sv j plán“ a na blížící se válku.“65 Dne 22. íjna 1938 odlétl Edvard

Beneš do Londýna a odtud pozd ji to Spojených stát . eskoslovenská vláda

mnichovský diktát p ijala. Pohrani ní pevnosti skv le vyzbrojené, byly opušt ny,

vycvi ená a odhodlaná armáda dostala rozkaz svou vlast nebránit. Nem li jsme

sice nad ji na vít zství, ale kapitulace vlády a prezidenta Beneše vzala lidem

z rukou možnost hájit svou vlast i est. Byly zachovány životy a hmotné statky

za cenu t žce zasažené morálky národa. Je na každém z nás, aby zvážil, zda to

bylo moudré, anebo tragické.“66 „Poté, co v íjnu 1938 odjel z eskoslovenska

do exilu v Londýn , odmítl n kolik finan  výhodných nabídek, aby vydal pam ti

63  BENEŠ, Edvard. Pam ti : [kritické vydání a rekonstrukce Benešových pam tí 1938-1945]. II,
Od Mnichova k nové válce a k novému vít zství. 1. vyd. Praha : Academia, 2007. str. 60
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o Mnichov ; áste  proto, že necht l d lat potíže svému nástupci nebo zdržovat

úsilí o dosažení snesitelného modu vivendi s nacistickým N meckem. Necht l

Hitlerovi poskytnout žádnou záminku k tomu, aby se mohl k pomnichovskému

eskoslovensku chovat tvrd ji, než se choval.“67

Jako nový eskoslovenský prezident byl 30. listopadu 1938 zvolen

apolitický a starší JUDr. Emil Hácha. V ten samý den podala demisi vláda gen.

Syrového a sestavením nové vlády byl pov en Rudolf Beran, který ve vládním

programu zakotvil spolupráci s N meckem. Nešlo to jinak. Snaha o autonomii

Slovenska a Podkarpatské Rusi byla úsp šná a byla ustanovena p ti lenná

Slovenská vláda a dvou lenná vláda Podkarpatské Rusi. Dne 15. prosince 1938

byl vydán ústavní zákon . 330/1938 Sb. z. a n., o zmocn ní ke zm nám ústavní

listiny a ústavních zákon  republiky esko-Slovenské a o mimo ádné moci

na izovací. Tomuto zákonu se budu podrobn ji v novat pozd ji. Po p ijetí tohoto

zákona byly vyhlášeny parlamentní prázdniny a Parlament už nebyl svolán.

Postupn  byla omezena samospráva, demokratické svobody a zavedena cenzura.

„V této t žké situaci vycítili svou p íležitost slovenští nacionalisté. Odtržení

se stalo bodem íslo jedna politického programu slovenské reprezentace.

10. b ezna ješt  vyhlásil prezident Hácha na Slovensku stanné právo a sesadil

Tisovu vládu. Moc p evzala eskoslovenská armáda. Ale SR se už zachránit

nedala.“68 V Berlín  si Göring s Hitlerem na zlomeném Háchovi vymohli

podepsání protektorátní smlouvy. V noci ze 14. na 15. b ezna 1939 obsadila

mecká armáda echy a Moravu. Druhý den byl vyhlášen Protektorát echy

a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren). Z eskoslovenska už nic nezbylo.

67  TÁBORSKÝ, Eduard. Prezident Beneš mezi Západem a Východem. 1. vyd. Praha: MF, 1993.
str. 55

68  AUGUSTA, Pavel - HONZÁK, František. eskoslovensko 1938-1945. 1. vyd. Praha :
Albatros, 1995. str. 5
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5 Dekretální pravomoc prezidenta republiky

5.1 Co jsou Benešovy dekrety?

Než se za nu v novat vzniku dekret , je t eba íci, co pojem dekret

znamená. Benešovy dekrety jsou historickým, politickým a právním fenoménem.

Oficiální název zní „dekrety prezidenta republiky“, ale zejm. v n meckém

prost edí a u odp rc  jsou ozna ovány jako Benešovy. Je pravdou, že tento název

se dostal i do obecného pov domí, a proto se toto ozna ení používá pom rn asto

v r zných publikacích a pracích. „Dekret  prezidenta republiky je celkem 143. Ale

jen zhruba dv  desítky z nich obsahují normy politické, mocenské i právní

povahy. A pouze tyto politické dekrety nazývám podle všeobecného úzu termínem

Benešovy dekrety (celkov  ozna uji t chto 143 dokument  pojmem dekrety

prezidenta republiky).“69 „O dekretech a otázkách s nimi spojených již bylo

napsáno n kolik knih (paradoxn  však žádná o dekretech jako takových), ada

tších studií, tisíce lánk , noviná ských polemik a prob hlo bezpo et televizních

i rozhlasových besed.“70

Po válce bylo ve Sbírce zákon  zve ejn no 98 dekret , z nichž stále platí

42. Ústavní zákon . 57/1946 Sb., kterým se schvalují a prohlašují za zákon

dekrety presidenta republiky, ratihaboval všechny dekrety. Ratihabice je

dodate né schválení právního úkonu nebo právního p edpisu. Dekrety se týkají

„jak zásadních otázek ústavního, trestního, ob anského i správního práva, tak

 i mezinárodn právních aspekt  odsunu n mecké a ma arské menšiny z SR

i problematiky státních financí a státní správy. Prezidentskými dekrety však byl

mimo jiné znovu zaveden letní as a dekrety ešili takové otázky, jako bylo

izování nových eských vysokých škol.“71

Je pravdou, že Benešovy dekrety vždy byly diskutovány zejm. s odsunem

mc  z území eskoslovenska. N mecko a Rakousko n kolikrát v médiích

vystoupily s projevy o zrušení dekret . Je zajímavé, že jejich názor není právn

podložen, ale jedná se spíše o politickou agitaci. Problematika dekret  se dostala

do pov domí b hem procesu p istoupení R do EU, kdy však N mecko jasn

sd lilo, že zrušení dekret  nebude podmínkou pro vstup. „Téma Benešových

69  MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety pro  vznikaly a co jsou. 1. vyd. Praha: Libri, 2002.
str. 13

70  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 9

71  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 17
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dekret  se stalo otázkou do diskuze nezávislých historik  v disentu

a v zahrani ním exilu, poh íchu se však diskuze v novaly spíše odsunu n mecké

menšiny a prezidentské dekrety (zejména jejich právní stránka) tak až na výjimky

netvo ily samostatnou ást polemiky. V této dob  však vzniklo i na eské stran

pojetí Benešových dekret  jako symbolu bezprost edn  povále ného vývoje, a to

zejména jeho negativních rys . Po roce 1989 je diskuze o dekretech již delší dobu

ítomna v politických kruzích, v médiích i mezi nejširší ve ejností. Zdá se,

že nevy ešené problémy minulosti se stále vracejí. Pokud však omezíme pozornost

pouze na kriticky zam ené historické a právní zkoumání problematiky dekret

prezidenta republiky, i zde není situace nikterak jednoduchá. Prezidentské dekrety

totiž ve svých širších souvislostech p ekra ují hranice právních, i historických

obor , a jako o v decký p edm t studia se o n  zajímají mimo jiné i filosofové,

politologové i sociologové.“72

5.2 vod vzniku dekret  – zachování právní kontinuity

Tím, že byl vytvo en Protektorát echy a Morava a vznikl samostatný

Slovenský stát, p estalo eskoslovensko existovat. „Podle eskoslovenských

právník  a politik  však eskoslovenská republika právn  existovala dále.

Základem tohoto tvrzení se stal protest, který proti n meckému postupu v echách

a na Morav  podaly vlády Velké Británie, Francie, Spojených stát  amerických

a Sov tského svazu. eskoslovenské stanovisko v této záležitosti souhrnn  vyjád il

edevším druhý eskoslovenský prezident Edvard Beneš. (…) Základem jeho

innosti se stala teorie právní a politické kontinuity, podle níž eskoslovensko

nikdy nep estalo právn  existovat jako subjekt mezinárodního práva, nem lo však

žádné vládní orgány, které by jej v mezinárodních vztazích zastupovaly.“73 „Již

necelý rok po Mnichovu se dr. Beneš zotavil z mnichovského šoku natolik,

že obnovení první republiky a instalaci sebe sama jako prezidenta považoval

za zcela p irozené. Prvního srpna 1939 napsal: „Rozhodnutí mnichovská právn

pro nás neexistují. Byla vnucena a byvše usnesena bez naší ú asti, nikdy nebyla

ratifikována, nikým z podpisovatel  nebyla respektována a vypln na a na konci

invazí z 15. b ezna úpln  zni ena…“74

72  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 14

73  MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
Praha: Linde, 2004. str. 503

74  MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety pro  vznikaly a co jsou. 1. vyd. Praha: Libri, 2002.
str. 19
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Stav, ve kterém se eskoslovensko po Mnichovu octlo, nem l

v mezinárodním právu žádný p edchozí adekvátní p íklad. „Bývá proto definován

jako stav ústavní nouze, který eskoslovenská ústava z roku 1920 nep edvídala

a neposkytovala proto adekvátní prost edky, jak jej ešit. Mimo ádný

pomnichovský stav eskoslovenského státu však nebyl zdaleka jen problémem

právním, nebo  krom  destrukce ústavního systému jej m žeme charakterizovat

rozsáhlými zm nami i v politickém, sociálním a hospodá ském systému

edmnichovského eskoslovenska, k nimž navíc za alo docházet již v období

formáln  ješt  samostatného esko-slovenského státu – tzv. Druhé republiky.“75

Tím, že po Berlínské dohod  mezi Háchou a Hitlerem došlo k vytvo ení

Protektorátu echy a Morava a nezávislého slovenského státu, p estalo

eskoslovensko, resp. to, co z n j zbylo po Mnichovské dohod , právn  existovat.

Nejenže N mecko nedostalo uznání západních velmocí, naopak Francie, Velká

Británie, USA a SSSR dokonce proti vytvo ení Protektorátu protestovaly. Situace

se komplikovala tím, že ada stát  uznala Slovenskou republiku, de iure. Hrozilo,

že se postoj stát  oto í proti eskoslovensku. „Jakkoliv Britové upustili od

problematické nálepky „prozatímnosti“, skálopevn  odmítali p ijmout Benešovu

tezi o právní kontinuit  nebo uznat p edmnichovské hranice eskoslovenska.“76

Benešovy protesty, odeslané p edstavitel m USA, Velké Británie, Francie a SSSR

a ve ejné projevy, které u inil na p  Spojených stát , se staly základem „teorie

právní a politické kontinuity.“ V tomto projevu m žeme íst: „…V zá í minulého

roku u p íležitosti sporu n mecko- eskoslovenského mn  byly p edloženy franko-

britské návrhy a n kolik dní poté i mnichovské rozhodnutí. Oba tyto dokumenty

obsahovaly slib, zaru ující integritu a bezpe nost eskoslovenského území,

vyžadujíce zárove  od eskoslovenského národa neslýchané ob ti v zájmu

evropského míru. eskoslovenský lid tyto ob ti p inesl. P esto jedna z velmocí,

které podepsaly mnichovskou dohodu, rozd luje nyní naše území, obsazuje je

svým vojskem a ustanovuje nad ním sv j „protektorát“ pod hrozbami násilí

a vojenské moci. P ed sv domím sv ta a tvá í v tvá  d jinám jsem nucen

prohlásit, že eši a Slováci nikdy nep ijmou toto nesnesitelné potla ení svých

svatých práv a neustanou ve svém boji, dokud jejich milované vlasti nebudou

všecka jejich práva vrácena. Prosím Vaši vládu, aby odmítla uznat tento zlo in

75  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 20

76  TÁBORSKÝ, Eduard. Prezident Beneš mezi Západem a Východem. 1. vyd. Praha: MF, 1993.
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a aby vyvodila d sledky, jaké dnes naléhav  vyžaduje tragická situace Evropy

a sv ta.“77 Nejd ležit jší projev byl ze dne 8. ervna 1939 v Chicagu. Zde

prohlásil: „Nejsme (…) mnichovskou dohodou vázáni, jednak proto, že ústavn

nikdy p ijata nebyla, jednak proto, že byla nacistickým  diktátorským N meckem

násiln  a svévoln  zrušena provedením tak zvaného protektorátu. Pro nás tudíž

dnes vzhledem k N mecku neexistuje. P jdeme do boje za svobodu své staré vlasti

a za vydobytí své staré eskoslovenské republiky. Neuznáváme a neuznáváme ani

právn , ani politicky žádného fait accompli. Neuznáme žádného obsazení, a proto

náš stát legáln  pro nás existuje dál. Nep ijmeme ani víde skou arbitrážní dohodu

o Slovensku a Podkarpatské Rusi, kterou Ma arsko svévoln  a násiln  porušilo.

Jdeme sv tem dál hrd  a pevn , jako ob ané eskoslovenské republiky…“78

Samoz ejm  i teorie kontinuity má svoje odp rce nebo alespo  kritiky.

Emanuel Mandler uvádí, že teorie kontinuity vycházela ze skute nosti (nikoli

reality), kterou cht li její tv rcové obnovit, aniž by toho prý byli schopni. Celá

teorie je proto prvkem revolucionujícím. D vody jsou pro to prý t i. „Jednak je

restaurace historického období vždycky n ím jiným než tím, co má být

restaurováno, jednak byla sama kontinuita londýnské vlády (a eskoslovenských

vlád, které následovaly) s první republikou pouhým zbožným p áním. Tzv. druhá

republika ( íjen 1938-15. b ezen 1939), do které první republika „p ešla“, nebyla

fikcí, nýbrž bolestivou skute ností – prezident Beneš regulérn  abdikoval a ješt

sta il svému nástupci dr. Emilu Háchovi gratulovat. N kolik m síc

pomnichovského eskoslovenského státu bylo sice obdobím trapným, ale to nic

nem ní na skute nosti, že eskoslovensko existovalo a m lo vládu i další legitimní

orgány. Bylo dokonce uznáváno N meckem (viz. Nap íklad eskoslovensko-

mecká smlouva o státním ob anství z listopadu 1938).“79 T etím d vodem bylo

postavení Slovák  a postoj komunistické strany k nim jako k samostatnému

národu. Slovenská republika se ustanovila 14. b ezna 1939 sice jako stát závislý

na Hitlerovi, ale m l také svojí právní subjektivitu, žili zde Slováci. Komunisté

se obávali, že Slováci nebudou chtít do obnoveného eskoslovenska vstoupit, což

potvrdilo Slovenské národní povstání. K tomuto poznamenal prezident Beneš

následující: „V této v ci nesouhlasím. Je to mé osobní stanovisko, ale dívám se

77  BENEŠ, Edvard. Pam ti : [kritické vydání a rekonstrukce Benešových pam tí 1938-1945]. III,
Dokumenty. Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. str. 297-298

78  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
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na slovenskou otázku zásadn  jinak než komunisté. Jsem názoru, že se má

v budoucí republice provád t administrativní decentralizace, avšak že se to nesmí

ešit podle národa. Mne nikdy nedostanete k tomu, abych uznal slovenský národ.

Je to mé v decké stanovisko, které nezm ním (…) zastávám neochv jný názor,

že Slováci jsou eši a že slovenský jazyk jest jen jedním z ná í eského jazyka,

tak jak tomu je s haná tinou nebo jinými ná ími eské i. Nikomu nebráním,

aby o sob íkal, že je Slovák, avšak nedopustím, aby se íkalo, že existuje národ

slovenský…“80 Emanuel Mandler uvádí ješt  dalšího významného odp rce teorie

kontinuity eskoslovenského prozatímního z ízení. Podle n j to byla kupodivu

Británie. „Prezident Beneš ve svých Pam tech popisuje mimo jiné i to, jak se

v letech 1941 a 1942 snažil prosadit u britského ministerstva zahrani í nejen

zrušení Mnichova, ale také uznání právní kontinuity první republiky ze strany

britské vlády. Obojí šlo ztuha. Ale zatímco britská vláda po heydrichiád

istoupila na fakt, že mnichovská dohoda neexistuje, pon vadž byla samotným

meckem zrušena, trvali Angli ané na tom, aby otázka právní kontinuity našeho

státu byla za projednávání otázky Mnichova vynechávána, p emž, se z britské

strany pln  respektuje naše hledisko jako stanovisko eskoslovenské, proti n muž

vláda britská nic nenamítá.“81

5.3 Cesta k prozatímnímu státnímu z ízení

Dalším d ležitým úkolem Beneše bylo, sjednotit eskoslovenskou

emigraci na jednu stranu, proto jeho názor m a výzvám vystupovali slovenští

politici (Hodža, Osuský) p edstavitelé esko-Slovenské národní rady, komunisté

a n me tí sociální demokraté. Velkým úsp chem bylo p ijetí Beneše americkým

prezidentem F. D. Rooseveltem, který p islíbil podpo it eskoslovenskou v c“,

ale vzhledem k tehdejší mezinárodní politice USA to velký význam nem lo.

„Situace se tak pro „ eskoslovenskou v c“ mohla zásadním zp sobem zm nit

teprve s vypuknutím války demokratických velmocí s N meckem. P es Benešovy

snahy o vytvo ení úst edního exilového orgánu (nazývaného též jako Úst edí

i Politické direktorium) bylo jediným úsp chem po áte ního období

eskoslovenské zahrani ní rezistence vytvo ení eskoslovenského národního

výboru ( SNV) v Pa íži. Jeho úkolem bylo reprezentovat eskoslovenský národ

v zahrani í a ídit vojenské jednotky ve Francii. P edsedou se stal jen pro interní

80  Tamtéž, str. 21-22
81  Tamtéž, str. 22-23
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forum E. Beneš, ú adujícím místop edsedou Msgre J. Šrámek a leny Š. Osuský,

generálové S. Ingr a R. Viest, H. Ripka, J. Slávik a E. Outrata. eskoslovenský

národní výbor postupn  dosáhl omezeného mezinárodního uznání ze strany

Francie (17. listopad 1939), Velké Británie (20. prosince 1939) a na ja e 1940

i britských dominií. D vodem pro tento jen omezený úsp ch byly nejen vzr stající

esko-slovenské rozpory v emigraci (personifikované do sporu E. Beneše se

Š. Osuským a M. Hodžou), ale zejména rezervovaný postoj Velké Británie

a Francie k myšlence obnovit alespo  n jakou formu eskoslovenského státu.“82

Ješt  nutno dodat, že eskoslovenské vojenské jednotky vznikaly na základ

eskoslovensko-francouzské smlouvy z 2. íjna 1939 (o obnovení eskoslovenské

armády ve Francii). Jednalo se o p ší jednotky, ale i letce, kte í byli úsp šn

nasazováni do akcí proti N mecku.

Tím, že státy západních velmocí a Sov tský svaz vyjád ily sv j nesouhlas

s postupem N mecka v eskoslovensku, které nedodrželo podmínky Mnichovské

dohody, m l Edvard Beneš argument pro vytvo ení zahrani ního odboje a pro

myšlenku právní kontinuity eskoslovenska. „A koliv britská vláda Benešovo

tvrzení p ímo nezamítla, p ece jen dala najevo, že její protest proti vojenské akci

mecka v eskoslovensku v b eznu 1939 nem že být chápan jako zaujetí

definitivního stanoviska ve v ci právní kontinuity eskoslovenské republiky.“83

Beneš zárove  vycházel z toho, že jeho abdikace, coby druhého prezidenta

republiky, byla vynucená ze strany N mecka, a je tudíž neplatná a on je tedy stále

eskoslovenským prezidentem. Po Mnichovu mu H. Göring, prost ednictvím

eského velvyslance Mastného sd lil, že s ním N mecko jednat nebude a že

považují za nutné, aby Beneš odstoupil. Pokud by tak Beneš neu inil, následovaly

by sankce ze strany N mecka. Další, kdo se tvrd  op el do Beneše, byl

francouzský ministerský p edseda É. Daladier a to prost ednictvím dopisu ze dne

4. íjna 1938, který odeslal Š. Osuský Benešovi po svém rozhovoru

s francouzským politikem. V tomto dopise se píše: „Tvrdil (Daladier), že místo

ešení otázky president Beneš, používaje ženevské metody, snažil se problém utopit

v procedu e a ve vyjednávání a nevid l prý, že každým dnem problém se zost uje

a vyžaduje nové a další ob ti.(…) Daladier tvrdí, že sudetští v dcové do N mecka

jíti necht li, ale každým dnem prý ztráceli d ru jak v presidenta Beneše, tak

82  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
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v Hodžu a postupn  se p esv ili, že nem li v úmyslu problém vy ešiti. Sudetští

dcové se p esv ili, že eskoslovenští initelé vyjednávali jenom za tím ú elem,

aby získali as v o ekávání, že mezitím n co nastane, co je p ed ešením problému

zachrání.(…) Min. p edseda Daladier íká, že mu je trapné tak se mnou mluvit,

ale že musí mi íci, že lord Runciman koncem srpna p išel definitivn  k záv ru,

že eši a N mci nemohou bydliti pod jednou st echou, že p išel také k záv ru,

že president Beneš propásl každou p íležitost pro docílení dohody a prý s každým

ešením p išel o tvrt hodiny pozd .“84 V ústav  z roku 1920 sice není podrobn

ustanoven zp sob abdikace, resp. zde není v bec uveden. Je zde ale v § 58 odst. 5

jasn  stanoveno že: „D ív jší president z stává ve své funkci, pokud nebyl zvolen

president nový.“85 Asi není sporu o tom, že jeho abdikace nebyla zcela

dobrovolná, a že reagovala na Mnichovskou dohodu. Je ale asi d ležité se ptát,

zda lze Benešovu abdikaci považovat za protiprávní a tudíž neplatnou. Po stránce

historické a politické, a v návaznosti na zachování kontinuity eskoslovenska,

ur it  platná nebyla a Beneš byl nadále prezidentem. Pokud ovšem vezmeme

hledisko právní, tedy že byl zvolen prezidentem Emil Hácha, lze Benešovu

abdikaci považovat za potvrzenou a tudíž platnou. Nicmén  je nutné zd raznit, že

pro vývoj zahrani ního odboje, bylo uznání Beneše jako prezidenta nesmírn

ležité, hlavn  historicky a politicky a rozhodn  si toto nedovoluji

zpochyb ovat, nicmén  považuji za nutné zmínit argument právní.

V dopise z 9. ervence 1940 sd lil Beneš lordu Halifaxovi, že zastává

funkci prezidenta v rámci prozatímního státního z ízení SR a požádal o jeho

uznání vládou Velké Británie. Poprvé po abdikaci ve ejn  vystoupil jako prezident

v rozhlasovém projevu do vlasti 24. ervence 1940. Teorii platnosti svého

prezidentského ú adu op el o nátlak N mecka, který vedl k jeho abdikaci a ta je

tudíž neplatná, zárove  vše spojil s teorií právní kontinuity. Tzn., že vše

po Mnichovu je neústavní, tudíž neplatné a platí stav, který byl p ed Mnichovskou

dohodou. Názory na legitimitu Benešova prezidentského ú adu b hem exilového

státního z ízení se r zní, jsou odp rci i zastánci. Já zastávám stejný názor, jako

profesor ústavního práva Václav Pavlí ek. Ten tvrdí, že Benešova abdikace

z 5. íjna 1938 je platná a neodvolatelná, ale po uznání eskoslovenského

prozatímního státního z ízení Velkou Británií se znovu oficiáln  ujal ú adu

prezidenta. Abdikace je platná a neodvolatelná, protože „pozd ji uvád ný nátlak

84  BENEŠ, Edvard. Pam ti : [kritické vydání a rekonstrukce Benešových pam tí 1938-1945]. III,
Dokumenty. Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. str. 252-253
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na abdikaci nem že být považován za d vod pro její neplatnost, nebo  demise

hlavy státu je vyvolávána asto nátlakem v monarchiích a i v republikách a p esto

se nepovažuje za neplatný akt.“86 Po uznání Velkou Británií se ujal ú adu jako

hlava domácího a zahrani ního odboje. „P edstava o možnosti revokace

abdika ního rozhodnutí nem la oporu v ústavní listin . M la ale politický význam

pro posílení legitimity zahrani ního odboje v Londýn  i kontinuity ústavního

ádu,…“87 Dále je d ležité, že v letech 1940-1943 byl postupn  uznán jako

prezident státy, které bojovaly proti hitlerovskému N mecku a jeho výkon funkce

byl podporován mezinárodn  uznanou vládou a Státní radou. Navíc byl po válce

uznán i Prozatímním Národním shromážd ním. Beneš k tomu sám píše:

„Mezinárodním aktem byl jsem uznán op t mezinárodn právn  presidentem

republiky. Byl jsem jím uznán tímtéž aktem jako vláda sama. Byl to veliký úsp ch

diplomatický a mezinárodn  politickým že spojenci stejn  jako ve válce minulé

uznali nejen vládu, ale hned také hlavu státu; byl to veliký úsp ch vnitropolitický,

pon vadž to znamenalo rozhodnou konsolidaci emigrace a armády a až do konce

války stabilizaci pom . A po našem soudu to odpovídalo naší zásad  o právní

kontinuit  státu, neplatnosti Mnichova a jeho d sledk , neplatnosti mé rezignace

presidentské a odchodu z vlasti, neplatnosti všeho toho, co se nám po 19. zá í

1938 stalo. Porušením Mnichova N meckem a Háchovým podpisem v Berlín  15.

ezna 1939 byly pro nás automaticky a všestrann  obnoveny pom ry

edmnichovské, i když to neznamenalo, že si své vnit ní v ci doma po válce proti

roku 1938 nezm níme.“88

Druhá sv tová válka za ala 1. zá í 1939 útokem N mecka na Polsko,

3. zá í N mecku vyhlašuje válku Francie s Velkou Británií. Po zahájených

operacích proti Dánsku a Norsku se Hitler zam il na Západ. Napadl státy

Beneluxu a Francii. „Situace se zásadn  zm nila po vojenské porážce Francie

v ervnu 1940. Beneš spojil jednání o evakuaci eskoslovenských voják  z Francie

s požadavkem uznání eskoslovenské exilové reprezentace. Po složitých jednáních

došlo vým nou dopis  mezi E. Benešem a britským ministrem zahrani í lordem

86  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 29
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Halifaxek k uznání eskoslovenského prozatímního státního z ízení 21. ervence

1940.“89

Lord Halifax telegrafuje Benešovi:

„Londýn, 21. ervence 1940.

Vaše Excelence,

Vzhledem k vým  názor , která byla mezi námi provedena, mám est

sd liti Vám, že odpov  na žádost eskoslovenského národního výboru vláda

Jeho Veli enstva Spojeného království s radostí uznává prozatímní

eskoslovenskou vládu, utvo enou eskoslovenským národním výborem v této

zemi, a navazuje s ní styky. Vláda jeho Veli enstva ráda projedná se zástupci

prozatímní vlády ony otázky, které vyplývají z tohoto uznání a které bude t eba

vy ídit.

Up ímn  Váš Halifax v. r.“90

Ve stejný den ustanovil Beneš prost ednictvím dekretu prezidenta

republiky státní radu. Ve svých Pam tech o tom píše: „…Velká Británie uznala

listem lorda Halifaxe ze dne 21. ervence 1940 zatímní eskoslovenskou vládu,

a téhož dne jsem vydal dekret o ústavním z ízení eskoslovenské republiky.

V 1. lánku dekretu se stanoví, že se Státní rada z izuje jako poradní sbor

presidenta republiky a jako pomocný kontrolní orgán v rámci zatímního státního

ízení eskoslovenské republiky. Podle lánku 2. tohoto p vodního dekretu má

státní rada nejvýše 40 len , jež jmenuje president republiky na dobu jednoho

roku. Mandát lena státní rady trvá, pokud jej president republiky nebo Státní

rada sama na návrh kárného výboru nezruší nebo pokud se ho len sám nevzdá.

Podle lánku 4. m la Státní rada p edsedu a t i místop edsedy, vesm s ustanovené

presidentem republiky. lánek 5. zmoc uje Státní radu, aby sama dala jednací

ád, který, stejn  jako p ípadné zm ny, podléhá schválení presidenta republiky.

Podle lánku 6. m že býti lenem Státní rady též len vlády, ale p vodní dekret,

že se len vlády jako len Státní radu zdržuje hlasování. P edsedovi Státní rady

ísluší právo pozvati leny vlády k ú asti na sch zích, aby mohli poskytnout

len m Státní rady žádaná vysv tlení. P sobnost státní rady upravuje lánek 7.,

podle n hož Státní rada je povinna podati v ustanovené lh  presidentovi

republiky nebo vlád  poradní zprávu o otázce nebo v ci, která jí byla presidentem

89  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 26
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republiky nebo vládou p edložena. M že ovšem také z vlastního podn tu podávati

presidentu republiky nebo vlád  memoranda ze všech obor  státního života.

Dodatkem k výše zmín nému ustanovení, podle n hož Státní rada m že mandát

lena zrušit na návrh kárného výboru, obsahuje lánek 8. p edpis, že se tak stane,

uzná-li Státní rada na návrh výboru, že len není mandátu hoden. Jest povinna

poda il tom neprodlen  zprávu presidentu republiky. A kone lánek

9. ustanovil, že se len m Státní rady dostane za výkon jejich mandát  p íslušné

náhrady.“91 Sou asn  s ustanovením Státní rady jmenoval Beneš Msgre.

J. Šrámka ministerským p edsedou a navrhnul ministry jednotlivých ministerstev,

které druhý den pro kontrasignaci Šrámka jmenoval do funkce, zárove

i tajemníky jednotlivých resort . Vláda byla odrazem a pokra ováním SNV

edevším v personálním složení. SNV se m l unést o vytvo ení prozatímního

státního z ízení, ale kv li porážce Francie to nebylo možné, musel proto

rozhodnout Beneš sám, jako p edseda výboru. Toto rozhodnutí konzultoval s t mi,

kte í p ed nacisty z Francie sta ili utéct a zárove  s britskou stranou. Beneš píše:

„Téhož ve era jsem tudíž vydal ve form  dopisu tento dekret:

Pane doktore Šrámku, jmenuji Vás p edsedou vlády. Sou asn  jmenuji

leny vlády tyto ministry a státní tajemníky:

poslance Jána Be ko státním tajemníkem v min. soc. pé e,

ministra dr. Ladislava Feierabenda státním ministrem,

div. gen. Sergeje Ingra ministrem národní obrany,

vyslance Jana Masaryka ministrem zahrani ních v cí,

ministra inž. Jaromíra Ne ase státním ministrem,

poslance Františka N mce ministrem sociální pé e,

vyslance dr. Štefana Osuského státním ministrem,

editele dr. Edvarda Outratu ministrem financí,

dr. Paulíny-Tótha státním tajemníkem v min. financí,

dr. Huberta Ripku státním tajemníkem v ministerstvu zahrani ních v cí,

vyslance dr. Juraje Slávika ministrem vnitra,

div. gen. Rudolfa Viesta státním tajemníkem v ministerstvu národní obrany.

Pokra ujeme v tradicích prvé republiky, republiky Masarykovy,

a p ipravujeme republiku novou, p izp sobující se nyní událostem vále ným

a novým pom m, jež vzniknou po válce. V ím, že všichni svorn , d stojn

91  BENEŠ, Edvard. Pam ti : [kritické vydání a rekonstrukce Benešových pam tí 1938-1945]. II,
Od Mnichova k nové válce a k novému vít zství. 1. vyd. Praha : Academia, 2007. str. 362-363
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a state  vykonáváme své povinnosti. Náš hlavní úkol nyní bude organizovati

armádu a vést válku a pak dát do po ádku všechny své v ci zahrani ní:

zastupitelské ú ady, v ci uprchlické a vyst hovalecké, ú ednické atd. P jde

zejména také všude o to, upevnit a udržet v našem st edu jednotu, svornost a klid.

Všechna naše starost bude upjata p edevším k válce. Válku proti svým

utla ovatel m a nep átel m povedeme spole  se všemi svými spojenci – a

se pr hem událostí vále ných k nim p ipojí kdykoli – do všech d sledk ,

bez kompromis  a až do kone ného vít zství.“92

Dne 23. ervence 1940 se konala první sch ze exilové vlády. Beneš

edstavil hlavní cíle prozatímního státního z ízení, mezi které pat ila zejm.

íprava nové republiky, která bude navazovat na Masarykovu republiku, ale

izp sobí se pom m, které nastanou po válce. Jsou to tedy ty body, které Beneš

uvedl v dopise citovaném výše. Zárove  zd raznil, že velikost exilových orgán

má být na žádost Velké Británie co nejmenší. „ koliv Beneše p íliš

neznepokojovalo, že britské uznání de iure neobsahuje ani uznání

edmnichovských hranic eskoslovenska, ani p ijetí jeho teze o právní

kontinuit , nevzdal se. Za n kolik m síc  se tím za al zabývat znovu, a stejn

energicky jako p edtím. Novou ofenzívu zahájil naplno v prosinci 1941, když do

války vstoupila Amerika. Rozeslal všem spojeneckým vládám nótu, v níž

jednozna  prohlašoval, že eskoslovenská vláda nejen odmítá uznat platnost

jakýchkoliv zm n, které byly vnuceny eskoslovensku po zá ijové krizi roku 1938,

ale trvá i na nep etržité právní kontinuit  p edmnichovského eskoslovenska.“93

Z Británie dostal alespo  oficiální prohlášení, ve kterém Velká Británie „neuznává

jakékoli a všechny zm ny ke škod eskoslovenska, které vyplynuly z Mnichova a

jeho d sledk .“94 V britské nót  se píše: „Toto rozhodnutí zárove  znamená, že

vláda Jeho Veli enstva považuje nyní právní postavení prezidenta a vlády

eskoslovenské republiky za totožné s postavením ostatních spojeneckých hlav

stát  a vlád, nyní sídlících v této zemi, a že nap íšt  p i ú edním ozna ování

eskoslovenského státního z ízení bude používáno výrazu eskoslovenská

republika, prezident eskoslovenské republiky, vyslanectví eskoslovenské

republiky atd. Stejn  vláda Jeho Veli enstva souhlasí, aby dohody, které by

nap íšt  sjednávala s Vaší vládou, byly sjednávány jménem eskoslovenské

92  BENEŠ, Edvard. Pam ti : [kritické vydání a rekonstrukce Benešových pam tí 1938-1945]. II,
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republiky.“95 Když m l Beneš uzav enu kapitolu s Británií, obrátil své síly na

Francii a byl u ní úsp šn jší. Francie vypov la Mnichovskou dohodu

prost ednictvím korespondence mezi generálem de Gaullem a premiérem Janem

Šrámkem, uskute né p i tvrtém výro í podepsání Mnichovské dohody, 29. zá í

1942.

5.4 Orgány prozatímního státního z ízení

Základem prozatímního státního z ízení byla trojice orgán : prezident,

vláda a Státní rada. Tato trojice se pozd ji (v roce 1941) rozší ila ješt  o Nejvyšší

etní a kontrolní ú ad a v roce 1942 Právní rada. Jsou názory, že mezi orgány

prozatímního státního z ízení pat í i eskoslovenské vojenské jednotky, soustava

polních soud  nebo eskoslovenské zastupitelské ú ady.

Prvním orgánem je tedy prezident, jehož postavení bylo založeno

na uznání státy, které bojovali proti N mecku (zejm. Velkou Británií), o postavení

prezidenta jsem již psal výše. Beneš byl tedy prezidentem, kv li neplatnosti jeho

abdikace. Od ervence 1941 byl jako prezident eskoslovenska uznán Velkou

Británií a Sov tským svazem, roku 1942 Spojenými státy americkými. Vše bylo

definitivn  potvrzeno Benešovými cestami do Spojených stát  a Sov tského stavu

v roce 1943. V roce 1942 ale vypršelo sedmileté funk ní období, které zapo al

v roce 1935, kdy byl zvolen prezidentem. Vláda se rozhodla tento stav vy ešit

vydáním zvláštního ústavního dekretu, který by doplnil Ústavu z roku 1920

a umožnit prodloužení Benešova ú adu do konce války. V návrhu stálo, „že

od 18. prosince 1942, vzhledem k nemožnosti provést volbu prezidenta republiky

Národním shromážd ním pro nové období (…), vchází v platnost pátý odstavec

§ 58 Ústavní listiny, dle n hož d ív jší prezident z stává ve své funkci, pokud

nebyl zvolen prezident nový.“96 Dále bylo stanoveno, že „ eskoslovenský lid“

rozhodne o novém prezidentovi ve volb , která prob hne co nejd íve, v kterýkoli

den po p ím í mezi N meckem a eskoslovenskou, nejpozd ji však v termínu

mezi koncem t etího a šestého m síce po p ím í. Vláda se ale rozhodla tuto

situaci ešit vládním prohlášením, kterým bylo Usnesení vlády z 3. prosince 1942.

V n m se uvád lo, „že prezident Beneš se sice vzdal prezidentské funkce podle

§ 59 úst. Listiny 5. 10. 1938, avšak vláda eskoslovenská (…) nepokládá tuto

95  JECH, Karel - KAPLAN, Karel. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945: dokumenty. 2. vyd.
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rezignaci za platnou, nebo  byla protiprávn  vynucena násilím. Proto prezident

republiky dr. Eduard Beneš z stal hlavou eskoslovenského státu nep etržit

od 18. prosince 1935, i když do asn  z d vod  mezinárodn  politických svou

prezidentskou funkci vykonávat nemohl, a proto též volba nového prezidenta

Dr. Emila Háchy v etn  výkonu jeho prezidentských funkcí jest neplatná, nebo

nebylo vakace prezidentského ú adu ve smyslu § 59 úst. Listiny.“97 Vláda tedy

prohlásila, že z d vodu nemožnosti konání prezidentské nové volby prezidenta,

stane Beneš prezidentem ve svém ú ad , dokud nebude možné, aby se sešla

volební sch ze Národního shromážd ní a mohla tak být provedena volba nová.

Vláda se na tomto jednomysln  usnesla a 4. prosince 1942 toto stanovisko sd lil

edseda vlády J. Šrámek prezidentovi, eskoslovenskému lidu, Státní rad

a mezinárodní ve ejnosti. K ú adu prezidenta pat ila ješt  Kancelá  prezidenta

republiky, která ídila administrativu. V jejím ele stál Jaromír Smutný.

Vláda prozatímního ízení, jmenovaná prezidentem republiky navazovala

na SNV a to nejen po stránce funk ní, ale i personální. První složení vlády je

zmín no výše v dopise, který poslal prezident Beneš budoucímu p edsedovi

Šrámkovi. „První významná zm na ve složení vlády nastala 27. íjna 1941, a koli

ji Beneš plánoval již od konce zá í. E. Beneš d vody, které jej vedly rekonstrukci

vlády, uvedl v dopise p edsedovi J. Šrámkovi. Došlo podle n j ke stabilizaci

mezinárodního postavení eskoslovenského prozatímního státního z ízení poté,

co bylo uznáno ze strany Velké Británie, SSSR, USA, íny a dalších spojenc . (…)

Beneš též zmínil nutnost zahájit p ípravy na hospodá skou rekonstrukci a na další

povále né úkoly. Z toho vyplývá nové úkoly a nové složení vlády.“98 Proto došlo

ke vzniku nových ministerstev a zárove  i k personálním zm nám v obsazení

vlády. Zárove  s tím byl J. Be ko pov en, krom  jeho ministerských povinností,

vedením Nejvyššího ú etního ú adu a kontrolního ú adu. Asi nejvýznamn jším

novým ministerstvem bylo ministerstvo hospodá ské rekonstrukce v ele

s J. Ne asem. Podle Beneše bylo nejd ležit jší pro budoucí ekonomickou obnovu

osvobozeného eskoslovenska. Bylo z ízeno už dekretem prezidenta republiky

. 2 Ú edního v stníku sl. z 13. listopadu 1941, ale definitivní podoba jeho

kompetencí byla stanovena až vládním na ízením z 26. ervna 1942. Další zm na

vlády byla z politických d vod . Beneš v hlavní kritik Š. Osuský opustil vládu.

Ten se ale nedostal do konfliktu pouze s Benešem, ale i s ostatními leny vlády

97  Tamtéž, str. 32
98  Tamtéž, str. 36
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nebo Státní radou, protože bez omluv nechodil na zasedání. Dne 14. listopadu

byla provedena poslední velká zm na exilového kabinetu. Oficiáln  šlo

o rozší ení vlády o další ministerstva, ale problémem byly spory o financování

zahrani ního odboje. Stalo se, že 12. listopadu 1942 podal p edseda Šrámek

a 11 len  jeho kabinetu demisi. „Vláda ídila výkon exekutivní innosti

prozatímního státního z ízení a formou jejich právních p edpis  byla i v exilu

na ízení vlády. Vláda konala pravidelné sch ze ministerské rady, z kterých byl

po izován stenografický a strojopisný zápis a na záv r jednání vlády byla

zaznamenána též krátká usnesení nazývaná výsledky ministerské rady.

Administrativní zajišt ní chodu vlády v etn  zápis  z jednání m lo na starosti

edsednictvo ministerské rady organizované podle p edmnichovského vzoru,

v jeho ele stál J. Zedwitz.“99

Dalším orgánem prozatímního státního z ízení byla Státní rada. Byla

ustanovena na základ  ústavního dekretu prezidenta republiky . 1 Úst edního

stníku z 21. ervence 1940, o Státní rad . Stala se poradním sborem, jak to

cht la Foreign Office Velké Británie (Britské ministerstvo zahrani í), a stanovila

to v jednáních o uznání prozatímního státního z ízení. Byla poradním

a kontrolním orgánem v otázkách, které p edložil prezident nebo vláda. Zárove

to byl jmenovaný, nevolený orgán, který nem že být srovnáván s plnohodnotným

parlamentem, protože v emigraci nebylo ádné fungování politických stran

a nebyla tu kontrola ve ejného mín ní, proto to byl alespo  jakýsi „symbol

ádného parlamentního života, který organizoval a disciplinoval naše politické

pracovníky a vojáky, dal celému našemu hnutí po ádek, vážnost a soudržnost

a p edevším demokratický ráz.“100 První zm nu organizace Státní rady p inesl

ústavní dekret prezidenta republiky . 3 Ú edního v stníku z 24. listopadu 1941.

Zm na spo ívala v rozší ení p vodního po tu 40 len  na 50 a také v tom,

že vedení se od té doby skládalo z p edsedy Rady a p ti lenného p edsednictva.

Provedla se vým na lidí a umožnil se vstup komunist  do Rady. Nejv tší

a nejvýznamn jší zm nou bylo schválení ústavního dekretu prezidenta republiky

z 27. íjna 1942, kterým se m nily první dva ústavní dekrety o Státní rad . Ú elem

novelizace byla demokratizace instituce, která v exilu nahrazuje Parlament.

„Ústavní dekret rozší il pravomoci Státní rady p i volb  p edsednictva, p iznáním

práva interpelací a p edkládáním osnov dekret  prezidenta republiky Státní rad

99  Tamtéž, str. 42
100  Tamtéž, str. 48



48

k vyjád ení. Dekret stanovil právo Státní rady zvolit si svého p edsedu a p t

místop edsed  a ur it jejich po adí. Právo p edsedy a len  Státní rady zvát leny

vlády na sch ze rady k poskytnutí odpov dí na interpelace bylo omezeno

na dotazy, které se týkaly všeobecné politiky a všech v cí o kterých pojednávají

poradní zprávy, jež Státní rada podává. Nejvýznamn jší zm nou však bylo

stanovení povinnosti prezidenta, pop ípad  vlády vyžádat si od Státní rady

poradní zprávu k osnovám všech p ipravovaných dekret . Pokud se státní rada

ve stanovené lh  k p edložené osnov  nevyjád ila, m lo se za to,

že s p edloženým návrhem souhlasí.“101 Proces p ijímání dekret  se tak rozší il

na orgán, který suploval Parlament, takže by se dal považovat dekret, který tento

proces umožnil, za poslední, skute ný „Beneš v dekret“. „Vedle prezidenta

republiky a vlády republiky se na dekretech podílela Státní rada, která

reprezentovala r zné politické skupiny zahrani ního odboje, a odbornou stránku

zabezpe ovala Právní rada, v níž významn  p sobili i p íslušníci n mecké

menšiny. Z hlediska národnostního se tak na tvorb  dekret  podíleli eši, Slováci,

mci, Židé i Rusíni.“102

Podoba dalšího orgánu prozatímního státního z ízení, Právní rady,

vycházel z konceptu „Právní pot eby našeho státu státního z ízení v zahrani í“,

který vypracoval E. Táborský. Byly zde stanoveny t i okruhy: vlastní normativní

innost, nedostatek správní justice a p íprava právního materiálu pro mírová

jednání a pro právní p echod z války do míru. „I Právní rada p sobila již za první

republiky. Byla z ízena interním opat ením vlády p i ministerském p edsednictvu.

Skládala se tehdy z osmi odborník  jmenovaných ministerským p edsedou a jejím

hlavním úkolem bylo p edkládat vlád  návrhy k obecnému zvýšení právní jistoty.

Exilová Právní rada m la p edstavovat orgán obdobný Nejvyššímu správnímu

soudu a její posudky ovliv ovaly odbornou stránku normotvorby londýnské

vlády,…“103 „Úkolem právní rady m lo být podávání dobrých zdání, která

by vedla ke sjednocování rozhodování orgán  exilového státního z ízení

a k posilování jejich odpov dnosti za v cnou správnost rozhodnutí ve vztahu

k eskoslovenským ob an m. Za d ležité považoval Táborský i fakt, že vytvo ení

takovéhoto by  poradního orgánu by zna nou m rou utvrdilo pov st

eskoslovenska jako právního a demokratického státu v o ích anglosaské

101  Tamtéž, str. 51
102  PAVLÍ EK, Václav. O eské státnosti: úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát. 1. vyd.

Praha: Karolinum, 2009. str. 99
103  JECH, Karel - KAPLAN, Karel. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945: dokumenty. 2. vyd.

Praha: ÚSD AV R, 2002. str. 17-18
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ve ejnosti, která si podle n j potrp la na zajišt ní ob anských práv ve smyslu

doktríny Rule of Law.“104 „Právní rada byla vytvo ena usnesením vlády

a rozhodnutím prezidenta republiky 4. února 1942. (…) Za její leny jmenoval

prezident republiky A. Procházku, P. Drtinu, V. Clementise, A. Druckera

a E. Schwelba.“105

Nejvyšší ú etní a kontrolní ú ad (NÚKU) byl kontrolní orgán, který

navazoval na p sobnost Nejvyššího ú etního a kontrolního ú adu, který byl

ustanoven na základ  z. . 175/1919 Sb. z. a n. o z ízení a p sobnosti Nejvyššího

etního a kontrolního ú adu. NÚKU kontroloval finan ní hospoda ení orgán

prozatímního státního z ízení a podnik  z ízených s eskoslovenskou ú astí

na britském území (nap . Omnipol nebo asopis echoslovák). Ú ad m l být

ízen už na podzim roku 1940, ale innost byla zahájena ž v listopadu 1941.

5.5 Vznik dekret  prezidenta republiky

Vývoj dekretální pravomoci velmi úzce souvisí se vznikem prozatímního

státního z ízení, zejm. s obdobím londýnské emigrace v letech 1940-1945.

„Prozatímní státní z ízení totiž muselo v podmínkách války a emigrace na britské

dy najít zp sob, jak se vyrovnat s problematikou tvorby právních p edpis

v exilu. Z mnoha d vod  bylo jasné, že v podmínkách emigrace a druhé sv tové

války nebude možné svolat Národní shromážd ní a bez parlamentu bylo v oblasti

legislativy velmi komplikované naplnit deklarované úsilí o maximální možné

využití Ústavy z roku 1920 a p edmnichovského právního ádu. Nebylo totiž

možné použít p íslušná ustanovení ústavy o Stálém výboru a žádné další možnosti

tvorby právních norem v mimo ádných situacích již eskoslovenská ústavní

úprava nenabízela. Prozatímní státní z ízení se s nemožností ádn  p ijímat

zákony i m nit ústavu muselo s respektem k základním princip m parlamentní

demokracie vyrovnat.“106

eskoslovensko a jeho právní ád bylo v d sledku historických

a politických událostí ve stavu ústavn  právní nouze, který nebyl ústavou

edpokládán. „Jako mezinárodn  uznaní eskoslovenská vláda a dr. Beneš jako

mezinárodn  uznaný prezident republiky uskute ovali ízení státních záležitostí

104  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 54

105  MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
Praha: Linde, 2004. str. 508
KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 61



50

mi právními prost edky, které v dob  ústavní nouze, v níž se eskoslovenský stát

a jeho orgány p sobily, mohl mít k dispozici.“107 eskoslovenské prozatímní

státní z ízení však nebylo jediné, které se s podobnou problematikou potýkalo.

eba exilové politické reprezentace Lucemburska nebo Belgie. Lucemburská

vévodkyn  Charlotta žila v emigraci v Kanad , kde za spolupodpisu odpov dných

ministr  vydávala dekrety. Belgie zase m la problém v tom, že její vláda sice do

exilu odešla, ale král Leopold z stal v okupované Belgii. Velká Británie tuto vládu

uznala a ta na základ  zvláštního zákona (vydaného 2. února 1940) vydávala

dekrety, na kterých mj. uvád la, že „král je neschopen vlády a že vydává tyto

edpisy vzhledem k mimo ádným pom m a vzhledem k tomu, že se nemohlo

sejít zákonodárné shromážd ní.“108 K problematice tvorby právních norem

a postavení exilových vlád na p  Velké Británie se britské ministerstvo

zahrani í vyjád ilo, že „politikou vlády Jeho Veli enstva je nakládat se

spojeneckými vládami vytvo enými v této zemi jak s pln  kompetentními a

suverénními vládami

a v zájmu ochrany aktiv t chto vlád v zahrani í p ed nep ítelem není vhodné

v žádném p ípad  zpochyb ovat ústavní autoritu t chto spojeneckých vlád

vydávat takovéto dekrety nebo dekrety-zákony. Vláda Jeho Veli enstva podle toho

také obecn  uznává takovéto dekrety jako jakékoli jiné zákonodárství sp átelených

stát  v ase míru, pokud se tyto dekrety nedostávají do konfliktu

se zákonodárstvím Velké Británie.“109 Málokdy se zmi uje, že Velká Británie,

která b hem 2. sv tové války poskytla azyl n kolika exilovým vládám, musela

z t chto d vod  m nit svoje zákony, aby zajistila nap . pobyt cizích armád na

svém území nebo jenom pracovní innost exilových vlád.

Odlišnou situaci m ly polské exilové orgány. Na rozdíl od t ch

eskoslovenských m ly oporu v polské ústav , ale i lepší politické postavení

vzhledem ke Francii nebo Velké Británii. Pro polské exilové z ízení jsou klí ové

lánky 12 a 13 polské ústavy. Ty „totiž umož ovaly v mimo ádných situacích

prezidentu polské republiky „ozna ovati nástupce prezidenta republiky na dobu

války“, dle svého uvážení i p edsedu vlády a na jeho návrh jednotlivé ministry.

Doba ú adování prezidenta polské republiky se v p ípad  války prodlužovala až

„do uplynutí t í m síc  po uzav ení míru. Poláci se tak mohli v dob  ohrožení

107  PAVLÍ EK, Václav. O eské státnosti: úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2009. str. 99

108  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 63

109  Tamtéž, str. 63



51

státu, které nastalo za druhé sv tové války, dovolat ústavy.“110 Polsko bylo na

ípadný vále ný stav legislativn  lépe vybaveno. Polský prezident mohl vydávat

dekrety v n kolika oblastech (organizace vlády, organizace branné moci a státní

správa, v dob , kdy byl rozpušt n Sejm, m l možnost i v ostatních oblastech

zákonodárství, krom  ústavních zm n nebo ukládání daní. Dekretální pravomoc

byla ješt  posílena za vále ného stavu. V dob  vále ného stavu „m l prezident

pravomoc vydávati bez souhlasu zákonodárných komor dekrety v oboru státního

zákonodárství, s výjimkou zm ny ústavy. Také prezident polské republiky vydával

v exilu dekrety k návrhu ministerské rady. Vlád  pak byly mimo ádné pravomoci

sv eny v zákon  o výjime ném stavu.“111 Polský exilový systém se skládal

ze t í orgán : prezidenta, vlády a Národní rady Republiky Polské. Národní rada

plnila funkci poradního orgánu prezidenta a vlády a to na základ  dekretu ze dne

9. prosince 1939 „o powolaniu Rady Narodowej“. Tím, že m l polský exil oporu

v ústav , m l samoz ejm  i siln jší postavení u vlády Velké Británie, která asto

srovnávala eskoslovenské a polské exilové z ízení. Sama polská exilová

reprezentace si tohoto byla v doma a stav la proto sv j právní status nad ten

eskoslovenský a m la tak výhrady k plnému diplomatickému uznání

eskoslovenského exilu Velkou Británií. V podstat  a hlavn  paradoxn , bylo

výhodou polské ústavy to, že obsahovala prvky z autoritativního režimu. Oproti

tomu byla Ústava SR z roku 1920 liberáln -demokratická.

I p es dlouhotrvající diplomatické špi kování, mezi Polskem

a eskoslovenskem, byla struktura polských exilových orgán  a samotné

vydávání dekret  hlavním vzorem pro prozatímní státní z ízení prezidenta Beneše.

„Benešovo postavení bylo jist  siln jší než postavení Raczkiewicze a navíc

v eskoslovenském exilu nikdy nedošlo k takovým politickým konflikt m mezi

prezidentem a vládou. Na druhé stran  Polské Národní rad  byly na rozdíl

od Státní rady p iznány od samého po átku pravomoci v oblastech schvalování

státního rozpo tu a p i projednávání osnov prezidentských dekret , polský exilový

parlament byl také na rozdíl od eskoslovenského organizován na stranickém

základ  apod.“112 Protože postavení Národní rady bylo významné práv  kv li

tomu, že tam byly zastoupeny jednotlivé polské strany, požadovali n kte í

edstavitelé eskoslovenského exilu, aby tomu bylo i v p ípad eskoslovenské

Státní rady. Rozd lení mandát  by m lo odpovídat p edmnichovskému

110 Tamtéž, str. 64
111  Tamtéž, str. 65
112  Tamtéž, str. 66
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Národnímu shromážd ní. Od tohoto plánu se však muselo upustit, protože do

emigrace neodešlo nebo se nedostalo dostate né množství senátor  nebo

poslanc . Navíc zastoupení n kterých p edmnichovských stran by bylo

nedostate né nebo by nebyly zastoupeny v bec, a proto by pak Státní rada nebyla

tak reprezentativní jako t eba polská Národní rada.

Možností jak by m la vypadat zákonodárná exilová innost, bylo hned

kolik. „Zamítnut však byl i návrh, aby Státní rad  byl sv en alespo  ur itý

podíl na exilové zákonodárné innosti. Neusp ly ani úvahy, pozd ji preferované

nap . E. Schwelbem, aby normotvorná innost byla sv ena jen vlád  podle

zmocn ní obsaženého v zákon . 131/1936 Sb. z. a n., o obran  státu. Definitivní

rozhodnutí o podob  exilové normotvorby padlo v pr hu zá í 1940.“113

Rozhodnutí exilové vlády m lo jednozna nou podobu, a to že zákonodárnou moc

tvo í prezident republiky v sou innosti s vládou, ve form  dekret  prezidenta

republiky. „P edstava o mimo ádných pravomocech prezidenta republiky

v období ústavní nouze, války a povále ného období nebyla cizí ani

T. G. Masarykovi, jehož názory byl E. Beneš trvale ovliv ován. Pro myšlenku, aby

prezident republiky vydával dekrety, sv ila i koncepce vyjád ená v d vodové

zpráv  k ústavní listin  z roku 1920, podle níž podpis prezidenta republiky má

význam aktu promulga ního. Na rozdíl od ostatních podpis  pod zákonem nemá

jeho podpis jen význam formální. Dovozovalo se, že p i nemožnosti svolat

Národní shromážd ní z stal prezident republiky jediným orgánem podílejícím se

na zákonodárném procesu. Na n j p ešly i ostatní úkony vyplývající ze

zákonodárného procesu.“114 Tato forma vycházela p edevším z polského modelu

exilového státního z ízení, ale i ze zkušeností ostatních exilových reprezentací (již

výše zmi ované Lucembursko nebo Belgie). „V t chto právních normách byla

obsažena obdobná opat ení, která uplat ovaly i ostatní státy protinacistické

koalice.“115 Zajímavé je, že inspiraci v dekretální pravomoci, lze spat ovat v již

íve zmi ovaném ústavním zákon . 330/1938 Sb. z. a n., o zmocn ních ke

zm nám ústavní listiny a ústavních zákon  republiky esko-Slovenské

a o mimo ádné moci na izovací z 15. prosince 1938. „V d sledku úzkostlivého

vyhýbání se všemu, co p ipomínalo pomnichovské esko-Slovensko a v d sledku

aplikace teorie právní kontinuity p edmnichovské SR a neplatnosti Mnichovské

113  Tamtéž, str. 67
114  JECH, Karel - KAPLAN, Karel. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945: dokumenty. 2. vyd.
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115  PAVLÍ EK, Václav. O eské státnosti: úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát. 1. vyd.
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dohody a všech z ní vyplývajících následk , však nebylo politicky ani právn

možné se na tento ústavní zákon p ímo odvolat.“116

Dalším problémem bylo, že tento zákon byl p ijat za jiným ú elem, než by

byla normotvorba v období vále ného stavu apod. Zákon byl reakcí na události

po Mnichov  a o jeho ú elu nejlépe mluví d vodová zpráva: „Historické události,

jež dolehly na náš stát, vyžadují i p ebudování eskoslovenského právního ádu

v mí e netušené, po ínajíc samou ústavou až právních norem, upravujících otázky

nejspeciáln jší. Ústavním zákonem o autonomii Slovenské krajiny a úpravou

ústavních pom  Podkarpatské Rusi je sice narýsována již zhruba ústavní

struktura našeho státu, bude však pot ebí p izp sobiti samu ústavní listinu

uvozenou zákonem ze dne 29. února 1920 zm ným pom m. Dále bude pot ebí

promítnouti zm né pom ry ústavní, politické, národnostní i hospodá ské

do celého právního ádu a p ihlédnouti všude ke zm nám, jež p ináší zmenšený

rozsah státu. Tuto obrovskou práci legislativní nelze zvládnouti normálními

prost edky zvlášt  v dnešní dob , vyzna ující se tak p ekotnými zm nami

v politické a hospodá ské organisaci Evropy.“117 Zákon tedy byl ur en

na uspo ádávání mimo ádných pom , které vznikly po autonomii Slovenska.

Ovšem zvolený zp sob tvorby právních norem ve form  dekret  byl jist

inspirující. Použil se alespo  obdobný zp sob vydávání dekret . Prezident mohl

vydávat ústavní dekrety nebo dekrety k návrhu vlády. Nutný k tomu byl

spolupodpis p edsedy vlády a podpis ministra, který byl odpov dný za provedení

íslušného dekretu. „Po celou dobu, vydávání dekretální normotvorby úzce

souvisely tyto akty s mezinárodním postavením eskoslovenska jako lena

protinacistické koalice. Vále ná i povále ná opat ení byla uskute ována i po

konzultaci s ostatními státy této koalice. Nov  vytvá ené normy mezinárodního

práva tyto hodnoty vyjad ovaly a s ohledem na protinacistický postoj

eskoslovenska získávalo eskoslovensko mezinárodní uznání..“118

Veškerá snaha o zakotvení tvorby právních norem v exilu se promítla

do ústavního dekretu prezidenta republiky z 15. íjna 1940 . 2. Ú edního v stníku

eskoslovenského, o prozatímním výkonu moci zákonodárné. „Ozna ení

„ústavní“ znamenalo, že v dekretu byla upravena otázka, která m nila nebo

116  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 67

117  Vládní návrh zákona o zm  ústavy republiky eskoslovenské o mimo ádné moci na izovací.
on-line text na http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1431_00.htm

118  PAVLÍ EK, Václav. O eské státnosti: úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2009. str. 99

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1431_00.htm
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dopl ovala ustanovení Ústavy a musela by jinak, za normálních okolností, být

ešena ústavním zákonem ve smyslu par. 33 ústavní listiny z roku 1920. Krom

toho vydával prezident i „b žné“ dekrety, které se však vn jší formou od ústavních

nelišily. ešily mén  závažné otázky a rozdíl mezi ústavními dekrety a dekrety

odpovídal p ibližn  rozlišení ústavních zákon  a b žných zákon  Národního

shromážd ní. Jistou zajímavostí je, že p vodn  schválila vláda a prezident

podepsal první dva dekrety bez ozna ení, že se jedná o dekrety ústavní. Stejn  tak

s pouhým ozna ením za „dekrety prezidenta republiky“ vyšly ve slavnostním ísle

exilového týdeníku echoslovák, které bylo v nováno oslavám vzniku

samostatného eskoslovenského státu.“119 Až po m síci, 18. listopadu 1940,

upozornil na tuto skute nost A. Procházka a navrhnul rozlišit i tyto dva dekrety

podle toho jak jsou rozlišeny v ústavním dekretu . 2. Vláda tento návrh

odsouhlasila 22. listopadu 1940 a žádala vydání prvního V stníku, aby zde tyto

dekrety mohly být uve ejn ny jako ústavní. „I tato událost dokumentuje

mimo ádnou situaci eskoslovenského exilu a velkou míru improvizace

v po átcích ú adování prozatímního státního z ízení.“120

vodová zpráva ústavního dekretu prezidenta republiky . 2

z 15. íjna 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné uvád la, že dekrety

prezidenta republiky mají v dob  prozatímního státního z ízení v Londýn  rovnost

se zákony. Prvním bodem bylo, že prezident po uznání prozatímní eskoslovenské

vlády vyhlásil „právní kontinuitu eskoslovenského prozatímního státního z ízení

s p edmnichovským eskoslovenskem. Sou ástí této kontinuity je prezident a jím

jmenovaná vláda. „Z toho pak vyplývala platnost p edmnichovské eskoslovenské

ústavy, jež byla logickým p edpokladem i d sledkem výše zmín né právní

kontinuity, kterou hodlalo prozatímní státní z ízení, co nejskrupulózn ji

uplat ovat.“121 Dalším bodem bylo dodate né schválení dekret  po návratu do

republiky, pomocí tzv. ústavní ratifikace. Byla zde i uvedena myšlenka,

že prezident by m l vydávat dekrety co možná nejmén  a pouze v mimo ádných

ípadech, a zárove  by p i tom m l dbát na to, aby tyto dekrety byly v co nejv tší

mí e podle práva p ed Mnichovem. Dále se v této d vodové zpráv  psalo, že:

„bylo v exilu nutné ešit zákonodárnou innost vydáváním prezidentských dekret ,

nebo  se jednalo o nalezení východiska z problému v rámci platného sl. ádu

119  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 68

120  Tamtéž, str. 69
121  Tamtéž, str. 70
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ne ešitelného a zárove  o d sledek faktu, že státní z ízení je ústavn

imobilizováno všude tam, kde naše ústavní listina po ítá s ú astí Národního

shromážd ní na výkonu ústavního života.“122 Vydávání dekret  prezidenta

republiky je prý ešení politické a dokonce i revolu ní., protože se ústava m ní

zp sobem, který v ní není uveden. Je ovšem naprosto v po ádku to,

že zákonodárná innost je sv ena t m orgán m, které jí konaly i podle Ústavy

z roku 1920. Beneš tak pot eboval ve všech významn jších rozhodnutích souhlas

zejm. vlády. Toho se využilo p i vyhlašování vále ného stavu s N meckem

nebo Ma arskem.

Beneš sám ozna il záležitosti kolem ústavního dekretu o prozatímní moci

zákonodárné jako „metajuristické“. Podle n j bylo d ležité vytvo it revolu -

právní teorii, která by p kla právo vydávat dekrety uznanému v dci

eskoslovenského exilu. Domníval se, že zákonodárná innosti v zahrani í bude

mít jen nepatrný rozsah. Cht l a doporu oval, „aby se zákonodárná innost

v emigraci co nejvíce omezila z úcty k zákon m op eným o ádný souhlas lidového

zastupitelstva a k subjektivním práv m takovými zákony zaru enými.“123 Postoj

Beneše k dekret m prezidenta republiky charakterizoval on sám: „Bude to prost

po ádková úprava našeho zahrani ního hnutí, na jejíž autorizaci pouhé slovní

užití našeho domácího ústavního a právního ádu nesta í. Naproti tomu

se domnívám, že principy našeho konstitu ního práva a duch naší ústavy mohou

i tento v podstat  revolu ní problém skoro cele pomoci vy ešit, nebo nám jeho

ešení jasn  nazna it. Jedním z hlavních princip  našeho ústavního práva je

rozd lení mocí: zákonodárné, výkonné a soudní. Podle naší ústavy jsou

zákonodárnými initeli naše ob  sn movny a prezident republiky. Vláda m že míti

a zpravidla má iniciativu p i p edkládání návrhu zákona, a vláda kontrasignuje

zákon, aby kryla politickou odpov dnost prezidentovu. Vzhledem k tomu, že ve své

zahrani ní akci nem žeme míti plnoprávného sn mu, myslím, že bude odpovídati

duchu ústavy, když dekrety, upravující zákony, nebo normující otázky a v ci,

k nimž by doma zákon  bylo t eba, budou vydány prezidentem republiky, k návrhu

vlády – jako initele iniciativního a s kontrasignací p edsedy vlády

nebo p íslušného ministra resortního – jako initele ústavn  zodpov dného.“124

Osnova ústavního dekretu . 2 byla p ipravena za pouhých 10 dní.

Jaroslav Stránský 30. zá í 1940 p ipravil nejprve stru ný návrh dekretu a p ipojil

122  Tamtéž, str. 70
123  Tamtéž, str. 71
124  Tamtéž, str. 71-72
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k n mu obsáhlý komentá  pojednávající o legislativních kompetencích v zatímním

ízení. Po spolupráci s kolegou Procházkou byla podoba dekretu rozší ena

a 11. íjna 1940 byla projednána vládou, s tím, že osnova dekretu v etn

vodové zprávy byly odeslány ministr m, na výslovnou žádost prezidenta

Beneše, jen 3 dny p ed projednáváním. Š. Osuský, který byl vždy v opozici proti

Benešovi, zmínil, že Beneš interpretuje uznání britské vlády ve sv j prosp ch.

Nicmén  byla d vodová zpráva dekretu a i samotný dekret vládou jednomysln

ijaty. Dne 15. íjna 1940 byl dekret podepsán prezidentem a p edsedou vlády

a tímto dnem i nabyl ú innosti.

Na základ  tohoto dekretu tedy mohly být vydávány dekrety, které pak

byly v budoucnu skute  vydávány. Nicmén  tu stále byl dekret z 21. ervence

1940. „Jediným problémem bylo p ijetí ústavního dekretu . 1 Ú edního v stníku

sl. o Státní rad , nebo  zde z mezinárodn politických d vod  byla vytvo ena

fikce, že dekret byl vydán skute  již k 21. ervenci 1940, tedy k datu britského

uznání prozatímní vlády.“125 Jde tedy o to, že dekret m l jakoby zp tnou platnost.

Tím vznikla známá právní fikce, která nemá v eskoslovenském nebo eském

právním ádu obdoby.

„Rudolf Ku era íká, že dekret . 2/40, jímž dr. Beneš  sám sebe ustanovil

prezidentem, p edstavuje absolutn  protiústavní krok. (…) Je to velmi závažný

dekret, na který navazují všechny ostatní a jsou jím vlastn  pokryty… Vytvo ení

takových norem, jako jsou Benešovy dekrety, dodává Manfréd Gratzl: spo ívá

na jednozna  protiústavním zmocn ní prezidenta sebou samým a na práv  tak

protiústavním pokusu dodate  prop it t mto akt m (…) zdání vzniku, který je

založen na státním právu.“126

5.6 ední v stník eskoslovenský

Navazoval na Sbírku zákon  a na ízení, která sloužila k uve ej ování

norem po vzniku eskoslovenska. V stník tedy sloužil v pozatímním státním

ízení k publikaci zejména dekret  prezidenta republiky, ale i na ízení vlády,

mezinárodních smluv uzav ených exilovou vládou a diplomatických dokument .

Nejd íve vycházel na základ  vyhlášky vlády z 16. srpna 1940 a m l ozna ení

„ú ední list vlády“. Finální podobu stanovuje dekret prezidenta republiky

. 4 Ú edního v stníku z 26. íjna 1940, jímž se upravuje ve ejné vyhlášení nov

125  Tamtéž, str. 74
126  MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety pro  vznikaly a co jsou. 1. vyd. Praha: Libri, 2002.

str. 21
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vydávaných právních ustanovení eskoslovenské vlády. V stník se m l vydávat až

„do obnovení pravidelného ústavního života SR.“ V d vodové zpráv

se uvád lo, že toto ešení je dostate né. P ímým p edch dcem Ú edního v stníku

sl. byl Ú ední v stník, vydávaný od ledna roku 1940 SNV v Pa íži. Tento

stník však obsahoval pouze mezinárodní smlouvy mezi Francii

a eskoslovenskem, a na ízení zejm. Správy vojenské. Stejn  jako celé prozatímní

státní z ízení m l i Ú ední v stník eskoslovenský oporu ve zkušenostech

ostatních exilových vlád.

Normy zve ej ované v tomto v stníku se publikovaly v eském nebo

slovenském jazyce. Ú innosti dekret nabýval 30 dn  od vyhlášení, pokud samotný

dekret nestanovil n co jiného. P edpisy se ozna ovaly ísly tak, jak šly za sebou,

a na konci roku se tato íselná ada uzavírala. Formáln  byl v stník rozd len

na dv ásti. První ást se nazývala „Dekrety prezidenta republiky, státní smlouvy,

na ízení a vyhlášky vlády“. Druhá ást pak „Dokumenty a oznámení“. „Práv

v této druhé ásti byla otiskována nap íklad jmenování a zprošt ní ministr , len

Státní rady, dokumenty k mezinárodnímu uznání vlády, jmenování vyslanc

a dalších diplomatických zástupc eskoslovenských u cizích vlád a p ijetí cizích

diplomat  u eskoslovenské exilové vlády a n která vládní usnesení. Redakce

edního v stníku sl. náležela P edsednictvu ministerské rady, které p i jeho

publikaci v praxi spolupracovalo zejména s Kancelá í prezidenta republiky

a jednotlivými ministerstvy, kterým nejprve rozesílalo tzv. kartá ový otisk a teprve

po oprav  jejich eventuálních p ipomínek šel hotový text Ú edního v stníku

do tiskárny.“127

5.7 íprava a p ijímání dekret  prezidenta republiky

Proces se b hem války postupn  m nil a vyvíjel. Zvyšovala se odbornost

a politická nebo právní odpov dnost. Hlavní roli v p ijímacím procesu m la vláda

a p ípravy jednotlivých dekret  m la na starosti p íslušná ministerstva. Zvláštní

postavení v procesu p ijímání m la Kancelá  prezidenta republiky. Podle sm rnice

edsednictva vlády z 28. kv tna 1945 procházely návrhy jednotlivých osnov

tzv. p ipomínkovým ízením. „Podle ní ministerstvo, které návrh dekretu

vypracovalo, jej také rozeslalo všem ostatním úst edním ú ad m prozatímního

státního z ízení, tj. Kancelá i prezidenta republiky, P edsednictvu ministerské

127  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 75-76
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rady, ministerstv m a ú ad m státních tajemník . K vypracování p ipomínek m la

být stanovena „p im ená lh ta“, a to podle „naléhavosti normy“ a podle

obsáhlosti studia“, nem la však být kratší než 14 dní. P ípadné p ipomínky m ly

být zaslány nejen navrhovateli a P edsednictvu ministerské rady, ale i ostatním

ministerstv m, aby se tak lenové vlády mohli p ipravit na diskuzi ve vlád .

Též kone né zn ní osnovy dekretu, která m la být p edložena vlád , m la být

zaslána s dostate ným asovým p edstihem P edsednictvu ministerské rady, aby

byla „v as a náležit “ rozeslána len m vlády. Poté, co byla p íslušná osnova

schválena vládou, byl její istopis p ipojen k zápisu ze zasedání vlády a zárove

jej p edseda vlády zaslal k podpisu prezidentu republiky.“128 Od února 1944

se Beneš pravideln  scházel s jednotlivými ministry a projednával s nimi p edlohy

dekret . inil tak kv li citlivosti otázek, které dekrety ešily nebo obsahovaly.

Pro p ijímání ústavních dekret  prezidenta republiky žádná zvláštní pravidla

neplatila.

Od 27. íjna 1942 se na procesu p ijímání dekret  podílí i Státní rada.

V d sledku toho se ukázalo, že je t eba upravit procesní postup mezi vládou

a Státní radou. Vláda nap . p edkládala návrhy Státní rad  a požadovala

vypracování poradní zprávy do sedmi dn  od p edložení. Vše bylo upraveno

novelou jednacího ádu Státní rady, kterou schválil prezident 11. února 1943.

„Osnova dekretu p edložená vládou k podání poradní zprávy byla podle

jednacího ádu na plenárním zasedání p ikázána v cn  p íslušnému výboru nebo

výbor m Státní rady a zárove  byla stanovena lh ta k projednání. Výbor poté

zvolil pro danou osnovu zpravodaje, v p ípad  návrhu státního rozpo tu

tzv. generálního zpravodaje. Projednání osnovy ve výboru bylo zahájeno

výkladem zpravodaje a výbor se mohl usnést, že k projednání p izve p íslušného

lena vlády i odborníka na danou problematiku jako znalce. Poté byla osnova

spolu s vyjád ením výboru a s návrhem usnesení znovu za azena na po ad jednání

pléna Státní rady. O návrhu poradní zprávy Státní rady ohledn  p íslušného

dekretu pak mohla prob hnout zvláštní a obecná rozprava. K p ijetí poradní

zprávy bylo nutné dosáhnout prosté v tšiny p ítomných len  za p ítomnosti

alespo  poloviny len  Státní rady.“129

Od února 1942 se proces doplnil o posouzení Právní rady. Neposuzovali

však jenom lenové Právní rady, ale i t eba Spolek eskoslovenských advokát

128  Tamtéž, str. 76-77
129  Tamtéž, str. 78
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v exilu. Dekrety tak dostávaly odborná hodnocení, což bylo d ležité, protože

se za aly navrhovat pom rn  zásadní dekrety pro obnovu eskoslovenska

(nap . o obnovení právního po ádku nebo retribu ní dekrety). S tím jak postupn

rostla nutnost vytvá et speciální dekrety, za aly vznikat zvláštní expertní komise.

První byla komise pro p echodná opat ení právní, která se m la zabývat otázkou

platnosti a použitelnosti eskoslovenských právních p edpis  po válce. Na starost

la hlavn  tvorbu tzv. generálních klauzulí. Tato komise se za ala vnit  m nit.

Vytvo ila si 5 regionálních skupin ( eskou, slovenskou, polskou, n meckou,

ma arskou) a 2 subkomitéty. První komitét m l na starost „zpracování

a posouzení zákon  a na ízení vydaných v dob  okupace na území historických

zemí. Druhy byl komitét „pro zpracování zákon  a na ízení slovenských. Dne

10. srpna 1943 bylo navrženo, aby se tato komise p em nila na Stálou komisi,

která se bude podílet na legislativním procesu a to jednáním mezi ministerstvy

a vedením inností na kone ném zn ní osnov právních norem, které p jdou

do ministerské rady a „jejich p sobnost se bude vztahovat na dobu bezprost edn

po válce“.

Dále byl vytvo en legislativní výbor ministr  vnitra, spravedlnosti, financí

a hospodá ské obnovy, který m l za úkol, aby se návrhy norem pro dobu po válce

ješt  zkvalit ovaly. „Legislativnímu výboru ministr  p íslušelo ízení veškerých

ipravovaných prací legislativní povahy v jednotlivých resortech a podávání

posudk  premiérovi o vhodnosti jednotlivých návrh . Návrh na p íslušný dekret

tedy nejprve putoval k p edsedovi vlády, který jej nechal posoudit legislativnímu

výboru ministr . Navrhovatel poté zapracoval p ipomínky legislativního výboru

a teprve pak p edložil návrh k p ipomínkovému ízení.“130

Podkladové materiály p ipravoval Studijní ústav ministerstva zahrani ních

cí, vedený Jaromírem Císa em. „Mezi nejvýznamn jší úkoly Studijního ústavu

ve vztahu k otázce prezidentských dekret  pat ila p íprava podkladových

materiál  k rozhodovací otázce Státního ob anství osob národnosti n mecké

a ma arské a jejich p ípadného odsunu. Studijní ústav však též zpracovával

otázky ekonomické, nap íklad ve zvláštní komisi pro plánovité hospodá ství.“131

Studijní skupina, kterou vedl od jara roku 1941 plk. J Vrzá ek, také

ipravovala materiály pro obnovu eskoslovenska. M la na starost p ípravy

obnovy státního aparátu za použití eskoslovenských vojenských jednotek

130  Tamtéž, str. 82
131  Tamtéž, str. 84
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zahrani ní armády. Pozd ji se p em nila na Štáb pro vybudování branné moci,

který se podílel i na p íprav  odsunu N mc  a Ma ar .

eskoslovenský exil spolupracoval i se spojenci v rámci

mezispojeneckých komisí. Tím bylo eskoslovenské prozatímní státní z ízení

ovlivn no zejména polskou, nizozemskou, lucemburskou a belgickou exilovou

legislativou.

5.8 Druhy dekret

Dekrety lze rozd lit podle n kolika kritérií. M žeme použít historické,

politické nebo t eba právní d lení. Nejjednodušší d lení je historické d lení podle

í etap vývoje prozatímního státního z ízení: 1940-1943, 1943-1945 a 1945-1946.

Emanuel Mandler ve své knize o Benešových dekretech, používá

odlišného d lení dekret , které je založeno na obsahu dekret  a jejich form .

První skupinou jsou „ústavní dekrety“, které se týkají Ústavy, právního ádu

a spole enských orgán . Jsou to dekrety, které nap . ustanovily Státní radu,

samotnou dekretální pravomoc, národní výbory a Prozatímní národní shromážd ní

a pak díl í zm ny v pravomocích exilových orgán . Retribu ní dekrety, jako

druhý druh, sloužily k potrestání „neslýchaných zlo in , kterých se dopustili

nacisté a jejich zrádní spoluviníci v eskoslovensku. Hlavní osu t chto norem

tvo ily velký a malý retribu ní dekret (dekret prezidenta republiky . 16/1945 Sb.,

o potrestání nacistických zlo inc , zrádc  a jejich pomaha  a o mimo ádných

lidových soudech z 19. ervence 1945, dekret prezidenta republiky

. 138/1945 Sb., o trestání n kterých provin ní proti národní cti z 27. íjna 1945).

etí skupinou byly „hospodá sky konfiska ní dekrety“ nebo jinak znárod ovací

dekrety. V d sledku jejich vydání došlo k hlubokému zásahu do soustavy

soukromého vlastnictví v eskoslovensku a byly jimi položeny základy

socialistického státu, k tomu sta ily jen 4 dekrety. „Konfiskace se zpravidla

považuje za opat ení trestn právní, jímž dochází k vyvlastn ní majetku.

edpokládá zjišt ní viny. Tato vina a trest byly vysloveny obecnou právní

normou. V pochybnostech m ly rozhodovat správní orgány. Konfiskace tedy

nastávala ex lege, nikoliv individuálním rozhodnutím. Jako opat ení tohoto druhu

nep echázelo vlastnictví zápisem do pozemkových knih (intabula ní princip).

Odchylné stanovisko zaujal Nejvyšší správní soud v nálezu Boh 1918/48.

Považoval konfiskaci podle dekretu 108/1945 Sb. za zákonný d sledek skute ností
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v dekretu uvedených. Na t chto d sledcích ex lege to nic nem nilo.“132 tvrté jsou

„všeobecn  politické dekrety“, které upravovaly jednotlivé oblasti života

spole nosti. Z p íklad  m žeme uvést nap . dekret prezidenta republiky o zrušení

meckých vysokých škol, o závodních radách a o opat eních v oboru spolkovém

nebo t eba o n kterých opat eních v oblastech filmu. Poslední, pátou skupinou,

jsou „nacionáln  perzeku ní dekrety“, Ty jsou spole ností všeobecn  považovány

za „ty Benešovy dekrety“, které jsou a byly p edm tem mnoha spor . Sloužily

k zabavení majetku N mc  a Ma ar , ale všech práv a dokonce

i eskoslovenského ob anství.

Dr. Kuklík používá jiné rozd lení, které obsahuje prvky obou výše

uvedených rozd lení. První skupinou jsou dekrety vydané mezi lety 1940-1943,

které sloužily a byly ur eny k vybudování a chodu prozatímního státního z ízení.

Jsou to dekrety o státních orgánech v exilu a ty, které upravují jejich innost.

Druhé jsou dekrety k zajišt ní obnovy eskoslovenska v poslední fázi existence

prozatímního státního z ízení. Sem m žeme za adit šestici dekret . Ústavní dekret

prezidenta republiky o do asné správ  osvobozeného území, ve kterém bylo

eno, že Ú ad pro správu osvobozeného území vykonával správu, dokud se

na území eskoslovenské republiky nep esune eskoslovenská vláda. Do té doby

byl zástupcem vlády vládní delegát. Tento dekret byl vydán na základ  smlouvy

se Sov tským svazem z 8. kv tna 1944 o správ  osvobozeného území.

Druhým a asi nejvýznamn jším dekretem této „etapy“ je ústavní dekret

prezidenta republiky . 11 Ú edního v stníku z 3. srpna 1944 (ve Sbirce uveden

jako . 30/1945 Sb.), n kdy se také ozna uje jako „první zákon“. Byl vydán jako

základ obnovy právního ádu. První hlava byla „o obecných právních normách“.

V této hlav  bylo stanoveno, že p edpisy vydané do 30. zá í 1938 se prohlašují

za eskoslovenský právní ád a p edpisy vydané po 30. zá í 1938 až do ukon ení

doby nesvobody, nejsou sou ástí eskoslovenského právního ádu, protože nebyly

vydány svobodnou v lí eskoslovenského lidu. Den ukon ení nesvobody byl

pozd ji ur en jako 4. kv ten 1945. Zárove  tu bylo stanoveno, že dekrety

podléhají dodate né ratihabici, které musela prob hnout nejpozd ji do 6 m síc

od první sch ze Národního shromážd ní. Druhá hlava se týkala individuálních

správních rozhodnutí a soudních rozsudk . Šlo o to, že pokud strana n jakého

ízení navrhla zrušení rozhodnutí, mohla být tato rozhodnutí zrušena, byla-li

132  PAVLÍ EK, Václav. O eské státnosti: úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2009. str. 102
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vydána v rámci p edpis , které byly v rozporu s Ústavou. „Ústavní dekret

prezidenta republiky o obnovení právního po ádku ve spojení s ostatními

navazujícími normami, které byly vydány na osvobozeném území Prozatímním

Národním shromážd ním, m l splnit základní úlohu – zajistit, aby

v eskoslovensku po osvobození nezavládl právní chaos a nejistota. Jak

opakovan  uvedl V. Pavlí ek, práv  tento ústavní dekret m l zajistit, aby se

v konkurenci n kolika právních ád  p sobících za druhé sv tové války na území

edmnichovského eskoslovenska prosadilo oproti nacistickému právu, právu

protektorátnímu i právu Slovenského státu demokratické právo p edmnichovské

SR modifikované dekrety prezidenta republiky a povále ným

zákonodárstvím.“133

etím významným dekretem této skupiny je ústavní dekret prezidenta

republiky . 18 Ú edního v stníku z 4. prosince 1944, o národních výborech

a Prozatímním shromážd ní. „Na jeho základ  m ly vznikat na osvobozeném

území místní, okresní a zemské národní výbory „jakožto prozatímní orgány

ve ejné správy ve všech jejích oborech“ a pod ízení vlád . Z národních výbor

pak m lo vzejít Prozatímní národní shromážd ní, jehož složení a zp sob vzniku

l stanovit zvláštní dekret.“134

tvrtý je ústavní dekret prezidenta republiky . 3 Ú edního v stníku

z 22. února 1945, o výkonu moci zákonodárné v p echodném období. Ten

zmoc oval prezidenta republiky, aby mohl na osvobozeném území pokra ovat

ve vydávání dekret . Podmínkou bylo p edchozí jmenování vlády. K vydání

dekretu v této dob  (tj. v p echodném období) už není pot eba poradní správy

Státní rady, která zanikla p echodem na osvobozené území. Ú innost tohoto

dekretu nastala jmenováním vlády, 5. dubna 1945 v Košicích.

Pátým oddílem dekret  k zajišt ní obnovy eskoslovenska v poslední fázi

existence prozatímního státního z ízení jsou dekrety s ekonomickou a finan ní

tématikou, týkající se nap . zákazu provád ní plateb, p esunu domácích a cizích

platidel, cenných papír  apod.

Poslední je dekret prezidenta republiky . 6 Úst edního v stníku

z 1. února 1945, o potrestání nacistických zlo inc  zrádc  a jejich pomaha

a o mimo ádných lidových soudech. Tento dekret Beneš váhal podepsat, cht l

s tímto dekretem po kat a vydat ho až na území SR, po shlédnutí skute ných

133  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 168

134  Tamtéž, str. 178
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domácích pom . Tento dekret „byl s ur itými zm nami nahrazen v osvobozené

republice a pouze pro eské zem  platným, stejn  nazvaným, dekretem

. 16/1945 Sb. Stanovoval pro dobu zvýšeného ohrožení republiky,

tj. od 28. kv tna 1938, p ísn jší trestní sazby pro v dekretu uvedené trestné iny

a z izoval pro jejich rozhodování mimo ádné lidové soudy. Na Slovensku

se uplatnilo na ízení Slovenské národní rady . 33 o potrestání fašistických

zlo inc , okupant , zlo inc  a kolaborant  a o z ízení lidového soudnictví.“135

etím druhem dekret  podle Kuklíka jsou dekrety prezidenta republiky

vydané na osvobozeném území v bezprost edn  povále ném období. Tyto dekrety

se týkají odsunu n meckého a ma arského obyvatelstva nebo nap . dekret

prezidenta republiky . 38/1945 Sb. z 31. ervence 1945, o p ísném potrestání

drancování. „Dále se snížil vliv prezidenta republiky na obsah dekret . Byla

rovn ž zrušena Státní rada i Právní rada. Mnohé dekrety vydávané na domácím

území byly p ipravované již v Londýn .“136 Z právního hlediska je ale d ležitý

dekret prezidenta republiky . 19/1945 Sb. o Sbírce zákon  a na ízení republiky

eskoslovenské. „Teprve tímto dekretem pozbyly platnosti nejen prvorepublikové

edpisy o vyhlašování zákon  a na ízení, ale i dekret prezidenta republiky

. 4 z 26. íjna 1940, kterým z izoval Ú ední v stník eskoslovenský. Dekret m l

celostátní platnost (byl vydán po dohod  se Slovenskou národní radou) a podle

j se ve Sbírce zákon  a na ízení vyhlašovaly zákony, respektive dekrety

prezidenta republiky, mezinárodní smlouvy, vládní na ízení a vyhlášky úst edních

ad . Velmi d ležitým i ve vztahu k teritoriální platnosti dekret  vydaných po

dohod  se SNR byl § 4 dekretu, který jako podmínku platnosti (a to platnosti

celostátní) prohlásil publikaci práv  ve Sbírce zákon  a na ízení republiky

eskoslovenské. Pokud nebylo v dekretu uvedeno n co jiného, nastala ú innost

dekretu 15 dn  od jejich vyhlášení.“137 Poslední dva druhy dekret  jsou

reprezentovány dekrety znárod ovacími a retribu ními dekrety. „N kterými

dekrety prezidenta republiky došlo k jednorázovému zásahu do majetkových práv

ur itých osob, k zániku jejich v cných, vlastnických práv a ke vzniku vlastnického

práva, tj. státu. Tyto dekrety nevytvo ily pravidla pro trvale se opakující chování

subjekt  právních vztah , ale jednorázov  zasáhly do právem vymezeného okruhu

135  MALÝ, Karel, et al. jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 3., p eprac. vyd.
Praha: Linde, 2004. str. 515

136  PAVLÍ EK, Václav. O eské státnosti: úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2009. str. 100

137  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 252
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osob. Jsou aktem vydaným formou právního p edpisu s mocí zákona. P echodem

majetkových práv, který nastal nabytím jejich ú innosti, bylo p sobení t chto

edpis  vy erpáno, konzumováno. Právní stav, vytvo ený v majetkových

pom rech dekrety, nastal ve shod  s tehdy platným právním ádem a pln  se v té

dob , tj. okamžikem nabytím ú innosti dekret , uskute nil a dovršil.“138

5.9 Ratihabice dekret  po válce

Poslední te ce za dekrety, kterou byla jejich ratihabice, p ekážela ješt

neexistence legitimního zákonodárného sboru. Tím m lo být Prozatímní národní

shromážd ní. P ípravy na dekretu, který by ho m l ustanovit, za aly koncem

ervence 1945. Beneš tla il, aby se ustanovil co možná nejd íve. Nejd ležit jším

tématem p íprav byl po et zástupc  ve shromážd ní. Slovenské strana požadovala

100 poslanc , za eské zem  se navrhovalo 200 zástupc . Po dohodách

s politickými reprezentacemi byl Benešem 25. srpna 1945 podepsán ústavní

dekret prezidenta republiky . 47/1945 Sb., o Prozatímním národním

shromážd ní, v návaznosti na dekret vydaný exilovou vládou v Londýn

ze 4. prosince 1944 o národních výborech a Prozatímním národním shromážd ní.

„Podle lánku 1 ústavního dekretu o Prozatímním shromážd ní vykonávalo

Prozatímní Národní shromážd ní zákonodárnou moc „pro celé území

eskoslovenské republiky“, a to až do doby „než se sejde Národní shromážd ní“

zvolené podle všeobecného, rovného, p ímého a tajného volebního práva a podle

zásady pom rného zastoupení. Zákonodárnou innost tak Prozatímní Národní

shromážd ní vykonávalo do 18. ervence 1946, kdy se na základ  výsledk  voleb

z 26. kv tna 1946 sešlo Ústavodárné Národní shromážd ní.“139 Prozatímní

Národní shromážd ní tvo ila jediná komora s 300 leny a m la dva základní

úkoly. Prvním bylo potvrzení mandátu E. Beneše jako prezidenta, dokud

neprob hne nová volba prezidenta. A za druhé, vykonávat p im en  pravomoci

Národního shromážd ní podle ústavních a ostatních zákon .

PNS m lo pravomoc m nit Ústavu, ale jen v nezbytn  nutných p ípadech.

Pro zasedání se p im en  použil jednací ád . 325/1920 Sb. z. a n. Volby do PNS

se konaly na základ  vládního na ízení . 48/1945 Sb., o volb  Prozatímního

Národního shromážd ní. Volilo se v echách 200 a na Slovensku 100 poslanc .

138  PAVLÍ EK, Václav. O eské státnosti: úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2009. str. 107

139  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 401
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Poprvé se Prozatímní Národní shromážd ní sešlo 28. íjna 1945, jako p edseda

byl zvolen J. David. Na formáln  druhé sch zi byl jednomysln  potvrzen

E. Beneš ve funkci prezidenta, stalo se tak základ  ústavního dekretu prezidenta

republiky . 47/1945 Sb. Beneš p ednesl projev a po n m vyzval k schválení

základních prezidentských dekret . Prozatímní Národní shromážd ní tak stálo

ed svým nejvýznamn jším úkolem. „Tzv. ratihabici, nebo jak se dobov íkalo

ústavní ratifikaci, p edpokládala již exilovou vládou p ijatá d vodová zpráva

k ústavnímu dekretu o prozatímním výkonu moci zákonodárné z 15. íjna 1940.

Ratihabice byla založena na zásad , že všechny významné zm ny, zejména

v Ústav , musí být p edloženy k vyjád ení ústavním orgán m obnoveného

eskoslovenského státu. Dodate né schválení akt  jak prozatímního státního

ízení, tak i první povále né vlády a prezidenta republiky m lo význam nejen

striktn  právní, ale i politický a morální. V této souvislosti je n kdy

zpochyb ováno provedení ratihabice práv  Prozatímním národním

shromážd ním, kterému je upírána legitimita takovýto krok provést. Oproti tomu

zastánci ratihabice provedené Prozatímním národním shromážd ním

argumentující již od roku 1945 srovnáváním postavení Prozatímního národního

shromážd ní s Revolu ním národním shromážd ním v letech 1918-1920.“140

V tehdejší politické situaci byl takto zvolený postup pochopitelný, volby

do parlamentu se nebudou moci konat do 6 m síc  od svolání Prozatímního

Národního shromážd ní a bylo nutné schválit exilové a povále né zákonodárství.

V sázce byla i reputace u mezinárodní ve ejnosti, nemén  d ležitý byl i argument

právní jistoty. Po rozmluv  mezi Benešem a britským velvyslancem Nicholsonem

vyplynulo, „že prezident by up ednost oval, aby se na n kterých zm nách

v ústav  a ve státoprávním postavení eskoslovenska dohodly politické strany

ješt  p edtím, než by vzniklo Ústavodárné národní shromážd ní, a že by tak

dostaly podobu ad hoc zákon  prodiskutovaných poté po parlamentních volbách.

(…) Nichols upozornil na to, že Benešovy úvahy byly p íliš neuspo ádané a musí

být podrobn ji promyšleny.“141 Ratihabice m la dv  roviny. Historicko-politickou,

kdy bylo d ležité odsouhlasit postup zahrani ní eskoslovenské reprezentace

hem války, v etn  povále né obnovy státu. Právní rovina spo ívala v tom, aby

se dekrety staly sou ástí eskoslovenského právního ádu. S ratihabicí souviselo

140  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 405

141  KUKLÍK, Jan - N ME EK, Jan. Osvobozené eskoslovensko o ima britské diplomacie…. 1.
vyd. Praha: Karolinum, 2010. str. 186
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i vyhlašování dekret  vydaných mimo území republiky. To upravil ústavní dekret

prezidenta republiky . 22/1945 Sb. který stanovil, že všechny dekrety, u kterých

se tak nestalo, budou republikovány ve Sbírce zákon  a na ízení.

„První návrh p íslušného ústavního zákona „o dodate ném schválení

dekret  prezidenta republiky a n kterých na ízení vlády“ p ednesl subkomisi

ústavn právního výboru prof. Z. Peška již 4. prosince 1945. Podle jeho návrhu

l být vydán jen rámcový ústavní zákon, který by umožnil Prozatímnímu

národnímu shromážd ní k návrhu vlády p ijímat zvláštní usnesení k dekretu i

ke skupin  dekret , které navrhoval schválit i naopak neschválit. Tato usnesení

la být publikována ve Sbírce zákon  a na ízení. Diskuse subkomise se zabývala

edevším lh tou 6 m síc , která byla pro provedení ratihabice dána i možností

provést v ratihabovaných dekretech eventuální korektury.“142 B hem práce

na tomto zákon  se právní diskuze zm nila na politickou. Dne 11. prosince 1945

byl návrh p epracován. Otázkou bylo, které dekrety ponechat v platnosti.

V návrhu vlády m lo být ratihabováno všech 98 dekret  prezidenta republiky

vydaných na osvobozeném území a významné ústavní dekrety prezidenta

republiky vydané v exilu, t mi byly ústavní dekrety prezidenta republiky

o obnovení právního po ádku, o národních výborech a Prozatímním národním

shromážd ním, o UNRRA a dekrety ešící vojenskou problematiku. „Naopak

ratihabice se nem la týkat ústavního dekretu o prozatímním výkonu moci

zákonodárné, který byl v d vodové zpráv  vládního návrhu ozna en v duchu

normativní teorie za „ohnisko“, respektive východisko všech londýnských

i povále ných dekret . V návrhu vlády však ústavn právní výbor a poté plénum

Prozatímního národního shromážd ní provedly n které zm ny. Zejména se týkaly

výslovného prohlášení dekret  od samého jejich po átk  za zákon a prohlášení,

že ústavním zákonem Prozatímního národního shromážd ní zárove  dodate

schvalují, a to „výslovn  a manifesta ním zp sobem“. Schválení a prohlášení za

zákon se m lo týkat i ústavního dekretu o prozatímním výkonu moci zákonodárné

samotného. Územní a asová platnost dekret  m ly z stat beze zm ny. Tuto verzi

ústavního zákona, kterým se provádí a m ní lánku 5 ústavního dekretu prezidenta

republiky o obnovení právního po ádku, schválilo Prozatímní národní

shromážd ní již 28. února 1946.“143

142  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 407

143  Tamtéž, str. 408
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Do návrhu zákona vstoupila i Kancelá  prezidenta republiky, jmenovit  její

kanclé  Smutný odeslal vlád  dopis, ve kterém žádal zm nu, aby byl ústavní

dekret prezidenta republiky . 2 Úst edního v stníku eskoslovenského,

o prozatímním výkonu moci zákonodárné, prohlášen za ústavní zákon ode dne

jeho vydání. P vodní verze to neumož ovala. Návrhu bylo vyhov no

a 28. b ezna 1946 byl p ijat ústavní zákon . 57/1946 Sb. kterým se schvalují

a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky. „Jeho lánek 1 stanovil,

že Prozatímní Národní shromážd ní schvaluje a prohlašuje za zákon ústavní

dekrety a dekrety prezidenta republiky, vydané na základ  ústavního dekretu

ze dne 15. íjna 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné, a to v etn  tohoto

dekretu. Veškeré dekrety prezidenta republiky bylo nutno považovat od jejich

po átku za zákon, a ústavní dekrety pak za zákon ústavní. Ve Sbírce zákon

a na ízení republiky eskoslovenské pak m ly být vyhlášeny všechny takto

schválené dekrety, pokud již nebyly ve Sbírce publikovány. Stalo se tak v p íloze

Sbírky z. a n. ro ník 1947 pod názvem V zahrani í vydané dekrety.“144

Ústavní zákon . 57/1946 Sb. ud lal kone nou te ku za dekretální

pravomocí prezidenta republiky v období 2. sv tové války a doby po válce.

Od tohoto okamžiku se dekrety staly pevnou sou ástí eskoslovenského právního

ádu. „Ratihabice dekret  byla p edm tem spor  a diskusí politik  i právník

zných odborností, zejména s ohledem na to, že ji uskute nilo Prozatímní národní

shromážd ní jako sbor vzniklý na základ  této dekretální normotvorby. Tyto spory

v lec em p ipomínaly polemiku o legitimit  ústavní listiny z roku 1920, jíž se

vytýkalo, že nebyla p ijata sborem vzešlým z voleb.“145

144  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 409

145  JECH, Karel - KAPLAN, Karel. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945: dokumenty. 2. vyd.
Praha: ÚSD AV R, 2002. str. 40
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6 Dekrety a sou asnost

6.1 Vztah dekret  ke vstupu eské republiky do Evropské unie

Dekrety prezidenta republiky, zejména ty, které umožnily odsun N mc

a Ma ar , vždy vyvolávaly vlny vášní a nesouhlasu. Tyto vlny vyvolávaly

tradi  národy N mecka a Rakouska. eská strana se vždy snažila vše trp liv

vysv tlovat, ale zejména Rakušané, p edhazovali argumenty, které se zakládaly

na skute nostech z kontextu a požadovaly jejich zrušení. „Tato vystoupení se

vyzna ují p ekrucováním i neznalostí historických souvislostí jejich vzniku,

stejn  jako ignorováním d sledk , které takovýto krok vyvolal.“146 Václav Havel

v roce 1992 ekl, že by se eská republika m la omluvit za ur itou nemorálnost

dekret , ale to je vše. Rozhodn  je nerušit, ani neposkytovat náhradu.

i vyjednávacím procesu o vstupu do Evropské unie se téma Benešových

dekret  n kolikrát objevilo. Hlavní iniciativa byla ze strany Rakouska, N mecko

se drželo vícemén  stranou. Rakousko tvrdilo, že dekrety nejsou v souladu

s právem Evropské unie. eská republika se odvolávala na rozhodnutí Ústavního

soudu, který dekrety n kolikrát obhájil a svými nálezy podpo il. Tehdejší komisa

Günter Verheugen situaci utnul tím, že u inil prohlášení, že dekrety nebudou

sou ástí jednání o p istoupení eské republiky do Evropské unie. U inily to

nakonec i vlády nejv tších odp rc  dekret , „vlády Rakouska a Spolkové

republiky N mecko daly n kolikrát najevo, že vstup eské republiky do Evropské

unie zrušením dekret  podmi ovat nebudou, žádají však diskuzi o spole né

minulosti. Tak to nap íklad formulovala rakouská strana a p íkladem napln ní

takovéhoto úsilí byla spole ná esko-rakouská konference, která se konala

dne 28.-29. b ezna 2001 v Diplomatické akademii ve Vídni a p i jejímž zahájení

rakouské stanovisko explicitn  vyslovila ministryn  zahrani ních v cí Benita

Ferrero-Waldnerová. Stejných ujišt ní se s odvoláním na esko-n meckou

deklaraci z roku 1997 dostalo naposledy 8. dubna 2002 i P. Teli kovi

od n meckého státního tajemníka v ministerstvu zahrani ních v cí a podobn

se již n kolikrát vyjád il (naposledy d razn  11. dubna 2002 v Praze) i komisa

EU pro rozší ení G. Verheugen. Velký význam m lo i obdobné prohlášení

ministerského p edsedy Velké Británie Blaira b hem jeho státní návšt vy Prahy

146  DEJMEK, Jind ich - KUKLÍK, Jan - N ME EK, Jan. Kauza: tzv. Benešovy dekrety.
Historické ko eny a souvislosti : (t i eské hlasy v diskusi). 1. vyd. Praha : Historický ústav AV

R, 1999. str. 39
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8. dubna 2002, které se navíc odvolávalo i na stanovisko Velké Británie

k Postupimi.“147

Nakonec byla výše uvedená prohlášení stvrzena smlouvou o p istoupení

eské republiky a devíti dalších stát  do Evropské unie. eská republika

nemusela splnit žádné speciální ústupky ohledn  Benešových dekret . „Dne

16. dubna 2003 byla v Aténách slavnostn  podepsána Smlouva o p istoupení.

Za R se slavnostního aktu zú astnili ministerský p edseda Vladimír Špidla

a prezident Václav Klaus. Dne 1. kv tna 2004 vstoupila Smlouva o p istoupení

v platnost. eská republika se stala plnoprávným lenem Evropské unie.“148

6.2 Vztah dekret  k ratifikaci Lisabonské smlouvy

Už b hem jednání o p istoupení eské republiky do Evropské unie

v roce 2002, tehdy ješt  p edseda ODS, Václav Klaus požadoval ze strany EU

záruku o tom, že v budoucnu po vstupu R do EU nebudou uplat ovány nároky

na náhradu za Benešovy dekrety. Odpov dí bylo, že EU žádné záruky vydávat

nebude a v podstat  ani nemusí, protože Benešovy dekrety považuje za legitimní

sou ást práva R s odvoláním na r zné mezinárodní studie a stanoviska vlád

z doby b hem 2. sv tové války a po ní.

To, co trápilo Václava Klause, tehdy už prezidenta R,

po 13. prosinci 2007 byl podpis Lisabonské smlouvy (Lisabonská smlouva

pozm ující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropské unie)

a zejména fakt, že se Listina základních práv Evropské unie stala sou ástí

primárního práva Evropské unie. Problematické se podle n j staly lánky

17. a 19. Listiny. Tyto lánky pojednávají o „právu na vlastnictví“ a „ochran

v p ípad  vyst hování, vyhošt ní nebo vydání“:

lánek 17

Právo na vlastnictví

(1)

Každý má právo vlastnit zákonn  nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním

a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou ve ejného

zájmu, v p ípadech a za podmínek, které stanoví zákon, a p i poskytnutí

147  KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekret ": dekrety prezidenta republiky 1940-
1945. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 13

148  Evropská unie v eské republice, Historie vstupu R do EU. Praha 30. íjna 2010. on-line text
na http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm
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spravedlivé náhrady v p im ené lh . Užívání majetku m že rovn ž být

upraveno zákonem v mí e nezbytné z hlediska obecného zájmu

(2)

Duševní vlastnictví je chrán no.

lánek 19

Ochrana v p ípad  vyst hování, vyhošt ní nebo vydání1.

(1)

Hromadné vyhošt ní je zakázáno.

(2)

Nikdo nesmí být vyst hován, vyhošt n ani vydán do státu, v n mž mu hrozí vážné

nebezpe í, že by mohl být vystaven trestu smrti, mu ení nebo jinému nelidskému

i ponižujícímu zacházení anebo trestu.“149

V roce 2009 se eským diplomat m poda ilo prosadit do záv  Evropské

rady, že Lisabonská smlouva nem že zpochybnit právní a majetkové vztahy

vyplývající z eskoslovenského zákonodárství mezi lety 1940-1946. Zájm m

eské republiky tedy bylo vyhov no, ale prezident Klaus stále požadoval výjimku

ipojenou k Lisabonské smlouv , aby byla zaru ena právní garance, a z toho

vodu stále odmítal smlouvu podepsat. Tzv. eská výjimka vešla v platnost

1. prosince 2009. N kte í odborníci se domnívali, že výjimka byla úpln  zbyte ná.

Na politické scén  bylo zase asto prezentováno, zejm. tehdejší opozicí,

že neplatnost Listiny základních práv Evropské unie v i R, bude poškozovat

zájmy ob anu eské republiky. Pro úplnost snad jen dodám, že zákon

. 2/1993Sb., Listina základních práv a svobod, zaru uje práva pro ob any

dostate .

6.3 Dekrety a Ústavní soud

Ústavní soud se k problematice dekret  v historii vyjád il hned n kolikrát.

Asi nejlepší a nejdetailn jší od vodn ní je v nálezu Ústavního soudu eské

republiky o platnosti dekretu . 108/1945 publikovaného pod . 55/1995 Sb.

Je z n j mimo jiné možné vy íst vyslovení legality a legitimity dekret  Ústavním

soudem eské republiky. „Poslanecká sn movna Parlamentu eské republiky

149  Text zákona . 2010/C 83/02 Listina základních práv EU
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se v zastoupení svým p edsedou PhDr. Milanem Uhdem vyjád ila tak, že dekret

prezidenta republiky . 108/1945 Sb. byl vydán v mezích oprávn ní hlavy státu

v dob , kdy nebylo ustaveno Národní shromážd ní, a tvo í platnou sou ást našeho

právního ádu. Oprávn ní prezidenta republiky po dobu platnosti zatímního

státního z ízení v nezbytných p ípadech vydávat p edpisy, jimiž se m ní, ruší nebo

nov  vydávají zákony, k návrhu vlády formou dekret , které spolupodepíše

edseda vlády, resp. lenové vlády pov ení jejich výkony, je dáno ústavním

dekretem prezidenta republiky ze dne 15. 10. 1940 . 2/1940 Ú . v st. sl.,

o prozatímním výkonu moci zákonodárné, uve ejn ném ve Sbírce zákon

a na ízení státu eskoslovenského pod . 20 z roku 1945. Všechny dekrety

prezidenta republiky byly posléze schváleny Prozatímním Národním

shromážd ním republiky eskoslovenské, a to ústavním zákonem ze dne

28. 3. 1946 . 57/1946 Sb., kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety

prezidenta republiky. Dekrety prezidenta republiky byly tedy vydány ústavním

zp sobem, ústavním zp sobem potvrzeny a jsou platnou sou ástí našeho právního

ádu.“150

Mimo jiné je zde i velmi dob e obhájena konfiskace majetku

prost ednictvím Benešových dekret . Ústavní soud se opírá i o srovnání právního

ádu N mecké íše a právního ádu eskoslovenské republiky, zejména pak

demokratické principy Ústavy z roku 1920. Ústavní soud se vyjad uje k ú adu

prezidenta Beneše b hem 2. sv tové války. ást od vodn ní je v nována

i ústavnímu dekretu prezidenta republiky . 2 Ú edního v stníku

eskoslovenského z 15. íjna 1940 o prozatímní moci zákonodárné. Plné zn ní

nálezu je sou ástí p íloh.

150  Nález ústavního soudu eské republiky o platnosti dekretu . 108/1945 Sb. publikovaný pod .
55/1995 Sb. on-line text na http://klempera.tripod.com/55_1995.htm

http://klempera.tripod.com/55_1995.htm
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7 Záv r

Dekrety prezidenta republiky asi provždy z stanou spojovány hlavn

s odsunem n meckého a ma arského obyvatelstva z osvobozeného

eskoslovenska. Stejn  jako se nezbaví p ídomku „Benešovy dekrety“. Pravdou

je, že obojí se zakládá na skute nosti. N které dekrety skute  umožnily odsun

obyvatel z pohrani í a Beneš je podepisoval jako prezident republiky. Rozhodn

ale nelze pokládat vznik dekretální pravomoci jako prost edku pro toto odsunutí.

Odsunutí a potrestání ur itých lidí, to byly prost edky, které sloužily k obnov

povále ného eskoslovenska a za tímto ú elem byly vytvo eny. Beneš dekretální

pravomoc postavil na teorii kontinuity eskoslovenského právního ádu, který byl

podle jeho názoru (a nejen jeho) i p es protektorátní z ízení zachován. Dekrety

proto sloužily hlavn  k zachování tohoto právního ádu.

Klí ovým momentem celé problematiky bylo postavení prezidenta Beneše

a legitimita jeho mandátu.  Rozhodn  nelze up ít Benešovi osobní snahu a zaujetí

ve vytvo ení státního aparátu v zahrani í. Up ímn  si ale ekn me, kdo jiný by to

v té dob  m l být. Spojením teorie kontinuity a platnosti jeho prezidentství se

otev ela cesta k vytvo ení prozatímního státního z ízení. Benešovo postavení

a jeho uznávaná osoba byla pro eskoslovensko vždy výhodou. Otázkou je, zda-li

zvolil správné prost edky a zda-li postupoval výhradn  v zájmu eskoslovenského

lidu. Dnes, tém  70 let po válce, by se dalo íct, že postupoval správn .

eskoslovensko bylo obnoveno, kontinuita eskoslovenského státu byla

zachována. Nicmén  i p esto se objevovaly pochybnosti o legitimit  dekret ,

potažmo celého prozatímního státního z ízení. Situace, ve které se mladý

eskoslovenský stát ocitnul po roce 1938, byla zejména z právního pohledu, zcela

neznámá.

Pomocí ústavních dekret  bylo vytvo eno prozatímní státní z ízení na

území Velké Británie. Cesta vedla p es složitá diplomatická jednání, p i kterých

Beneš obratn  využíval svých zkušeností, jenž získal jako dlouholetý ministr

zahrani í a významný evropský, i spíše sv tový, diplomat. Zna ný vliv na

dekretální pravomoci prezidenta republiky m la vláda Velké Británie, konkrétn

její ministerstvo zahrani í. Svým zp sobem by se dal považovat za klí ový.

Exilová vláda po porážce Francie sídlila v Londýn  a z stala tam až do konce

války. Z diplomatických jednání s p edstaviteli eskoslovenska lze odvodit, že
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Britové cht li od init Mnichov. Zárove  ale byli opatrní p i uznávání

eskoslovenského exilového z ízení. Výhodou bylo, že se britským ministerským

edsedou stal W. Churchill. V jeho osob  m l eskoslovenský exil významnou

oporu.

Je nutné zd raznit, že se na vydávání dekret , a zejména pak dekret  po

roce 1942, podílelo více orgán , než jen prezident. Nelze proto považovat

všechny dekrety automaticky za Benešovy. Státní rada suplovala Národní

shromážd ní, sice ne v plném složení, protože to nebylo možné, ale i p esto to

byla politická reprezentace. Vláda navrhovala zn ní dekret , jednotliví minist i

li na starost svoje resorty a v rámci t chto resort  vytvá eli návrhy právních

norem. Právní rada poskytovala názory právních odborník . Stejn  tak na

vydávání dekret  spolupracovala i ada exilových advokát  v Londýn .

Nicmén , jak ekl Beneš p i odletu z eskoslovenska v roce 1938, m l

plán, a ten plán postupn  za al plnit. V l velmi p esn , že pro jeho plán bylo

klí ové získat uznání stát , které se postavily proti Hitlerovi v Evrop  nebo jejich

dalších spojenc . Domnívám se, že v tomto významným zp sobem pomohla

aktivita eskoslovenských voják  v zahrani í. A  už to byli legioná i ve Francii,

letci stíhacích nebo bombardovacích perutí v Británii i jednotky bojující

v severní Africe. Z toho, jak se eskoslovenští vojáci zapojili do boj  druhé

sv tové války, je z ejmé, že byla snaha bojovat za eskoslovensko.

Od samého po átku vydávání dekret  bylo prezentováno, že po válce bude

pot eba dekrety ratihabovat a tím zp tn  zlegalizovat tyto právní normy. To se

skute  stalo, ale je otázkou zda-li bylo vhodné, aby tak u inilo Prozatímní

Národní shromážd ní, které bylo ustanoveno pomocí dekret . Byla však

stanovena lh ta 6 m síc  po válce a panovaly obavy, aby nedošlo k právní

nejistot , pokud by se nepoda ilo v as vytvo it Ústavodárné shromážd ní, v té

podob  jak bylo stanoveno v Ústav  z roku 1920.

Dekretální normotvorba byla legáln  završena procesem ratihabice a to ve

svých nálezech potvrdil i Ústavní soud R. Není možné zpochyb ovat platnost

dekret , zejm. t ch, které se týkají odsun  n meckých a ma arských obyvatel.

Ústavní soud je orgán, který zašti uje právní ád, sleduje a hlídá, aby normy byly

v souladu s tímto ádem. Pokud n kdo zpochyb uje innost Ústavního soudu,

zpochyb uje tím státní suverenitu a to není z hlediska mezinárodního práva

ijatelné. Jak ukázal proces evropské integrace, kdy byla problematika dekret

kolikrát otev ena, dekrety jsou pevnou sou ástí eskoslovenského, dnes
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eského právního ádu. Existence dekret  nezakládá našemu státu povinnost

od init morální a majetkové újmy, které zp sobily. N mecko taktéž neplatilo po

druhé sv tové válce reparace stát m, které napadlo i obsadilo. V historii vždy

platilo, že „d jiny píší vít zové“. eskoslovensko bylo na stran  vít , a tudíž

lo právo po válce jednat v nejlepším zájmu své státnosti tak, aby tato státnost

už nemusela být narušena vlivem jiného národa.

Paradoxní je, že po odstran ní nebezpe í ze strany N mecka a n meckého

národa, se eskoslovensko dostalo do nebezpe ného vlivu z druhé strany. Beneš

se vždy snažil nespolupracovat s komunisty, ale zdrženliv jší postoj Velké

Británie ho donutil vstoupit do spolupráce s nimi, a tím se otev ela cesta ke

spolupráci se Sov tským svazem. Beneš se toho obával, ale složitá mezinárodní

situace ho k tomu donutila. V té dob  si nikdo p íliš nep ipoušt l, že spolupráce se

Stalinem bude mít na povále ný vývoj eskoslovenska dopad, jaký potom m la.

Beneš byl na jednáních v Moskv  n kolikrát ubezpe en, že Sov tský svaz se

nebude eskoslovensku do ni eho plést, a že ho nechá jeho samostatnému vývoji.

Nálada eskoslovenského lidu z války, stav domácností a celého státu

a velké socializa ní reformy, to všechno p isp lo k událostem, které se udály

v únoru 1948.

Na záv r bych si dovolil poznamenat, že po smrti Benešovy manželky

Hany Benešové 2. prosince 1974 byla pochována se svým manželem v hrobce

v Sezimov  Ústí. V záv ti odkázala vilu, ve které spolu žili, státu a požadovala,

aby tam byl vybudován památník jejího manžela. Komunisté to neu inili a stalo

se tak až v roce 2000. V roce 2004 byl schválen zákon . 292/2004 Sb.,

o zásluhách Edvarda Beneše, ve kterém m žeme íst: „Edvard Beneš se zasloužil

o stát.“151

Za hlavní osu své práce považuji názory p. doc. JUDr. Jana Kuklíka Dr., se

kterým se mohu v mnoha v cech ztotožnit. Zárove  jsem hojn  nahlížel do

Pam tí dr. Edvarda Beneše, protože se domnívám, že je to velmi zajímavý zdroj

informací a v mnoha p ípadech i nejp esn jší. Knihy s tématikou eskoslovenské

historie mi sloužili k podkreslení politické a historické situace, která p edcházela

nebo doprovázela vydávání dekret  prezidenta republiky. P i zpracování textu

jsem postupoval metodou interpretace uvedených pramen .

151  Text zákona . 292/2004 Sb., o zásluhách Edvarda Beneše, ze dne 13. dubna 2004
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8 Summary

This thesis serves to clarify the decretive authority of the President of the

Czechoslovakian Republic during World War II. This topic is viewed very

controversially in the context of the world’s history or even the Czechoslovakian

history. Decrees represent nothing unknown in legal rules of various countries.

The Czech decrees are famous thanks to the displacement of German inhabitants

from the Czech border areas.

However, the main reason for publication of the decrees was the

restoration of the Czechoslovakian Republic after World War II to the state as it

was prior to the Treaty of Munich. Issue of the decrees was one of the main topics

during the integration process of the Czech Republic into the European Union.

Nevertheless, it did not prevent our country from joining the Union. During the

process of ratification of the Lisbon Treaty, the topic was re-opened and closed

hopefully forever.

The decretive authority represented the activity of the Czech exile

government in London during World War II. This system of government operated

due to the diplomatic support of European countries (e. g. Great Britain and

France). The decrees were published in few phases between 1940 and 1946.

During the war, they served to arrange the Czech exile system of government and

stay of the Czech troops abroad. After the war, the decrees were used for the

restoration of the Czechoslovakian Republic and healing war wounds. There were

143 decrees issued and 98 were validated after the war. Some decrees were made

invalid after some time and some of them still remain valid and constitute a stable

part of the Czech legal rules.
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10 ílohy

10.1 Textová p íloha

Složení exilové vlády v Londýn

22. 7. 1940 – 12. 11. 1942
Msgre Jan Šrámek, p edseda vlády

Ján Be ko, 1940-41 státní tajemní na ministerstvu sociální pé e, od 27. 10. 1941
státní ministr pov ený vedením Nejvyššího ú etního ú adu
dr. Ladislav Feierabend, 1940-41 státní ministr, od 27. 10. 1941 ministr financí
gen. Sergej Ingr, ministr národní obrany
Ján Lichner, státní ministr
Jan Masaryk, ministr zahrani ních v cí
ing. Jaromír Ne as, státní ministr, od 27. 10. 1941 ministr pro hospodá skou
obnovu
František N mec, ministr sociální pé e
dr. Štefan Osuský, státní ministr do 31. 3. 1942
dr. Ing. Eduard Outrata, ministr financí, od 27. 10. 1941 státní ministr pov ený
vedením v cí spadajících do kompetence ministerstva obchodu, pr myslu a
živností
dr. Hubert Ripka, státní tajemník na ministerstvu zahrani ních v cí, od 27. 10.
1941 státní ministr

12. 11. 1942 – 2. 4. 1945
Msgre Jan Šrámek, p edseda vlády

Ján Be ko, ministr sociální pé e, sou asn  pov en agendou ministerstva
zdravotnictví a t lesné výchovy
dr. Ladislav Feierabend, ministr financí
gen. Sergej Ingr, ministr národní obrany do 19. 9. 1944
Ján Lichner, ministr zem lství a ve ejných prací
Jan Masaryk, ministr zahrani ních v cí, nám stek p edsedy vlády, od 19. 9. 1944
pov en i vedením ministerstva národní obrany
František N mec, ministr hospodá ské obnovy pov ený vedením ministerstva
obchodu, pr myslu a živností do 3. 8. 1944, od 30. 6. 1944 vládním delegátem pro
osvobozené území SR
dr. Hubert Ripka, státní ministr na ministerstvu zahrani ních v cí
dr. Juraj Slávik, ministr vnitra, pov en též agendou ministerstva školství a
národní osv ty
Václav Majer, ministr obchodu, pr myslu a živností od 3. 8. 1944
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První eskoslovenská vláda národní fronty

4. 4. 1945 – 6. 11. 1945
Zden k Fierlinger, p edseda vlády

Josef David, nám stek p edsedy vlády do 28. 10. 1945
Klement Gottwald, nám stek p edsedy vlády
Viliam Široký, nám stek p edsedy vlády
Msgre Jan Šrámek, nám stek p edsedy vlády
Ján Ursíny, nám stek p edsedy vlády

Jan Masaryk, ministr zahrani ních v cí
gen. Ludvík Svoboda, ministr národní obrany
dr. Hubert Ripka, ministr zahrani ního obchodu
Václav Nosek, ministr vnitra
dr. Vavro Šrobár, ministr financí
dr. Zden k Nejedlý, ministr školství a osv ty
dr. Jaroslav Stránský, ministr spravedlnosti
Václav Kopecký, ministr informací
Bohumil Laušman, ministr pr myslu
Julius uriš, ministr zem lství
dr. Ivan Pietor, ministr vnit ního obchodu
gen. Antoním Hasal, ministr dopravy
František Hála, ministr pošt
dr. Jozef Šoltész, ministr ochrany práce a sociální pé e
dr. Adolf Procházka, ministr zdravotnictví
Václav Majer, ministr výživy
dr. Vlado Clementis, státní tajemník na ministerstvu zahrani ních v cí
dr. Mikuláš Ferjen ík, státní tajemník na ministerstvu národní obrany
Ján Lichner, státní tajemník na ministerstvu zahrani ního obchodu
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Dopis z 27. zá í 1938, ve kterém varuje N. Chamberlain E. Beneše p ed
bezprost edním útokem, jestliže nep ijme n mecké podmínky

(Zpráva od p. Chamberlaina pro dr. Beneše, p evzatá na britském vyslanectví
v Praze 27. 9. 1938 v 17.30 hod.)

Cítím se povinen sd lit Vám a eskoslovenské vlád , že podle informace,
kterou vláda Jeho Veli enstva má nyní z Berlína, jasn  vyplývá, že n mecké
vojsko obdrželo rozkazy p ekro it tém  ihned eskoslovenskou hranici, jestliže
zítra do 2. hodiny odpoledne eskoslovenská vláda nep ijme n mecké podmínky.

To povede k okupaci ech, a žádná mocnost nebo mocnosti nedokáží
odvrátit to, co má postihnout Vaší zemi a národ. To z stává faktem, a  bude
kone ný výsledek možné sv tové války jakýkoli. Vláda jeho Veli enstva nem že
vzít na sebe zodpov dnost Vám radit, jak byste se m l rozhodnout, ale má za to,
že byste m l tuto informaci dostat do svých rukou.
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Projev Edvarda Beneše z 5. íjna 1938 po jeho abdikaci

Vážení spoluob ané!

Poslal jsem práv  panu p edsedovi vlády list, kterým se vzdávám svého
presidentského ú adu a obracím se k vám, abych se s vámi jako president
rozlou il, abych se rozlou il se svými politickými spolupracovníky, s našimi
skv lými vojáky a legioná i a se všemi, s kterými jsem se jako president potkával
a spolupracoval. U inil jsem své rozhodnutí ze svého osobního p esv ení. M l
jsem v úmyslu u init tak hned po mnichovském rozhodnutí. Odložil jsem to,
abych sám nejprve zajistil pevn jší a trvanliv jší vládu a v ím, že je to za
dnešních okolností krok správný.

Celý systém evropské rovnováhy, vybudovaný po válce, se od n kolika let
jen stále zeslaboval a v posledních t ech letech podstatn  zm nil. Zm nil se
v neprosp ch náš a našich p átel. eskoslovenská republika se ve shod  se svými

áteli dlouhá léta poctiv  snažila tento systém podpo it. Napnuli jsme všechny
sílyve chvíli, kdy tento vývoj dostal u nás výraz boj  národnostních. Pokusili jsme
se up ímn  dorozum t se atké s druhými národnostmi. Zašli jsme ke krajní hranici
možných koncesí. Ale zahrani ní vlivy a celý evropský vývoj zp sobil, že se tyto

ci vyhranily v t žký mezinárodní konflikt, ve kterém jsme m li vojensky
chránit své hranice. U inili jsme tak všichni s energií, odhodlaností a
sebeob továním tak velkým, že to má sotva p íkladu. Bylo patrno, že by z toho
vznikla evropská katastrofa. Víte, že za t chto okolností se sešly ty i velmoci.
Dohodly se mezi sebou o ob tech, které od nás žádaly ve prosp ch sv tového
míru a že jsme je byli p inuceni p ijat.

Neo ekávejte ode mne jediného slova rekriminací na žádnou stranu.
Jednou všechny bude soudit historie a rozhodne spravedliv . eknu jen to, co
cítíme bolestn  všichni. Ob ti, které byly od nás tak d razn  žádány, jsou
neúm rné, nejsou spravedlivé. Národ toho nikdy nezapomene, i když to nese
s d stojností, klidem a sebev domím, které budí obdiv všech. Je v tom vid t sílu
národa a mravní velikost jeho syn  a dcer. Hájil jsem v této dob  podle své
povinnosti a se vší oddaností zájmy našeho státu a národa a našeho dosavadního
postavení v Evrop . Mýlí se ti, kdož nevid li správn  sta a sta snah a pokus
o zachování míru a o vytvo ení dobrého sousedství, když nevid li naši
opravdovou dobrou v li, skute  se dorozum t se všemi kolem nás. Síly, které
byly proti tomu všemu, byly však mocn jší. Myslím, že za t chto okolností je
dob e, aby nový vývoj a nová evropská spolupráce nebyly narušeny z naší strany
tím, že by se mohlo zdát, že její význa ný representant mohl by jim stát svým
osobním postavením v cest  tohoto vývoje.

Byl jsem zvolen ke svému ú adu v dob  podstan  jiné. Musím uvážit, zda
bych m l na tomto míst  z stat za zm ných pom . Jako p esv ený
demokrat myslím, že iním správn , když odcházím. Z staneme i nadále
demokraty, budeme dále spolupracovat se svými dosavadními p áteli, ale p i tom
všem t eba otev ít cestu k tomu, aby náš stát a náš národ mohl se klidn  a
nerušen  v novém prost edí vyvíjet a novým pom m p izp sobovat. Znamená
to, nez íkat se p átel a získávat kolem sebe p átele nové. Klidn  v cn , loajáln  ke
všem, jak jsem si to sám vždy p ál.



84

Náš stát m l zvláštní národnostní strukturu. Nyní se pom ry dost zm ní.
ada p in k rozpor m s našimi sousedy zmizí. Budeme mít stát národní, stát
ech  a Slovák , jak to v jistém smyslu vývoj národnostního principu ukazuje.

Bude v tom velká síla našeho státu a všeho eskoslovenského lidu. Bude mu to
dávat velkou, novou inorodost a silnou mravní základnu, jaké dosud nem l. Naše
národní mkultura se prohloubí a zesílí. Jsme stále dost silní a dost po etní,
dívejme se proto s nad jí na svoji národní budoucnost. Jsme národ typicky
st ízlivý a jako jsme nezpyšn li v št stí, neztratíme hlavu ani ve svém nešt stí.
Heroismus práce a sebeod íkání, pro který nám nyní nastala chvíle, není o nic
menším a mén  d stojným, než je hrdinství na vále ném poli. Koruna stromu naší
vlasti je osekána, ale ko eny národa tkví pevn  v jeho zemi. Sestupme ke
ko en m, soust me všechnu svou starou rodovou sílu do nich, jako jsme to ve
svých d jinách u inili již n kolikrát, a koruna op t po ase vyrazí svými
ratolestmi. M jme na pam ti, že to, co nám po všech ob tech z stává jako jádro
naší vlasti, jako ono d dictví, jež musíme zachovat budoucím generacím, je stále
ješt  statek v né hodnoty, že i nyní z stáváme státem nikoli z nejmenších,
národem s kulturou, jež se rovná kultu e v tších národ  sv ta a kulturu mnohých
z nich i p evyšuje. To vše nás zavazuje, abychom drželi toto nejvlastn jší d dictví
v klidné a pevné ruce.

Milí spoluob ané, p átelé! Na konec se obracím na vás na všechny
s v elou, up ímnou, ze srdce jdoucí výzvou. Vlast ech  a Slovák  je opravdu
v nebezpe í a byla by v nebezpe í v tším, kdybychom v této chvíli nestáli všichni
navzájem p i sob , ve svornosti, v jednot  a plné mravní síle sob  navzájem
oddaných lidí. Je nutno p edevším se dohodnout se Slováky, i oni jsou
v nebezpe í. Dnes nezáleží na té, i oné koncesi, musíme si navzájem všude, kde
je t eba povolit. Dále se obracím na všechny ostatní kruhy obyvatelstva - na
rolníky, d lníky, st ední vrstvy i inteligenci: Zachovejte klid a svornost, jednotu a
oddanost i vzájemnou lásku k sob , nebo  jak Masaryk íkával: Vlast, stát a
národ, to jste vy všichni navzájem, stojící na své rodné p . Odložte na as
všechny své spory a denní malé zájmy a spojte všechno úsilí k jedinému cíli,
k spole né práci pro vlast a stát. Naší skv lé armád  d kuji zvláš  v ele. V noval
jsem jí všechny okamžiky své presidentské innosti. Jsem s ní a nikdy na ni
nezapomenu. V ím v její další zdárný vývoj a v její budoucnost.

Kon ím výrazem opravdového p esv ení, výrazem své hluboké víry ve
nou sílu a pevnost našeho národa, v jeho energii, houževnatost, vytrvalost a

hlavn  v jeho víru v ideály lidskosti, v ideály svobody, práva a spravedlnosti, za
ž tolikrát bojoval, za než tolikrát trp l a s nimiž vždy znovu zvít zil. I já jsem

pro n  bojoval a z stanu jím v ren. Neopouštím také lo  v bou i. V ím naopak,
že v této chvíli je tato má ob  politicky nutná, i když neznamená, že bych
zapom l na svou povinnost pracovat dále jako ob an a vlastenec. P eji vám všem,

eji republice, p eji národu, aby se do kal brzo lepších dní, aby žil, vzr stal a
rozkvétal znovu jako krásná ratolest lidského rodu a jako jeden z ušlechtilých,
krásných národ  evropských. Bu te všichni zdrávi. Bu te všichni svorni. Bu te
všichni state ni.
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Prohlášení W. Churchilla v Dolní sn movn  britského parlamentu o uznání
eskoslovenské vlády z 23. ervence 1940

Nedávno byly vym ny názory mezi mým ctihodným p ítelem (lordem
Halifaxek) z jedné strany a dr. Benešem jménem eskoslovenského národního
výboru z druhé strany o uznání eskoslovenského národního výboru za
prozatímní eskoslovenskou vládu. V d sledku t chto jednání oznámil dr. Beneš
mému ctihodnému p íteli složení prozatímní eskoslovenské vlády, v níž n kolik
nových len  p istoupilo, k dosavadním len m eskoslovenského národního
výboru, a požádal vládu Jeho Veli enstva o uznání této nov  ustanovené
prozatímní eskoslovenské vlády. Toto bylo ud leno dopisem mého ctihodného

ítele z 21. ervence dr. Benešovi, který m l toto zn ní:
„Vzhledem k vým  názor , která byla mezi námi provedena, mám est

oznámit, že v odpov  na žádost eskoslovenského národního výboru vláda Jeho
Veli enstva ve Spojeném království s radostí uznává prozatímní eskoslovenskou
vládu, kterou utvo il eskoslovenský národní výbor v této zemi, a vstupuje s ní
v styk. Vláda Jeho Veli enstva ráda projedná se zástupci prozatímní vlády otázky
vyplývající z tohoto uznání a vyžadující úpravy.“
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Projev Edvarda Beneše v Prozatímním Národním shromážd ní p i potvrzení ve
funkci prezidenta republiky ze dne 28. íjna 1945

Pane p edsedo, paní a pánové!

Obraceje se tímto poselstvím na Prozatímní Národní shromážd ní, d kuji
všem jeho len m za potvrzení v mém dosavadním ú ad  až do doby p íští ádné
volby presidenta republiky. Vítám up ímn  ustavení tohoto našeho prozatímního
parlamentu jako p echod od vládnutí dekrety presidentskými ke skute né kontrole
parlamentní, k vytvo ení demokratického ve ejného mín ní a k brzkému zvolení
ústavodárného Národního shromážd ní naší demokratické republiky.

Byl jsem zvolen presidentem republiky v ádné volb  dne 18. prosince
roku 1935 po odstoupení Presidenta-Osvoboditele. Po t íletém ú adování jako
president jsem byl - po rozhodnutí o mnichovském diktátu - n meckým nátlakem

inucen se vzdát své funkce; bral jsem ovšem hned tehdy v úvahu nutnost odejít
za hranice a p ipravovat v ci pro blížící se válku, o jejíž nevyhnutelnosti jsem byl
po Mnichov  ješt  více p esv en. Po obsazení Prahy dne 15. b ezna 1939 jsem
zaujal stanovisko, že - vedle toho, že jsem mnichovskou dohodu jako president
státu nikdy ani neschválil, ani nep ijal, ani nepodepsal, ani svým podpisem
neratifikoval - právn  N mci svou vlastní a jimi násilím nám vnucenou t. zv.
dohodu mnichovskou porušili a zni ili. To bylo ostatn  také právní hledisko,
zastávané západními velmocemi, Anglií a Francií. Winston Churchill to r. 1940
ve ejn  prohlásil. Po mém soudu se tím pro nás obnovila automaticky
mezinárodn -právní situace p edmnichovská.

Na základ  toho, když vypukla válka a když zejména v Anglii uzrála
situace, abychom mohli utvo it vládu, žádal jsem, jednaje s britským
ministerstvem zahrani í o ustavení naší nové vlády, aby byla p ijata zásada o
mezinárodn -právní kontinuit eskoslovenské republiky a o p ímém následnictví
naší vlády zahrani ní po vlád  p edmnichovské. I když vláda britská m la o
možnosti svého výslovného uznání této zásady pochybnosti, jasn  nám p iznala,
že si my theorii o mezinárodn -právní kontinuit eskoslovenska pro sebe a pro

eskoslovensko m žeme hájiti a dle toho postupovati.

Vzhledem k tomu jsem tehdy žádal o uznání celého prozatímního státního
ízení, t. j. presidenta republiky, vlády a zvláštního parlamentárního orgánu,

Státní rady. Toto uznání bylo tomuto prozatímnímu státnímu z ízení ud leno dne
21. ervence r. 1940. Od té chvíle p ejal jsem znovu funkci presidentskou v
zahrani ní vlád  londýnské, háje právní thesi, že nezákonností Mnichova - a vším
tím, co po n m následovalo a co jsme my nikdy neuznali - mé presidentství
nebylo p erušeno.

Celým naším zahrani ím - až na zcela nepatrné výjimky - bylo toto
stanovisko také p ijato. Ode dne 18. ervence roku 1941 byla novým
spojeneckým uznáním - zejména uznáním Sov tského svazu a Velké Britanie -
situace presidenta a vlády eskoslovenské postavena právn  úpln  na rove  všem
hlavám stát  a vlád spojeneckých, ímž se mezinárodn -právní postavení našeho
státu a vlády stalo úpln  nesporným.

Proto p ed 18. prosincem r. 1942, kdy sedmileté trvání mé presidentské
funkce bylo dovršeno, vláda londýnská se usnesla vyhlásiti, že funkce presidenta
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republiky na základ  58. lánku ústavy eskoslovenské z stává až do chvíle, kdy
bude možno p istoupiti k ádné volb  presidentské na základ  naší ústavy. Tento
postup Prozatímní Národní shromážd ní nyní svým rozhodnutím potvrzuje.

 se postup ten posuzuje po stránce ryze právní jakkoli, je jisto, že
ohromná v tšina národa dává mu politicky svou plnou sankci a že Prozatímní
Národní shromážd ní, které má všecky prerogativy voleného parlamentu,
vyjád ilo svým rozhodnutím jen souhlas eskoslovenského lidu jako celku s tímto
postupem. Pokládám tudíž za svou povinnost funkci presidentskou až do ádné
volby presidentské dále vykonávat. (Hlu ný potlesk.)

Budiž mi p i tom dovoleno jen dodat to, co skute  cítím a co nechci ani
vám zatajovat: Zažil jsem jako president státu už od roku 1936 a hlavn  od roku
1938 události skoro neuv itelné. Prožíval jsem - jsa na míst  tak zodpov dném -
u nás dobu zápasu o nacism od r. 1934, dobu Mnichova a t. zv. druhé republiky,
protektorátu, odtržení Slovenska a celého okupa ního utrpení našeho lidu snad ze
všech nejbolestn ji. Bylo mi vždy jasno, že nejde jen o speciální problém náš,
nýbrž o ohromnou mravní a politickou krisi sv tovou - a tak jsem vždycky na
události ty reagoval. Vzal jsem si však v letech 1938-1945 za životní cíl u init
spole  s vámi všemi všecko, aby v nastávající válce to, co v roce 1938 u in no
být nemohlo - zachrán ní ohrožené a pak do asn  ztracené demokracie a státní
neodvislosti a svobody - bylo provedeno v mí e co možno nejvyšší, co
nejrozhodn ji a co nejúpln ji.

Dnes máme po válce a našeho cíle bylo v mí e opravdu veliké dosaženo.
Ve chvíli, kdy se sejde definitivní a p ímo volené Národní shromážd ní, aby to
vzalo také na v domí, budu pokládati tento úkol v boji o osvobození vlasti -
myslím, že je mi dovoleno íci - úkol, sv ený mn  a všem t m, kte í na n m
spolupracovali, se souhlasem národa, za skon ený. To, co bude následovati
potom, bude nová fáze naší státní politiky a o té bude znovu rozhodnuto
suverenním lidem eským a slovenským neodvisle od všech t ch uvedených
událostí.

Cht l bych k tomu p ipojit ješt  jednu poznámku. Náš parlament nem l
doposavad možnosti, aby vzal na v domí a prodiskutoval všecky ty události, ku
kterým došlo u nás od roku 1936 a od po átku roku 1938. Já sám jsem p i r zných

íležitostech v exilu prohlásil, že se své strany v daném okamžiku vše, co jsem v
ch t žkých dobách své presidentské funkce konal, parlamentu a celé národní

ve ejnosti p edložím. Jsou to otázky, týkající se událostí politiky vnit ní i
zahrani ní. Uvažoval jsem s n kterými svými kolegy, zdali by to nebylo možno

init už nyní ve chvíli, kdy po prvé zase p edstupuji p ed naše Národní
shromážd ní, by  by to bylo Národní shromážd ní prozatímní. V dohod  s nimi
jsem zatím od toho pro tento okamžik upustil. U inil jsem tak z d vod

edevším mezinárodních; nemohl bych ješt  ani dnes íci vše, co by m lo býti
eno a co by mohlo události všecky úpln  a správn  osv tliti. Jsou to v ci, které

drásaly a drásají ješt  dnes všecky naše city, a jist  je t eba o nich mluvit ve
chvíli, kdy to bude bráno u nás více jako historie nežli politika. Všecky své v ci -
fakta, názory a stanoviska k nim - mám však už úpln  p ipraveny a p edám je
ve ejnosti, jakmile situace bude k tomu vhodná anebo jakmile budu o to
pravoplatnými initeli požádán. A pak eknu o všech t ch pohnutých událostech
pravdu plnou a všecku, jak já ji vid l a jak já jsem ji zažil.
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Mnichovský diktát znamenal, paní a pánové, že se má na útraty
eskoslovenska zachránit evropský a sv tový mír. Události ukázaly, že se mír

nezachránil a zachránit nemohl, že naopak jen velikou válku u inil naprosto
nevyhnutelnou. eskoslovenský lid byl mnichovským diktátem vydán v ruce
nejhoršího evropského diktátora p es to, že byl p ipraven se zbraní v ruce svobodu
svou bránit a že dvakráte v rozhodujících chvílích jsem na ídil ve své funkci
presidentské mobilisaci našich branných sil.

Po provedení diktátu mnichovského za al však brzo v eskoslovensku
sledný a rozhodný odpor a boj. Lid eský a slovenský opravdu z stal ve všech

svých hlavních složkách své tradici, své samostatnosti, své demokracii a svému
boji o národní svou kulturu v ren. Když pak N mci obsadili Prahu a brzy na to v
zá í roku 1939 válka za ala, byla jednota mezi lidem doma a emigrací všech
odstín  za hranicemi tém  jedním rázem potvrzena. Vytvo ili jsme si rychle
nutnou organisaci politickou v zahrani í, za ali jsme organisovat vojsko ve
Francii a v Anglii, a po ervnu r. 1941 také v Sov tském svazu, kam jsme hned po
pádu Polska poslali své první vojenské jednotky s instrukcemi, aby vy kávaly
vojenských událostí na východ . Naši vojáci se pak ú astnili obranných boj  na
francouzské front  a po kapitulaci Francie poda ilo se nám je jen s nejv tším
úsilím p evésti do Anglie. V ervenci roku 1940 docílili jsme uznání své vlády v
Londýn , jíž stál v ele Msgre dr Jan Šrámek; pak dalším vývojem byla postupn
uznávána ostatními státy spojeneckými, až v ervenci roku 1941 byla postavena
na rove  politicky, diplomaticky a vojensky všem ostatním spojenc m plným
uznáním se strany Sov tského svazu a Velké Britanie.

V srpnu roku 1942 byl formáln  odvolán Mnichov jak vládou britskou, tak
i de Gaullovou vládou francouzskou. V kv tnu a ervnu roku 1943 podnikl jsem

ední cestu do Spojených stát  amerických a dotvrdil definitivní p átelský vztah
mezi eskoslovenskem a Spojenými státy. Téhož roku v prosinci vykonal jsem
návšt vu Sov tského svazu, p i emž byla podepsána spojenecká smlouva mezi
námi a Sov tským svazem. Zárove  jsem projednal u p íležitostí této cesty
politické otázky s naší emigrací v Moskv  a dohodl se s našimi v dci
komunistické strany o další spolupráci mezi Londýnem a Moskvou a o p ípravách
k politické spolupráci po válce v osvobozené vlasti. V kv tnu r. 1944 byla
podepsána mezi námi a Sov tským svazem dohoda o p evzetí našeho
osvobozeného území do správy naší vlády. V téže dob  došlo na západní front  k
invasi a naše vojsko z Anglie bylo posláno k dobývání Dunkerku. Téhož roku v
srpnu došlo k banskobystrickému povstání na Slovensku a brzo na to k p íchodu
prvních našich vojenských jednotek do vlasti.

V lednu r. 1945 byl jsem sov tskou vládou pozván já i naše vláda k
esídlení na naše osvobozené území; k odjezdu z Londýna došlo pak na za átku
ezna. B hem b ezna byla dojednávána v Moskv  dohoda našich politických

stran o první vlád  domácí a o jejím politickém programu v osvobozené vlasti.
edsedou jejím byl jmenován Zden k Fierlinger, náš velvyslanec v Rusku.

Sestavení vlády a její program politický byl pak vyhlášen na po átku dubna v
Košicích. Z stali jsme na kratší as v Košicích a na Slovensku, zatím co náš
vojenský sbor z Ruska s vypjetím všech svých sil dobýval Slovenska. Dne 5.
kv tna vypuklo pražské povstání a došlo k t žkým boj m na pražských
barikádách. Dne 9. kv tna vtrhla Rudá armáda do Prahy a dokon ila její
osvobození. A brzo na to vstoupila i naše vláda sama do osvobozené Prahy.
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Mezitím paraleln  postupoval náš odboj politický i vojenský u nás doma.
Politický odboj v zemích eských i na Slovensku byl neoby ejn  rozr zn ný a
rozsáhlý - ú astnil se ho skute  národ jako celek ve všech možných formách.
Nelze zatím krátce a syntheticky zachytit ty nes etné jeho formy a zp soby - byl
to opravdu odboj národní, v pravd  lidový, spontánní a ideov  demokratický;
za al hrozným pronásledováním naší inteligence a bývalých p íslušník  armády a
vyvrcholil na konec revoltou nejširších vrstev lidu v Praze. Vojensky projevoval
se vedle obou zmín ných povstání slovenského a pražského p edevším rozsáhlým
hnutím partyzánským, jež vykonalo iny opravdového vále ného hrdinství.

Taková je, paní a pánové, krátká historie význa jších událostí z našeho
zahrani ního a domácího odboje. A od polovice kv tna roku 1945 až do dnešního
svolání Prozatímního Národního shromážd ní za ali jsme v rámci Národní fronty
domácí innost politickou a práci budovatelskou v osvobozené republice.

Není jist  nikoho z nás, kdo by si nebyl v dom ohromnosti našich
dnešních úkol . Víte snad všichni, jak si já formuluji problematiku dnešní doby.
Odmítám pokládat jednotlivé její události za odd lenou a samostatnou ást, bé u
je všecky v celku a syntheticky a hledám jejich hluboký d jinn  filosofický smysl.
Krise p ed první sv tovou válkou a pak válka sama, ruská revoluce a ostatní
revoluce povále né, dvacetiletý politický boj mezi ob ma válkami, boj o mír a
stabilisaci povále ných pom , vznik fašismu a nacismu, t žká krise povále né
demokracie, pokusy o vyhnutí se druhé sv tové válce a mnichovský diktát, druhá
veliká válka sv tová a její hrozné formy s totálním barbarským ni ením celých
stran, t íd a národ , pád všech sv tových fašism  a dnešní pokusy o vybudování
nových demokracií, položení problému p em ny sociálních struktur dnešních
národ  a stát  a volání po stvo ení nového lov ka a nového sv ta - to všecko je
mi jeden jediný veliký celek událostí, jedna s druhou spojená, jedna v druhou
zapadající a vzájemn  z druhé vycházející; podmi ují se navzájem a tvo í
spole  charakteristiku naší doby, za ínající p ibližn  prvními lety 20. století a
daleko se ješt  nekon ící nejen dnešními chvílemi povále nými, ale ani p íštími
lety druhé polovice našeho století.

V historii sv ta a Evropy bude tato doba tvo iti zvláštní velikou a krajn
revolu  vzedmutou kapitolu, bude náležeti mezi nejbou liv jší chvíle sv tových

jin a bude ozna ována jako p echod, p elom a tvo ení se - za t žkých krisí,
válek a lidského utrpení - nové fáze lidské spole nosti, nebo aspo  jako pokusy o
ni a za átky jejího tvo ení.

Spole  s Masarykem jsem po první válce sv tové zd raz oval, že
musíme jíti v duchu politiky evropské a sv tové a že se musíme vždycky snažit
své eskoslovenství vložit do rámce smyslu d jin sv tových; že se musíme snažit
pochopit, kam sv t - a nikoliv jen ten i onen národ - jde a co chce, a dle toho
sami postupovat, dle pravdy a práva, dle všelidské morálky a dle správn  chápané
a správn  ur ené filosofie d jin sv tových, nebo  moderní d jiny jsou stále více a
více d jinami sv ta a nikoli jen d jinami jednotlivých národ . Že se p i tom
budeme p idržovati jako stát menší p edevším toho státu a té orientace, která
znamená v tší jistotu a bezpe nost speciáln  našemu státu, rozumí se mi samo
sebou.

Tak jsem se díval na události evropské od roku 1934, když jsem vid l, že
krise evropská musí patrn  vyústit ve velikou válku proti fašismu a nacismu, tak
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jsem se na ni díval speciáln  v roce 1938. A odtud moje stanovisko: jít za každou
cenu cestou vývoje sv tového, sv tového pokroku, pravdy, práva, správné lidské,
sv tové morálky a sv tové demokracie. Bylo mi už tehdy jasno, že novou válkou
dojdeme k p elomu moderní spole nosti, spole nosti orientované sv tov ,

sledn  demokratické a sociáln  a hospodá sky spravedliv jší. Dnes jdeme do
tohoto p elomu, do nových velikých zm n, do spor  o n , do p evratových
událostí, smírných a povlovných na jedné stran , bojových a revolu ních prom n
místních a díl ích, i celoevropských a sv tových na stran  druhé.

V duchu této p evratné doby musíme ešit všecky problémy naší vnit ní
politiky; a ve skute nosti naše politika od 4. dubna 1945 - a vlastn  už od
posledního roku naší vlády zahrani ní - v tom smyslu postupovala.

ebudováváme, jedním slovem, sv j stát.

Po roce 1918 jsme nemohli d lat to, co d láme dnes. Nebyl vývojov  tak
daleko sv t mezinárodní, nebyly vývojov  tak daleko ani naše pom ry vnit ní. Od
té doby však prošlo 20 let našich boj  uvnit  a prošla hrozná sv tová válka, která
celý sv t revolucionovala. Staví se nám tudíž problémy, které ešit musíme a které
ešit budeme: problém nové, revidované konstituce, otázka naší nové vnit ní

administrace, definitivní ešení vztahu ech  a Slovák , problém N mc  a
Ma ar  a našeho nového národního státu, problém nové pozemkové reformy,
problém postátn ní, eventueln  znárodn ní klí ového pr myslu, bank a
pojiš oven, problém m nové reformy a s ní souvisící sanace státních financí,
jakož i ešení otázky státních dluh  a nového státního hospoda ení a
rovnovážného rozpo tu; a p edevším ovšem velký problém morální: plné
zavedení ztraceného právního ádu a ádného hospoda ení v celém stát , jedno z
nejt žších d dictví p evratné doby posledních sedmi let - to jsou otázky, které
námi všemi lomcovaly v uplynulých m sících a které musíme ešit a vy ešit, d j
se co d j.

Prozatímní Národní shromážd ní nemá odhlasovat novou ústavu. Bude
však v jeho rámci p ipraveno mnoho materiálu a mnoho zkušeností pro revisi
všeho toho v naší ústav , co je dobou už p ekonáno, co se ukázalo jako
nevyhovující dnešním pom m anebo to, co se p ímo neosv ilo. Už dnes
mnoho z toho, co revidováno bude, je nám jasno, p edevším n které v ci zásadní:
Bude na prvním míst  p ebudována celá správa republiky ve smyslu právomoci
nové instituce t. zv. národních výbor . Vyslovil jsem se o této instituci positivn
už za hranicemi a je mi samoz ejmé, že bude do naší konstituce vklín na. Po roce
1918 p ijali jsme v podstat  starou byrokraticko-policejní správu rakouskou a p es
to, že už tehdy návrh na dnešní formu národních výbor  byl u in n, nebyl p ijat
hlavn  z ohledu na naše N mce a Ma ary - t m nebylo možno tehdy tu míru
svobody a demokracie dáti. Dnes jsou pom ry jiné. Budeme míti stát národní,
národní výbory p edstavují bezesporn  vyšší stupe  demokracie a sám princip
decentralisace, jímž naše ústava bude proniknuta už také s ohledem na Slovensko,
si tuto reformu samoz ejm  vynucuje.

Víme všichni, že náhlé uvedení v innost národních výbor  po válce
vyvolalo adu nedorozum ní a adu zneužití: n které národní výbory se pokládaly
za všemocné a dle toho jednaly; jiné byly konstituovány na rychlo a
nevyhovovaly ani pot ebám lidu, ani svým správním povinnostem; jiné kone

ímo zneužívaly svého postavení. Dnes je v celku mezi nimi už dost po ádek, ale
pro budoucnost musí platiti - a budou platit - tyto zásady: národní výbory budou
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co nejd íve a ádn , t. j. dle ádných p edpis  volebních, zvoleny; národní výbory
budou míti p esn  vymezenu svou kompetenci, kterou nebudou moci

ekra ovati, a kone  národní výbory budou bezpodmíne  pod ízeny své
demokratické hierarchii a budou se jí bezpodmíne  podrobovati.

Já nemám pochybnosti, že s hlediska právního a správního budou národní
výbory za t chto okolností p edstavovati skute ný pokrok, že to bude uplatn ní
toho, emu se u nás íká "lidová" demokracie, a že se jako nová forma státní
správy v rámci státního života osv í. Náš lid je pro tento zp sob státní správy
zralý.

Totéž platí o zásad  decentralisace. Decentralisace je p ímý d sledek a
dopln k demokracie. Nebudeme-li míti u nás N mce a Ma ary, bude
decentralisace nejen možná, ale všemu obyvatelstvu republiky naprosto nezbytná.
Bude to decentralisace nejen legislativy, nýbrž i exekutivy. Decentralisace bude
provedena sh ry dol , od parlamentu úst edního k sn m zemským, výbor m
okresním a výbor m místním; od vlády pražské k výkonným orgán m v
jednotlivých zemích, okresech a obcích. P i tom bude možno respektovat
zvláštnosti a speciální pot eby jednotlivých zemí. To vše v p ípravách revise
konstituce bude probráno, svobodn , demokraticky a smírn  uváženo, a zásady a
formule budou p edloženy k rozhodnutí ústavodárného parlamentu. V rámci toho
bude definitivn ešen právn  a administrativn  pom r ech  a Slovák .

Ovšem víme všichni, že tím celý pom r ech  a Slovák  vy ešen nebude.
Vycházíme všichni ze zásady o naprosté rovnoprávnosti ech  a Slovák .
(Potlesk.) Provád ti ji není jen problémem administrace; je to otázka mravního
vztahu a pom ru jich obou, je to otázka lidského vztahu s jedné i druhé strany, je
to otázka morální a politické výše jak jedn ch, tak druhých. Pro mne osobn  to
nikdy nebylo problémem; ale pro adu našich ob an  s obou stran to ješt
problémem je a já bych si p ál, aby toho nikdo ani u ech , ani u Slovák
nepodce oval. Historie roku 1938 a 39 a vše to, co následovalo, je a musí býti
nám všem výstrahou. Správná psychologie, politický takt, vrcholná trp livost
jedn ch s druhými, lidskost, sebekritika a naprostá objektivnost je a musí býti

ímo zákonem s obou stran pro budoucnost.

My i spojenci v podstat  - a na základ  událostí druhé sv tové války - jsme
ijali zásadu národního státu, a d ív jší zásady ochrany menšin vzhledem k tomu,

že se neosv ily - p edevším vinou menšin samých - nebudou znovu uplatn ny.
Každý stát si v ci ty bude ešit sám a teprve pozd ji se uvidí, jak problém ten
bude ešen mezinárodn , patrn  novou bezpe nostní organisací spojených národ .
Pro nás se tím klade problém N mc  a Ma ar  a jeho definitivní ešení.

Rozhodli jsme se pro odsun našich N mc  do íše. Spojenci nám toto
stanovisko mezinárodn  potvrdili. Od vod ujeme to adou nejvážn jších d vod
nejen politických, nýbrž i mravních, a já prosím všechny naše politické initele,
aby otázku tu v bec posuzovali p edevším také s hlediska mravního. Pokusili
jsme se až do r. 1938 a zejména v roce 1938 dohodnouti se s nimi v duchu
opravdu liberálním a opravdu lidsky. Všecky naše pokusy totáln  zklamaly. Je
dnes jasno, že od roku 1934 zám rn  v plné dohod  s Hitlerem a v plné
zodpov dnosti veliké v tšiny našich N mc  byl p ipravován rozvrat našeho
celého státu. Nešlo jen o p ipojení našich N mc  k íši; naši N mci se dali ve své
80-90 %ní v tšin  úpln  do služeb barbarského nacismu k zni ení našeho státu a k
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podlomení všech mravních a kulturních sil a hodnot našeho národa. A když se pak
zmocnili za vedení Hitlerova a spole  s N mci z íše celého našeho státu,
neslýchaným zp sobem, barbarsky a nelidsky nás a naší zemi tyranisovali.
Všecky mosty mezi nimi a námi byly jejich postupem navždy strhány; náš
spole ný život s nimi není možný. (Potlesk.) Musí tudíž odejít, nebo  jiného
ešení v zájmu klidu a míru Evropy prost  není.

Historie posledních deseti let tu ostatn  mluví sama. Až bude nyní b hem
ipravovaných proces  s našimi N mci pov no všecko o celém zákulisí tohoto

grandiosního komplotu a o skute ném vztahu našich N mc  k Hitlerov  vlád ,
uvidí celý sv t, jak jsme v právu a jak mravní zákony o spolužití ob an  a lidí
mezi sebou mluví pro nás. iním apel na všecky velké spojence z druhé války
sv tové, která za ala práv  Mnichovem, na Sov tský svaz, na Velkou Britanii,
Spojené státy, Francii a ínu - a na všecky ostatní - aby nám pomohli vy ešit tuto
otázku definitivn  a u inili konec všem p íštím pokus m o n jaký nový Mnichov.
(Potlesk.) Naše geografická situace a historie naší zem  od 10. století tu m že býti
všem dostate ným d vodem a dokladem k tomu, že toto kone né ešení n mecké
otázky u nás je naprosto nezbytné, jedin  správné a opravdu logické.

Že všecky p ípravy k p esunu N mc  od nás se musí dob e organisovat,
provád t humánn , lidsky, nenacisticky a v plné dohod  se spojenci, rozumí se
nám samo sebou. Já to zde p ed Národním shromážd ním znovu zd raz uji.

V tom duchu byly p ipraveny naše dekrety ohledn  ob anství n meckého a
ma arského ob anstva; našimi ob any budou jen ti, kdož naše ob anství znovu
od naší vlády obdrží. Dále dekrety o konfiskaci n meckého a ma arského
majetku: n mecký majetek je zabrán jako záloha na naše reparace proti n mecké
íši, která provád la po celých sedm let u nás takové devastace a rabování, že

všechen n mecký majetek u nás na to ani zdaleka nesta í. To ostatn  nevylu uje
položení otázky reparací s naší strany v celé její ší i. I tímto ešením chceme však
uleh it ten tak obtížný a složitý problém reparací po této válce v bec.

Také problém Ma ar  m že a musí býti po této válce u nás roz ešen.
Nebude to na podklad  prostého odsunu, bude to postaveno více na základ
vým ny obyvatelstva. Ma ar  je u nás jen málo více nežli Slovák  v Ma arsku.
Jsme ochotni se o této vým  s Ma arskem dohodnouti. Ale i tu apelujeme na
Spojence, aby nenechali národnostní problém ma arský a všech jejich soused
nevy ešen. Po dnešní válce je nutno, aby i mezi Ma arskem a všemi jeho sousedy
byla otázka menšin vy ešena na základn  ryze národní a aby menšiny byly z
dnešních hranic všech t chto stát  p esunuty do svých stát  národních. Rozumí
se, že ty menšiny, které odmítnou do svého národního státu se vrátit, budou
definitivn  p enechány národnostní assimilaci státu druhého.

Zd raz uji tento problém proto, že už dnes máme doklady o tom, jak se v
jistých kruzích v dnešním Ma arsku už zase p ipravuje nové revisní hnutí. V
zájmu budoucího míru ve st ední Evrop  a v zájmu míru v bec volám po tomto
definitivním a nekompromisním ešení národnostní otázky po této druhé sv tové
válce. Já vím, že tím vznikají t žké problémy a že tím budou áste  trp t
nevinní s vinnými. Ale až z toho vznikne op t válka, tu pak nevinní s vinnými
trp t nebudou? A nebude to pak utrpení nesrovnateln  v tší?
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V souvislosti s konfiskací n meckého a ma arského majetku, jakož i
majetku zrádc  a kolaborant  byl vydán dekret o nové reform  pozemkové. I to je
otázka dalekosáhlá. Celé statisíce hektar  p dy mají p ejít v držení eských lidí na
podklad  ustanovení, v dekretu onom obsažených. Další reforma pozemková,
která p edevším bude míti za cíl stanoviti definitivn  vrchní hranici pozemkového
vlastnictví pro všechny obyvatele republiky, bude diskutována pozd ji a bude
provedena až rozhodnutím parlamentu. To se stane teprve po provedeném osídlení
pohrani í, po ádném provedení a prozkoumání všech statistik ohledn
zem lského obyvatelstva a zem lského vlastnictví v bec.

Nesmíme však zapomenouti, že provedením dekret  o odsunu n meckého
obyvatelstva se nám položí další veliké problémy. P edevším odejde tím z
republiky nejmén  asi 800.000 pracovních sil. Tím dosavadní hospodá ská síla a
kapacita republiky bude velmi oslabena a stát tím bude ochuzen. Bude to
znamenat pro nás veliké ob ti, musíme si toho být v domi, ale tyto ob ti náš stát v
zájmu budoucího klidu a míru musí p inést. Naši národohospodá i musí dob e
propo ítat, co to bude znamenat pro celou naši povále nou hospodá skou úrove  a
celé naše hospoda ení ve ejné i soukromé, a musí z toho vyvodit náležité

sledky.

Jedním z našich velkých problém  budovatelských budou i všecky naše
problémy finan ní, p edevším otázka reformy m nové a s ní souvisící problémy
oddlužení státu, vytvo ení nové základny pro hospoda ení státní a pro p ísné
uplatn ní zásady o vyrovnaných státních rozpo tech už v nejblíže p íštích letech.
Nemám v úmyslu zabývat se otázkami t mi v tomto poselství v podrobnostech.
Chci vytknouti jen n kolik hlavních zásad.

Vydali jsme o otázkách t ch už nejd ležit jší dekrety. Prozatímní Národní
shromážd ní bude se nutn  i jimi zabývat a bude jist  jednat o nových zákonech,
zapadajících do t chto d ležitých opat ení. Zd raz uji jen, že nám bylo a je jasno,
že pokud nebude otázka m ny definitivn ešena, nezdvihne se nyn jší úrove
pracovní morálky v republice. Dále zd raz uji, že si musíme býti v domi, že
všechny dnešní operace finan ní, spojené s reformou m novou, se musí
bezpodmíne  poda it, nebo  opat ení taková se nedají opakovat, mají charakter
definitivní a jsou d lána jednou pro vždy, a celý náš další finan ní postup v
hospodá ství státním i soukromém je na nich postaven.

A kone : m nová reforma je sou asn  v našich d jinách nejv tší operací
státn -finan ní. Musíme nalézti krytí pro závazky státu již dnes existující, t. j. pro
náš státní dluh, a pro závazky, jež stát musí v d sledku války p evzít a  p ímo, i
nep ímo skrze zvláš  k tomu z ízené instituce. Mezi tyto závazky pat í dluhy

mecka v i eskoslovenskému hospodá ství, v i Národní bance, v i našemu
pen žnictví a našemu pr myslu. Pat í sem i náhrady vále ných škod našim
ob an m a podnik m, jež bude t eba aspo  do ur ité míry uskute nit. A pat í sem
kone  i veškeré výdaje rekonstruk ní a rehabilita ní, na které si stát bude musit
vyp it doma nebo za hranicemi. B emeno, doléhající na státní finance, musí býti
sníženo operacemi finan ními, mezi které pat í p edevším majetkové dávky, a
dále realisací jm ní, které stát obdrží ze zkonfiskovaného jm ní n meckého,
ma arského a z jm ní zrádc  a kolaborant , a kone  z jm ní, jež eventueln

ipadne státu z oddekretované již reformy pozemkové a také ovšem z reparací
mezinárodních.
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Bude tudíž t eba, aby Národní shromážd ní, které nyní bude vedoucím a
rozhodujícím initelem ve všech v cech rozpo tových, si tu své úkoly, své
povinnosti, ale p edevším také svá práva uv domilo a d razn  je vykonávalo.
Budiž pamatováno na to, že mezi aktem m nové úpravy a všemi zásahy,
sm ujícími k oživení hospodá ské innosti ve stát , musí býti úzká asová a

cná koordinace. Nem lo by smyslu provád ti m novou reformu a pokra ovati
dále ve finan ním státním hospoda ení, jaké bylo provád no až doposud. A
jedním z hlavních p edpoklad  m nové úpravy je práv ádné hospoda ení státní.
(Potlesk.) Zchudli jsme, paní a pánové, a nezbývá než se na as uskrovnit. Máme
k disposici mén  statk  a musíme tomu dáti výraz i finan . Vyrovnané rozpo ty
a všestranné úsporné hospoda ení - to je a bude hlavním úkolem vaším jako je
úkolem každého parlamentu. Dnes za to všechno p ebírá zodpov dnost p ed
národem také náš parlament.

Bude to všecko operace ohromná; bude to ada ešení, jejichž dosah pro
celou budoucnost státu a blahobyt všech jeho ob an  bude veliký; bude to
opravdu: bu  - anebo. Vyzývám tu op t všechny p íslušné initele k vyp tí
nejvyššího úsilí a k uplatn ní všech schopných odborník . A volám po opravdové
oddanosti všech k tomuto velikému úkolu, stejn  jako vyzývám všecky naše
ob any ke spolupráci v tomto sm ru a k pln ní všech jejich povinností da ových a
jiných. Salus rei publicae, to budiž v tomto ohledu opravdu nejvyšším zákonem
pro všechny obyvatele republiky bez rozdílu.

Ponechal jsem na konec poznámky k našemu snad nejd ležit jšímu
opat ení hospodá skému, stanovenému podepsáním dalekosáhlých dekret  o
postátn ní a znárodn ní klí ových pr mysl , o postátn ní bank a pojiš oven.
Neskrývám si nijak fakt, že se tím dotýkáme struktury d ív jší liberální
spole nosti a že se tu dáváme na cesty, které mají vésti k socialisaci moderní
spole nosti. (Potlesk.) Není to n jaký hotový p echod z jedné fáze vývoje naší
spole nosti do fáze nové; je to jen za átek budování nových forem vlastnictví,
vedle vlastnictví soukromého a družstevního.

Upozornil jsem už ve svých ve ejných prohlášeních d ív jších - znáte je
všichni - že to znamená veliký morální a sociální úsp ch pro ohromnou armádu
našich d lník , ale ekl jsem také, že nesmíme si však init ilusí, že to hned bude
znamenat n jaký nový ráj, n jaké veliké uleh ení anebo všestranné materiální
zlepšení pro d lnictvo a pr myslové obyvatelstvo v bec. Soudím, naopak, že
první ozvuky opat ení t ch budou tíživé a že povinnosti, jež z toho d lnictvu - a
nám všem - vzniknou, budou nesmírn  zavazující. D lnictvo bude musit míti
vysokou morálku sociální a státní, aby se opravdu cítilo pln  zodpov dným za
celý hospodá ský život státu. Musí si uv domit, že se u nás za íná budovat celá
nová spole enská morálka a že t mito opat eními nem níme jen instituce, nýbrž
chceme a musíme tvo it také nového lov ka.

Stejn  si musíme uv domit s celou vážností v ci, že se nám celý proces
socialisace musí poda it. S takovými v cmi se nem že hazardovat. Uvažte jen, co
by to znamenalo, kdyby nás veliký pokus nebyl úsp šný:

a) Celý sv t na nás dává pozor a bude nás dle toho soudit, nejen naši
schopnost, ale i naši státní odolnost pro budoucnost. Dle toho vzhledem k nám
bude nadále postupovat. A zklameme-li, bude k nám nemilosrdný.
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b) Položili jsme p ed sv tem na váhu - a to principiáln  - celý problém
socialisace jako takové. Jestliže by se nám celá tato operace nepoda ila, je možno,
že bychom mohli kompromitovati na dlouhou dobu i princip sám. Ti, kdož jsou
mezi vámi socialisty, v dí, co to znamená.

c) Kdybychom nem li úsp chu, ohrozili bychom celý náš hospodá ský
život; m li bychom v našem hospodá ství brzo chaos, úpadek všeobecné úrovn
hospodá ské a klesání ve všech oborech národního života jako nutný z toho

sledek. Pokles naší výkonnosti hospodá ské by znamenal i t žkou a na dlouhou
dobu nenahraditelnou ztrátu naší prestyže zahrani ní a politického významu
našeho státu.

Neuvádím tyto poznámky, abych srážel odvahu našich politických initel ,
kte í se dali do této práce s takovou oddaností a nadšením. Podepsal jsem sám tyto
dekrety z plného p esv ení, že náš lid je pro opat ení ta zralý a politicky i
sociáln  pro n  dostate  p ipraven, jak jsem také už ve ejn  sám prohlásil. A
mám pevnou víru, že to bude pro nás úsp ch. (Potlesk.) Uvádím je jen proto,
abych ješt  jednou upozornil, jakou zodpov dnost jsme na sebe vzali, co úsilí to
všechno bude vyžadovat a že nikdo z nás v této veliké výstavb  republiky nem že
a nesmí scházet. Upozor uji, že proces zestát ovací se musí díti s nejv tším
využitím všech odborník  obchodních a pr myslových, že se musí díti za ú asti a
pod kontrolou všech politických stran, odborn , v decky, nestranicky. V dnešní
situaci, kdy trpíme podvýrobou, nem žeme si také dovolit, aby zestát ovací
proces se stal omluvou pro nehospodárný provoz, pro ztrátové hospoda ení v
podnicích. Zásada rentability musí pak býti zachována a zachovávána i v

echodném stadiu. Jinak by nám celé naše výpo ty selhaly a brzy bychom ucítili
toho d sledky. Zejména organisace postátn ného pr myslu je sama o sob
problémem ohromným a úsp ch socialisace bude záviset na úsp šnosti a
výkonnosti práv  celé její organisace.

Dodávám ješt  dv  v ci organisa ní: Naše celé hospoda ení p echází v
pravém slova smyslu do t. zv. hospoda ení ízeného, plánovaného. K tomu je

eba vybudovat také p íslušné orgány. Je u in n už cestou administra ní k tomu
po átek. Funguje už t. zv. hospodá ská rada a její sekretariát, plánovací a
statistický ú ad a ovšem i osidlovací ú ad. Soudím, že bude pot eba dokonalého
propracování celé otázky, nových teoretických zkoumání, dokonalého vybudování

chto ú ad , a pak ovšem i nových praktických rozhodnutí o celé roli t chto
orgán . Otázky ty budou jist  p edm tem opat ení zákonodárných. Upozor uji na
to naše Národní shromážd ní. Je to otázka velmi vážná, která bude sou ástkou
celého našeho nového systému hospodá ského a podmínkou jeho úsp šnosti. Naše
Národní shromážd ní bude probírat postupn  celou innost vlády, stále na
výsledky její dosavadní zákonodárné práce bude narážet a Národní shromážd ní
definitivní bude míti p ímo za úkol všecky dekrety znovu probrat, tu a tam
revidovat, eventuáln  po velmi zralém uvážení m nit. Jist  se úkolu toho podejme
se vší vážností a s v domím své veliké zodpov dnosti.

l bych adu poznámek i v ostatních oborech naší politické innosti.
Zmíním se jen o dvou.

Práce v oboru našeho kulturního života je už dnes pozoruhodná: je nesena
velikým budovatelským elánem, jímž je dnes proniknuta celá naše ve ejnost a

edevším i naše inteligence; a je to také p irozený d sledek škrcení našeho
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kulturního života b hem šesti let okupace. O ekávám, že parlament jí bude
novat tu pozornost, které zasluhuje, a ukáže se na výši ve chvíli, až p jde o

ešení všech t ch velikých otázek, které se nám nov  den co den kladou.

Druhá otázka je naše armáda. To je problém svrchovan  d ležitý. Nebudu
jej probírat v celé jeho ší i v této chvíli. Chci jen na  upozornit a upozornit práv
parlament. O ekávám, že bude hned z ízen branný výbor, že všecky problémy
armády v n m budou up ímn  a otev en  probírány a základy nové, opravdu
demokratické, lidové naší armády diskutovány. I zde fakt, že p jde o armádu bez

mc  a Ma ar , velmi tomu pom že. A nezapomínat na fundamentální problém
každé moderní armády: na otázku d stojnictva a jeho výchovy. Prosím také, aby
bylo dob e srovnáno, v em tu p jde - oproti d ív jší naší armád  - o v ci nové a v
em budeme chtíti postaviti si po druhé sv tové válce armádu lepší,

demokrati jší a modern jší. A také jak vhodn  pro naše pom ry využít bojových
zkušeností jak východních, tak i západních front. Stejn  bude t eba sledovat vývoj
a všecky novosti v našich uniformovaných sborech bezpe nostních,
organisovaných v rámci ministerstva vnitra.

Nemám v úmyslu probírat dnes podrobn  naši politiku zahrani ní. Opakuji
k v li úplnosti tohoto poselství jen to, co zd raz uji p i všech p íležitostech: Jsme
spojenci Sov tského svazu a z staneme mu v rni. (Potlesk.) Jsme p áteli spojenc
západních, své p átelství jim zachováme a o p átelství jejich budeme loyáln
usilovat. (Potlesk.) A budeme d lat up ímn  novou politiku slovanskou. (Potlesk.)
Se svými sousedy se budeme snažit vy ídit v dobrém všecky své otázky, p i emž
vycházíme nekompromisn  od svých hranic p edmnichovských (Potlesk.), nám

hem války p islíbených. Od mírové konference o ekáváme, že vy ídí kladn
naše skromné repara ní i hrani ní požadavky vzhledem k N mecku. (Potlesk.) A
budeme ze všech sil podporovat novou sv tovou organisaci bezpe nostní všech
spojených národ . (Potlesk.)

Nikdo nyní bezprost edn  po sv tové válce si nep eje ani nemá zájmu na
žádných konfliktech mezi velkými spojenci, ani není k tomu dnes
psychologických a mravních podmínek. Ale ne ekám také n jakého rychlého a
úplného uklidn ní Evropy a sv ta. Rozvrat ve sv  z války je veliký
vnitropoliticky i mezinárodn . Celá ada stát  se bude po celé m síce a celá léta
potácet v rozvratu, nepo ádku, vnit ních bojích, snad v revolucích a sporech
mezinárodních. Sv t v p íštích letech nebude míti vzhled veselý. Pamatujme na to,

ipravujme se na to a bu me si v domi, jaké z toho plynou a budou plynout pro
nás d sledky!

Náš stát a náš lid prošel v posledních sedmi letech opravdovým peklem.
Tém  zázrakem vyšel z boje toho se snesitelnými ztrátami na lidech i na statcích
v pom ru s národy ostatními. Jeho ideová a mravní pevnost, jeho nezlomný
národní duch, jeho sociální rovnováha a zdraví a jeho hospodá ská zdatnost - zase
ve srovnání s jinými - je opravdu p ekvapující. Až na známé, pom rn  po tem
nep íliš po etné naše domácí vinníky choval se bezvadn  a vychází z války se ctí
neposkvrn nou. M že se s hrdostí dívat celému sv tu do o í bez hanby a bez
zlého sv domí. To, co se mu stalo v roce 1938, nezavinil, a pokud v n em
vinníci u nás byli, budou voláni k zodpov dnosti. Obdržel ve svém boji velikou
pomoc spojenc , jimž je opravdu vd en a vd en jim z stane. D kuji tu v ele
znovu p i této slavnostní p íležitosti p edevším jménem všeho našeho lidu,
jménem vaším a jménem celé vlády i jménem svým Sov tskému svazu (Potlesk.),
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Velké Britanii a Spojeným stát m (Potlesk.) a Francii za všecku pomoc (Potlesk.),
kterou nám v této druhé sv tové válce v tak hojné mí e poskytli.

Kon ím, paní a pánové, sv j dnešní výklad. Sleduji bedliv  a stále náš
vnit ní vývoj do všech podrobností. Slyším stesky, slyším výtky, slyším projevy
nespokojenosti. Ale slyším stejn  výraz uspokojení, slyším výzvy k práci a k
budování státu i spokojená konstatování, že se práce da í, a slyším kone  také
veliký a astý projev tv ího optimismu pro budoucnost. A ten ohromný elán v
práci, v podnikání, v nových plánech, v nových myšlenkách a v tvo ivých nových
cestách, jakého u nás jen z ídka kdy bylo! Naproti tomu skoro každá rodina byla u
nás stižena n jakou pohromou; a p í tom každý p es to chápe, že to byla nutná
ob t této válce a našemu osvobození. Vid l jsem tu u nás - zejména u našich žen -
zjevy opravdového lidského hrdinství, nezm rné oddanosti národu a republice,
zjevy skute  krásné a povznášející. A ti, kdož docela uspokojeni nejsou, a  si
jen vzpomenou, kde jsme byli v lét  roku 1939 a kde jsme byli v dob
heydrichiády. A uváží-li, co prožil celý sv t a co je dnešní revoluce a její naprosto
nutné d sledky, pochopí všecko, ujme se práce s druhými a dopracuje se znovu
rychle klidného, bezpe ného a spokojeného zít ka i v této nové fázi naší národní
historie.

Dovolte mi nyní, vážené paní a pánové, abych uzav el sv j výklad
prostým konstatováním:

Dne 26. zá í 1938 poslouchali jsme v Praze s t žkým rozechv ním ,
pronesenou v berlínském Sportpalastu Adolfem Hitlerem, íšským kanclé em

meckým a Führerem n meckého národa, , která byla jedním z
nejpodvodn jších projev  jeho prolhaného a nelidského života. V ní na konec
vyvrcholil sv j fanatický útok proti eskoslovenské republice a proti jejímu
presidentu, adresovaný ostatní Evrop  i nám, t mito slovy: "Zde stojím já a tam
stojí on. Mezi námi musí býti rozhodnuto."

Ano, byl to boj dvou nesmi itelných sv tu: demokratické republiky
eskoslovenské a nacistické T etí íše. A otázka byla politicky i osobn  položena

Hitlerem správn .

Sedm t žkých, velmi t žkých let p ešlo. P išla naše mnichovská porážka a
hrozná zklamání ze západních demokracií; podvodné vplížení se Hitlerovo na
Pražský hrad a Ribbentropovo historicky vylhané prohlášení o právním podléhání
eských zemí n mecké íši; nevýslovná mravní utrpení, pustá, bestiální n mecká

pronásledování a strastiplné n kolikaleté národní ponižování; náš zarytý a
systematický, tu odvážný a tam zoufalý vnit ní odpor a náš druhý, s po átku
krajn  obtížný zahrani ní odboj a vojenský a diplomatický zápas. Sedm let
strašné, pro nás tém  nekone né války, velkých n meckých vít zství a

meckého nadutého a nekulturního triumfování, doprovázeného t mi
nejneuv iteln jšími n meckými vále nými ukrutnostmi, jež svou nelidskostí mají
sotva v historii sob  rovných a z stávají navždy t žkou, neod initelnou pohanou a
odsouzením n meckého národa. A nakonec ty odstrašující a zasloužené vále né
porážky n mecké armády a hrozný pád onoho politického výtvoru, jemuž se
íkalo nacism a T etí íše, jenž cht l vládnout sv tem po tisíc let a jenž p isoudil

našemu státu nelítostný konec, p ipravuje jeho lidu b dné živo ení pod knutou
Herrenvolku!
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Dnes tu my, eskoslovensko, stojíme op t v plné své mravní síle, ve
svobodné, velikou a slavnou historií posv cené Praze, vzhlížejíce k rozbitému
Berlínu a Mnichovu a k rozvalené T etí íši se vzty enou hlavou, s istým štítem a
s istým sv domím; s v domím velikého historického vít zství a s v domím
vít zství naší veliké demokratické národní tradice; se sjednoceným národním
státem a s velikým mravním a politickým zadostiu in ním za všecko to, co se
nám stalo v Mnichov  a po n m. A N mecko - se všemi svými velikými plány a
svým historickým podvodem o právní pod ízenosti našich zemí - leží tu v
troskách, zni ené, rozbité, rozvrácené, lid jeho krajn  zkrušen a mravn  v pravém
slova smyslu zdeptán. A bude trvat snad celé generace, nežli se zase vzchopí.

V této chvíli voláme i my k svému národu a k národ m ostatním: Ano, tam
stál Hitler a jeho T etí íše se vším tím, co znamenali, a zde stojíme my. A mezi
námi bylo rozhodnuto: bojem na život a na smrt; vít zstvím poctivých lidí nad
nejni emn jším zlem; soudem sv ta, historie a Proz etelnosti. (Poslanci
povstávají. - Dlouhotrvající bou livý potlesk.)
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Ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 21. ervence 1940 . 1 Ú edního
stníku eskoslovenského o ustavení Státní rady jako poradního sboru

prozatímního státního z ízení SR

§1

izuje se Státní rada jako poradní sbor presidenta republiky a jako pomocný
kontrolní orgán v rámci zatímního státního z ízení eskoslovenské republiky.

§2

Státní rada má nejvýše 40 len , jež jmenuje president republiky vždy na dobu
jednoho roku. Mandát lena Státní rady po tuto dobu trvá, pokud jej president
republiky nebo Státní rada sama na návrh kárného výboru (§ 8) nezruší, nebo
pokud se ho len sám nevzdá.

§3

edníku zahrani ní akce nebo p íslušníku branné moci, jmenovanému lenem
Státní rady, dostane se, jestliže mandát p ijme, od nad ízeného ú adu trvalé
dovolené k jeho výkonu.

§4

edsedu a t i místop edsedy Státní rady ustanovuje president republiky. President
svolává a uzavírá zasedání Státní rady. K ú asti na jednání Státní rady jest její
len oprávn n, teprve když presidentu republiky potvrdil p ijetím mandátu spolu

s písemným slibem tohoto zn ní:

„Slibuji na svou est a sv domí v rnost Republice eskoslovenské a jejímu
prozatímnímu státnímu z ízení, uznanému na p  spojenecké Anglie, a slibuji, že
budu sv domit  a nestrann  vykonávati své povinnosti a plniti úkoly, které lenu
Státní rady ukládá spole ný boj za plné osvobození vlasti, a že ve válce proti
nacismu a jeho spojenc m vytrvám do kone ného vít zství.“

§5

Presidentu republiky náleží kone né schválení jednacího ádu, na n mž se Státní
rada usnese, i schválení pozd jších zm n nebo dodatk .

§6

len Státní rady, je-li také lenem vlády, vykonává práva, jež jsou s lenstvím
Státní rady spojena, zdržuje se však hlasování. P edseda Státní rady má právo
pozvati leny vlády k ú asti na sch zích, aby mohli poskytnouti len m Státní
rady žádaná vysv tlení.

§7

Státní rada jest povinna podati v ustanovené lh  presidentovi republiky nebo
vlád  poradní zprávu o otázce nebo v ci, která jí byla presidentem republiky nebo
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vládou p edložena, m že však také z vlastního podn tu podávati presidentovi
republiky nebo vlád  memoranda ze všech obor  státního života.

§8

Na návrh kárného výboru m že Státní rada zrušiti mandát svého lena, zjistí-li se,
že ho není hoden; jest povinna podati o tom neprodlen  zprávu presidentu
republiky.

§9

len m Státní rady dostane se za výkon jejich mandátu p íslušné náhrady.

Dr. Šrámek v. r. Dr. Edvard Beneš v. r.
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Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 15. íjna 1940, . 2 Ú edního v stníku
eskoslovenského, o prozatímním výkonu moci zákonodárné.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Dokud nebude možno provád ti ustanovení hlavy druhé ústavní listiny z 29. února
1920 o moci zákonodárné, bude president republiky úkony, které mu ukládá par.
64 . 1 a . 3 úst. listiny, pokud k nim je zapot ebí souhlasu Národního
shromážd ní, vykonávati se souhlasem vlády.

§ 2.

edpisy, jimiž se m ní, ruší nebo nov  vydávají zákony, budou vydávány po
dobu platnosti zatímního státního z ízení v nezbytných p ípadech presidentem
republiky k návrhu vlády ve form  dekret , které spolupodepíše p edseda vlády,
respektive lenové vlády pov ení jejich výkony.

§ 3.

Výkonem tohoto dekretu, který nabude ú innosti dnem jeho podepsání
presidentem republiky, se pov uje celá vláda.

Podepsáno v Londýn , dne 15. íjna 1940.

Dr. Edvard Beneš v. r.
Dr. Šrámek v. r.
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Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 22. února 1945, . 3 Ú edního v stníku
eskoslovenského, o výkonu moci zákonodárné v p echodném období.

K návrhu vlády a po slyšení Státní rady ustanovuji:

lánek 1.

Platnost § 2 ústavního dekretu ze dne 15. íjna 1940 o prozatímním výkonu moci
zákonodárné, . 2 Ú edního v stníku eskoslovenského, se prodlužuje až do doby,
kdy se ustaví prozatímní zákonodárný sbor eskoslovenské republiky. President
republiky, vykonávaje zákonodárnou moc, není vázán ustanovením l. 3 druhá

ta ústavního dekretu ze dne 27. íjna 1942, . 12 Ú edního v stníku
eskoslovenského.

lánek 2.

Tento ústavní dekret nabude ú innosti dnem, kdy se ustaví vláda jmenovaná
presidentem republiky se sídlem na území republiky; provedou jej všichni lenové
vlády.

Dr. Edvard Beneš v. r.
Msgr. Dr. Jan Šrámek v. r.
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Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, . 11 Ú edního v stníku
eskoslovenského, o obnovení právního po ádku

K návrhu vlády a po slyšení státní rady ustanovuji:

HLAVA I.

O OBECNÝCH PRÁVNÍCH NORMÁCH
První oddíl.

O p edpisech domácích.
lánek 1.

(1) Ústavní a jiné právní p edpisy eskoslovenského státu, vydané do 29. zá í
1938 v etn , pocházejí ze svobodné v le eskoslovenského lidu a jsou
eskoslovenský právní ád.

(2) P edpisy vydané v oblasti tohoto ádu v dob , kdy eskoslovenský lid byl
zbaven své svobody (doba nesvobody), nejsou sou ástí eskoslovenského
právního ádu. Doba nesvobody jest doba ode dne 30. zá í 1938 až do dne, který
bude ur en vládním na ízením.

lánek 2.

(1) Z v le eskoslovenské zákonodárné moci jest na zcela p echodnou dobu i
nadále používati z p edpis , uvedených v odstavci 2 lánku 1, t ch, které se
nep í svým obsahem zn ní nebo demokratickým zásadám eskoslovenské
ústavy (ústavní listiny, jejích sou ástek a zákon  ji m nících a dopl ujících,
vydaných do 29. zá í 1938). Naprosto jsou však z používání vylou eny p edpisy z
doby nesvobody z obor  soudního práva trestního, soudního ízení trestního,
práva osobního a práva rodinného.
(2) Zákonem bude stanoveno, kdy kon í p echodná doba podle odst. 1.

lánek 3.

Soud nebo správní ú ad, eše ur itou právní v c, rozhoduje, zda p edpis z doby
nesvobody vyhovuje ustanovení lánku 2 odstavec 1; p i tom musí uvésti d vody
svého rozhodnutí o této p edb žné otázce.

lánek 4.

Vláda se zmoc uje, aby, dokud se nesejde Národní shromážd ní, svými
na ízeními použivatelnost p edpis  z doby nesvobody územn  rozší ila nebo ji
zrušila.

Druhý oddíl.

O p edpisech státního za ízení zahrani ního.

lánek 5.

(1) Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. ervence 1940 o ustanovení
Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního z ízení eskoslovenské
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republiky ( íslo 1 Ú edního v stníku eskoslovenského, vydávaného v Londýn ,
ze dne 4. prosince 1940) a ústavní dekret presidenta republiky ze dne 15. íjna
1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné ( íslo 2 Ú edního v stníku
eskoslovenského), jakož i všechny ostatní dekrety presidenta republiky, vydané

podle paragrafu 2 dekretu íslo 2/1940, nejsou dot eny p edpisem lánku 1
odstavec 2 tohoto ústavního dekretu, avšak podléhají spolu s na ízeními podle
lánku 4 dodate nému schválení p íslušnými ústavními initeli (ratihabici).

(2) Dekrety presidenta republiky, vydané podle paragrafu 2 ústavního dekretu
íslo 2/1940, pokud podle svého obsahu neplatí na dobu kratší, pozbývají další

platnosti šest m síc  po dni, kdy se sejde Národní shromážd ní, nebudou-li již
íve zrušeny nebo zm ny, nebo jako zákony znovu usneseny a vyhlášeny.

(3) Též dekrety presidenta republiky, ozna ené za ústavní v etn  tohoto ústavního
dekretu, mohou býti zrušeny nebo zm ny pouhým zákonem. Tímto p edpisem
však není nikterak dot eno ustanovení lánku I. zákona, kterým se uvozuje
ústavní listina, íslo 121/1920, pokud jde o ústavní zákony, vydané do 29. zá í
1938.
(4) Na ízení, vydaná v zahrani í presidentem republiky podle paragrafu 64,
odstavce 1 . 10 ústavní listiny a vládou podle paragrafu 55 ústavní listiny, nejsou

edpisem lánku 1 odstavce 2 dot ena.

HLAVA II.

O ROZHODNUTÍCH SOUD  A Ú AD  SPRÁVNÍCH.
První oddíl.

Všeobecné p edpisy o rozhodnutích soud  a ú ad  správních.
lánek 6.

(1) Veškerá i pravoplatná rozhodnutí soud  a ve ejné správy, která byla vydána v
dob  nesvobody, jest i tehdy, když obecná ustanovení z doby do 29. zá í 1938

etn  tak nep ipoušt jí, na návrh stran zrušiti nebo zm niti v t chto p ípadech: a)
byla-li vydána podle p edpis , které se svým obsahem p í zn ní nebo
demokratickým zásadám eskoslovenské ústavy ( lánek 2 odst.1.), b) sm ují-li k
cíli eskoslovenským právem zakázanému, c) bylo-li stran  pro mimo ádné
pom ry doby nesvobody znemožn no nebo ztíženo dostaviti se k ízení nebo
provésti d kaz, anebo byl-li u in n nátlak na osoby v ízení zú astn né.
(2) Byla-li taková rozhodnutí (odstavec 1) vydána správními ú ady, lze je zrušiti
nebo zm niti i z moci ú ední.
(3) Strana m že navrhnouti zrušení nebo zm nu rozhodnutí podle odstavce 1 lit. a,
b, c nejpozd ji do dvou let ode dne, kdy kon í doba nesvobody ( lánek 1,
odstavec 2). V téže lh  musí správní ú ad oznámiti stranám, že zavedl ízení,
aby se zm nilo nebo zrušilo rozhodnutí z moci ú ední podle odstavce 2 tohoto
lánku.

lánek 7.

(1) lánek 6 neplatí o ú edních rozhodnutích orgán  státního z ízení zahrani ního
a o rozsudcích polních soud , z ízených podle dekretu presidenta republiky ze dne
26. íjna 1940 o eskoslovenských polních soudech, . 5 Ú edního v stníku
eskoslovenského.

(2) Lh ta k podání stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu na rozhodnutí
správních ú ad  státního z ízení zahrani ního (paragraf 14 zákona o nejvyšším
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správním soud  ve zn ní p ílohy k zákonu . 164/1937 Sb.), lh ta k dovolání se
nápravy ve výroku t chto ú adu o soukromoprávních národních (paragraf 2
zákona, jímž se provádí paragraf 105 ústavní listiny . 217/1925) a lh ta k žádosti,
aby byl podán návrh na mimo ádnou obnovu polního trestního ízení (paragraf
483 vojenského trestního ádu ve zn ní zákona o vojenském polním trestním
ízení . 115/1937), po ne jeden rok po dni, kdy kon í doba nesvobody.

lánek 8.

(1) Vládním na ízením mohou býti zjednodušeny platné p edpisy o ízení
správních ú ad , pokud jich jest používati p i ízení o zrušení nebo zm
rozhodnutí ve ejné správy podle lánku 6.
(2) Obdobné p edpisy pro obor ízení soudního budou vydány zákonem. Zákonem
bude zejména ustanoveno, ve kterých p ípadech soud m že žalobci (navrhovateli)
sv iti držbu v ci movité neb uvésti ho v držbu v ci nemovité p ed rozhodnutím
ve v ci samé i tehdy, když nejsou spln ny všeobecné p edpoklady pro povolení
exekuce nebo prozatímního opat ení.

Druhý oddíl.
Zvláštní p edpisy o trestních rozsudcích a nálezech.

lánek 9.

(1) O trestních rozsudcích a nálezech platí, mimo p edpisy v p edcházejícím
oddílu obsažené, ješt  p edpisy tohoto oddílu.
(2) Od po átku nicotné jsou trestní rozsudky soudní a trestní nálezy správní, které
byly vydány v dob  nesvobody, jimiž byl n kdo uznán vinným a odsouzen pro
skutek, který není trestný podle eskoslovenského práva. Soud (ú ad), íd  se
obdobn  p edpisy o obnov ízení, vyslovuje nicotnost usnesením.
(3) Byl-li n kdo v téže dob  uznán vinným skutkem, který jest trestný podle
eskoslovenského práva, byl-li však odsouzen k p ísn jšímu trestu, než ukládá
eskoslovenské právo, jest výrok o trestu z moci ú ední nebo k návrhu zm niti

tak, aby odpovídal eskoslovenskému právu.
(4) Spáchal-li okupant nebo osoba s ním spolupracující v téže dob in, který jest
trestný podle eskoslovenského práva, a byl-li zprošt n obžaloby pro tento skutek,
nebo byl-li mu uložen trest nižší než ukládá eskoslovenské právo, jest rozsudek k
návrhu ve ejného žalobce zrušiti a provésti nové trestní ízení.

lánek 10.

(1) Byl-li v dob  nesvobody n kdo odsouzen trestním soudem anebo správním
adem pro skutek, trestný podle eskoslovenského práva, jest odsuzující

rozsudek (nález) k návrhu zrušiti, byl-li in spáchán s úmyslem, aby pachatel
isp l k osvobození eskoslovenské republiky.

(2) O návrhu rozhoduje soud (ú ad), id  se obdobn  p edpisy o obnov ízení.

lánek 11.

(1) Jsou-li osv eny okolnosti, které od vod ují návrh, aby byla vyslovena
nicotnost odsuzujícího rozsudku (nálezu) podle lánku 9 odstavec 2, anebo návrh
na zrušení rozsudku (nálezu) podle lánku 10, jest odsouzeného ihned propustiti z
vazby.
(2) Totéž platí v p ípadech lánku 9 odstavec 3, je-li osv eno, že dosavadním
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výkonem trestu je odpykán trest, který ukládá eskoslovenské právo.
(3) Ve ejný žalobce, doví-li se o okolnosti, jež m že návrh ve prosp ch
odsouzeného od vodniti, jest povinen ihned podati p íslušné návrhy sám.

HLAVA III.
VÝHRADA ZVLÁŠTNÍCH P EDPIS .

lánek 12.

Zákon zvláš  stanoví, jak budou od in ny škody vzniklé d sledkem mimo ádných
pom  doby nesvobody a jak budou upraveny p ípady, ve kterých není možno,
nebo v zájmu hospodá ské a sociální obnovy není ú elno, vrátiti se k p vodnímu
stavu.

HLAVA IV.
O SOUDECH A Ú ADECH Z ÍZENÝCH V DOB  NESVOBODY.

lánek 13.

(1) Vláda stanoví na ízením, které ze soud  a správních ú ad , z ízených v dob
nesvobody, a v jakém rozsahu, do asn  ú adují.
(2) Spisy soud  a správních ú ad , z ízených v dob  nesvobody k výkonu
soudnictví a ve ejné správy na území eskoslovenské republiky, o nichž nebylo

in no rozhodnutí podle p edchozího odstavce, jest bez prodlení odevzdati
eskoslovenskému soudu nebo ú adu pro v c místn  a v cn  p íslušnému.

HLAVA V.
EDPISY ZÁV RE NÉ.

lánek 14.

(1) Tento ústavní dekret nabývá platnosti dnem vyhlášení.
(2) Provedením tohoto ústavního dekretu pov ují se všichni lenové vlády.
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Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945 z. . 47/1945 Sb., o
Prozatímním Národním shromážd ní.

K návrhu vlád a po dohod  se Slovenskou národní radou ustanovuji:

l.1.

(1) Až do doby, kdy se sejde ústavodárné Národní shromážd ní, zvolené podle
všeobecného rovného, p ímého a tajného práva hlasovacího a podle zásady
pom rného zastoupení, vykonává moc zákonodárnou podle tohoto dekretu pro
celé území eskoslovenské republiky Prozatímní Národní shromážd ní.

(2) Prozatímní Národní shromážd ní tvo í jedna sn movna o 300 lenech
(poslancích). Jeho sídlem je Praha.

(3) Volební právo do Prozatímního Národního shromážd ní mají osoby, které
dosáhly 18. roku v ku, a volitelné jsou osoby, které dosáhly 21. roku v ku. Další
náležitosti práva volebního, volitelnosti a volby Prozatímního Národního
shromážd ní upraví vláda na ízením, které podepisuje také ústavní president
republiky.

l. 2.

Prozatímnímu Národnímu shromážd ní p ísluší:

1. potvrditi, že nyn jší president republiky z stává podle § 58, odst. 5 ústavní
listiny ve své funkci až do nové volby presidenta republiky ( l. 3, odst. 3),

2. vykonávati p im en  pravomoc Národního shromážd ní podle ústavní listiny a
jiných zákon . Ústavu smí však m niti jen, pokud je toho nezbytn  zapot ebí. Ve

cech, týkajících se ústavn -právního postavení Slovenska, je t eba také
souhlasu v tšiny p ítomných len  Prozatímního Národního shromážd ní ze
Slovenska.

l. 3.

(1) Na leny Prozatímního Národního shromážd ní se vztahují v mezích tohoto
ústavního dekretu p edpisy ústavní listiny a jiných zákon  o lenech poslanecké
sn movny Národního shromážd ní.

(2) Pro Prozatímní Národní shromážd ní platí p im en  ustanovení ústavní
listiny a jiných zákon  o Národním shromážd ní (poslanecké sn movn ) a jeho
jednání (jednacího ádu poslanecké sn movny).

(3) K potvrzení presidenta republiky ( l. 2, . 1) se vyžaduje p ítomnost
nadpolovi ní v tšiny všech len  Prozatímního Národního shromážd ní a

íp tinové v tšiny hlas  p ítomných.
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l. 4.

Tento ústavní dekret nabývá ú innosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni
lenové vlády.

Dr. Beneš v. r., Fierlinger v. r., David v. r., Laušman v. r., Gottwald v. r.,
uriš v. r., Široký v. r., Dr. Pietor v. r., Dr. Stránský v. r., gen. Hasal v. r.,

Ursíny v. r., Hála v. r., gen. Svoboda v. r., Dr. Šoltész v. r., Dr. Ripka v. r.,
Dr. Procházka v. r., Nosek v. r., Majer v. r., Dr. Šrobár v. r., Dr. Clementis v. r.,
tiež za ministra Masaryka, Dr. Nejedlý v. r., Dr. Stránský v. r.,
gen. Dr. Ferjen ík v. r., Kopecký v. r., Lichner v. r.
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Ústavní zákon 57/1946 Sb. ze dne 28. b ezna 1946, kterým se schvalují a
prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky

Prozatímní Národní shromážd ní republiky eskoslovenské usneslo se na tomto
ústavním zákon :

l. I.

(1) Prozatímní Národní shromážd ní schvaluje a prohlašuje za zákon ústavní
dekrety a dekrety presidenta republiky, vydané na základ  § 2 ústavního dekretu
presidenta republiky ze dne 15. íjna 1940, . 2 Ú . v st. sl. ( . 20/1945 Sb.), o
prozatímním výkonu moci zákonodárné, a to v etn  práv  uvedeného ústavního
dekretu, pokud se tak již nestalo.
(2) Veškeré dekrety presidenta republiky jest považovati od jich po átku za
zákon; ústavní dekrety bu tež považovány za zákon ústavní.
(3) Územní a asová platnost p edpis  v p edcházejících odstavcích uvedených

stává beze zm ny.

l. II.

Tím se provádí a m ní l. 5, odst. 1 a 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze
dne 3. srpna 1944, . 11 Ú . v st. sl., o obnovení právního po ádku, ve zn ní
zákona ze dne 19. prosince 1945, . 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují,
dopl ují a m ní p edpisy o obnovení právního po ádku.

l. III.

(1) Ústavní dekrety a dekrety presidenta republiky, uvedené v lánku I, budou
uve ejn ny do 18 m síc  jako p íloha Sbírky zákon  a na ízení republiky

eskoslovenské, pokud nebyly v této sbírce již otišt ny.
(2) Tento ústavní zákon nabývá ú innosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni
lenové vlády.

Dr. Beneš v. r., Fierlinger v. r., Gottwald v. r., Kopecký v. r., Dr. Stránský v. r.,
Laušman v. r., Široký v. r., uriš v. r., Dr. Šrámek v. r., Dr. Pietor v. r., Ursíny v.
r., gen. Hasal v. r., Masaryk v. r., Hála v. r., gen. Svoboda v. r., Dr. Šoltész v. r.,
Dr. Ripka v. r., Dr. Procházka v. r., Nosek v. r., Majer v. r., Dr. Šrobár v. r.,
Dr. Clementis v. r., Dr. Nejedlý v. r., gen. Dr. Ferjen ík v. r., Drtina v. r.,
Lichner v. r.
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Seznam dekret  prezidenta republiky, které byly v roce 1945 republikovány

Ústavní dekret . 1/1940 Ú . v st. sl., o ustavení Státní rady jako poradního
sboru prozatímního státního z ízení eskoslovenské republiky

Ústavní dekret . 2/1940 Ú . v st. sl., o prozatímním výkonu moci
zákonodárné, republikován vyhláškou . 20/1945 Sb.

Dekret . 4/1940 Ú . v st. sl., ve ejné vyhlášení nov  vydávaných právních
ustanovení s. vlády

Dekret . 5/1940 Ú . v st. sl., o eskoslovenských polních soudech

Dekret . 6/1940 Ú . v st. sl., jímž se m ní n která ustanovení zákona o
vojenském právu

Dekret . 83/1940 Ú . v st. sl., o slibu len  vlády, ve ejných zam stnanc  a
jiných orgán

Dekret . 2/1942 Ú . v st. sl., o z ízení ministerstva pro hospodá skou obnovu

Ústavní dekret . 3/1942 Ú . v st. sl., jímž se m ní ústavní dekret presidenta
republiky ze dne 21. ervence 1940 íslo 1 Ú edního v stníku eskoslovenského o
ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního z ízení

eskoslovenské republiky

Dekret . 6/1942 Ú . v st. sl., o obnov  trestního ízení a zmate ní stížnosti k
zachování zákona v ízení p ed polními soudy u eskoslovenské armády v
zahrani í, republikován vyhláškou . 150/1945 Sb.

Ústavní dekret . 3/1942 Ú . v st. sl., novela ústavního dekretu o ustavení
Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního z ízení eskoslovenské
republiky

Dekret . 5/1944 Ú . v st. sl., o postavení žen v eskoslovenských vojenských
jednotkách, republikován vyhláškou . 136/1945 Sb.

Ústavní dekret . 11/1944 Ú . v st. sl., o obnovení právního po ádku,
republikován vyhláškou . 30/1945 Sb.

Ústavní dekret . 18/1944 Ú . v st. sl., o národních výborech a prozatímním
Národním shromážd ní, republikován vyhláškou . 43/1945 Sb.

Ústavní dekret . 3/1945 Ú . v st. sl., o výkonu moci zákonodárné v
echodném období

Dekret . 5/1945 Ú . v st. sl., o kterým se ur uje postavení Správy Spojených
národ  pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration), republikován vyhláškou . 149/1945 Sb.

Ústavní dekret . 1/1945 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v dob
echodné



111

Dekret . 3/1945 Sb., kterým se m ní a dopl ují n která ustanovení vojenského
trestního zákona a branného zákona

Dekret . 5/1945 Sb., o neplatnosti n kterých majetkov -právních jednání z doby
nesvobody a o národní správ  majetkových hodnot N mc , Ma ar , zrádc  a
kolaborant  a n kterých organisací a ústav

Dekret . 8/1945 Sb., o v nování nemovitostí Svazu sov tských socialistických
republik jako projev dík

Dekret . 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozd lení zem lského
majetku N mc , Ma ar , jakož i zrádc  a nep átel eského a slovenského národa

Dekret . 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zlo inc , zrádc  a jejich
pomaha  a o mimo ádných lidových soudech

Dekret . 17/1945 Sb., o Národním soudu

Dekret . 19/1945 Sb., o Sbírce zákon  a na ízení republiky eskoslovenské

Ústavní dekret . 20/1945 Sb., o prozatímním výkonu moci zákonodárné

Ústavní dekret . 21/1945 Sb., o výkonu moci zákonodárné v p echodném
období

Ústavní dekret . 22/1945 Sb., o vyhlášení právních p edpis , vydaných mimo
území republiky eskoslovenské

Ústavní dekret . 25/1945 Sb., o sjednocení celního práva na území republiky
eskoslovenské

Dekret . 26/1945 Sb., o zrušení zákona ze dne 9. ervence 1945

Dekret . 27/1945 Sb., o jednotném ízení vnit ního osídlení

Dekret . 28/1945 Sb., o osídlení zem lské p dy N mc , Ma ar  a jiných
nep átel státu eskými, slovenskými a jinými slovanskými zem lci

Ústavní dekret . 33/1945 Sb., o úprav eskoslovenského státního ob anství
osob národnosti n mecké a ma arské

Dekret . 35/1945 Sb., o p echodném omezení výplat vklad  u pen žních ústav
(pen žních podnik ) v pohrani ním území

Dekret . 36/1945 Sb., o pln ní závazk  zn jících na íšské marky

Dekret . 38/1945 Sb., o p ísném trestání drancování

Dekret . 39/1945 Sb., o do asné p íslušnosti ve v cech náležejících soud m
porotním a kmetským

Ústavní dekret . 47/1945 Sb., o Prozatímním Národním shromážd ní
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Dekret . 50/1945 Sb., o opat eních v oblasti filmu

Dekret . 52/1945 Sb., o zatímním vedení státního hospodá ství

Dekret . 53/1945 Sb., o od in ní k ivd eskoslovenským ve ejným
zam stnanc m

Dekret . 54/1945 Sb., o p ihlašování a zjiš ování vále ných škod a škod
zp sobených mimo ádnými pom ry

Dekret . 56/1945 Sb., o úprav  platu prezidenta eskoslovenské republiky

Dekret . 57/1945 Sb., o platu a o inovním a representa ním p ídavku len
vlády

Dekret . 58/1945 Sb., o platovém p ídavku státním a n kterým jiným ve ejným
zam stnanc m

Dekret . 59/1945 Sb., jímž se zrušují jmenování ve ejných zam stnanc  z doby
nesvobody

Ústavní dekret . 60/1945 Sb., o p íprav  provedení smlouvy mezi
eskoslovenskou republikou a Svazem sov tských socialistických republik o

Zakarpatské Ukrajin  ze dne 29. ervna 1945

Dekret . 62/1945 Sb., o úlevách v trestním ízení soudním

Dekret . 63/1945 Sb., o Hospodá ské rad

Dekret . 66/1945 Sb., o Ú edním list  republiky eskoslovenské

Dekret . 67/1945 Sb., jímž se obnovuje innost disciplinárních a kvalifika ních
komisí pro ve ejné zam stnance a zrušují se p edpisy o omezení opravných
prost edk

Dekret . 68/1945 Sb., o reaktivaci ve ejných zam stnanc

Dekret . 69/1945 Sb., o p eložení vysoké školy bá ské z P íbram  do Moravské
Ostravy

Dekret . 71/1945 Sb., o pracovní povinnosti osob, které pozbyly
eskoslovenského státního ob anství

Dekret . 73/1945 Sb., kterým se m ní a dopl uje platový zákon ze dne 24.
ervna 1926, . 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské

asistenty

Dekret . 74/1945 Sb., o reaktivaci a o op tném ustanovení provdaných žen ve
ve ejné služb

Dekret . 76/1945 Sb., o požadování dopravních prost edk  po dobu
mimo ádných hospodá ských pom
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Dekret . 77/1945 Sb., o n kterých opat ení k urychlení nakládky a vykládky
zboží v železni ní doprav

Dekret . 78/1945 Sb., o p echodném finan ním zabezpe ení hospodá ských
podnik

Dekret . 79/1945 Sb., o zatímní úprav  soudnictví v zemích eské a
Moravskoslezské

Dekret . 80/1945 Sb., o op tném zavedení st edoevropského asu

Dekret . 81/1945 Sb., o n kterých opat eních v oboru spolkovém

Dekret . 82/1945 Sb., o zálohách na náhradu za n které vále né škody
majetkové

Dekret . 83/1945 Sb., o úprav  branné povinnosti osob povolaných,jakož i
dobrovoln  nastoupivších do inné služby

Dekret . 84/1945 Sb., o p echodné úprav  délky presen ní služby

Dekret . 85/1945 Sb., kterým se ruší školné na státních st edních školách

Dekret . 86/1945 Sb., o znovuvybudování finan ní stráže v zemích eské a
Moravskoslezské a o úprav  n kterých služebních a platových pom  p íslušník
finan ní stráže

Dekret . 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti

Dekret . 89/1945 Sb., o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za
vynikající pracovní výkony

Dekret . 90/1945 Sb., o úprav  n kterých organisa ních a služebních otázek v
oboru soudnictví

Dekret . 91/1945 Sb., o obnovení eskoslovenské m ny

Dekret . 93/1945 Sb., o prozatímních opat eních v oboru ve ejno-právního
sociálního pojišt ní

Dekret . 94/1945 Sb., o úprav  n kterých otázek organisace a služebních a
platových pom  sboru uniformované v ze ské stráže

Dekret . 95/1945 Sb., o p ihlášení vklad  a jiných pen žních pohledávek u
pen žních ústav , jakož i životních pojišt ní a cenných papír

Dekret . 96/1945 Sb., o z ízení pobo ky léka ské fakulty University Karlovy v
Hradci Králové

Dekret . 97/1945 Sb., kterým se m ní a dopl ují ustanovení o zvláštní dani
výd lkové
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Dekret . 98/1945 Sb., o p echodných opat eních v oboru dan  z obratu

Dekret . 99/1945 Sb. o úprav  p ímých daní za kalendá ní roky 1942 až 1944 a o
úprav  poplatk  a daní obchodových

Dekret . 100/1945 Sb., o znárodn ní dol  a n kterých pr myslových podnik

Dekret . 101/1945 Sb., o znárodn ní n kterých podnik  pr myslu
potraviná ského

Dekret . 102/1945 Sb., o znárodn ní akciových bank

Dekret . 103/1945 Sb., o znárodn ní soukromých pojiš oven

Dekret . 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách

Dekret . 105/1945 Sb., o o istných komisích pro p ezkoumání innosti
ve ejných zam stnanc

Dekret . 106/1945 Sb., o platech len  Prozatímního Národního shromážd ní

Dekret . 107/1945 Sb., o p echodné úprav  poplatkového ekvivalentu v zemích
eské a Moravskoslezské

Dekret . 108/1945 Sb., o konfiskaci nep átelského majetku a Fondech národní
obnovy

Dekret . 109/1945 Sb., o ízení výroby

Dekret . 110/1945 Sb., o organisaci lidové a um lecké výroby

Dekret . 112/1945 Sb., o správ  soudních v znic a trestních ústav

Dekret . 113/1945 Sb., o úprav , ízení a kontrole zahrani ního obchodu

Dekret . 114/1945 Sb., o z ízení nových editelství pošt a o úprav  obvod
editelství pošt v zemích eské a Moravskoslezské

Dekret . 115/1945 Sb., o hospoda ení uhlím a palivovým d ívím

Dekret . 116/1945 Sb., o zm  zákona ze dne 25. ervna 1926, . 122 Sb. a
vlád. na ízení ze dne 17. ervence 1928, . 124 Sb., o úprav  plat  duchovenstva
církví a náboženských spole ností státem uznaných p ípadn  recipovaných, a o
platovém p ídavku k nejnižšímu ro nímu p íjmu duchovenstva

Dekret . 117/1945 Sb., kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého

Dekret . 118/1945 Sb., o opat eních v ízení vyživovacího hospodá ství

Dekret . 119/1945 Sb., o p echodné úprav  vojenského trestního ádu

Dekret . 120/1945 Sb., o p echodné úprav  vojenského polního trestního ízení
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Dekret . 121/1945 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními
výbory

Dekret . 122/1945 Sb., o zrušení n mecké university v Praze

Dekret . 123/1945 Sb., o zrušení n meckých vysokých škol technických v Praze
a v Brn

Dekret . 124/1945 Sb., o n kterých opat eních ve v cech knihovních

Dekret . 125/1945 Sb., o z ízení Svazu brannosti

Dekret . 126/1945 Sb., o zvláštních nucených pracovních oddílech

Dekret . 127/1945 Sb., o z ízení vysoké školy "Akademie musických um ní v
Praze"

Dekret . 128/1945 Sb., o zatímní územní organisaci n kterých finan ních ú ad
a zm nách s tím spojených v zemích eské a Moravskoslezské

Dekret . 129/1945 Sb., o státním orchestru eská filharmonie

Dekret . 130/1945 Sb., o státní pé i osv tové

Dekret . 131/1945 Sb., o vybudování Akademického domu – Památníku 17.
listopadu

Dekret . 132/1945 Sb., o vzd lání u itelstva

Dekret . 133/1945 Sb., kterým se z izuje Výzkumný ústav pedagogický Jana
Amose Komenského

Dekret . 135/1945 Sb., o z ízení pobo ky léka ské fakulty university Karlovy v
Plzni

Ústavní dekret . 137/1945 Sb., o zajišt ní osob, které byly považovány za státn
nespolehlivé, v dob  revolu ní

Dekret . 138/1945 Sb., o trestání n kterých provin ní proti národní cti

Dekret . 139/1945 Sb., o p echodné úprav  právních pom  Národní banky
eskoslovenské

Dekret . 140/1945 Sb., o z ízení Vysoké školy politické a sociální v Praze

Dekret . 143/1945 Sb., o omezení žalobního práva v trestním ízení
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NÁLEZ Ústavního soudu eské republiky o platnosti dekretu . 108/1945 Sb.
publikovaný pod . 55/1995 Sb.

Jménem eské republiky

Ústavní soud eské republiky rozhodl dne 8. b ezna 1995 v plénu ve v ci návrhu
R. D., zastoupeného advokátem JUDr. K. K., na zrušení dekretu prezidenta
republiky . 108/1945 Sb., o konfiskaci nep átelského majetku a Fondech národní
obnovy, za ú asti Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky, jako

astníka ízení, a vedlejších ú astník  1. R. B., zastoupeného advokátem JUDr.
L. M., 2. JUDr. J. S., zastoupeného advokátem JUDr. V. B. takto:

Návrh se zamítá.

Od vodn ní
Navrhovatel R. D. podal s poukazem na ustanovení § 74 zákona . 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, spolu s ústavní stížností proti rozsudku Krajského soudu v Ústí
nad Labem, pobo ka Liberec, ze dne 26. 10. 1993 . j. 29 Co 647/93-30 také
návrh na zahájení ízení podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. d) citovaného zákona.
Ve svém návrhu uvedl, že Krajský soud v Ústí nad Labem v rozporu s nyní
platným ústavním právem, jakož i v rozporu s ústavním právem platným v roce
1945, prohlásil dekret prezidenta republiky . 108/1945 Sb., o konfiskaci
nep átelského majetku a Fondech národní obnovy, za platnou sou ást "našeho
právního ádu" a sou asn  prohlásil, že tento dekret je "zákonným aktem, na jehož
základ  byl majetek konfiskován". Podle ústavní listiny z roku 1920 náležela moc
zákonodárná pouze Národnímu shromážd ní a jeho ob ma sn movnám. V dob
rozpušt ní n které sn movny a nebo od uplynutí jejího volebního období až do
op tovného sejití sn moven a dále po dobu, po kterou bylo jejich zasedání
odro eno nebo skon eno, inil neodkladná opat ení, i když by k nim bylo jinak

eba zákona, a vykonával moc vládní a výkonnou 24 lenný výkonný výbor
složený ze 16 len  Poslanecké sn movny a osmi len  Senátu. Tento výbor byl

íslušný ve všech v cech náležejících do zákonodárné p sobnosti Národního
shromážd ní, avšak ani tento výbor nebyl oprávn n m nit ústavní zákony nebo
ukládat svými opat eními nové trvalé finan ní povinnosti nebo zcizovat státní
majetek. Žádný jiný ústavní orgán než práv  vyjmenované Národní shromážd ní,
pop . jeho 24 lenný výkonný výbor nebyl nadán zákonodárnou pravomocí. A  už
byl tedy dr. Edvard Beneš ímkoliv, pop . v rozhodné dob , kdy dekrety vydával,
dokonce i prezidentem (a tím podle právního názoru navrhovatele nebyl a být
nemohl, nebo  dne 5. 10. 1938 abdikoval a po n m byl ádn  zvolen jiný
prezident eskoslovenské republiky), nemohl ani jako soukromá osoba, ani jako
prezident republiky eskoslovenské být nadán zákonodárnou pravomocí. Pokud
tedy vydával jakékoliv akty, byly to nanejvýše správní akty moci vládní a
výkonné, vydávané v rozporu s tehdy platným ústavním právem a od samého
po átku akty nulitní. Pokud socialistická právní v da a bezprost edn  p ed ní i
právní v da ovlivn ná tzv. nacionáln  socialistickou revolucí, údajn  probíhající v
roce 1945, tedy jeho akty ozna ovala za akty revolu ního zákonodárství, nutno
poznamenat, že neexistuje revolu ní zákonodárství, pouze revolu ní násilí bez
zákona. Tyto akty, takto posuzováno, byly tedy nejvýše akty násilí, nikoliv práva.
V rozporu se základními zásadami právního státu bylo zde jedné osob  p iznáno
být sou asn  zákonodárcem a zárove  mocí vládní a výkonnou. Dekret prezidenta
republiky . 108/1945 Sb., který byl aplikován v citovaném rozsudku Krajského
soudu v Ústí nad Labem, pobo ka Liberec, je v rozporu i s lánky 2, 3, 4, 11 a 24
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Listiny základních práv a svobod, týkajícími se uplat ování a mezí státní moci,
národnostních práv, mezí základních práv a svobod, jakož i práva vlastnit majetek.
Ze všech t chto d vod  navrhovatel navrhl, aby Ústavní soud prohlásil dekret
prezidenta republiky . 108/1945 Sb. za akt od samého po átku nulitní. Pokud by
se Ústavní soud navzdory právním zásadám civilizovaných spole ností Evropy
domníval, že se jednalo o právní akt i dokonce zákon, navrhl tuto právní normu
zrušit.

Vedlejší ú astník R. B. ve svém návrhu na zrušení ustanovení § 2 odst. 5 dekretu
prezidenta republiky . 108/1945 Sb. uvedl, že tato norma je svou povahou a
zam ením antidemokratická a ve své podstat  antihumánní. Aby se stát nemusel
zdržovat s p ípadným spoluvlastnictvím v p ípadech, kde by jinak podmínky
dekretu dopadaly jen na ásti nemovitých v cí, p išla mu legislativa na pomoc s
takovou nekulturní konstrukcí. Postižený spoluvlastník byl vy azen z možnosti se
bránit. Tento princip ozna eného dekretu je v p ímém rozporu s lánkem 17 odst.
2 Všeobecné deklarace lidských práv navazujícím na lánek 55 písm. c) Charty
OSN, lánkem 1 odst. 1 Dodatkového protokolu z 20. 3. 1952 k Úmluv  o
ochran  lidských práv a základních svobod, jakož i v rozporu s Deklarací práv

tí, zejména jejími zásadami . 2 a 8, nebo  v dob  konfiskace byl navrhovatel
nezletilý.

Vedlejší ú astník JUDr. J. S. ve svém návrhu na zrušení ustanovení § 1 a 2
dekretu prezidenta republiky . 108/1945 Sb. uvedl, že dr. Beneš nebyl v roce
1945 oprávn n prezidentské dekrety vydávat, nebo  podle Ústavy z roku 1920
nebyl v té dob  Národním shromážd ním za prezidenta zvolen.

Poslanecká sn movna Parlamentu eské republiky se v zastoupení svým
edsedou PhDr. Milanem Uhdem vyjád ila tak, že dekret prezidenta republiky .

108/1945 Sb. byl vydán v mezích oprávn ní hlavy státu v dob , kdy nebylo
ustaveno Národní shromážd ní, a tvo í platnou sou ást našeho právního ádu.
Oprávn ní prezidenta republiky po dobu platnosti zatímního státního z ízení v
nezbytných p ípadech vydávat p edpisy, jimiž se m ní, ruší nebo nov  vydávají
zákony, k návrhu vlády formou dekret , které spolupodepíše p edseda vlády, resp.
lenové vlády pov ení jejich výkony, je dáno ústavním dekretem prezidenta

republiky ze dne 15. 10. 1940 . 2/1940 Ú . v st. sl., o prozatímním výkonu moci
zákonodárné, uve ejn ném ve Sbírce zákon  a na ízení státu eskoslovenského
pod . 20 z roku 1945. Všechny dekrety prezidenta republiky byly posléze
schváleny Prozatímním Národním shromážd ním republiky eskoslovenské, a to
ústavním zákonem ze dne 28. 3. 1946 . 57/1946 Sb., kterým se schvalují a
prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky. Dekrety prezidenta republiky
byly tedy vydány ústavním zp sobem, ústavním zp sobem potvrzeny a jsou
platnou sou ástí našeho právního ádu.

Senát Ústavního soudu, který se zabýval ústavní stížností R. D., usnesením ze dne
27. 5. 1994 . j. IV. ÚS 56/94-15 ízení podle § 78 odst. 1 zákona . 182/1993 Sb.

erušil a návrh na zrušení dekretu prezidenta republiky . 108/1945 Sb. postoupil
plénu Ústavního soudu k rozhodnutí podle lánku 87 odst. 1 písm. a) Ústavy.

Plénum Ústavního soudu se v prvé ad  zabývalo otázkou spln ní podmínek
ustanovení § 74 zákona . 182/1993 Sb., o které navrhovatel sv j návrh op el.
Toto ustanovení stanoví, že spolu s ústavní stížností m že být podán návrh na
zrušení zákona nebo jiného právního p edpisu a nebo jejich jednotlivých
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ustanovení, jejichž uplatn ním nastala skute nost, která je p edm tem ústavní
stížnosti, jestliže podle tvrzení st žovatele jsou v rozporu s ústavním zákonem
nebo mezinárodní smlouvou podle lánku 10 Ústavy, pop . se zákonem, jedná-li
se o jiný právní p edpis. V tomto bod  plénum Ústavního soudu dosp lo k záv ru,
že podmínka vztahující se k oprávn ní podat návrh na zrušení zákona nebo jiného
právního p edpisu je v projednávané v ci spln na.

Prvou ze základních otázek v projednávané v ci je otázka, zda napadený dekret,
totiž dekret prezidenta republiky ze dne 25. 10. 1945 . 108/1945 Sb. byl vydán v
mezích legitimn  stanovených kompetencí i naopak, jak tvrdí navrhovatel, stalo
se tak v rozporu se základními zásadami právního státu, nebo  k jeho vydání
došlo orgánem moci výkonné v rozporu s tehdy platným ústavním právem. V této
souvislosti je t eba konstatovat, že základem, na n mž spo íval právní ád

eskoslovenské republiky, byl zákon ze dne 28. 10. 1918 . 11/1918 Sb. z. a n., o
ízení samostatného státu eskoslovenského. Tento základ eskoslovenského

práva nemohl být v žádném sm ru zpochybn n n meckou okupací, nejen z toho
vodu, že p edpisy lánk  42 až 56 ádu zákon  a oby ej  pozemní války
edstavující p ílohu IV. Haagské úmluvy ze dne 18. 10. 1907 vymezily p esné

hranice, v nichž okupant mohl uplat ovat státní moc na území obsazeného státu,
ale p edevším proto, že N mecká íše jako totalitní stát, ídící se principem
vyjád eným Rosenbergovou v tou - Právem je to, co slouží n mecké cti -
vykonávala státní moc a vytvá ela právní ád v zásad  již stranou jejich materiáln
hodnotové báze. Tuto skute nost snad nejlépe vystihují dva íšské zákony z roku
1935, totiž zákon o ochran  n mecké krve a cti a zákon o íšském ob anství, v
nichž se klade eminentní d raz na istotu n mecké krve, jako p edpokladu další
existence n meckého lidu, a v nichž se jako íšský ob an definuje pouze státní

íslušník z n mecké nebo p íbuzné krve, který dokazuje svým chováním, že je
ochoten a schopen v rn  sloužit n meckému národu a íši. Naproti tomu ústavní
požadavek demokratické povahy eskoslovenského státu v ústavní listin  z roku
1920 formuluje sice pojem politicko-v dní povahy (jenž je juristicky obtížn
definovatelný), což však neznamená, že je metajuristický a že nemá právní
závaznost. Naopak, jako základní charakteristický rys ústavního z ízení znamená
ve svých d sledcích, že nad a p ed požadavek formáln -právní legitimity byl v
ústavní listin eskoslovenské republiky z roku 1920 postaven ústavní princip
demokratické legitimity státního z ízení.

Nebylo tedy tomu tak, že by eskoslovenský právní ád zjevn  preferoval primát
vnitrostátního právního ádu, že by jeho ústava stála nesporn  na stanovisku své
vlastní naprosté svrchovanosti a nezávislosti na kterémkoliv jiném právním ádu,
takže eskoslovenský ústavní zákonodárce mohl, zachoval-li p itom jen

edepsané formy normotvorby, platn  stanovit cokoliv - jmenovit  bez ohledu na
edpisy mezinárodního práva. Jak totiž bylo již konstatováno, byl v ústavní

listin  z roku 1920 zakotven princip demokratické legitimity státního z ízení,
princip, jenž již v preambuli k této listin  ("nebo  chceme se p leniti do
spole nosti národ  jako len vzd laný, mírumilovný, demokratický, pokrokový")
zd raz uje vazbu na hodnotový ád, který je základem i mezinárodního právního
ádu. Tento hodnotový základ ústavní listiny z roku 1920 a její otev enost ve

sm ru k mezinárodnímu právu dokumentuje mimo jakoukoliv pochybnost i
úprava práv a svobod, jakož i úprava ochrany národních, náboženských a
rasových menšin. V hodnotovém nazírání, jak se vytvá elo b hem druhé sv tové
války a krátce po ní, bylo naopak obsaženo p esv ení o nezbytnosti postihu
nacistického režimu a náhrady, i alespo  zmírn ní škod zp sobených tímto
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režimem a vále nými událostmi. Ani v tomto sm ru tedy dekret prezidenta
republiky . 108/1945 Sb. neodporuje "právním zásadám civilizovaných
spole ností Evropy platným v tomto století", ale je právním aktem své doby
opírajícím se i o mezinárodní konsens.

V t chto momentech tkví mimo jiné d vod, pro  i za okupace byl eskoslovenský
stát a jeho právní ád mezinárodn  uznáván a pro  také zahrani ní politické
vedení stálo na pozici zd raz ující kontinuitu eskoslovenského práva.
Vynuceným chováním eskoslovenského státu, po ínaje pohr žkami úto né války
ze strany Hitlera - což bylo v rozporu s v této dob  platným, i samotné N mecko
vázajícím, Briand-Kellogovým paktem - p ijetím mnichovské dohody, p es
vynucené odstoupení prezidenta Beneše až k cest  prezidenta Háchy do Berlína,
ztrácel totiž tento stát svou v rohodnou demokratickou legitimaci, nebo  jeho
chování se zcela z eteln  rozcházelo s postojem ústavního suveréna, totiž lidu,
který svou v li žít v demokratickém stát  dal jasn  najevo, mimo jiné, v
mobilizaci v roce 1938. Práv  v tomto faktu lze spat ovat d vod, pro  jakýkoliv z

chto neblahých akt , by  byl uskute n p i formálním dodržení ústavních
procedur, nelze uznat za legitimní. Po rozbití eskoslovenské republiky a jejího
ústavního z ízení znemožnily pom ry po adu let demokratickou formaci
konstitutivní moci lidu na území republiky. V tomto sm ru jsme se nelišili od celé
ady jiných evropských zemí, jejichž exilové reprezentace, i právní akty jimi

vydávané, byly z uvedených d vod  v širokém m ítku mezinárodn  uznávány, a
to v souladu s obecn  uznávanou právní zásadou, že akty vzniklé pod nátlakem se
považují za nulitní.

Co ostatn  lze v projednávané v ci považovat za ur ující, je to, že v dob , kdy již
bylo vytvo eno a bylo také mezinárodn  uznáno tzv. Prozatímní státní z ízení

eskoslovenské republiky, zakotvené v ústavních dekretech prezidenta republiky
. 1, . 2 a v dekretu . 4 Ú . v st. sl. z roku 1940 - p edstavovaly je prezident,

vláda a Státní rada - vydala eskoslovenská vláda usnesení ze dne 3. 12. 1942 "O
další platnosti prezidentského ú adu prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše" s
následujícím obsahem: "Ve své sch zi ministerské rady ze dne 3. prosince 1942

edseda vlády Msgre dr. Jan Šrámek ohlásil: Dne 18. prosince 1942 uplyne
sedmileté volební období dosavadního prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše,
jenž byl ádn  zvolen prezidentem republiky ve sch zi Národního shromážd ní
dne 18. prosince 1935. Prezident dr. Edvard Beneš se vzdal své prezidentské
funkce dne 5. íjna 1938, avšak vláda eskoslovenská ve shod  s v rnými ob any
eskoslovenského státu nikdy nepokládala tuto rezignaci za platnou, nebo  byla

protiprávn  vynucena. Proto prezident republiky dr. Edvard Beneš z stal hlavou
eskoslovenského státu nep etržit  od 18. prosince 1935 a je vládami Spojených

národ , jakož i vládami stát  jiných, za hlavu státu uznáván. P edseda vlády dále
prohlásil, že podle § 1 zákona . 161/1920 svolává sch zi Národního shromážd ní
k volb  prezidenta republiky p edseda vlády, a že tudíž zákon jemu ukládá, aby
pe oval o v asnou volbu nového prezidenta. Hledíc k odstavci 3 § 58 ústavní
listiny a § 2 zákona . 161/1920 má býti volební sch ze Národního shromážd ní
svolána nejd íve 4 ned le a nejpozd ji 14 dní p ed koncem volebního období
prezidentova. Pon vadž tato sch ze za daných pom  svolána býti nem že,

edseda vlády navrhl, aby se vláda usnesla takto: Podle odstavce 5 § 58 ústavní
listiny, který zní: "D ív jší prezident z stává ve své funkci, pokud nebyl zvolen
prezident nový", z stává dosavadní prezident republiky dr. Edvard Beneš, ádn
zvolený Národním shromážd ním dne 18. prosince 1935, ve svém prezidentském

ad  až do doby, kdy bude možno provésti volbu nového prezidenta. Vláda se
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takto usnesla všemi hlasy a zárove  uložila p edsedovi vlády, aby její usnesení
oznámil prezidentu republiky, lidu eskoslovenskému, Státní rad , jakož i
mezinárodní ve ejnosti." (Ú . v st. sl., ro ník III, 1942, str. 17).

K uvedenému usnesení eskoslovenské vlády možno dodat, že k abdikaci
prezidenta dr. Edvarda Beneše došlo v "dob  nesvobody", kterou se rozumí doba
od 30. 9. 1938 do 4. 5. 1945 (ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 3. 8. 1944
. 11/1944 Ú . v st. sl., p íloha k vyhlášce ministra vnitra . 30/1945 Sb., vládní

na ízení . 31/1945 Sb.), v období po mnichovské dohod  ze dne 29. 9. 1938, jež
ve Smlouv  o vzájemných vztazích mezi eskoslovenskou socialistickou
republikou a Spolkovou republikou N mecka, publikované vyhláškou . 94/1974
Sb., byla ve svém lánku 1 prohlášena za nulitní (nulita mnichovské dohody z 29.
zá í 1938 byla také potvrzena Smlouvou mezi eskou a Slovenskou Federativní
Republikou a Spolkovou republikou N mecko o dobrém sousedství a p átelské
spolupráci, publikovanou pod . 521/1992 Sb., v níž je sou asn  uznávána
skute nost, že eskoslovenský stát od roku 1918 nikdy nep estal existovat).
Prozatímnímu státnímu z ízení eskoslovenské republiky, p edstavovanému
prezidentem, vládou a od 21. 7. 1940 také Státní radou, se vedle mezinárodního
uznání dostalo podpory také ze strany domácího a zahrani ního odboje a
všeobecn  ze strany eskoslovenského lidu. Pokud jde o mezinárodní uznání,

eba na prvém míst  uvést dopis britského ministra zahrani ních v cí Halifaxe
prezidentu Benešovi ze dne 21. 7. 1940, v n mž mu sd luje, že "v odpov  na
žádost eskoslovenského národního výboru vláda Jeho veli enstva ve Spojeném
království s radostí uznává prozatímní eskoslovenskou vládu, utvo enou

eskoslovenským národním výborem v této zemi, a navazuje s ní styky" (Ú .
st. sl., ro . I, . 10, str. 4). V dopise A. Edena ze dne 18. 7. 1941, ur eném

ministru Janu Masarykovi, se uvádí, že král rozhodl pov it mimo ádného
vyslance u dr. Beneše jako prezidenta SR, a že britská vláda považuje právní
postavení prezidenta a vlády SR za totožné s postavením státních spojeneckých
hlav stát  a vlád. V dopise F. D. Roosevelta dr. Benešovi ze dne 30. 6. 1941 je
jako "adresát" uveden dr. Edvard Beneš, prezident prozatímní vlády
eskoslovenské. Dne 26. 10. 1942 sd lily Spojené státy americké oficiáln

ministru Janu Masarykovi, že uznání Spojenými státy je t eba považovat
mezinárodn  právn  za plné a definitivní. Také Sov tský svaz pln  uznal
eskoslovenskou prozatímní vládu v ervenci 1941. Krom  Velké Británie uznalo

tak eskoslovenskou republiku, zastupovanou prozatímní vládou v Londýn , de
iure bu  výslovným uznáním, nebo navázáním diplomatických styk , 27 stát .

eskoslovenská republika, i když její orgány nemohly vykonávat státní moc na
okupovaném území, m la své vlastní zahrani ní vojsko, vyhlásila válku
mocnostem Osy a stala se jedním ze zakladatel  OSN.

Tendenci zachovat právní kontinuitu s eskoslovenským právním ádem vyjád il
dr. Beneš zejména ve svém projevu ze dne 24. 7. 1940, tedy t i dny po uznání
prozatímní eskoslovenské vlády britskou vládou, v n mž doslovn  uvedl:
"Neuznavše Mnichova a všeho toho, co p ivodil, hájili jsme a hájíme zásadu, že

eskoslovenská republika, republika Masarykova, žila a existovala i po Mnichov
dál. Celá naše právní soustava mezinárodn  - právn  a politicky - tudíž pokra uje,
pro nás právn  není mého odchodu z ú adu a vlasti, pro nás není rozbití republiky,
právn  a politicky neexistuje pro nás nic, co provedl násilnický nacismus u nás po
15. b eznu 1939. Prohlašuji slavnostn  tyto naše politické a právní zásady a
zd raz uji, že platí pro nás všechny, p íslušníky našeho státu i našeho národa, pro

echy, Slováky, N mce i Karpatorusy, i ostatní u nás doma. Prohlašuji dále za
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neexistující a za bezprávné všechno to, k emuž jsme byli od Mnichova
nezákonn  a neústavn  p inuceni."

S tímto Benešovým prohlášením je v plném souladu ústavní dekret prezidenta
republiky ze dne 21. 7. 1940, o ustavení Státní rady, jako poradního sboru
Prozatímního státního z ízení eskoslovenské republiky ( . 1/1940 Ú . v st. sl.
ze dne 4. 12. 1940), jakož i ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 15. 10.
1940 . 2/1940 Ú . v st. sl. (publikovaný pod . 20/1945 Sb.), jenž v ustanovení
§ 1 konstatuje technickou nemožnost zachovávat normotvorné ízení podle hlavy
druhé ústavní listiny (dokud nebude možno provád ti ustanovení hlavy druhé
ústavní listiny z 29. února 1920 o moci zákonodárné, bude prezident republiky
úkony, které mu ukládá § 64 . 1 a . 3 ústavní listiny, pokud k nim je zapot ebí
souhlasu Národního shromážd ní, vykonávati se souhlasem vlády) a sou asn  v
ustanovení § 2 deklaruje, že jen pro tuto dobu p edpisy, jimiž se m ní, ruší nebo
nov  vydávají zákony, budou vydávány po dobu platnosti zatímního státního

ízení v nezbytných p ípadech prezidentem republiky k návrhu vlády ve form
dekret , které spolupodepíše p edseda vlády, resp. lenové vlády pov ení jejich
výkony. Tento dokument nasv uje z etelnému úmyslu navrátit se, jakmile to
bude jen možné, i pokud jde o zákonodárný proces, k postupu uvedenému v
ústavní listin  z roku 1920 a vychází tedy z platnosti ústavní listiny z roku 1920 s
tím, že zákonodárná moc podle této ústavní listiny bude po osvobození republiky
vytvo ena podle ustanovení její druhé hlavy. Platnost ustanovení § 2 ústavního
dekretu prezidenta republiky ze dne 15. 10. 1940 . 2/1940 Ú . v st. sl. byla
prodloužena ústavním dekretem prezidenta republiky ze dne 22. 2. 1945 . 3/1945

. v st. sl., o výkonu moci zákonodárné v p echodném období, a to až do doby,
kdy se ustaví prozatímní zákonodárný sbor eskoslovenské republiky.

Pokud jde o samotný legislativní proces, vztahující se k dekret m prezidenta
republiky, nutno uvést, že dekrety p ipravovala vláda a zpravidla je projednávala
také Státní rada. Podle ustanovení lánku 3 ústavního dekretu ze dne 27. 10. 1942
.12/1942 Ú . v st. sl. prezident republiky byl povinen p i výkonu zákonodárné

moci "vyžádat si poradní zprávu od Státní rady, neu inila-li tak již vláda" v rámci
ípravy p íslušného návrhu. Po zrušení Státní rady ke dni 4. 4. 1945 (vyhláška
edsedy vlády ze dne 4. 4. 1945 . 2/1945 Sb.) byly dekrety - podle povahy v ci

a územního rozsahu jejich platnosti - projednávány také ve Slovenské národní
rad . V souladu s t mito pravidly byly dekrety uvád ny vždy poukazem na to, že
jsou vydávány "k návrhu vlády", "po slyšení Státní rady" nebo "po dohod  se
Slovenskou národní radou". Stejn  jako zákony, byly rovn ž spolupodepisovány

edsedou vlády a leny vlády, pov enými jejich výkony, v p ípad  ústavního
dekretu všemi leny vlády (§ 2 ústavního dekretu . 2/1940 Ú . v st. sl.). Jejich
specifický charakter byl dán pouze mimo ádnou situací, jaká nastala
znemožn ním výkonu veškeré státní moci, v etn  moci zákonodárné, n meckou
okupací. V dané historické situaci a souvislosti tak dekrety p edstavovaly jedinou
možnost, jak p ijímat rozhodnutí s právní silou a mocí zákona. Obdobn  se s
legislativním procesem v období n mecké okupace vypo ádaly také jiné
okupované zem . Zde není bez významu poukázat i na sám zákon ze dne 28. 10.
1918 . 11/1918 Sb. z. a n., jenž byl vydán Národním výborem a jenž se p esto
stal základem právního ádu eskoslovenské republiky.

Tendence vrátit se k zákonodárnému procesu podle hlavy druhé ústavní listiny je
eteln  vyjád ena i v ustanovení § 1 dekretu prezidenta republiky ze dne 26. 10.

1940 . 4/1940 Ú . v st. sl., o úprav  ve ejného prohlášení nov  vydaných
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právních ustanovení eskoslovenské vlády, v n mž se stanoví, že k ve ejnému
vyhlášení nov  vydávaných právních ustanovení eskoslovenské vlády až do
obnovení pravidelného ústavního života eskoslovenské republiky je ur en vedle
Sbírky zákon  a na ízení Ú ední v stník eskoslovenský. Princip formální právní
kontinuity s p edmnichovským právním ádem je obsažen i v prezidentov
prohlášení podle § 64 odst. 1 . 3 ústavní listiny, o vále ném stavu mezi

eskoslovenskou republikou a státy, které jsou ve válce s Velkou Británií,
Svazem sov tských socialistických republik a Spojenými státy americkými (Ú .

st. sl., ro ník III, . 1, str. 7), stejn  jako v aktech amnestie a abolice, které
prezident republiky ud lil dne 24. prosince 1941 na základ  práva daného mu
ustanovením § 64 odst. 1 . 11 ústavní listiny v oblasti vojenského soudnictví a
vojenského kárného a káze ského ízení, resp. v oboru vojenského trestního práva
(viz rovn ž Ú . v st. sl., ro ník III, . 1, str. 7 a 8). Zjevný kontinuitní prvek lze
zaznamenat i v již uvedeném usnesení vlády ze dne 3. 12. 1942, jež se zabývalo
problematikou vzniklou tím, že dne 18. 12. 1942 uplynulo sedmileté volební
období prezidenta republiky. V tomto usnesení potvrzujícím dr. Edvarda Beneše
jako hlavu státu až do doby, kdy podle Ústavy a zákona . 161/1920 Sb. z. a n., o
volb  prezidenta republiky, bude možno provést volbu nového prezidenta, je totiž
obsažen poukaz na § 58 odst. 5 ústavní listiny upravující práv  takový p ípad. Z
hlediska formální právní kontinuity, tj. návaznosti na p edmnichovský právní ád,

l pak zásadní význam také ústavní dekret ze dne 3. 8. 1944 . 11/1944 Ú . v st.
sl. (publikovaný pod . 30/1945 Sb.), o obnovení právního po ádku, jenž se týkal

jednak "p edpis  domácích", jednak "p edpis  státního z ízení zahrani ního".
Tento dekret rozlišuje t i druhy právních p edpis , totiž ústavní a jiné právní

edpisy eskoslovenské vydané do dne 29. 9. 1938 (právo p edmnichovské), dále
edpisy vydané v oblasti právního ádu eskoslovenského (tj. na území SR) v

dob  nesvobody (tedy od 30. 9. 1938 do 4. 5. 1945) orgány druhé republiky, íše
mecké, Protektorátu a Slovenské republiky (právo z doby nesvobody) a

kone  p edpisy vydané ve form  dekret  prezidenta republiky podle Londýnské
ústavy (právo státního z ízení zahrani ního). Zatímco o p edpisech vydaných do
29. 9. 1938 se v lánku 1 odst. 1 citovaného dekretu deklaruje, že pocházejí ze
svobodné v le eskoslovenského lidu, a jsou proto eskoslovenským právním
ádem, konstatuje se v lánku 2 dekretu o p edpisech vydaných v dob

nesvobody, že nejsou sou ástí eskoslovenského právního ádu, že však jest je i
nadále "na zcela p echodnou dobu" používat, s výjimkami stanovenými v lánku
2 odst. 1. O tom, zda jde o takovou výjimku, rozhoduje aplikující soud nebo
správní ú ad ( lánek 3). D ležité z hlediska projednávané v ci je však to, co
stanoví tento dekret v lánku 2 o p edpisech "státního z ízení zahrani ního":
pokud tyto p edpisy mají moc zákona, tvo í sou ást právního ádu
eskoslovenského, podléhají však ratihabici, tj. schválení p íslušnými ústavními
initeli. Této ratihabici podléhaly i samotné ústavní dekrety tvo ící Londýnskou

ústavu ( . 1/1940 a . 2/1940 Ú . v st. sl.). U ostatních dekret  vydaných podle
této ústavy (tj. podle § 2 ústavního dekretu . 2/1940 Ú . v st. sl.) se pak praví,
že pozbývají platnosti šest m síc  po dni, kdy se sejde Národní shromážd ní,
nebudou-li jako zákony znovu usneseny a vyhlášeny ( lánek 5 odst. 2 dekretu),

emž mohou být zrušeny a m ny pouhým zákonem i dekrety prezidenta
republiky ozna ené za ústavní. Tímto p edpisem však nem lo být nikterak
dot eno ustanovení lánku I zákona, kterým se uvozuje ústavní listina . 121/1920
Sb. z. a n., pokud jde o ústavní zákony vydané do 29. 9. 1938 ( lánek 5 odst. 3
dekretu). O tom, že zde prezident i vláda stále sledovali princip právní kontinuity
s p edmnichovským právem, sv í i ústavní dekret prezidenta republiky ze dne
23. 6. 1945, publikovaný pod . 22/1945 Sb., o vyhlášení právních p edpis ,
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vydaných mimo území republiky eskoslovenské. V ustanovení § 1 tohoto
dekretu byla vláda zmocn na, aby ur ila, které ústavní dekrety prezidenta
republiky (vyjímaje ústavní dekret ze dne 15. 10. 1940 . 2/1940 Ú . v st. sl. a
ústavní dekret ze dne 22. 2. 1945 . 3/1945 Ú . v st. sl.), dále dekrety prezidenta
republiky, vládní na ízení a jiné právní p edpisy, které byly vyhlášeny v Ú edním

stníku eskoslovenském, z stávají v platnosti, m nila po átek jejich ú innosti a
územní platnost a dala je vyhlásit ve Sbírce zákon  a na ízení. Podstatné je však
to, že ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 3. 8. 1944 . 11/1944 Ú . v st.
sl. podroboval ratihabici i ústavní dekrety tvo ící tzv. Londýnskou ústavu, což ve

svých d sledcích znamenalo, že základem eskoslovenského právního ádu i po
vydání tohoto dekretu stále z stával zákon ze dne 28. íjna 1918 . 11/1918 Sb. z.
a n., stejn  jako Ústava z roku 1920. To plyne i z vládní d vodové zprávy k
osnov  zmín ného dekretu, v níž se uvádí, že dodate ným schválením
zahrani ního zákonodárství domácím zákonodárcem bude uskute na právní
zásada, o kterou se opírá osvobozovací boj eskoslovenského státu, totiž zásada
právní kontinuity.

Také ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 4. 12. 1944 . 18/1944 Ú . v st.
sl., o národních výborech a Prozatímním Národním shromážd ní, publikovaný

pod . 43/1945 Sb., se v úvodním prohlášení dovolává platné ústavní listiny
eskoslovenské republiky a konstatuje v lánku 2 následující: "Z národních

výbor  na základ  voleb vzejde Prozatímní Národní shromážd ní, jakožto
prozatímní orgán zákonodárný, jemuž bude odpov dna vláda. Jeho složení,
zp sob jeho vzniku a jeho p sobnost stanoví zvláštní ústavní dekret." Tak se také
stalo ústavním dekretem prezidenta republiky ze dne 25. 8. 1945 o Prozatímním
Národním shromážd ní, publikovaným pod . 47/1945 Sb., jímž ve vztahu k
ústavní listin  z roku 1920 byl vytvo en této listin  sice neznámý zákonodárný
orgán a pov en p sobností Národního shromážd ní podle uvedené listiny a
jiných zákon , v etn  oprávn ní m nit ústavu, nicmén  s podmínkou, že tak smí
init, jen "pokud je toho nezbytn  zapot ebí" ( lánek 2 . 2 dekretu). Podstatným

však z stává to, že i tento dekret respektuje kontinuitní bázi v jejím obsahovém i
materiálním smyslu. Ústavní dekret . 47/1945 Sb. reflektuje totiž na stran  jedné
to, že vzhledem k povále né situaci a m nícím se hospodá ským a sociálním
pom m nebylo již možno ratihabici zákonodárství zahrani ního státního z ízení
realizovat zcela na bázi ústavní listiny z roku 1920, na stran  druhé však
nep edstavuje z hlediska této listiny, kladoucí, jak již bylo uvedeno, eminentní

raz na princip demokratické legitimity, uvedené listin  cizí prvek. Nasv uje
tomu i lánek 2 . 1 tohoto dekretu zmoc ující Prozatímní Národní shromážd ní
potvrdit prezidenta republiky v jeho funkci až do nové volby prezidenta republiky,
což se také stalo jednomyslným usnesením Prozatímního Národního shromážd ní
ze dne 28. 10. 1945. Byl to práv  prezident Beneš, který ješt  ve své promo ní

i dne 15. 12. 1945 poukázal na d raz, jaký naše zahrani ní politické vedení
vždy kladlo na kontinuitu eskoslovenského práva. Potvrzuje to však také zákon
. 12/1946 Sb., jímž se schvalují, dopl ují a m ní p edpisy o obnovení právního

po ádku, a v n mž Prozatímní Národní shromážd ní schvaluje a znovu usnáší jako
zákon dekret prezidenta republiky ze dne 3. 8. 1944 . 11/1944 Ú . v st. sl., se
zm nami a dopl ky v tomto zákon  uvedenými. Kone nou te ku, pokud jde o
dekrety prezidenta republiky, p edstavuje ústavní zákon . 57/1946 Sb., kterým se
schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky. Podle lánku I odst.
1 citovaného ústavního zákona Prozatímní Národní shromážd ní schvaluje a
prohlašuje za zákon ústavní dekrety a dekrety prezidenta republiky, vydané na
základ  § 2 ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 15. íjna 1940 .
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2/1940 Ú . v st. sl. ( . 20/1945 Sb.), a to v etn  práv  uvedeného ústavního
dekretu, pokud se tak již nestalo. Jak je dále uvedeno v lánku I odst. 2 citovaného
ústavního zákona, všechny dekrety prezidenta republiky je nutno považovat od
jejich po átku za zákon, ústavní dekrety za zákon ústavní. I když zde již nemohlo
jít o ratihabici podle ustanovení lánku 5 odst. 1 ústavního dekretu prezidenta
republiky ze dne 3. 8. 1944 . 11/1944 Ú . v st. sl., nebo  ústavním initelem v

m bylo rozum no Národní shromážd ní podle ústavní listiny z roku 1920, bylo
požadavku právní kontinuity u in no zadost tím, že schválením a prohlášením za
zákon, pokud jde o dekrety prezidenta republiky, bylo umožn no se vypo ádat s
podmínkou uvedenou v lánku 5 odst. 2 ústavního dekretu prezidenta republiky ze
dne 3. 8. 1944 . 11/1944 Ú . v st. sl., asov  omezující platnost dekret
prezidenta republiky. Navíc ustanovení lánku I odst. 1 ústavního zákona .
57/1946 Sb. se vztahuje i na sám ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 15.
10. 1940 . 2/1940 Ú . v st. sl. a v odstavci 2 tohoto lánku se zd raz uje
platnost všech dekret  prezidenta republiky již od jejich po átku. K tomu t eba
dodat, že podle lánku 112 odst. 1 a 3 Ústavy eské republiky mají citované
ústavní zákony platné na území eské republiky ke dni ú innosti této Ústavy jen
sílu zákona.

Pro kontinuitu právních p edpis  obsažených v dekretech prezidenta republiky s
edmnichovským právním ádem sv í však zejména i to, co p edstavuje jednu

ze základních podmínek této kontinuity, totiž konsens eského národa s
hodnotovou i právní návazností na Masarykovu republiku. Zatímco nacistické

mecko usilovalo narušit a zni it základní principy eskoslovenského právního
a politického ádu, potvrdil náš domácí a zahrani ní odboj, navazující na odkaz
našich legií v první sv tové válce, stejn  jako negativní postoj celého národa v i
okupant m, s výjimkou skupiny zrádc  a kolaborant , že náš lid si p eje žít v
demokratickém a právním státu, jehož významnou vývojovou etapu p edstavovala
práv  p edmnichovská republika. V tomto postoji bylo obsaženo v domí, že
demokratické hodnoty si udržují svou povahu a kvalitu pouze na bázi kontinuity,
na bázi jakéhosi spole ného jazyka, obecného souhlasu s t mito hodnotami a
principy. Platilo-li, že principy právního státu byly eským národem akceptovány
na základ  všeobecného konsensu, platilo sou asn , že mohly být opušt ny a
zam ny jinými op t jen na bázi platného spole enského konsensu, nikoli cestou
násilí a teroru.

Všechny tyto úvahy a skute nosti vedly proto Ústavní soud k záv ru, že na
Prozatímní státní z ízení eskoslovenské republiky, ustavené ve Velké Británii, je
nutno nahlížet jako na mezinárodn  uznávaný legitimní ústavní orgán
eskoslovenského státu, na jehož území okupovaném íšskou brannou mocí byl

nep ítelem znemožn n výkon svrchované státní moci eskoslovenské, pramenící z
ústavní listiny SR, uvozené ústavním zákonem . 121/1920 Sb., jakož i z celého
právního ádu eskoslovenského. V d sledku toho všechny normativní akty
prozatímního státního z ízení SR, tedy i dekret prezidenta republiky . 108/1945
Sb. - také v d sledku jejich ratihabice Prozatímním Národním shromážd ním
(ústavní zákon ze dne 28. 3. 1946 . 57/1946 Sb.) - jsou výrazem legální
eskoslovenské ( eské) zákonodárné moci a bylo jimi dovršeno úsilí národ
eskoslovenska za obnovu ústavního a právního ádu republiky. Dovolávat se

tedy nepodmín , tedy i pokud jde o zákonodárný proces, ústavní listiny SR z
roku 1920 pro dobu, kdy eskoslovenský stát byl zprvu násiln  oklešt n a pozd ji
zcela okupován a kdy postupn  ztrácel svou politickou reprezentaci, je zcela
absurdní. Ve svých d sledcích by takové posuzování totiž znamenalo odep ít
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porobenému národu jeho p irozené právo na boj proti okupujícímu agresorovi,
etn  odporu branného. K tomu, co okupující agresor již sta il uskute nit nebo

co uskute nit zamýšlel, zcela dosta uje uvést okupaci zbytku eskoslovenského
státu formou Protektorátu echy a Morava íšskon meckou brannou mocí,
uzav ení eských vysokých škol a plánované "Endlösung" budoucnosti eského
národa. Také vyhlazení Lidic a další násilné akty sta ily dostate  oz ejmit, že

es "veškeré právní zásady civilizovaných spole ností Evropy, platné v tomto
století" stál nejen eskoslovenský stát, ale i samotné jeho národy, p ed vážnou
otázkou své fyzické existence v bec.

V odpov di na další navrhovatelovo tvrzení, že totiž dekret prezidenta republiky
. 108/1945 Sb., stejn  jako další dekrety vydané dr. Edvardem Benešem,

odporovaly právním zásadám civilizovaných spole ností Evropy, a že proto je
eba je považovati za akty nikoli práva, ale násilí, jinými slovy, že postrádají

povahu práva v bec, t eba, a to i ve všeobecném smyslu, zd raznit základní
moment vztahující se k jakémukoliv hodnocení minulosti; to, co p ichází z
minulosti, musí sice i tvá í v tvá  p ítomnosti v principu hodnotov  obstát, toto
hodnocení minulého nem že však být soudem p ítomnosti nad minulostí. Jinými
slovy, ád minulosti nem že být postaven p ed soud ádu p ítomnosti, jenž je již
pou en dalšími zkušenostmi, z t chto zkušeností erpá a na mnohé jevy pohlíží a
hodnotí je s asovým odstupem. Z tohoto zorného úhlu a v kontextu všech
souvislostí a událostí v dob  nacistické okupace a v období na ni úzce
navazujícím t eba hodnotit i sám dekret prezidenta republiky ze dne 25. 10. 1945
. 108/1945 Sb., jehož vydání nebylo ni ím jiným než opat ením, v této historické

situaci a na bázi tehdy platného právního ádu, reagujícím na p edchozí likvidaci
státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti a demokraticko-republikánské
státní formy eskoslovenské republiky, likvidaci princip  demokratického,
právního státu, zahrnutých v Ústavní listin eskoslovenské republiky z roku
1920, a to nacistickým režimem, jenž se svou ideologií sv tovlády panské rasy a
na tuto ideologii navazujícím terorem pustošícím miliony lidských život ,

edstavuje jeden z nejni iv jších totalitních systém  v d jinách lidstva. Je proto
eba považovat za zcela konsekventní i legitimní, že každý demokratický

politický systém, jak zd raznil již T. G. Masaryk, má nejen pot ebu, ale i
povinnost obrany základ , na nichž je postaven, jak se v p edmnichovském

eskoslovensku skute  také stalo, kup íkladu vydáním zákona . 50/1923 Sb. z.
a n., na ochranu republiky, a celou adou dalších opat ení, po ítaje mezi n  i
vojenskou mobilizaci v roce 1938. Vzhledem ke zn ní ustanovení § 1 odst. 1
dekretu prezidenta republiky . 108/1945 Sb. není pochyb o tom, že tento dekret
jako sv j cíl sledoval utvrzení zmín ných základních demokratických a právních
princip , nebo  je namí en práv  proti jejich nep átel m. Toto odhodlání bránit a
rozvíjet eskou republiku je ostatn  explicitn  vyjád eno i v preambuli k Ústav

eské republiky, zachovávající a rozvíjející tímto i v této oblasti d ležitý prvek
kontinuity.

Jako další ze základních otázek se zde ukazuje otázka, zda mezi tímto cílem, totiž
vybudováním demokratického právního státu, a použitým prost edkem, v našem

ípad  konfiskací nep átelského majetku, existuje nezbytný funk ní, vzájemn
podmi ovaný vztah, jinými slovy, zda použitý prost edek odpovídá sledovanému
cíli, i zda mezi nimi naopak vznikl takový rozdíl, kdy použitý prost edek se
ukazuje ve vztahu k cíli již jako neadekvátní. Otázka p im enosti zvoleného
prost edku je otázkou hranice, za kterou žádný prost edek v relaci prost edek - cíl
již nem že jít, nechce-li zpochybnit sám cíl. Pro zachování funk ního vztahu cíle
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a prost edku je proto nezbytné, aby i použitý prost edek byl stejného druhu i
rodu, jako cíl, jinými slovy, aby i ve svých taktizujících prvcích byl obrácen a
umož oval vývoj, k cíli, v našem p ípad  k demokracii. Nahlíženo z tohoto
pohledu, také dekret prezidenta republiky . 108/1945 Sb. m že proto, jako
normativní právní akt, obstát pouze tehdy, neodporuje-li ve své podstat  intencím
demokratického právního státu.

Pokud jde o výše uvedenou otázku, t eba zd raznit, co nazna uje již sám název
dekretu prezidenta republiky . 108/1945 Sb. (o konfiskaci nep átelského majetku
...), že ur ujícím hlediskem p i vymezení subjekt  konfiskovaného majetku je
jejich nep átelství k eskoslovenské republice nebo eskému a slovenskému
národu, fakt, jenž v p ípad  subjekt  uvedených v ustanovení § 1 odst. 1 . 1
dekretu - tj. N mecké íše, Království ma arského, osob ve ejného práva podle

meckého nebo ma arského práva, n mecké strany nacistické, politických stran
ma arských a jiných útvar , organizací, podnik , za ízení, osobních sdružení,
fond  a ú elových jm ní t chto režim  nebo s nimi souvisejících, jakož i jiných

meckých nebo ma arských osob právnických - má nevyvratitelnou povahu,
zatímco u subjekt  uvedených v ustanovení § 1 odst. 1 . 2 dekretu, tj. osob
fyzických národností n mecké nebo ma arské, povahu vyvratitelnou, a sice v tom
sm ru, že majetek t chto osob se nekonfiskuje, jestliže prokáží, že z staly v rny

eskoslovenské republice, nikdy se neprovinily proti národ m eskému a
slovenskému a bu  se inn  zú astnily boje za její osvobození, nebo trp ly pod
nacistickým nebo fašistickým terorem. P itom vzhledem k ustanovení § 1 odst. 1
. 3 dekretu se konfiskuje majetek, bez ohledu na národnost, i t ch fyzických a

právnických osob, které vyvíjely innost proti státní svrchovanosti, samostatnosti,
celistvosti, demokraticko-republikánské státní form , bezpe nosti a obran

eskoslovenské republiky, které k takové innosti podn covaly nebo jiné osoby
svésti hled ly, zám rn  podporovaly jakýmkoliv zp sobem n mecké nebo
ma arské okupanty nebo které v dob  zvýšeného ohrožení republiky (§ 18
dekretu prezidenta republiky ze dne 19. ervna 1945 . 16/1945 Sb., o potrestání
nacistických zlo inc , zrádc  a jejich pomaha  a o mimo ádných lidových
soudech) nadržovaly germanizaci nebo ma arizaci na území eskoslovenské
republiky nebo se chovaly nep átelsky k eskoslovenské republice nebo k
eskému nebo slovenskému národu, jakož i fyzických nebo právnických osob,

které strp ly takovou innost u osob spravujících jejich majetek (§ 1 odst. 1 . 3
dekretu prezidenta republiky . 108/1945 Sb., ve zn ní zákona . 84/1949 Sb.).
Vztah nep átelství není tedy v dekretu prezidenta republiky . 108/1945 Sb.
koncipován na národnostní bázi, nebo  za nep ítele zde na prvém míst  platí
nacistický i fašistický systém, a to, jak již uvedeno, nevyvratiteln , a také
objektem ochrany je zde p edevším demokraticko-republikánská státní forma. I
když tedy v dekretu je v prvé ad  o N mecké íši a osobách n mecké
národnosti, ve skute nosti má tento dekret obecn jší rozm r a lze jej považovat za
jeden z dokument  reflektujících odv ký zápas mezi demokracií a totalitarismem.

lící árou je zde to, na které stran  kdo stál; proto za nep ítele není považován
ten, by  kup íkladu n mecké národnosti, kdo aktivn  vystoupil na obranu
demokracie a nebo byl postižen totalitním režimem, na druhé stran  je jako
nep ítel kvalifikován ten, kdo, bez ohledu na p íslušnost k jakémukoliv národu,
aktivn  vystoupil proti demokracii.

V této souvislosti je dále t eba posoudit otázku, zda namítaný rozpor s "právními
zásadami civilizovaných spole ností Evropy" nelze spat ovat v tom, že dekret
prezidenta republiky . 108/1945 Sb. je zjevn  založen na presumpci
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odpov dnosti osob n mecké (a také ma arské) národnosti, zatímco u osob jiných
národností je d kazní b emeno naopak na stran  orgánu rozhodujícího o tom, zda
jsou i nejsou spln ny podmínky pro konfiskaci jejich majetku. Již v úvodu zde

eba položit d raz na to, že ani u osob n mecké národnosti zde nejde o presumpci
"viny", ale presumpci "odpov dnosti". Kategorie "odpov dnosti" sm uje totiž
zcela zjevn  za hranice "viny" a v tomto sm ru má tedy mnohem širší, hodnotový,
sociální, historický a také právní rozm r. Pro vymezení kategorie odpov dnosti je
ur ující v domí, že jednotlivec sám je odpov den za své životní postoje, za svá
sociální a hodnotová rozhodnutí a že nikdo nem že za n j tuto odpov dnost

evzít, ani sama spole nost i d jiny. K osudu každého lov ka náleží, že je
zap eden do mocenských pom  a z této jeho pozice vyplývá jeho odpov dnost
zasazovat se o moc, která uskute uje lidská práva. D vodem zakládajícím
sociální, politickou, mravní, v n kterých p ípadech i právní odpov dnost je tedy
práv  i zanedbávání spolupráce p i strukturování mocenských pom , ne innost
v boji o moc ve smyslu služby právu. Proto také v demokracii je politický systém
založen na institucionáln  konkretizované p edstav  o spole né odpov dnosti
všech lidí za osud celé lidské spole nosti, proto aspekt odpov dnosti zde prolíná
ve v tší i menší mí e všemi sférami, osobním životem jednotlivce, právem i
politikou. Imanentním rysem ádu povinnosti a odpov dnosti v demokracii je
nejen jeho obecný charakter, ale také jeho vnit ní jišt ní vyplývající z interního
vztahu subjektu k sociálnímu jednání a jeho následk m. Jen za normy, k jejichž
vytvo ení jednotlivec p ispívá spontaneitou svého myšlení a jednání, se m že cítit
v pravém smyslu odpov den. Naproti tomu v totalitním systému, jaký

edstavovalo nacistické N mecko, byla odpov dnost institucionáln  p enášena
na vládnoucí elitu, a koli ta ve skute nosti se cítila jakékoliv odpov dnosti
zbavena.

Práv  na tomto míst  je t eba si položit otázku: v jaké mí e a v jakém smyslu
odpovídají za plynové komory, koncentra ní tábory, masové vyhlazování,
ponižování, ubíjení a odlidšt ní milion  jen p edstavitelé nacistického hnutí, nebo
jsou za tyto jevy spoluodpov dni i všichni ti, kte í z t chto hnutí ml ky
profitovali, plnili jeho p íkazy a nekladli jim odpor. ernobílé schéma výlu né
odpov dnosti p edstavitel  nacismu a nedostatku odpov dnosti všech ostatních
sotva existuje. Tak jako na vzniku a vývoji nacismu se podílely i další evropské
státy a jejich vlády, neschopné a neochotné elit již od po átku nacistické expanzi,
odpovídá za n j v prvé ad  sám n mecký národ, by  i v jeho adách se našlo
nemálo t ch, kte í aktivn  a state  proti n mu vystoupili. Mezi odpov dností
"zbytku sv ta" a odpov dností n meckého národa, mezi ml ením a pasivitou
jedn ch a ml ením a spíše aktivitou druhých zdá se však p ece jen existovat
podstatný rozdíl, jenž hraje významnou roli i v otázce d kazního b emene. Byla to
totiž podstatná ást n meckého národa, která v mnoha sm rech bezprost edn  a

dom  participovala na vytvá ení mocenských struktur v nacistickém N mecku,
na expanzi nacistického N mecka v i eskoslovensku a všeobecn  na
nacistických zám rech a aktech, vedoucích k tomu, že v sázce byl osud celého
sv ta. Ani život v politické temnot  nelegitimuje totiž k naprosté sociální
rezignaci a apatii: jestliže n jaká spole nost je ovládána tyranem, bývá to
nej ast ji proto, že nemá odvahu ani schopnost se spravovat sama. Lidský sv t

že být zachován jen tehdy, jestliže v n m každý ponese sv j díl odpov dnosti,
díl, který za n j nikdo nem že p evzít. V t icátých, pro eskoslovenskou
republiku osudových, létech mohlo i spíše m lo být každému jejímu ob anu
zjevno, že zde pod rouškou propagandy a lží ze strany nacistického N mecka
dochází k jednomu z historicky významných st et  mezi demokracií a
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totalitarismem, ke st etu, v n mž každý spoluodpovídá za to, jakou pozici zaujme
a jakou sociální a politickou roli p evezme, totiž roli obránce demokracie i aktéra
její destrukce. Jak p ípadn  poznamenal již Emerson, "... lov k by sice
slune ním žárem pravdy byl zcela osln n, ba oslepen, nicmén  nem že se
vyhýbat jejímu sv tlu natolik, aby již rad ji v bec nevid l". To platí i o

meckých ob anech v p edvále ném eskoslovensku, a zejména o nich, nebo
požár, který rozpoutal nacismus, byl dílem valné ásti jejich národa a jeho v dc .
Tím spíše m li projevit svou v rnost v i eskoslovenské republice, jejímiž byli
ob any, v rnost v i, snad poslednímu, demokratickému systému ve st ední
Evrop  a tuto v rnost povýšit na základní politický princip.

Jak tomu bylo ve skute nosti? Již na tomto míst  t eba zd raznit, že úkolem
Ústavního soudu zde není zkoumat a hodnotit esko-n mecké vztahy, jak
vznikaly, utvá ely se a m nily po celá staletí. Ústavní soud byl postaven p ed
otázku, jaký postoj zaujali ob ané eskoslovenska n mecké národnosti v
krizových t icátých letech a zda dekret prezidenta republiky . 108/1945 Sb.

edstavuje adekvátní, ústavn právn  a hodnotov  od vodn nou reakci na tento
postoj, adekvátní potud, že obstojí i z hlediska právních zásad uznávaných v této
dob  civilizovanými národy. Na tomto míst  t eba zd raznit, že esko-n mecký
konflikt, v této dob  obsahov  již konflikt demokracie a totalitarismu, vyústil pro

eskoslovenskou republiku katastroficky teprve mnichovskou dohodou, jejímž
sledkem byl, mimo jiné, nucený odchod zhruba p l milionu ech  z

pohrani ních oblastí do zbytku republiky. Stala-li se eskoslovenská republika
pouhým objektem této dohody, nelze totéž konstatovat o ob anech

eskoslovenska n mecké národnosti, kte í p sobili p i odtržení pohrani ních
oblastí od eskoslovenska a jejich za len ní do N mecké íše jako významní
akté i, významní proto, že svými politickými postoji poskytli Hitlerovi Západem
akceptovatelný argument pro nezbytnost oklešt ní eskoslovenska.

eskoslovenská republika byla i v tomto kritickém období státem, o jehož
demokratických základech nemohlo být pochyb. Jakkoliv mnohým našim
ob an m n mecké národnosti se mohla i v tomto období stále jevit jako cizí
prvek, poskytovala jim strukturou svého politického systému dostate ný a ú inný
ústavní prostor pro to, aby své v dce odmítli a z eteln  vyjád ili od jejich
stanovisek odlišné stanovisko, totiž, že necht jí do N mecké íše a nep ejí si být k
ní p len ni práv  pro její, v této dob  již zjevný, násilím a brutalitou se
vyzna ující totalitní charakter. Vývoj po roce 1938 však šel jiným sm rem.
Zatímco v n kdejších pohrani ních oblastech projevilo tamní n mecké
obyvatelstvo naprostou loajalitu v i nacistickému N mecku, v Protektorátu

echy a Morava zavládly persekuce a teror, k nimž nemalou m rou p isp l K. H.
Frank, ocen ný dokonce i funkcí státního ministra pro celé okupované území. S
jeho jménem je také spojena tragedie Lidic a Ležák  a represálie následující po
atentátu na Heydricha.

Etablování totalitního systému p edstavuje vždy masivní útok na lidstvo i samu
historii. Ve zkoumané v ci tímto úto níkem bylo N mecko a p evážná ást jeho
lidu; bez široké podpory p evážné ásti n meckého lidu, jaké se mu dostalo, by
Hitler i se svou nacistickou stranou z stal pouhým okrajovým jevem. V této jeho
mimo ádn  nebezpe né povaze, v tom, že se stává sociálním jevem ohrožujícím
"osud veškerého života na zemi" (preambule k Listin  základních práv a svobod),
tkví také d vod, pro  úsilí o likvidaci všech zdroj  totalitarismu si vyžaduje i
mimo ádných legislativních opat ení. Jinými slovy, v takových situacích jde
následn  vždy i o odstran ní p in vzniku totalitarismu, o odstran ní jeho
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ohnisek, jež by mohla vést k recidiv  se všemi jeho hr znými znaky. Tato
mimo ádná legislativní opat ení musí p irozen  rozlišovat mezi "vinou" a
"odpov dností"; tak se v eskoslovenském zákonodárství také stalo rozlišením
retribu ních dekret , vyžadujících d kaz individuální viny a konfiska ních
dekret , spo ívajících, pokud jde o fyzické osoby, na vyvratitelné domn nce
individuální odpov dnosti. To, že dekret prezidenta republiky . 108/1945 Sb.
vychází z presumpce odpov dnosti osob n mecké národnosti, nemá tedy,
vzhledem k uvedeným skute nostem, diskrimina ní povahu, nep edstavuje

jakou nacionální pomstu, ale je pouhou adekvátní reakcí na agresi nacistického
mecka, reakcí, jež si kladla za cíl politicky i ekonomicky alespo  zmírnit

následky okupace, p edejít možným novým nástup m totalitarismu a posílit
spole enské a mravní v domí dotvrzením toho, že s porušením jakékoliv
odpov dnosti má být vždy spojena sankce. Používá-li dekret prezidenta republiky
. 108/1945 Sb. v bec pojmu n mecká národnost, je nutno tuto skute nost

vztáhnout také k povále ným pom m, kdy poražené N mecko bylo pod správou
vít zných mocností a pozd ji rozd leno do zón, a kdy tedy užívání pojmu

mecké ob anství za situace, kdy n mecký stát neexistoval, bylo problematické.
Posun k pojmu "n mecká národnost" nebyl tedy v dekretu n jakým "genetickým"
odsudkem, nýbrž reakcí na povále né pom ry, zejména na problemati nost

meckého ob anství. Práv  z tohoto d vodu nelze na dekret pohlížet jako na
jakousi genocidní normu, nebo  byl namí en proti t m, kte í svým chováním, a
již m lo jakékoliv formy, podporovali nacistický stát. Tímto posunem z roviny
národnostní do roviny státoob anské mizí, pokud jde o presumpci odpov dnosti
osob n mecké národnosti, i zdánlivá nerovnost mezi " echy" a "N mci". Jako
podstatné z stává to, že N mc m vyplývala jejich povinnost napomáhat intencím
totalitního státu již z jejich státního ob anství, jež takové loajální chování v i

mecké íši nepodmín  vyžadovalo, zatímco eši a p íslušníci jiných
národností, ústavn  vázáni v rností demokracii, museli jednat proti
eskoslovenské státnosti a demokracii o své vlastní v li. Tato vyvratitelná

domn nka odpov dnosti není ostatn  v právu cizím prvkem, nebo  ji lze
zaznamenat i v jiných oblastech, s politickou oblastí jist  st ží srovnatelných,
podržujících si však ur itý spole ný rys v tom, že v nich vzniká zdroj ur itého
druhu zvlášt  kvalifikovaného nebezpe í (vyvratitelná domn nka odpov dnosti se
vyskytuje v mezinárodním i vnitrostátním právu, nap . v oblasti úpravy zvláštního
druhu odpov dnosti za škody). Existuje-li presumpce odpov dnosti i v takových
oblastech, tím spíše je na míst  tam, kde je ve h e, sociáln  a historicky, osud
lidstva. Jakkoli jde tedy o oblasti st ží srovnatelné, nelze pochybovat o tom, že
právo v sob  tendenci k presumpci odpov dnosti v takových mimo ádných

ípadech obsahuje.

S kategorií odpov dnosti bývá spojena sankce, jež je základní podmínkou toho,
aby tato kategorie mohla plnit svou sociální funkci. Odpov dnost bez sankce by
se promítla v existenci spole enského v domí natolik negativn , že by patrn
znamenala, alespo  v ur itých oblastech, jeho destrukci. Dekret prezidenta
republiky . 108/1945 Sb. takovou sankcí nepochybn  je; i když na první pohled
se zdá být pouze "majetkové" povahy, obsahuje bezpochyby i d ležitý sociální a
etický podtext. Vzhledem k povaze, v tomto p ípad  analyzované, odpov dnosti,
nelze však na dekret nahlížet jako na trestní normu i trestní sankci, by  ke
konfiskaci majetku došlo podle n j bez náhrady. Takovou trestní normou byl
bezesporu dekret prezidenta republiky . 16/1945 Sb., ve zn ní pozd jších

edpis  (viz vyhláška ministra spravedlnosti . 9/1947 Sb., o plném zn ní
dekretu prezidenta republiky o potrestání nacistických zlo inc , zrádc  a jejich
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pomaha  a o mimo ádných lidových soudech a dekretu prezidenta republiky o
Národním soudu, p ílohy I, II k této vyhlášce), který ukládal soudu v souvislosti s
odsouzením pro zlo in v tomto dekretu uvedený vyslovit propadnutí celého jm ní
odsouzeného nebo ásti jeho jm ní ve prosp ch státu [§ 14 písm. c)]. Tento dekret
tedy sledoval potrestání osob v n m uvedených s tím, že s odsouzením pro zlo iny
v tomto dekretu uvedené byly spojeny, pro odsouzeného nep íznivé, další
následky (nap . též ztráta ob anské cti), zatímco dekret prezidenta republiky .
108/1945 Sb. pouze konfiskaci tohoto majetku, konfiskaci, jež zjevn  souvisela se
škodami zp sobenými eskoslovenské republice nacistickou agresí a okupací (viz
Postupimská dohoda ze dne 2. 8. 1945, Dohoda o reparacích od N mecka, o
založení Mezispojeneckého repara ního ú adu a o vrácení m nového zlata,
publikovaná pod . 150/1947 Sb.).

Další ze základních otázek tedy je: mohou v bec takové sankce v principu být v
rozporu s právy a svobodami t ch, kte í je sami evidentn  porušují a kte í proto
sami za to nesou odpov dnost? Jinými slovy: m že se kup íkladu práva na
svobodu domáhat ten, kdo svým chováním ji sám destruuje? Byla to krutost
nacistického režimu a události 2. sv tové války i všechny zkušenosti z této doby
erpané, jež si vyžádaly odpov  na tuto otázku již v lánku 30 Všeobecné

deklarace lidských práv a v na tento lánek navazujícím a s ním identickém
lánku 5 odst. 1 Mezinárodního paktu o ob anských a politických právech i

Mezinárodního paktu o hospodá ských, sociálních a kulturních právech, jakož i
lánku 17 Úmluvy o ochran  lidských práv a základních svobod, ve zn ní

protokol . 3, 5, 8, v n mž je uvedeno: "nic v této úmluv  nem že být vykládáno
tak, jako by dávalo státu, skupin  nebo jednotlivci jakékoliv právo vyvíjet innost
nebo dopoušt t se in  zam ených na zni ení kteréhokoli ze zde p iznaných práv
a svobod nebo na omezování t chto práv a svobod ve v tším rozsahu, než to
Úmluva stanoví". Práv  v této rovin  možno spat ovat východisko pro záv ry
obecn jší povahy i v projednávané v ci; podíleli-li se také n kdejší eskoslovenští
ob ané n mecké národnosti na destrukci práv a svobod ostatních ob an

eskoslovenské republiky, potom je jen zcela konsekventní, že v tomto sm ru
nemohla být v probíhajícím konfliktu zcela šet ena ani jejich práva a svobody,

irozen  p i zachování relace cíl a prost edek, nebo  taková sociální a také
destruktivní "naivita" by nutn  vyústila katastroficky. K "právním zásadám
civilizovaných spole ností Evropy platným v tomto století", jichž se dovolává
navrhovatel, náleží tedy i právo vyvodit z útoku na demokracii a na lidská práva a
svobody nezbytné sankce.

K tomu t eba dodat, že majetková sankce, jakou je konfiskace nep átelského
majetku nacházejícího se na území eskoslovenské republiky, má sv j historický
kontext p edevším v tom sm ru, že Postupimskou dohodou ze dne 2. 8. 1945 bylo
rozhodnuto o odsunu n meckého obyvatelstva nebo jeho ásti z Polska,

eskoslovenska a Ma arska do N mecka (hlava XIII) a že touto dohodou bylo
sou asn  rozhodnuto i o n meckých reparacích v duchu usnesení jaltské
konference, stanovícího, že N mecko bude nuceno nahradit, v pokud možno
nejv tší mí e, škody a útrapy, které zp sobilo Spojeným národ m, a za n ž se

mecký lid nem že vyhnout odpov dnosti (hlava IV). Na tyto body Postupimské
dohody navazuje Dohoda o reparacích od N mecka, o z ízení Mezispojeneckého
repara ního ú adu a o vrácení m nového zlata, sjednaná dne 21. 12. 1945 v Pa íži
mezi 18 státy, a to i za ú asti eskoslovenska, jež byla publikována pod .
150/1947 Sb. V ásti I lánku 6 A této pa ížské dohody se stanoví, že "každá
signatární vláda si ponechá formou, již si sama zvolí, n mecký nep átelský
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majetek v její pravomoci, nebo bude jím disponovat takovým zp sobem, aby se
nemohl vrátit do n meckého vlastnictví nebo pod n meckou kontrolu, a ode te
tento majetek od svého podílu na reparacích...". Podle ásti I lánku 6 D této
dohody "p i provád ní ustanovení A shora nebude se majetek, který byl
vlastnictvím zem , jež jest lenem Spojených národ , nebo jejích p íslušník ,
kte í nebyli p íslušníky N mecka v dob  anexe této zem  nebo její okupace

meckem nebo jejího vstupu do války, odpo ítávat od jejích reparací...". V
projednávané v ci má tedy konfiskace nep átelského majetku nejen vnitrostátní
zákonný podklad v dekretu prezidenta republiky . 108/1945 Sb., p ipoušt jícím
vyvratitelnost domn nky odpov dnosti, a navíc sice p sobícím ex lege, ale jen

i t m osobám, ohledn  nichž bylo pravomocn  rozhodnuto, že jsou spln ny
podmínky pro konfiskaci podle tohoto dekretu (§ 1 odst. 4), ale je založena i na
mezinárodním konsensu vyjád eném v již citovaných dokumentech postupimské
konference a pa ížského ujednání. Nešlo tedy o svévolné zbavení majetku, jehož
nep ípustnost byla stanovena až v lánku 17 Všeobecné deklarace lidských práv.
Také uvedený moment svévole sehrává p i úvahách o oprávn nosti konfiskace
majetku nep átel d ležitou roli; poukazuje totiž na legitimitu zbavení majetku
tehdy, nelze-li, vedle spln ní dalších podmínek, takový akt považovat za
svévolný. O tom, že na stran eskoslovenska v kontextu vále ných událostí i
postoj  vít zných mocností nešlo o takovou svévoli, o pouhé "zahalení se" do
roucha obecného zájmu, porušujícího však ve skute nosti základní práva
jednotlivce, lze sotva pochybovat.

Ani demokracie se totiž neobejde bez použití moci, nebo  ta jí poskytuje jednu z
významných šancí, totiž šanci, jak elit "zlu", infiltraci, nástupu totalitních prvk
a posléze umožnit jejich odstran ní. Také demokracie p edstavuje jednu z forem
politické vlády - jinak by totiž nemohla v bec fungovat jako politický systém -
tato forma je však od totalitní formy natolik rozdílná, že ob  lze sotva uvést na
spole ného jmenovatele. Demokracie sm uje totiž k vlád  všech - i když tohoto
cíle nebude nikdy dosaženo - sleduje umožnit p ístup k mocenským pozicím všem
sociálním jednotkám. Otev ení tohoto p ístupu nem že však p edstavovat stav
bezvládí. Státní moc je nucena i v demokracii, má-li zachovat pozitivní prvky
spojené s elementem moci, reagovat na ambivalenci sociálních proces  a právn
postihovat jednání a akty destruktivních sil, sm ující nad rámec vymezený
zákonem. P edstavuje-li totalitarismus útok na lidstvo a historii, je práv
demokracie povinna p im eným zp sobem na takový útok reagovat. Pozitivní
povaha takové odpov di je v prvé ad  závislá na etablování hodnot, o nichž ve
spole nosti panuje ur itý konsens.

Ve st etu demokratického a totalitního politického systému, jaký p edstavoval
konflikt eskoslovenska s nacistickým N meckem, nemohla se proto státní moc
demokratického eskoslovenska již nadále obejít bez následného právního
opat ení, jaké p edstavuje také zmín ný dekret. Po dobu 20 let svého trvání
ponechávala tato demokracie mocenský proces otev en konfliktu a sociálnímu
vyrovnávání a institucionáln  zabezpe ovala politickou bázi i nejr znorod jším
projev m. Tato otev enost se v principu projevovala i ve vztahu k ob an m

mecké národnosti. Po období násilného obsazení nacistickým N meckem a v
sledku ztrát a ran, které tím eskoslovensko utrp lo, nezbývala eskoslovenské

státní moci jiná cesta, než se s následky nacistické okupace a vále ných událostí,
alespo  do jisté míry, vypo ádat. Zp sob, jakým tak u inila, byl zcela v souladu s
hodnotovým nazíráním vyjád eným již v preambuli ústavní listiny z roku 1920
("zabezpe it požehnání svobody p íštím pokolením") a byl také podpo en
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mezinárodním souhlasem, zejména ze strany západních demokracií, jednozna
vyjád eným v rozhodnutích postupimské konference.

Vyjád eno z jiného pohledu, hodnotový ád, jak byl v historickém vývoji stále
více manifestován v prvé ad  chápáním a zabezpe ováním lidských práv a
svobod, plní ve spole nosti významné sociální funkce, regulativní, klasifika ní,
programovou a kontrolní, funkce natolik významné, že jej kvalifikují k jedné ze
základních podmínek sociálního d ní; zabezpe uje totiž kontinuitu historického a
sociálního vývoje, a tím i samotnou nosnou konstrukci spole nosti. Význam
uvedených sociálních funkcí hodnot poskytuje také vysv tlení, pro  jedním z
uzlových míst konfliktu mezi demokracií a totalitarismem je práv  oblast hodnot,
a pro  zejména tímto sm rem se koncentrují masivní totalitní tendence. Usiluje-li
totalitarismus o ovládnutí celé spole nosti, nem že tohoto cíle dosáhnout, aniž by
sou asn  konstituoval inverzní hodnotový systém, sm ující nejen nad historii, ale
i nad samu lidskou spole nost. Z tohoto hlediska ukazuje se boj o hodnoty jako
boj nejen o demokracii, ale i podstatu a kontinuitu lov ka. Také n mecký
nacismus sáhl v tomto boji hluboko do svého arzenálu a v jeho teorii i praxi lze
zaznamenat již Platónem tak geniáln  zpodobn nou ni ivost "touhy po krvi", jež
došla svého uspokojení nejen v nelidskostech koncentra ních tábor , ale i v
krutostech vyhlazovací války. Pojmy, jako Führertum, Volkstum,
Volksgemeinschaft p edstavují zde jen n které ze znak  ideologie, deklarující
manifestním zp sobem právo nordické rasy na sv tovládu. Za rituály,
doprovázejícími nacistický "hodnotový ád", byla skryta tendence destruovat a z
ko en  vyvrátit všechno skute  hodnotné, vše co umož uje jednotlivci jeho
sebeuv dom ní a sociální orientaci, vše, co mu brání v tom, aby se stal pouhým
objektem. V likvidaci lidské autonomie lze také spat ovat smysl a ú el nacistické
propagandy vytvá ející sv t pouhého zdání i v prost edí ob tí nacismu v
koncentra ních táborech prezentovaných mezinárodní ve ejnosti jako za ízení

evýchovy a práce.

V systému sociálních hodnot p ísluší významné místo práv  svobod , která se
nám ukazuje jako provokující element a sou asn  i podmínka sociálního vývoje;
její nedostatek i dokonce úplná absence implikuje vždy zpomalení, pop . i
zastavení sociálního pohybu. Ve svém nejhlubším základu spoluvytvá í svoboda i

domí povinnosti a odpov dnosti; inspiruje lov ka k dosahování nejvyšších
cíl , sou asn  mu však nechává poznat, že ve svém principu klade meze

edevším sama sob . Pod tímto zorným úhlem nazírá Ústavní soud i otázku mezí
lidských práv a svobod a šet ení jejich podstaty a smyslu, jak se historicky
vyno ila také v dob  vydání napadeného dekretu. Jakkoli totiž v každé
demokratické spole nosti je stanovení mezí základních práv a svobod záležitostí
"otev eného" sociálního d ní, v n mž i menšin  je p iznáváno právo na vlastní
politický postoj, nelze toto právo menšiny spojovat s každým libovolným
postojem postrádajícím pozitivní sociální podtext. Demokracie by sama sebe

ivedla ke zkáze, jestliže by se názory a jednáním menšiny cítila zavázána k
opat ením, jež by již odporovala její základní hodnotové orientaci. Dekret
prezidenta republiky . 108/1945 Sb. není tedy ani z tohoto pohledu svévolným
aktem, ale sankcí sm ující k zabezpe ení funkcí a smyslu lidských práv a
svobod, jejich konstruktivního sociálního p ínosu a prohloubení smyslu pro
odpov dnost. Práva n kdejších ob an eskoslovenska bylo nutno po ukon ení
nacistické okupace omezit ne proto, že zastávali odlišné postoje, ale z toho

vodu, že tyto jejich postoje byly v celkovém kontextu nep átelské v i samé
podstat  demokracie a jejímu hodnotovému ádu a ve svých d sledcích
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edstavovaly podporu úto né válce. Tato omezení platí v daném p ípad  stejn
pro všechny p ípady spl ující stanovenou podmínku, totiž vztah nep átelství k

eskoslovenské republice a její demokratické státní form , bez ohledu na
národnostní p íslušnost. Pokud n které sociální skupiny v používání lidských práv
a svobod si nekladou žádné meze a destruují tím práva a svobody ostatních,
nezbývá než takové chování právn  i sociáln  sankcionovat. Také dekret
prezidenta republiky . 108/1945 Sb. sledoval tedy zájem politické a ekonomické
stabilizace demokratické zem , zbída ené válkou a okupací, stejn  jako zájem
odstran ní dalších možných recidiv obdobné historické situace, i zájem ochrany
práv a svobod jejích ob an , kte í toto b emeno nesli a jejichž spole enské a
mravní v domí - nezbytné pro výkon t chto práv - by v p ípad  absence takové
sankce utrp lo nedozírné trhliny, i když v povále ných pom rech ve sledování
tohoto ú elu byly skryty již i zám ry a praktiky politických sil usilujících o
nastolení tzv. "lidové demokracie" jako cesty k pozd jšímu totalitnímu režimu.

K tomu, co již bylo uvedeno, p azuje se v projednávané v ci rovn ž ur ující
skute nost, že exilové zákonodárství, jakož i bezprost edn  povále né
zákonodárství osvobozeného eskoslovenského státu, p edstavuje ve své podstat
dnes již uzav ený okruh problém  a otázek úzce souvisejících s vále nými
událostmi a hospodá skou obnovou zem . Normativní akty z této doby splnily tak
sv j ú el ve zmín né bezprost edn  povále né dob , z hlediska sou asnosti jsou
již vesm s bez aktuálního významu a postrádají již nadále konstitutivní charakter

lánek 5 odst. 2 ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 13. 8. 1944 .
11/1944 Ú . v st. sl., ve zn ní zákona . 12/1946 Sb.). Právní vztahy t mito akty
založené jsou tak nejen d sledkem vále ných událostí, ale jsou sou asn  i
výsledkem legáln  projevené eskoslovenské ( eské) zákonodárné moci sledující
odstran ní škod vzniklých d sledkem mimo ádných pom  z doby nesvobody, a
proto jim p ísluší ochrana vyplývající z p edpis eskoslovenského ( eského)
právního ádu.

Na základ  všech uvedených zjišt ní a úvah dosp l proto Ústavní soud k záv ru,
že dekret prezidenta republiky . 108/1945 Sb. byl v dob  svého vydání nejen
legálním, ale také legitimním aktem. Vzhledem k tomu, že tento normativní akt
již splnil sv j ú el a po dobu více než ty  desetiletí již nezakládá právní vztahy, a
nemá tedy již nadále konstitutivní charakter, nelze dnes, za uvedené situace,
zkoumat jeho rozpor s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle
lánku 10 Ústavy [ l. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy eské republiky], nebo  takový

postup by postrádal jakoukoli právní funkci. Opa ný postup by ostatn  zpochybnil
princip právní jistoty, jenž je jednou ze základních náležitostí sou asných
demokratických právních systém .

Ze všech uvedených d vod  Ústavní soud proto návrh R. D. na zrušení dekretu
prezidenta republiky . 108/1945 Sb., o konfiskaci nep átelského majetku a
Fondech národní obnovy, podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona . 182/1993 Sb., o
Ústavním soudu, zamítl.

Vedlejší ú astníci R. B. a JUDr. J. S. odkazují se na toto rozhodnutí.

edseda Ústavního soudu eské republiky: JUDr. Kessler v. r.
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10.2 Fotografická p íloha

Vlevo naho e: Beneš po zvolení prezidentem SR
Vpravo naho e: Prezident Beneš p i práci
Vlevo uprost ed: Beneš p i odletu do Londýna
Vpravo uprost ed: Prezident Beneš p i práci se svým tajemníkem dr. Táborským
Vlevo dole: Prezident Beneš studuje mapu se svým tajemníkem dr. Táborským
Vpravo dole: Prezident Beneš podepisuje dekrety
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Vlevo naho e: Zleva: gen. Janoušek, gen. Viest, prezident Beneš, gen. Ingr
Vpravo naho e: Prezident Beneš s exilovou vládou v Londýn
Vlevo uprost ed: Prezident Beneš podepisuje dekrety
Vpravo uprost ed: Beneš p i svém projevu v Kongresu USA
Vlevo dole: Prezident Beneš podepisuje dekrety
Vpravo dole: Prezident Beneš p i práci v londýnské kancelá i
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Vlevo naho e: Podpis francouzského prohlášení o neplatnosti Mnichovské dohody
Vpravo naho e: P edseda vlády Šrámek s britským ministerským p edsedou
Churchillem
Vlevo uprost ed: Rozlou ení p ed cestou z Londýna do vlasti
Pravo uprost ed: P íjezd prezidenta Beneše na Hrad
Vlevo dole: Beneš s manželkou si prohlížejí eskou krajinu
Vpravo dole: Prezident Beneš jmenuje vládu na návrh Gottwalda
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Titulní strana Ú edního v stníku eskoslovenského
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Dekret prezidenta republiky ze dne 13. listopadu 1941 o z ízení ministerstva pro
hospodá skou obnovu SR
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Ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944 . 11 Ú edního v stníku
eskoslovenského, o obnovení právního po ádku
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Ústavní dekret ze dne 22. února 1945 . 3/1945 Ú edního v stníku
eskoslovenského, o výkonu moci zákonodárné v p echodném období
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Ratihabice dekret  prezidenta republiky


