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Motto 1:

„Během několika let se sudetoněmeckému živlu podařilo tak důkladně 
otřást vnitřní stabilitu Československé republiky a její vnitřní poměry  
uvést do zmatku takovým způsobem, že se stala zralou pro likvidaci... 
To vše se mohlo uskutečnit jen proto, že celé sudetské Německo se stalo  
nacionálně socialistickým...Nechť dějiny jednou vynesou rozsudek:  
Sudetští Němci vykonali věrně a pohotově svoji povinnost!“

Konrád Henlein
5. března 1941

Motto 2:

„Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci, Němci, kteří rozpoutali 2. světovou  
válku, se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho,  
co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové  
lži budou přednášet. Říkal jsem, že máte všecko zaznamenat, co jste  
zažili, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní.“

Edvard Beneš 
14. prosince 1945

Motto �:

„Nacismus, Mnichov, válka a všechny její trpké důsledky patří do historie 
a jediné, co můžeme a chceme dělat, je snažit se tuto historii pochopit  
a udělat vše pro to, aby se už nikdy neopakovala...My nemáme sebemenší 
úmysl vracet dějiny zpět, rušit naše dávné a legitimně parlamentem schvá-
lené právní akty, které navíc dávno překryla historie celými vrstvami aktů 
jiných, rozpoutávat nové vichřice v oblasti vlastnických vztahů a uvol- 
ňovat tím vším cestu běsům minulosti.“

Václav Havel
17. února 1995
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slovo na Ú vod

Vážení čtenáři,

publikace „Cui bono restituce II“ těsně navazuje na publikaci Cui bono restituce?, 
vydanou na jaře 2007. Cílem studie je v kontextu evropského práva doplnit aktuální 
informace ke zmapování pěti právních případů sporných majetkových nároků, které 
dodnes zasahují do poválečného uspořádání Evropské unie a které jsou dokladem 
trpké minulosti evropského kontinentu jako místa zrad, válek a sporů. 

Jak známo, jedním z hlavních cílů existence Evropské Unie bylo a je udržení míru 
a stability a zamezení novým válečným konfliktům na kontinentě. Potomci aristo-
kratických rodů, jejichž někteří představitelé za druhé světové války údajně kolabo-
rovali s nacistickým režimem, se nyní dožadují u českých soudů zkonfiskovaného 
majetku. Jde přitom nejen o šlechtická sídla a další nemovitosti, ale i o velké množ-
ství půdy a lesních porostů. Tento majetek byl zkonfiskován československým státem 
po druhé světové válce na základě mezinárodních smluv a československé poválečné 
legislativy (Postupimská dohoda, Dekrety prezidenta Beneše). 

Právě poválečné dekrety československého prezidenta Edvarda Beneše, zabavují-
cí majetek nacistických zrádců a kolaborantů, se staly stěžejním tématem během 
páté vlny rozšíření EU. Někteří poslanci Evropského parlamentu tehdy v souvislosti 
s těmito dekrety vystupovali proti přijetí České republiky do Unie. Konference před-
sedů Evropského parlamentu si proto nechala vypracovat expertní názor na dekrety 
Edvarda Beneše od předních vědeckých odborníků na právo a historii. Vznikla tak 
studie „Právní posouzení Benešových dekretů a přistoupení České republiky k Ev-
ropské unii“ a následně doporučení Evropského parlamentu (A5-0089 z 26. �. 2004) 
k souhlasu s přistoupením ČR k EU. Studii zpracoval kolektiv autorů pod vedením 
Prof. Dr. Dres. h. c. Jochen A. Froweina. 

Jak studie, tak doporučení EP, jasně konstatují, že dekrety prezidenta Edvarda 
Beneše nejsou překážkou vstupu ČR do EU a nejsou v rozporu s evropským právem. 
Závěry výše zmíněných dokumentů jsou součástí této publikace. Bohužel stále se na-
vzdory jasným právním vyjádřením objevují snahy i ze strany některých poslanců 
Evropského parlamentu o znovuotevření majetkových nároků a zrušení Dekretů 
prezidenta Beneše. Velmi aktivní je zejména poslanec EP Bernd Posselt, který je zá-
roveň předsedou Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Tyto skutečnosti, spolu s nepřehlednými soudními spory, představují velkou ne-
jistotu mezi občany ČR a zainteresovanými starosty měst a obcí. Obava z neurčitos-
ti majetkových vztahů v místech, zasažených tahanicemi, brzdí investice do regio-
nálního rozvoje. Tyto oblasti se mnohdy shodují s regiony NUTS II, které využívají 
prostředků ze strukturálních fondů EU. 

Jedním z předpokladů úspěšné implementace regionální rozvojové politiky EU  
a fondů je jasný, nezpochybnitelný původ majetku a zejména jeho vlastník. Z tohoto 
důvodu si myslím, že výše zmiňované nároky by mohly ohrozit pozitivní efekt regio-
nálního rozvoje a územní spolupráce. 

Věřím, že je pro Českou republiku zcela zásadní, aby jako nový člen EU udržova-
la dobré vztahy se svými sousedy a aby aktivně pracovala na integraci Evropy a mí-
rovém procesu. Nicméně je třeba zdůraznit, že majetkové nároky, u jejichž kořene 
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stála druhá světová válka se svými zvěrstvy, jsou stále živé a nepomáhají mírové in-
tegraci a dobrým sousedským vztahům.

V kontextu demokratického vývoje společnosti považuji za nutné, aby se o de-
tailech unikátních soudních sporů dozvědělo co nejvíce občanů. Z těchto důvodů 
jsem se rozhodla podpořit vznik studie Cui bono restituce II a vítám, že její vydání 
finančně podpořil Evropský parlament. Mezi autory publikace patří renomovaní 
právníci, historici, archiváři a starostové, bez jejichž mravenčí práce tak zajímavé 
čtení, včetně historických dokumentů, vzniknout nemohlo. Patří jim dík a obdiv. 

Jana BoBoŠÍKovÁ
poslankyně Evropského parlamentu 

V Praze 15. srpna 2007
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 př Edm lu va

Když jsme v raně postsametovém čase začali v této zemi skloňovat ve všech pádech 
slovo restituce, netušili jsme, že místo původně zamýšlené rychlé „nápravy některých 
majetkových křivd, zaviněných komunistickým režimem“, odstartováváme proces, 
který bude po dlouhá léta zaměstnávat stovky právníků, úředníků, soudců, volených 
orgánů a veřejných činitelů, ale také památkářů, muzejníků, galeristů, novinářů  
a v neposlední řadě i kriminalistů a že náprava jedněch domnělých majetkových křivd 
způsobí řadu křivd nových, a to nejen majetkových.

Odhlédněme od zákonů, připouštějících takzvané mimosoudní rehabilitace či 
vracení drobných provozoven, znárodněných komunisty bývalým živnostníkům či 
obchodníkům po únorovém „puči“ 1948, a zaměřme svoji pozornost na takzvaný 
„restituční zákon o půdě“, přesněji řečeno zákon číslo 229/1991 Sb., jehož plný název 
zní „Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.“

Vešel v platnost 21. května 1991 a měl navracet půdu a další zemědělský majetek, 
to je především pole, lesy a budovy prokazatelně se zemědělskou výrobou v pětačty-
řicátém roce související. Ty budovy by si leckterý pozorovatel představil jako mlýny, 
pily, stodoly či chlévy, o necelý rok později se k nim však nenápadně přidružily také 
hrady a zámky.

Dne 15. dubna 1992 schválila totiž Česká národní rada další zákon. Stalo se to  
v tichosti a bez většího mediálního rozruchu či publicity. Ten zákon vlastně ani nemá 
jméno. Má pouze číslo 24�/1992 Sb. a podtitulek „Zákon, kterým se upravují někte-
ré otázky, související se zákonem číslo 229/1991 Sb.“

Některé otázky se skutečně upravily, a to ve prospěch mocenské skupiny lidí, kte-
ří v tu chvíli mohli razantně vstoupit do hry.

Dnes, po patnácti letech, slýcháme často z úst mnoha politiků naléhavou výzvu. 
Stále znovu a znovu nás i sebe ujišťují, že prý v této republice nesmí být při restitucích 
prolomena hranice 25. února 1948. Zní to trochu směšně. – Ta hranice totiž prolomena 
byla, a to již v raných restitučních dobách! Prolomila ji ona dvěstětřiačtyřicítka. Tiše, 
nenápadně a dokonce s bohulibými úmysly.

Zákon 24� nelze kritizovat jako špatný či nemorální. Jeho tvůrce chtěl docílit doko-
nalé spravedlnosti. Vycházel ze skutečnosti, že doba mezi 8. květnem 1945 a 25. úno- 
rem 1948 byla velmi krátká, což je pravda. 

Jestliže po květnu začaly vcházet v platnost takzvané Benešovy dekrety, mohlo na 
jejich základě skutečně někde dojít ke spáchání křivdy. Ten či onen majitel zeměděl-
ské půdy (většinou šlechtic a velkostatkář) mohl být neprávem prohlášen za Němce 
či Maďara s důsledkem ztráty občanství nově obnovené Československé republiky, 
což mohlo vyústit v nespravedlivé zabavení jeho majetku.

Dekret číslo 12/1945 Sb. šel totiž ruku v ruce s ústavním dekretem číslo ��/1945 
Sb. Kdo přišel třiatřicítkou o občanství, tomu zpravidla dvanáctka zabavila půdu, 
případně i zámek coby sídlo velkostatku.

Restituční zákon 24� si tedy chtěl posvítit na ony případné křivdy, zaviněné lik-
navými úředníky či soudci, kteří v krátkém časovém úseku mezi koncem druhé svě-
tové války a únorem 1948 nestačili včas rozhodnout o odvolání, a vyvázat tak neprá-
vem nařčeného jedince z postihu, který mu hrozil. „Vítězný únor“ totiž nad tím vším 
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už jen zlomil hůl, potvrdil „benešovskou“ konfiskaci (ať už oprávněnou či neopráv-
něnou), a celý proces krátce nato korunoval svou slavnou „druhou pozemkovou re-
formou“ – tedy křivdou již vskutku dokonalou.

Nejdůležitějším paragrafem zákona 24� je paragraf číslo dvě. Za účelem zmírně-
ní následků majetkových křivd stanoví tento paragraf nový okruh oprávněných osob. 
Rozšiřuje ho v tom směru, že od nynějška už nebude osobou, oprávněnou k navrá-
cení zemědělského majetku, pouze ten, komu byl majetek znárodněn komunisty po 
Únoru, ale i ten, kdo jej pozbyl podle dekretů prezidenta republiky číslo 12/1945 Sb. 
(Dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďa-
rů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa), nebo 108/1945 Sb. (Dekret 
o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy). Bude osobou opráv-
něnou, ovšem pouze za podmínky, že se za války neprovinil proti československému 
státu (což by mělo být nyní znovu prověřeno) a za podmínky, že v letech 1945–195� 
nabyl zpět podle jednoho ze čtyř taxativně vyjmenovaných zákonů československé 
občanství, které dle dekretu �� pozbyl.

Naše republika podala prst a jistý okruh osob, trpělivě po léta čekajících, správně 
vytušil, že konečně přišla ta pravá chvíle chytit celou ruku, pod pláštíkem restitucí 
prolomit Benešovy dekrety a navrátit zemědělský majetek obrovských rozměrů spolu 
s množstvím hradů, zámků a dalších památek nedozírné hodnoty zpět do rukou těch, 
kterým byly tyto statky po válce právem zkonfiskovány jakožto příslušníkům 
poražených národů, jakožto zrádcům národa českého a slovenského.

Kdyby si někdo dal tu práci a spočítal, kolik žadatelů bylo skutečně schopno doká-
zat předložením platných dokladů, že splňují podmínky paragrafu číslo dvě onoho 
výše uvedeného restitučního zákona, a mají tedy na restituci nárok, došel by nejspíš 
k jednocifernému číslu. Drtivá většina bývalých statkářů podmínky nesplňuje, pře-
sto to oni sami či jejich potomci odmítají vzdát. Po léta tvrdošíjně hrají tu svou zvlášt-
ní hru na výdrž a někteří soudci či úředníci jim tu a tam úslužně jejich šachovou fi-
gurku kousíček popostrčí směrem k vítěznému postavení.

Zákon 24� byl navíc v průběhu let několikrát novelizován, a u té příležitosti byla 
vždy dána skulinka, kterou mohl nový žadatel do procesu dodatečně vklouznout. Bylo 
zajímavé pozorovat, jak někteří zdrženliví jedinci, vědomi jsouce obrovského másla, 
ulpívajícího na hlavě jejich otců či dědů, stáli zpočátku tiše stranou všech restitučních 
procesů. – Ale najednou je máme na scéně též! – Využili skulinky, která se nabídla, 
a do procesu vstoupili, posilněni úspěchy svých příbuzných. 

Zprvu se báli ostudy a veřejného praní špinavého prádla. – Vždyť tatíček byl pře-
ce v SA a matička v NSFW! – Celá léta se to daří tutlat, pamětníci pomalu vymírají, 
a teď by to najednou někdo mohl vytáhnout a zveřejnit! 

Jenže strýček tam byl taktéž, a bratránek přesto s restitucí uspěl! – Takže směle 
do toho! Vždyť támhleten úředník přece i v novinách veřejně prohlásil, že „nacismus 
není překážkou ve vydání majetku v restituci!“

Dílčí úspěchy, kterých u soudů dosáhli odvážní žadatelé, rekrutující se především 
z řad bývalé šlechty, která nezůstala republice věrná a tak či onak se proti ní v době 
jejího zvýšeného ohrožení provinila, zrodily vbrzku další „zlepšovací návrh“. 

Skupina těch, kteří termíny k podání žádostí přece jen nějak propásli, či z jiných 
důvodů nemohli do procesu vstoupit skrze zákon 24�, vymyslela cestičku, zvanou 
„žaloba na určení vlastnictví“.
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Jde o fintu vskutku důmyslnou. Zde už nehrají roli žádné termíny. Odvážným 
zlatokopům z řad potomků bývalých držitelů zemědělského majetku se nabízí zcela 
nová, velmi lákavá možnost k dalšímu ždímání republiky. Není omezena žádnými 
termíny, a může odteďka již běžet takřka donekonečna.

Tehdy v pětačtyřicátém mohl přece při konfiskaci toho kterého majetku nějaký 
úředník na něco zapomenout. Mohl dát například na důležitý úřední doklad razítko 
omylem vzhůru nohama a tak podobně.

No a toho teď my, odvážní žadatelé, musíme využít a celý ten někdejší konfiskač-
ní proces prohlásit za neplatný!

Hloupá Česká republika nám na to skočí ve snaze prokázat svou demokratickou 
tvář a my, potomci osob, právem kdysi potrestaných za nacistickou kolaboraci a za 
zradu republiky, my, potomci těch, jejichž majetek nařídila po válce zkonfiskovat 
Pařížská dohoda o reparacích, se v tichosti pod pláštíkem nápravy komunistických 
majetkových křivd staneme opět majiteli svých někdejších statků!

Tato kniha přináší svědectví několika pozorovatelů, kterým nezůstal lhostejný 
osud České republiky. Seznámili se prostřednictvím televizních pořadů, předali si 
vzájemně své zkušenosti, týkající se restitučních kauz, které jakožto účastníci řízení 
po léta sledují, učinili společné prohlášení a formou písemného svědectví je dopravi-
li na půdu parlamentu. Stali se každý ve své kauze iniciátory řady televizních pořadů  
a článků, zveřejněných v médiích.

Dne 19. srpna 200� uzavřeli v Pardubicích smlouvu, a založili tak sdružení s ná-
zvem „Linie pravdy a práva“. Jeho posláním je sledovat postup orgánů státní správy, 
soudců a dalších činitelů, rozhodujících či podílejících se na rozhodování v restituč-
ních kauzách, které v České republice probíhají především podle zákona 229/1991 Sb.  
ve spojení se zákonem 24�/1992 Sb., dále také podle zákona o mimosoudních reha-
bilitacích, případně i v takzvaných žalobách na určení vlastnictví, tedy v procesech, 
při nichž se příslušníci bývalé německé a rakouské šlechty domáhají vrácení majetku, 
který jim byl zkonfiskován podle dekretů prezidenta republiky.

Účastníci sdružení si kladou otázku: Cui bono? – Proč a v čí prospěch dochází  
v posledních letech právě v České republice k tak úporným snahám o změnu pová-
lečného uspořádání Evropy a k popření zásad Pařížské dohody o reparacích z roku 
1945 cestou prolomení dekretů a navrácení zemědělského majetku obrovského obje-
mu spolu s množstvím kulturních památek nedozírné hodnoty zpět do rukou potom-
ků těch, kterým byl tento majetek po válce právem zkonfiskován?

Počátkem září roku 2005 se aktéři sdružení „Linie pravdy a práva“ obrátili na 
prezidenta České republiky i na předsedu její vlády. Otevřeným dopisem protestova-
li proti obsahu rozhodnutí Ústavního soudu ČR, vydanému v restituční kauze Salm-
Reifferscheidt.

Nyní čtenářům předkládají knihu, podávající svědectví o restitučních kauzách. 
Činí tak v naději, že vnímavému čtenáři otevře tato kniha oči a podá informace 
poněkud odlišné od informací, které lze běžně získat v českém tisku, který po odpro-
deji většiny titulů cizím vydavatelům přestal již dávno být českým.

Eva nEčasovÁ
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K a pITola I .

K a u Z a  s a l m - R E I F F E R s C H E I d T 

Dne 9. 12. 1992 byla na referát pozemkový úřad Okresního úřadu Blansko (OPÚ) 
doručena žádost Marie Salm-Reifferscheidt-Raitz (Marie Salmové) o vydání nemo-
vitostí dle restitučního zákona 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě  
a jinému zemědělskému majetku ve spojení se zákonem 24�/1992 Sb., kterým se 
upravují některé otázky, spojené se zákonem 229/1991 Sb. (dále jen zákona o půdě). 
Jde o nemovitosti, patřící původně otci žadatelky, Hugo Nikolausi Salm-Reifferscheid-
tovi, které byly zkonfiskovány dle dekretů prezidenta republiky.

Na zesnulého Huga Nikolause Salm-Reifferscheidta (Huga S. R. Seniora) by 
se mohl vztahovat § 2 zákona 24�/1992 Sb. Podle něj je oprávněnou osobou nejen 
ten, komu byl majetek znárodněn po 25. únoru 1948, ale i ten, komu byl zkonfiskován 
dle tzv. Benešových dekretů, a to v takovém případě, jestliže dotyčný nabyl zpět dle 
jednoho ze čtyř vyjmenovaných zákonů, vydaných v letech 1945–195�, občanství, 
odňaté Benešovými dekrety. To vše za předpokladu, že se neprovinil proti českoslo-
venskému státu, což by mělo být v rámci restitučního řízení znovu potvrzeno.

Majetek, o nějž Marie Salmová požádala, byl definován výpisem z moravských 
zemských desk (knihovní vložka �50, 414 a 476) a představuje rozsáhlé lesy a polnos-
ti na Blanensku (cca 7 000 ha) včetně několika budov, z nichž nejvýznamnější jsou 
dva zámky, a to v Rájci-Jestřebí a v Blansku.

Po zahájení restitučního řízení jedna z žadatelek zemřela a počet restituentů se 
ustálil na těchto třech osobách:
1) Marie Salm-Reifferscheidt-Raitz (dcera oprávněné osoby, tj. Huga S. R. Seni-
ora) – požadovaný podíl majetku 6/25
2) Ida Schoeller (taktéž dcera Huga S. R. Seniora) – požadovaný podíl majetku �/25
�) Hugo Christian Salm-Reifferscheidt (Hugo S. R. Junior, vnuk Huga S. R. Se-
niora) – požadovaný podíl majetku 16/25.

Hlavní mluvčí restituentů je Marie, která zřejmě jediná ovládá češtinu a vyzná se 
v práci našich úřadů a soudů.

OPÚ Blansko prováděl správní řízení po dobu tři a půl roku, a v květnu 1996 a ná-
sledně dne 2�. 9. 1996, vydává dvě pro Salmy zamítavá rozhodnutí (podepsán Ing. 
Stanislav Skřipský, vedoucí referátu). První se týká 27� hektarů lesů na katastru obce 
Vavřinec-Veselice okres Blansko a druhé areálu zámku Blansko. Tyto dvě položky si 
správní orgán vybral z celého soupisu požadovaných nemovitostí jako vzorové. Až by 
rozhodování o nich nabylo definitivně právní moci, ať už pro restituenty kladně či 
záporně, pak by správní orgán rozhodoval postupně o dalších položkách. Takže „lesy 
Veselice“ a „zámek Blansko“ stojí v procesu restituce Salmů takzvaně v první linii.

Zamítnutí navrácení tohoto majetku zdůvodnil OPÚ tím, že potenciální opráv-
něná osoba, tj. zesnulý Hugo S. R. Senior, nesplňuje podmínky, stanovené záko-
nem o půdě. Majetek mu byl zkonfiskován v roce 1945 dekrety 12/1945 Sb. (Dekret 
o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož 
i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa) a 108/1945 Sb. (Dekret o konfiska-
ci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy), a současně dle ústavního dekre- 
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tu ��/1945 Sb. (Dekret o úpravě československého státního občanství osob národ-
nosti německé a maďarské) pozbyl československé občanství. Pozbyl ho dle § 1 odst. 1 
tohoto dekretu nabytím říšskoněmeckého občanství, a současně i dle § 1 odst. 2  
z důvodů své německé národnosti.

Hugo S. R. Senior se proti dekretům odvolal (25. 10. 1945) a tvrdí, že je a byl vždy 
Čech. Odvolání však bylo pravomocně zamítnuto, a to na základě existence docho-
vaných sčítacích archů, které dokládají, že Hugo S. R. Senior se v roce 19�0 a násled-
ně ještě jednou v roce 19�9, tedy v době „zvýšeného ohrožení republiky“ (což je dle 
§ 18 dekretu 16/1945 Sb. přitěžující okolnost) přihlásil k národnosti německé, a tak-
to vstupoval do okupace. Tím je ve smyslu dekretů 12, 108 a ��/1945 Sb. považován 
za Němce s důsledky konfiskace majetku a ztráty československého občanství.  
K vydání tzv. osvědčení typu „A“ o národní spolehlivosti, které by Hugovi S. R. 
Seniorovi přiznávalo češství, a tudíž otevíralo cestu k navrácení československého 
občanství a majetku, nikdy nedošlo.

Hugo S. R. Senior se mohl bránit proti konfiskaci ještě druhým způsobem, tj. 
přiznat, že je tedy skutečně Němec, ale takový Němec, který se za války za a) nepro-
vinil proti Československé republice a za b) aktivně napomáhal obnovení celistvosti 
republiky nebo trpěl pod nacistickým terorem. Kdyby se mu podařilo tyto dvě pod-
mínky prokázat, mohl by získat tzv. osvědčení typu „B“ o prozatímním zacho-
vání československého občanství (dekret ��/1945 Sb., § 2, odst. 2, věta �), které 
by mu také otevřelo cestu k zachování občanství, a majetek by mu mohl být vrácen. 
O toto osvědčení mohl požádat v době od 10. 8. 1945 do 10. 2. 1946 na příslušném 
okresním národním výboru (tehdejší ONV Boskovice).

Osvědčení typu „B“ byla modrá průkazka, jejíž formuláře vydalo Ministerstvo 
národní obrany a okresním národním výborům je v potřebném počtu přiděloval 
příslušný zemský národní výbor. Byly přísně zúčtovatelné a očíslované od 1 do 200 
tisíc. Pokud by Hugovi S. R. Seniorovi ONV Boskovice vydal osvědčení typu „B“, 
mohlo by pak o definitivním zachování jeho občanství rozhodnout Ministerstvo 
vnitra na návrh Zemského národního výboru Brno.

Hugo S. R. Senior se o tuto věc snaží, jednání se však protahuje, protože nejsou 
zřejmě pro vydání osvědčení shledány dostatečné důvody. Naopak Místní národní 
výbor Rájec nad Svitavou (trvalé bydliště) ve své odpovědi na přípis ONV Boskovice 
z �1. 10. 1945 tvrdí, že Hugo S. R. Senior pozbyl svůj majetek vlastně již v roce 1927, 
kdy jeho velkostatek propadl pro obrovské zadlužení a neplacení daní státu, byla na 
něj uvalena národní správa a rodině pak byla vyplácena pouze určitá částka, aby ne-
trpěla nouzí. Dále tentýž orgán vyslovuje podezření, že Hugo S. R. Senior byl členem 
NSDAP. Cituje zápis z organizačního plánu NSDAP (Block Raitz), kde v seznamu 
členů jsou vedena pod pořadovými čísly tato jména:

21. Fürst Salm Hugo Nikolaus  14. 10. 189�  EW
22. Fürstin Salm Leopoldine  6. 9. 1895  EW
2�. Altgraf Salm Hugo Maria  12. 12. 19��  KB

MNV Rájec dále s určitostí tvrdí, že má důkazy o členství Huga S. R. Seniora  
v dalších nacistických organizacích, a sice Deutsche Arbeitsfront (DAF), Bund 
Deutscher Osten (BDO), Nationalsozialistische Reichskrieger Bund (NSRKB) 
a Kriegerkameradschaft. Uvádí data jeho vstupu, dosvědčuje, že Salm zde platil 
příspěvky atd.
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Uvádí dále, že Hugova žena Leopoldina byla také v BDO a že dostala od NSDAP 
tzv. Mutterkreuz, dcera Ida že byla v DAF a NSV a že se provdala za německého dů-
stojníka Schoellera, dcera Alžběta že byla členkou Hitlerjugend a DRK a obě další 
děti Marie a Hugo že byly rovněž v HJ. Zápis s tímto svědectvím z �1. 10. 1945 pode-
psalo 5 svědků. Jeden z nich, pokud je nám známo, ještě žije.

Tady je třeba zdůraznit, že v prováděcích předpisech k tzv. Benešovým dekretům 
(Oběžník MV z 24. 8. 1945 č. A-4600-16/8-45-Ref.A) se výslovně zakazuje okres-
ním národním výborům vydat osvědčení typu „B“ tomu, kdo byl členem některé  
z nacistických organizací. Říká se zde doslova, že jako antinacista a antifašista má být 
uznán a jako takový legitimován jen ten, „...kdož se nikdy nestal členem SS, SA, SDP, 
NSDAP, NSKK nebo jiných složek nacistických, přestože k tomu byl nucen. Za 
protifašistu nemůže tedy býti pokládán ten, kdo byl organizován v těchto nebo jiných 
složkách nacistické strany s výjimkou těch, kteří za účelem rozkladné práce byli něk-
terou protifašistickou organizací do těchto složek prokazatelně vysláni.“

Zdůrazňujeme zde slovo „členem“ a slovo „organizován“ a upozorňujeme na 
to, že nacistické strany DAF a BDO jsou vyhláškou MV z 16. 1. 1946 č. Z/II-�1�66-45 
označeny za „jiné fašistické“ ve smyslu § � odst. 2 retribučního dekretu 16/1945 Sb. 

Mimořádné lidové soudy odsuzovaly podle tohoto paragrafu na pět až dvacet let 
těžkého žaláře tzv. „činovníky a velitele“ těchto stran. Dle pokynů Oběžníku MV  
z 24. 8. 1945 však osvědčení „B“, svědčící mimo jiné o antinacismu a antifašismu, 
nesmělo být okresním národním výborem vydáno nejen činovníkům a velitelům, 
ale ani pouhým řadovým členům těchto organizací.

Přestože zápis bezpečnostního odboru MNV Rájec z �1. 10. 1945, podepsaný 
svědky, leží založen ve spise, žádný ze správních ani soudních orgánů si při projed-
návání restitučního řízení této skutečnosti nevšiml a nevzal ji v potaz.

Až do počátku února 1946 nebylo tedy Hugovi S. R. Seniorovi přiznáno osvěd-
čení „A“ ani „B“. Salm byl v té době těžce nemocen a hrozilo, že zemře. Tato sku-
tečnost přiměla zřejmě jeho manželku Leopoldinu k tomu, aby sama podala na po-
slední chvíli (6. 2. 1946) svou vlastní žádost o osvědčení typu „B“ na ONV Boskovi-
ce. Totéž udělala její dcera Alžběta a jejich žádosti zaregistroval do registru žadatelů 
úředník ONV. Dne 6. 2. 1946 sem tedy byli zapsáni tři žadatelé za sebou:

1) Hugo S. R. Senior (datum žádosti 25. 10. 1945)
2) Leopoldina S. R. (datum žádosti 6. 2. 1946)
�) Alžběta S. R. (datum žádosti 6. 2. 1946).

Z pořadí vyplývá, že Leopoldina nechala manžela zapsat do registru dodatečně. 
Připomněla asi úředníkovi Hugovu stále platící a dosud nevyřízenou žádost o osvěd-
čení „A“ in eventum „B“ z října 1945.

Hugo s Leopoldinou mají celkem 4 děti. Nejstarší dcera Ida se v tomto řízení 
neobjevuje. Byla již od roku 1944 provdána za Němce Filipa von Schoellera a odstě-
hována v zahraničí. Zbývající dvě nezletilé děti Marie (14) a Hugo (12) samostatně 
o osvědčení nežádají. Pokud by orgán vydal platné osvědčení jejich rodičům, byly by 
jakožto děti do 14 let připsány do dokumentu jednoho z nich.

Z registru žadatelů vyplývá, že tedy žádají tři Salmové. Všem třem je osvědčení 
typu „B“ údajně vydáno, a to 20. �. 1946. V ten den je ovšem pro majitele velkostatku 
Rájec Huga S. R. Seniora již pozdě. Zemřel 2. �. 1946, a osvědčení je mu tedy vydá-
no 18 dní po smrti.
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Toto osvědčení, ať už platné či nikoli, bylo pouze prozatímní. Mělo dočasně 
upravovat poměry jeho držitele. Díky němu na něj mělo být hleděno jako na česko-
slovenského občana, měl být vyňat z opatření proti Němcům a Maďarům, nepodlé-
hal prozatím odsunu, měl nárok na potravinové lístky atd., to vše ovšem pouze do 
doby, než bude Ministerstvem vnitra vydáno definitivní osvědčení.

O tom, jak slabou účinnost pro uznání občanství toto prozatímní osvědčení mělo, 
nejlépe vypovídá Oběžník MV z 2. 5. 1946 č. A-4600-4/4-46-VI/�, který připomíná 
úředníkům okresních národních výborů, že sami nejsou kompetentní rozhodovat  
o občanství žadatelů, aby tedy nemarnili čas prováděním složitých šetření u případů, 
kdy žadateli očividně chybí nárok a zbytečně takováto osvědčení nevydávali. Oběžník 
kritizuje nešvar, který se vyskytl v některých okresech, kde „...bylo podáno velké množ-
ství očividně neodůvodněných žádostí, patrně jen k tomu účelu, aby byl zdržen ža-
datelův odsun...“ (!)

Měl-li by žadateli (či jeho dědicům) být konfiskovaný majetek vrácen, muselo by 
o žádosti o zachování jeho občanství ještě definitivně rozhodnout Ministerstvo 
vnitra na návrh Zemského národního výboru Brno. U Huga S. R. Seniora k to- 
mu ovšem nikdy nedošlo.

Majetek Salmů tedy zůstal zkonfiskován dle Benešových dekretů. Vdova Leo-
poldina se v následujících letech opakovaně odvolává proti zamítnutí vydání osvěd-
čení „A“ o národní spolehlivosti pro jejího zesnulého manžela. I z tohoto jejího 
opětovného odvolávání je patrné, že pokud zde vůbec existovalo Salmovo osvědčení 
„B“, pak z tohoto dokumentu nevyplývaly žádné nároky na uznání jeho občanství.

Veškerá odvolání byla zamítnuta a Leopoldina S. R. nakonec souhlasí s ukončením 
řízení (prohlášení z 18. 8. 1952). Podle dekretu ��/1945 Sb. neobdržela občanství ani 
ona ani její děti. Jestliže chce tedy někdo dnes tvrdit, že „komunisté sebrali 
Salmům majetek“, není to pravda. Majetek „sebral“ Salmům prezident 
Beneš, a to v souladu s Postupimskou dohodou, podepsanou dne 2. 8. 1945 
vládami USA, Velké Británie a SSSR, a v souladu s Pařížskou reparační 
dohodou, podepsanou 21. 12. 1945 vládami osmnácti států světa a nařizující 
konfiskovat „německý majetek v cizině“.

Na základě všech těchto poznatků vydal tedy v roce 1996 OPÚ Blansko rozhod-
nutí, z něhož vyplývá, že žadatelé nemají na restituci nárok. Právní zástupkyně 
Salmů, JUDr. Jarmila Kolářová, vypověděla ihned poté plnou moc. Restituenti se 
proti rozhodnutí odvolali, a to k Městskému soudu v Praze (místní příslušnost dle 
trvalého bydliště Huga S. R. Juniora).

Odvolání, zformulované novým právním zástupcem, JUDr. Felixem Nevřelou, 
obsahuje řadu polopravd, převzatých většinou z tzv. Krippnerova memoranda, tj. 
literárního díla z roku 1945, jehož autorem je JUDr. Pavel Krippner st., advokát 
rodiny Salmů. Teprve zde u odvolacího soudu v Praze se poprvé objevuje dokument, 
zvaný osvědčení typu „B“, údajně vydaný dne 20. �. 1946 Hugovi S. R. Seniorovi. 
(Do té doby ve spise nebyl a nebyl v něm ani poté. Kde se vzal, tu se vzal a opět zmi-
zel, aby se později znovu vynořil). Přesto, že je dle některých právníků neplatný, je-
likož se jedná o osobní průkaz s fotografií, a ten přece není možné vydat po smrti jeho 
vlastníka, a přesto, že nikdy nikdo neviděl jeho originál, pouze ověřenou kopii (dnes 
už existují dvě), přesto Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí OPÚ Blansko a vrátil 
je k přepracování (1. 9. 1997). Zavázal přitom prvoinstanční správní orgán svým 
právním názorem, který zní, že díky existenci výše zmíněného osvědčení je na Huga 
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S. R. Seniora nutno „pohlížet jako na občana, který československé občanství 
nepozbyl“. I když chybí pravomocné rozhodnutí Ministerstva vnitra. To, že bylo 
osvědčení vydáno 18 dní po Salmově smrti prý nevadí, protože zde nejde o právní 
počin konstitutivního ale deklaratorního charakteru. 

Rozsudek podepsala JUDr. Eva Pechová, předsedkyně senátu. Vzápětí po vyne-
sení tohoto rozsudku se veřejnost skrze média dozvídá, že Salmové rozšířili své resti-
tuční požadavky o jeskyně Moravského krasu.

OPÚ Blansko byl tedy rozsudkem Městského soudu v Praze vyzván k tomu, aby 
na základě Salmova prozatímního osvědčení „B“ Salmům majetek vydal, ovšem 
pouze v tom případě, že nebylo či dodatečně (posmrtně) nebude kladně či 
záporně rozhodnuto Ministerstvem vnitra o tom, zda se Hugovi S. R. Seni-
orovi občanství zachovává. Soud uložil OPÚ učinit v této věci dotaz u Ministerstva 
vnitra. Není nám známo, jak byl tento úkol ze strany prvoinstančního správního 
orgánu splněn, víme jen, že úřad přiznává Salmům nárok na restituci a vydává jim:

1) „lesy Veselice“ (září 1998) a
2) „zámek Blansko“ (26. 11. 1998).

Zde je zapotřebí upozornit na skutečnost, že z areálu blanenského zámku byl při 
této příležitosti vyňat zámecký park s rybníkem, který byl v předchozím rozhodnutí 
ze dne 2�. 9. 1996 jeho součástí. Park s rybníkem byl tehdy jako samostatná položka 
veden na listu vlastnictví Okresního úřadu Blansko. Další (možno říci vedlejší) nemo-
vitosti, tvořící areál zámku, byly na listu vlastnictví Města Blanska a hlavní budovy 
zámku, tj. tzv. Zámek 1 a Zámek 2, byly v té době vedeny na listu vlastnictví příspěv-
kové organizace Muzeum Blansko, zřizované Městem Blansko. Rozhodnutí, zformu-
lované bez zámeckého parku a rybníka, podepsal pracovník referátu pozemkový úřad 
OkÚ Blansko, JUDr. Jiří Kšica.

Proti rozhodnutí o vydání „lesů Veselice“ podal účastník řízení (povinná osoba), 
tj. Státní podnik Lesy ČR Hradec Králové, odvolání ke Krajskému soudu v Hrad-
ci Králové. Proti rozhodnutí o vydání „zámku Blansko“ podali odvolání dva účast-
níci řízení: Město Blansko a Muzeum Blansko. Proti dalšímu (třetímu) rozhodnutí, 
kterým byl krátce poté (4. 2. 1999) vydán Salmům samostatně blanenský zámecký 
park s rybníkem, se odvolal jakožto povinná osoba přednosta Okresního úřadu Blan-
sko. Tito tři účastníci podali odvolání ke Krajskému soudu v Brně.

V průběhu řízení u Krajského soudu v Hradci Králové vyšly najevo nové skuteč-
nosti. Z nich nejzávažnější je zjištění, že Salmovo osvědčení „B“ nejen že neexistuje 
v originále, ale že jeho ověřená kopie svým pořadovým číslem nesouhlasí s číslem 
osvědčení Huga S. R. Seniora, uvedeným v jediném dochovaném (jakémsi pomoc-
ném) boskovickém úředním registru těchto osvědčení (o němž jsme hovořili výše), 
ale odpovídá zde pořadovému číslu osvědčení Leopoldiny S. R.

Toto zjištění přimělo hradecký soud nechat vypracovat znalecký posudek na pra-
vost dotyčného dokumentu. A protože u soudu v Hradci Králové se jako novinka 
objevuje ještě jedna ověřená kopie osvědčení, datovaná 7. 8. 1946, dostává pražský 
soudní znalec z oboru kriminalistika a písmoznalectví, RNDr. Miloslav Musil, obě 
tyto kopie k dispozici.

Znalecký posudek u něj na příkaz soudu objednal OPÚ. Předložil znalci jako srov-
návací materiál několik písemností, ověřených v letech 1946–1947 na Okresním sou-
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dě v Boskovicích a obsahujících stejná razítka a podpisy, které nacházíme na ověřo-
vacích doložkách obou opisů Salmova osvědčení. Položil pak znalci otázky, vztahu-
jící se k pravosti razítek, razítkové barvy a inkoustu, stáří psacího stroje, adekvátnos-
ti kolků a pravosti podpisů obou soudních revidentů, kteří doložky podepsali.

Soudní znalec podrobil materiál pečlivé expertíze a za použití vizuálně optických 
analytických srovnávacích metod pomocí přístrojů s infračerveným a ultrafialovým 
zářením, za pomoci spektroskopické a absorpční metody atd. atd. dospěl k závěru, 
že kopie vykazují z hlediska zkoumaných stránek všechny znaky pravosti.

Problémem nesouladu v datech a údajích se však znalec nezabývá. – Proč by taky 
měl? Vždyť nic takového v zadání nebylo. Metodou „o voze – o koze“ tak byly námit-
ky, vznesené státním podnikem Lesy ČR a zpochybňující pravost originálu Salmo-
va osvědčení „B“, smeteny se stolu.

Dne 11. 1. 2000 byl nárok na navrácení „lesů Veselice“ Krajským soudem v Hrad-
ci Králové potvrzen. O sporných stránkách dvou kopií osvědčení „B“ rozsudek uvá-
dí, že nemají na rozhodování vliv. Nesoulad v datech podání žádosti Huga S. R. 
Seniora, rozpor v evidenčních číslech osvědčení oproti registru žadatelů, skutečnost, 
že v přehledu spisů, týkajících se osvědčování občanství na ONV Boskovice nefigu-
ruje v roce 1946 Salmovo jméno atd., to vše prý není na závadu. Rozsudek podepsal 
JUDr. Jan Hora, předseda senátu. Proti tomuto rozsudku již nebylo možné použít 
řádný opravný prostředek. Lesy ČR však použily mimořádného opravného prostřed-
ku a podaly ústavní stížnost.

Restituenti krátce po vynesení hradeckého potvrzujícího rozsudku, vedeni jsouce 
skutečností, že ústavní stížnost nemá odkladný účinek, založili akciovou společnost 
Salm, a. s., jejíž náplní činnosti je mimo jiné hospodaření s lesy a těžba dřeva. Před-
sedou představenstva společnosti se stal JUDr. Felix Nevřela.

V jarních měsících roku 2000 jsme tedy mohli konstatovat, že Hugo S. R. Senior 
nesplňuje podmínky restituce, stanovené zákonem o půdě. Jsa prokazatelně Něm-
cem a za války i říšskoněmeckým občanem, pozbyl vydáním dekretu ��/1945 Sb. 
československé občanství, a tím podle dekretů 12 a 108/1945 Sb. také majetek. Nena-
byl dle dekretu ��/1945 Sb. občanství zpět vydáním pravomocného rozhodnutí 
Ministerstva vnitra. (Zbývající tři zákony, vyjmenované v zákoně o půdě, u něj pro 
znovunabytí občanství nelze použít, protože byly vydány až po jeho smrti). Přesto se 
na něj dnes má pohlížet jako na člověka, jemuž by mělo být československé občanství 
zachováno, a to s přimhouřením oka dle pochybných opisů (proč pochybných, uvá-
díme níže) neexistujícího originálu jakéhosi prozatímního osvědčení. To vše za situ-
ace, kdy se žádný správní ani soudní orgán nezabýval potvrzením či vyvrácením 
podezření z jeho členství v nacistických organizacích.

Za této situace vstupuje na scénu soukromý badatel PhDr. Jiří Jaroš. Jako poto-
mek tří obětí nacistické zvůle, MVDr. Vojtěcha Červinky z Letovic a Aloise Štěrbáč-
ka z Doubravice, umučených v Osvětimi, a Leopolda Kunce z Doubravice, poprave-
ného na Pankráci, se věnuje bádání v oblasti dějin nacismu na Blanensku. Při studiu 
pramenů objevuje v souvislosti s osobou blockleitera NSDAP Tugemanna archivní 
dokumenty, týkající se příslušníků rodiny Salmů, které vnášejí nové světlo do proble-
matiky restituce jejich majetku. Jaroš se začíná touto problematikou zabývat a zamě-
řuje se na otázku, zda se Hugo S. R. Senior provinil či neprovinil proti českoslo-
venskému státu, a zda tedy splňuje tuto podmínku § 2 zákona 24�/1992 Sb.
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Zjišťuje, že prvoinstanční orgán vycházel z právního názoru, podle něhož se Hugo 
S. R. Senior proti republice neprovinil vzhledem k tomu, že nebyl odsouzen 
mimořádným lidovým soudem podle Benešova retribučního dekretu 16/1945 Sb. 
(Dekret o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořád-
ných lidových soudech). 

Hugo S. R. Senior však zemřel jako osoba, uvedená v tzv. „Hlášení zajištěných 
a nezajištěných Němců, Maďarů, fašistů, kolaborantů, vlajkařů a osob se 
Svatováclavskou orlicí“, sestaveném 4. 6. 1945 bezpečnostním oddělením MNV 
Rájec. Zemřel v domácím vězení, které mu bylo nařízeno z důvodů jeho nemoci. 
Nebýt ní, byla by na něj bývala zřejmě uvalena vyšetřovací vazba. Jeho úmrtím (2. �. 
1946) pominuly důvody dalšího stíhání, takže rozsudek mimořádného lidového sou-
du nad ním vynesen nebyl.

Na tomto místě se nabízí úvaha o tom, že jestliže Salmova předčasná smrt 
hypoteticky zabránila Ministerstvu vnitra, aby mu vydalo konečné rozhod-
nutí o zachování československého občanství, což je Salmova smůla, mohla 
naopak tato smrt stejně tak dobře zabránit odsouzení tohoto muže mimo-
řádným lidovým soudem jako zrádce a kolaboranta, což je naopak jeho štěstí.

Použijeme-li logiku, kterou se správní orgán ve věci Salmova údajného 
neprovinění řídí, dospějeme k šokujícímu závěru. Na otázku: „Provinil se 
Adolf Hitler svými činy proti lidstvu?“ musíme totiž odpovědět: „Nikoli, 
neprovinil, protože zemřel dříve, než nad ním Norimberský soud mohl vynést 
rozsudek.“

Doktor Jaroš hledá další důkazy, které by objasnily, zda byl skutečně poslední 
majitel velkostatku Rájec zapojen do nacistických struktur a do jaké míry. Ve fon-
du NSDAP Letovice, uloženém v kunštátské pobočce Moravského zemského archi-
vu Brno, se mu podařilo objevit zajímavé doklady a postupně je ve spolupráci s ře-
ditelkou Muzea Blansko, Mgr. Evou Nečasovou, doplnit archiváliemi z Archivu 
Ministerstva vnitra a ze Státního ústředního archivu v Praze.

Jde o tyto dokumenty:

1) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkzugehörigkeit, tj. dotazník, 
který Hugo S. R. Senior dne 29. 9. 19�9 vyplňuje, aby mu mohla být potvrzena tzv. 
německá „národní příslušnost“. Se svou žádostí si pospíšil. Podal ji necelý měsíc po 
vypuknutí druhé světové války. Dokument je vlastnoručně podepsán a je opatřen 
doložkou, z níž vyplývá, že žadateli bylo dne �0. 8. 1940 uděleno říšskoněmecké ob-
čanství.

Vypadá to, jako by správní ani soudní orgány neměly při svém rozhodování tento 
dokument k dispozici. Žádné z rozhodnutí ho přímo necituje. Uvádí se v nich pouze, 
že Hugo S. R. Senior se někdy v roce 19�9 (údajně pod nátlakem) přihlásil k ně-
mecké národnosti. Není přitom upřesněn pramen, z něhož to má vyplývat. Jestliže 
tímto pramenem má být výše uvedený Fragebogen, pak správní a soudní orgány 
nedocenily jeho obsah. Není to přihláška k německé národnosti, ale žádost o přizná-
ní tzv. německé národní příslušnosti, a to je velký rozdíl! Úřední přiznání němec-
ké národní příslušnosti totiž otevíralo cestu k získání prestižního říšskoněmecké-
ho občanství, které mohl získat podle německých předpisů pouze ten, kdo si to 
svým jednáním zasloužil.
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S ohledem na historické události z let 19�8–19�9 je možné vyplnění této žádosti 
označit za čin blízký vlastizradě. Hugo S. R. Senior totiž jakožto občan státního 
útvaru Protektorát Čechy a Morava, tj. útvaru, který zde zbyl po rozvrácení Česko-
slovenské republiky, vlastně žádá agresora, který jeho vlast rozvrátil, tj. Německou 
říši, o udělení občanství. Stejné žádosti vyplnili a podepsali i ostatní členové Salmo-
vy rodiny. Za nezletilé děti je podepsal Hugo S. R. Senior jako otec (als Vater).

V obou dosavadních rozhodnutích OPÚ Blansko (z roku 1996 i 1998) se uvádí, 
že Hugo S. R. Senior musel někdy před rokem 1942 nabýt říšskoněmecké občanství. 
Svědčí prý o tom policejní přihláška z tohoto roku. Daleko přesnější pramen, tzv. 
Fragebogen, uvádějící naprosto přesné datum �0. 8. 1940, kdy Hugo S. R. Senior 
obdržel „Staatsangehörigkeitsausweis“, tj. občanský průkaz Německé říše, správ-
ní orgán neuvádí. 

2) Kartotéční list tzv. Tugemannovy kartotéky, která byla po válce zabavena nacis-
tovi Alfredu Tugemannovi (rozenému Chvatíkovi), vedoucímu bloku NSDAP Rájec 
nad Svitavou, dokládající, že Hugo S. R. Senior a jeho dcera Ida vstoupili 1. 1. 1940 
do Deutsche Arbeitsfront (DAF).

�) Dopis z 15. 1. 1940, adresovaný brněnskému vedení DAF a obsahující hlášení  
o přijetí tří nových členů, z nichž jedna je Ida (Eda) Salm-Reifferscheidtová, pozdě-
ji provdaná Schoellerová, dnešní restituentka.

4) Tentýž kartotéční list Tugemannovy kartotéky s údajem o udělení bronzového 
čestného kříže německé matky (Ehrenkreuz der Deutschen Mutter) pro Leopol-
dinu S. R.(vyznamenání udělovali nacisté ve třech stupních: zlatý-matka s osmi a více 
dětmi, stříbrný-matka se šesti až sedmi dětmi, bronzový-matka se čtyřmi až pěti 
dětmi).

5) Tentýž kartotéční list Tugemannovy kartotéky, dokládající členství Huga Marii 
Salma-Reifferscheidta (Huga S. R. Prostředního), tj. syna Huga S. R. Seniora (od ro- 
ku 194�), a Marie Salmové, dnešní restituentky (od roku 1941), v Hitlerjugend.

6) Další kartotéční list Tugemannovy kartotéky, dokládající vstup Huga S. R. Seni-
ora do Bund deutscher Osten (BDO) dne 1. 1. 194�.

7) Další kartotéční list Tugemannovy kartotéky, dokládající členství Huga S. R. 
Seniora ve válečné organizaci Kriegerkameradschaft.

8) Evidenční list členů organizace Kriegerkameradschaft, kde je Hugo S. R. Senior 
veden jako člen od 1. 10. 1940 spolu s nacisty Aloisem Weselkou, Alfredem Tuge-
mannem (Chvatíkem), Johannem Wojtechem, Karlem Hankem a dalšími.

9) Soupis dětí do 14 let, jejichž rodiče mají být pravděpodobně členy NSDAP 
(z 25. 10. 1944) z útvarů Block Raitz (Rájec) a Block Jestreb (Jestřebí), kde jsou evi-
dováni Marie Elisabeth (19�1) a Hugo Maria (19��), děti knížete Salm-Reifferscheid-
ta, tedy dnešní restituentka Marie Salmová a její zesnulý bratr Hugo S. R. Prostřední.

10) Policejní přihláška z 26. 2. 1942 na jméno Salm-Reifferscheidt Fürst Hugo 
Nikolaus (vlastnoručně podepsaná), kde v rubrice „Státní občanství“ je uvedeno 
Deutsches Reich.
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11) Soubor svatebních fotografií Idy Salm-Reifferscheidt a Philipa von Schoeller  
s datem sňatku 12. 9. 1944 (poskytl zdroj z Rájce-Jestřebí). Ženich je oblečen ve 
společenském stejnokroji příslušníka německé branné moci, na němž je vedle dalších 
vyznamenání patrná medaile řádu Koruny krále Zvonimíra, tj. nejvyšší vyznamená-
ní fašistického ustašovského Chorvatska.

První z těchto dokumentů, tzv. Fragebogen, dokládá, že Hugo S. R. Senior pozbyl 
československé občanství nikoli až dnem vydání dekretu ��/1945 Sb. jakožto občan 
německé národnosti, ale už dříve, tj. dle § 1 odst. 1 téhož dekretu dnem nabytí říš-
skoněmeckého občanství, tj. dnem �0. 8. 1940. „Provinil se proti republice“ ve 
smyslu dnešního zákona o půdě, jestliže vyplnil výše uvedený Fragebogen?

Jak mu mohl ONV Boskovice vydat osvědčení „B“, které svědčilo o antinacismu 
a antifašismu, když Oběžník MV z 24. 8. 1945 výslovně zakazuje vydání tohoto 
průkazu i pouhým obyčejným členům (nikoli pouze činovníkům a velitelům!) SS, 
SA, SDP, NSDAP, NSKK a jiných složek nacistických.

Ve výčtu těchto složek jsou smíchány organizace, spadající pod §§ 2 i 3 retribuč-
ního dekretu (SS, SA a NSKK = § 2, SDP a NSDAP = § �). Jestliže je dále uvede-
no „...a jiných složek nacistických“, je jasné, že jsou zde míněny úplně všechny orga-
nizace, které uvádí vyhláška MV z 16. 1. 1945, tedy i DAF a BDO!

Z tohoto zjištění vyplývá, že vydal-li dne 20. 3. 1946 ONV Boskovice přece 
jen Hugovi S. R. Seniorovi osvědčení „B“, pak tímto vydáním porušil zákon.

Nová zjištění se postupně objevují v médiích. O podezření Huga S. R. Seniora  
a dalších členů jeho rodiny ze spojení s nacistickými strukturami vyšla celá řada člán-
ků v tisku a byl natočeno několik TV pořadů.

Soukromý brněnský badatel MUDr. Petr Stehlík navíc zveřejňuje 11. 8. 2000  
v týdeníku Květy článek Bitva o Macochu (a jiné skvosty) a tvrdí v něm, že maje-
tek Salmů je restituentům vydáván neoprávněně. Upozorňuje, že Hugo S. R. Senior 
s celou rodinou požádal v roce 19�9 o udělení říšskoněmeckého občanství, že Leo-
poldina S. R. obdržela Mutterkreuz, děti byly v Hitlerjugend, rodiče v DAF a BDO,  
a navíc tvrdí, že manžel Idy byl v SS. Stehlík dále uvádí, že Marie Salmová se  
v 70. letech 20. století nechala adoptovat svojí tetou, vdovou po fašistovi, knížeti 
Starhembergovi, účastníkovi Hitlerova mnichovského puče a vůdci Heimwehru 
(rakouská obdoba SA). Že spáchala trestný čin podvodu, jelikož žádá o restituci po 
svých adoptivních i biologických rodičích současně. Podobně napadá Stehlík i Idu  
S. R., když uvádí, že dotyčná dostala jako občanka Rakouska v minulosti již jedno 
odškodnění za zkonfiskovaný majetek, a nyní žádá neoprávněně znovu.

V průběhu letních měsíců roku 2000 sbírá dr. Jaroš podpisy na petici proti 
restituci majetku Salmů a obrací se s ní na Parlament ČR. Podává také ve spolu-
práci se členy Svazu bojovníků za svobodu, jehož pověřeným historikem se následně 
stává, stížnost proti restituci na Okresní úřad Blansko. Je na ni velmi zdvořile odpo-
vězeno, úředníci při jejím vyřizování ovšem jako by nechápali obsah stížnosti. Jejich 
odpověď nutí autora stížnost několikrát opakovat a upřesňovat. Tak se Jaroš pomalu 
ocitá v roli kverulanta, kterému správní orgán trpělivě a konejšivě odpovídá, aniž by 
doopravdy odpověděl. Z úst jednoho z úředníků musí také vyslechnout větu, že 
„Nacismus není důvodem pro nevydání majetku v restituci“, což zvyšuje jeho 
rozhořčení nad poměry v tomto státě a touhu po nápravě těchto poměrů.
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Dne 28. 8. 2000 vydal Krajský soud v Brně (JUDr. Radan Malík) rozsudek, kte-
rým vrací kauzu „zámek Blansko“ zpět OPÚ k přepracování vzhledem k nevyjasně-
nosti otázky, zda zámek v době konfiskace prokazatelně souvisel se zemědělskou 
výrobou a zda je tedy vůbec možné na něj vztahovat restituční zákon o půdě. Pro-
blematikou občanství Huga S. R. Seniora se rozsudek nezabývá.

OPÚ Blansko má tedy v srpnu 2000 znovu problém restituce areálu blanenského 
zámku na stole. Jeho úředníci však jsou přes veškerá fakta, medializovaná dr. 
Jarošem a dr. Stehlíkem, neochvějně přesvědčeni o oprávněnosti restituč-
ního požadavku Salmů. Svědčí o tom další rozhodnutí, kterým v září 2000 OPÚ 
přiznává restituentům nárok na další výměru lesa na katastru obce Kuničky na Bla-
nensku (dále jen „lesy Kuničky“).

Státní podnik Lesy ČR se proti tomu odvolává, a to opět ke Krajskému soudu  
v Hradci Králové. Jeho senát opět v čele s JUDr. Janem Horou vydává 2�. �. 2001 
potvrzující rozsudek, takže „lesy Kuničky“ jsou restituentům definitivně vydány.

Vzápětí však nastává v celé kauze nečekaný zvrat. Dne 29. �. 2001 vydává senát 
Krajského soudu v Brně v čele s JUDr. Radanem Malíkem rozsudek, kterým ruší 
rozhodnutí OPÚ Blansko ze 4. 2. 1999, kterým byl Salmům vydán zámecký park  
s rybníkem v Blansku. Z odůvodnění rozsudku vyplývá, že dle názoru soudu není 
Hugo S. R. Senior oprávněnou osobou, protože nenabyl zpět čs. občanství, 
které jakožto Němec a říšskoněmecký občan pozbyl ústavním dekretem 33/1945 
Sb. Tento rozsudek je zcela v rozporu s rozsudkem Městského soudu v Praze z 1. 9. 1997 
i s oběma rozsudky hradeckého soudu. Kdo nyní rozhodne, který z těchto soudů má 
pravdu?

Pokusíme-li se shrnout vše, co bylo až potud řečeno, zjišťujeme, že nárok Salmů 
na restituci majetku vázne především na dvou nevyjasněných otázkách:
1) Splňuje Hugo S. R. Senior podmínku zachování československého občanství?
2) Splňuje Hugo S. R. Senior podmínku neprovinění proti československému 
státu?

Obě podmínky musejí být splněny, má-li k restituci dojít. Ukládá to § 2 restituč-
ního zákona o půdě.

Dle názoru Městského soudu v Praze (1. 9. 1997) údajně ke splnění první z pod-
mínek stačí platné prozatímní osvědčení typu „B“. Ještě jednou se tedy k tomuto 
důležitému dokumentu vraťme a srovnejme si ho s jediným dochovaným registrem 
žadatelů o tato osvědčení, založeným v boskovickém archivu (list A 4, oboustranně 
popsaný naležato).

Prostudujeme-li podrobně registr žadatelů, zjistíme, že tři za sebou jdoucí osoby 
– Hugo S. R. Senior, Leopoldina S. R. a Alžběta S. R. – jsou jediní žadatelé, u nichž 
úředník nevyplnil rubriku „datum narození“. Proč to dělal? Věděl, že vydávat zesnu-
lému Hugovi S. R. Seniorovi osvědčení typu „B“, tj. dokument, který je něčím 
podobným jako občanský průkaz, je poněkud problematické? Navíc má u Huga chy-
bu v rubrice „místo narození“. Je zde uvedeno nesprávně Rájec místo Blansko. Komu 
vlastně osvědčil ony antifašistické postoje? Byl to opravdu Hugo S. R. Senior?

Dejme tomu, že byla přece jen dne 20. �. 1946 vydána jakási tři osvědčení. S tím 
nejdůležitějším, patřícím zesnulému Hugovi S. R. Seniorovi, jde pak někdo o týden 
později (27. �. 1946) na Okresní soud v Boskovicích. Tam je dokument, který někdo 
(předem?) přepsal ledabyle a nepřesně na mechanickém psacím stroji, opatřen 
kolkem a ověřen razítkem a podpisem. Ovšem pouze na jedné straně. Je to strana  
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1 a prázdná strana 4 dotyčného průkazu (list o velikosti cca A 5, přeložený na půl). 
Z evidenčního čísla, uvedeného na této ověřené straně, vyplývá, že držíme v rukou 
nikoli osvědčení Huga ale Leopoldiny S. R. Na druhé neověřené straně dokumentu, 
obsahující stranu 2 a � průkazu, pak jsou údaje, odpovídající osobě Huga S. R. Seni-
ora (s chybou, že dotyčný podal žádost o osvědčení 5. 10. 1945 a nikoli 25. 10. 1945).

Jsou zde také vepsány obě nezletilé děti, Marie a Hugo. – Povšimněme si této 
skutečnosti! Nezletilé děti měly být dle zákona uvedeny v osvědčení jednoho z rodi-
čů. Je zvláštní, že úředník ONV Boskovice dne 20. �. 1946 určitě ví, že Hugo S. R. 
Senior před 18 dny zemřel, a přesto vpisuje Marii a Huga do průkazu zesnulého otce 
a nikoli žijící matky (!?)

Jaký byl asi úzus, dodržovaný v roce 1946 soudy při ověřování tak důležitých 
dokumentů, jakým bylo toto osvědčení? Dávalo se při oněch oboustranně popsaných 
průkazkách razítko pouze na avers dokumentu a revers mohl zůstat nepotvrzený,  
a přesto platil? Nebo se text oboustranných dokumentů opisoval (při tehdejší neexis-
tenci kopírek) na dva samostatné listy, a ty se pak oba každý zvlášť opatřily razítkem 
a podpisem ověřujícího orgánu? Jestliže platí druhá verze, pak odstranit list 2 takto 
ověřené písemnosti a dopsat na prázdný rub listu 1 cokoli chceme, to by nemusel být 
až tak velký problém.

Možná, že toto vše je příliš složitě vykonstruovaná hypotéza. Vyvrátit by ji mohli 
jedině sami restituenti. Když už nemají originál osvědčení „B“ pro Huga S. R. Seni-
ora, měli by předložit originály nebo aspoň ověřené kopie osvědčení Leopoldiny  
a Alžběty. Budeme-li je mít na stole všechny před sebou, ukáže se, proč nám evidenč-
ní čísla nesedí a kde došlo k chybě.

Zajímavou pomůckou při bádání by pak navíc mohl být ručně psaný, bohužel však 
nedatovaný (a tudíž pro soudní účely nepoužitelný) koncept, patrně zápis z jednání 
rady ONV Boskovice, která rozhodovala o udělení osvědčení „A“ nebo „B“ pro tři ža-
datele z rodiny Salmů. Je založen v boskovickém archivu a vyplývá z něj verdikt: „Vydat 
dvě osvědčení „B“, jedno pro Leopoldinu společně s jejími dvěma dětmi do 
16 (sic!) let, Marií a Hugem a druhé pro Alžbětu. Ostatní zamítnouti!“

Tento koncept se svým závěrem zcela liší od závěrů tamtéž uloženého „Protokolu 
o schůzi předsednictví rad ONV v Boskovicích ze dne 14. března 1946“, v němž je 
učiněn závěr zamítnout Salmům osvědčení „A“ ale přiznat osvědčení „B“. Možná, 
že by stálo za to prozkoumat pravost také tohoto dokumentu, případně ověřit, zda 
orgán, zvaný „předsednictvo rad ONV Boskovice“, byl vůbec kompetentní takový 
závěr učinit, aniž by si předtím vyžádal zákonem stanovené svědectví tzv. protifašis-
tického výboru.

Pravidla, kterými se byly povinny řídit v roce 1946 soudy při vystavování ověřených 
kopií, stanovil tehdy platný zákon o nesporném řízení (příloha patentu č. 208/1854 
ř. z.). Stanovil, že kopie a originál spolu musejí přesně souhlasit mimo jiné i „v pra-
vopisu, rozdělovacích znaménkách, zkratkách a druhu písma.“

Hodnověrnost tzv. první kopie Salmova prozatímního osvědčení „B“ můžeme 
dnes prokazovat například jejím srovnáním se vzorem formulářů těchto osvědčení 
(otištěným v Oběžníku z 24. 8. 1945, čj. A 4600-16/8-45 ref. A), případně se zacho-
vanými originály osvědčení „B“, vydanými po válce jiným československým občanům 
německé národnosti.

Provedeme-li tato srovnání, zjišťujeme u kopie Salmova osvědčení následující 
nedostatky:
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a) chybí čárka před „č. �� Sb.“
b) nejsou uvedeny v závorce uváděné koncovky podstatných jmen, tvary sloves a záj-
men, umožňující používat stejný tiskopis pro osoby mužského i ženského pohlaví
c) je uvedena jiná věková hranice pro děti (16 místo 14 let)
d) u data narození syna Huga chybí slovo „dne“

Výše uvedené nepřesnosti vzbuzují přinejmenším pochybnost o osobě ověřovate-
le, snižují tak hodnověrnout tzv. první kopie Salmova osvědčení, a tím pochopitelně 
zpochybňují existenci jeho údajného originálu.

Jak již bylo řečeno, v rozsudku hradeckého soudu z 11. 1. 2000 je poprvé citována 
také tzv. druhá kopie Salmova osvědčení „B“, datovaná 7. 8. 1946. Není nám zná-
mo, odkud pochází. Byla objevena patrně krátce před zasedáním soudu. Jestliže její 
nález měl posílit hodnověrnost existence údajného originálu, pak musíme konstatovat, 
že po prozkoumání jejího obsahu dospíváme k závěrům zcela opačným.

V situaci, kdy není dochován originál, ale dvě ověřené kopie dokumentu, měl by 
totiž soud obě tyto kopie vzájemně co nejpečlivěji porovnat. Jestliže se mezi nimi 
objeví jakákoli odlišnost (pravopisná či dokonce věcná), znamená to výrazné zpo-
chybnění obou dokumentů a soud by je v takovém případě měl z důkazních materiálů 
vyloučit.

Mezi první a druhou kopií Salmova osvědčení „B“ nacházíme tyto rozdíly:

l) V opisu předtištěného textu formuláře, v místě pro razítko okresního národního vý-
boru nebo okresní správní komise stojí:
– u první kopie:  Okresní národní výbor (okresní správní komise)
– u druhé kopie:  Okresní nár. výbor (okr. správ. komise)

2) V opise předtištěného textu formuláře, vyznačujícího místo pro podpis předsedy 
a jednoho z členů okresního národního výboru nebo okresní správní komise stojí:
– u první kopie:  Podpis člena okresního národního výboru
   (okresní správní komise)

– u druhé kopie:  Podpis člena okr. nár. výboru
   (okr. správ. komise)

�) Text dvou stejných kulatých razítek, která měla být na třetí straně osvědčení otiš-
těna jednak přes spodní roh přilepené fotografie a jednak v místě, označeném L. S. 
(locus sigilli), zní takto:
– u první kopie:  Okresní národní výbor v Boskovicích
   Okresní národní výbor v Boskovicích
– u druhé kopie:  Úřad okresního národního výboru v Boskovicích
   Úřad okresního nár. výboru v Boskovicích

Okresní národní výbor a jeho úřad jsou dva různé pojmy. Považujeme za 
velmi podivné, že si alespoň tohoto třetího závažného rozdílu věcného cha-
rakteru hradecký soud nevšiml a nevyvodil z něj patřičné závěry!

Nejasností kolem Salmova osvědčení „B“ je ještě více. Poukazuje na ně i právní 
expertíza doc. JUDr. Karla Schelleho, CSc. Za zcela nepochopitelný (poněkud schi-
zofrenní) považuje například přístup ONV Boskovice k případu Salm na přelomu let 
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1945–1946 a velmi podivným shledává rovněž chování vdovy Leopoldiny při jejím 
úsilí o získání nároku na vrácení konfiskovaného majetku. Z tohoto chování totiž jako 
by vyplývalo, že žádné osvědčení „B“ neexistuje, nebo že existuje nějaký 
následný dokument, který jeho účinky ruší.

Je divné, říká Schelle, že poměrně krátce před údajným vydáním prozatímního 
osvědčení „B“ Okresním národním výborem v Boskovicích (20. �. 1946) zamítl dne 
12. 12. 1945 tentýž orgán žádost Huga S. R. Seniora o povolení výjimky z konfiska-
ce majetku s odůvodněním, že žadatel se nezúčastnil boje za zachování celist-
vosti a osvobození ČSR. Tento závěr se totiž dotýká i jedné z podmínek zachování 
státního občanství, a tedy i udělení osvědčení „B“. Dekret stanovil alternativní pod-
mínku: buď se aktivně účastnit boje za osvobození nebo trpět pod nacistickým tero-
rem. O nacistickém teroru vůči Hugovi S. R. Seniorovi však nemůže být řeč. Za 
takový teror nebylo možné pokládat každou újmu vyvolanou útiskem dotyčné osoby, 
ale jen zvýšenou míru utrpení. Mohlo jí být například zařazení do donucovacího 
pracovního tábora v příčinné souvislosti s nacistickým nazíráním na rasové otázky.

ONV v Boskovicích tedy v relativně krátkém časovém intervalu naprosto nepo-
chopitelně zaujal ke stejnému problému dvě zásadně odlišná stanoviska.

Hugo S. R. Senior usiloval o uznání, že je osobou české národnosti (osvědčení „A“), 
ale zároveň si podal i žádost o osvědčení „B“, kterou mohli podat jen příslušníci 
německé národnosti. Zajišťoval se tak pro případ, že by jeho úsilí o uznání české 
národnosti zkrachovalo, k čemuž pak skutečně došlo.

Naprosto nepochopitelné je však chování Hugovy manželky po jeho smrti. Proč 
Leopoldina S. R. stále trvala na tom, že její manžel byl české národnosti, když s tím-
to stanoviskem stále narážela na nesouhlas? Proč se nesnažila dotáhnout do konce 
celý proces po linii „B“ a docílit vydání definitivního rozhodnutí o zachování 
svého i manželova občanství podle § 2 dekretu ��/1945 Sb.? – Vždyť první krok  
k úspěchu zde byl přece údajně již učiněn! Oba manželé i jejich dcera přece údajně 
získali prozatímní osvědčení typu „B“? Jestliže ho tedy měli, proč si ho nenecha-
li potvrdit Ministerstvem vnitra?

V říjnu 2000 požádal starosta Blanska Ing. Miloslav Kala (pozdější poslanec 
Parlamentu ČR za ČSSD) spolu se svým právním zástupcem JUDr. Zdeňkem Kou-
delkou, PhD. (poslancem PČR za tutéž stranu) Ministerstvo vnitra o vydání dekla-
ratorního rozhodnutí o tom, zda Hugo S. R. Senior byl či nebyl v den své smrti čes-
koslovenským občanem. Toto rozhodnutí mělo být v souladu s nálezem Ústavního 
soudu ČR č. IV. ÚS 114/1996 ze dne 25. 9. 1997 vydáno posmrtně, po zvážení okol-
ností celého případu. Jeho vydáním tak měl být vlastně konečně naplněn onen výše 
uvedený požadavek rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 9. 1997.

Dne �. 7. 2001 vydalo Ministerstvo vnitra rozhodnutí (podepsána JUDr. Kateři-
na Guluškinová), kterým žádost Města Blanska zamítlo, neboť Blansko prý není ve 
věci zachování či nezachování občanství Huga S. R. Seniora účastníkem řízení,  
a není proto legitimováno k podání dotyčné žádosti. Žádost by dle ministerstva byl 
oprávněn podat jedině některý z dědiců Huga S. R. Seniora (což se ovšem nestalo), 
a nebo je to pro účely správního (soudního) řízení oprávněn učinit OPÚ Blansko. 

Tento orgán nakonec (po několika urgencích) prostřednictvím referátu vnitřních 
věcí Okresního úřadu Blansko podnět zadal a Ministerstvo vnitra dne 17. ledna 2002 
vydalo rozhodnutí, kterým Hugovi S. R. Seniorovi občanství in memoriam 
zamítlo. Učinilo tak poté, co ředitelka Muzea Blansko, Mgr. Eva Nečasová, využila 
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možnosti nahlédnout do příslušného spisu na Ministerstvu vnitra a doložila do něj 
veškeré materiály o nacistické minulosti Huga S. R. Seniora a další doklady, svědčí-
cí proti nároku na restituci, i s příslušným komentářem. Ministerstvo vzalo tyto 
námitky v úvahu a v rozhodnutí k nim přihlédlo.

Proti rozhodnutí podal právní zástupce Salmů, JUDr. Felix Nevřela, rozklad  
k rukám ministra vnitra Stanislava Grosse. Gross dne 11. 6. 2002 Nevřelův 
rozklad zamítl, a rozhodnutí svého ministerstva ze 17. ledna 2002 potvrdil. Nevřela 
proti tomu podal správní žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Dne 9. 7. 2002 vydal ministr zemědělství Jan Fencl rozhodnutí, kterým potvrdil 
námitku Muzea Blansko, že budovy blanenského zámku by neměly být před-
mětem restituce, jelikož nesloužily v rozhodném období (1945) zemědělské 
výrobě. Potvrdil tedy, že na areál zámku se nevztahuje působnost restitučního zá-
kona o půdě, a tento areál není tudíž možno žadatelům v restituci vydat. V souladu 
s tímto rozhodnutím zamítl OPÚ Blansko Salmům dne 29. 10. 2002 nárok na resti-
tuci areálu blanenského zámku. Salmové se proti tomu ještě mohli odvolat, neučini-
li to však, takže rozhodnutí nabylo dne 3. 12. 2002 právní moci. O blanenském 
zámku je tedy definitivně rozhodnuto.

Lesy ČR po vydání Grossova rozhodnutí zadaly v srpnu 2002 na OPÚ Blansko 
podnět k obnově řízení ve věci „lesy Veselice“ a „lesy Kuničky“. Chtěly dosáh-
nout toho, aby výměra těchto lesních pozemků (bohužel už bez značné části stromů, 
které byly v dobré víře Salmy vytěženy) byla vrácena zpět do vlastnictví České repub-
liky, vzhledem k tomu, že byla restituentům vydána neoprávněně. Okresní po- 
zemkový úřad ovšem toto řízení zastavil a ve svém rozhodnutí ze dne 14. 11. 2002 
oznámil Lesům, že o Salmově občanství ve skutečnosti nebylo dosud rozhodnuto. 
Grossovo rozhodnutí je totiž prý pouze rozhodnutím o tzv. předběžné otázce. 
Aby řízení mohlo pokračovat, musel by o Salmově občanství rozhodnout referát 
vnitřních věcí Okresního úřadu Blansko, a ten prý to nemohl v průběhu 2. pololetí 
2002 učinit, jelikož (patrně nějakým nedopatřením) neobdržel od Ministerstva 
vnitra výše uvedené Grossovo rozhodnutí, takže je o celé věci vlastně informován 
pouze z novin a z televize, a nemůže tedy zatím rozhodovat.

Za této podivné situace skončily dne �1. 12. 2002 svou existenci okresní úřady  
a kompetence bývalého referátu vnitřních věcí Okresního úřadu Blansko, tj. orgánu 
věcně i místně příslušného k vydání konečného rozhodnutí o Salmově občanství, 
přešly na kraj. Krajský úřad Brno vydal po urgencích ze strany Města Blanska v polo-
vině roku 200� potvrzení (nikoli rozhodnutí!?) o tom, že Salm zemřel, aniž 
by občanství získal.

Nový Pozemkový úřad Blansko (bývalý OPÚ, dnes pracoviště Ministerstva země-
dělství) však přes všechny tyto skutečnosti odmítl dále rozhodovat, vzhledem k tomu, 
že prý není dořešena správní žaloba advokáta Nevřely, uplatněná u Nejvyššího správ-
ního soudu v Brně.

V listopadu 200� tento soud Nevřelovu žalobu zamítl, takže Pozemkovému úřadu 
Blansko už nic nebránilo v tom, aby vyhověl žádosti Lesů ČR o obnovu řízení. Úřad 
ovšem s rozhodnutím váhá a své váhání odůvodňuje nutností vyčkat nálezu Ústav-
ního soudu, k jehož rukám adresoval právní zástupce Salmů svou ústavní stížnost 
proti rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně. 

Za těchto okolností byl nárok Lesů České republiky na obnovu řízení ve 
věci „lesy Veselice“ a „lesy Kuničky“ promlčen, a tyto lesní výměry přešly  
s definitivní platností do majetku restituentů.
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Lesy České republiky podaly v souvislosti s touto událostí trestní oznámení na 
neznámého pachatele, který dle jejich názoru způsobil svým postupem mnohami-
lionovou škodu na majetku České republiky. Případem se pak až do jarních měsíců 
2006 zabývaly orgány Policie ČR, které případ uzavřely sdělením obvinění z trest-
ného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Příslušný státní zástupce však 
trestní řízení jako nedůvodné zastavil.

Doktor Jiří Jaroš umístil v obci Doubravice nad Svitavou u příležitosti oslav 
konce 2. světové války v květnu 200� na dům, patřící kdysi jeho dědečkovi a strýci, 
pamětní desku, připomínající oběť těchto odbojářů, obětí nacistické zvůle. V textu 
desky se objevuje jméno bývalého rájeckého velkostatkáře, Huga S. R. Seniora, a to 
vzhledem k tomu, že oba odbojáři, legionář Jan Holík a náčelník Sokola Alois Štěrbá-
ček, zahynuli vinou nacisty Alfreda Chvatíka-Tugemanna, který byl významným 
zaměstnancem Salmova velkostatku. Z důvodů tohoto (údajně účelového) spojení 
jména Salm s perzekucí doubravických odbojářů podaly obě Salmovy dcery, Marie 
a Ida, žalobu na ochranu osobnosti. V souvislosti s tímto procesem podepsala řada 
(převážně brněnských) vědeckých pracovníků tzv. „Petici proti cenzuře“ a mluvčí 
příslušného petičního výboru, prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. z filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, podpořil vyvěšení výše uvedené desky několika člán-
ky v tisku, a také odhalením nové pamětní desky na témže domě, která doplňuje 
desku původní a uvádí podrobné údaje o nacistickém ovzduší, v němž probíhala 
zemědělská výroba na někdejším Velkostatku Rájec nad Svitavou.

Ústavní soud v senátě, složeném ze soudců Ivany Janů (předsedkyně), 
Františka Duchoně a Vojena Güttlera (členové) zrušil dne 18. 8. 2005 rozsu-
dek Nejvyššího správního soudu z 27. 11. 2003 a rozhodnutí Ministerstva 
vnitra z 11. 6. 2002. (Nález je datován dnem 29. 6. 2005, vynesen byl 18. 8. 2005). 
Potvrdil tím za ignorace všech výše uvedených skutečností, že Hugo S. R. Senior ze- 
mřel jako občan Československa, čímž přiznal jeho dědicům nárok na restituci. 

Několik pamětníků událostí z doby 2. světové války, případně jejich potomků, 
protestovalo proti nepravdivým údajům, o něž se nález opírá, zejména proti tvrze-
ní, že Hugo S. R. Senior účinně napomáhal obnovení celistvosti republiky tím, že 
podporoval za války protinacistické odbojáře. 

O tom, že jsou tato tvrzení nepravdivá, sepsala na Městském úřadě v Blansku řada 
svědků čestná prohlášení. Protest v této věci zaslal i Okresní výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu Blansko-Boskovice. 

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. poskytl v těch dnech rozhovor deníku Haló 
noviny a zhodnotil v něm výše uvedený nález ÚS, a to zejména ve vztahu k nálezu 
pléna ÚS, vydanému před časem v tzv. kauze Dreithäler. Zdůraznil v něm, že odpo-
vědnost části německého národa za zločiny nacistů, kteří připravovali vyhubení 
českého národa, je nepochybná. Citoval závěry pléna ÚS o tom, že občané německé 
národnosti v Československu místo toho, aby prokazovali věrnost demokracii, kterou 
v té době Československo v Evropě představovalo, naopak v naprosté většině zločin-
nému nacistickému režimu podléhali a podporovali jej. Přispěli tak k rozbití demo-
kratického Československa. 

Pavlíček cituje nález pléna ÚS a uvádí, že zatímco Československo se stalo obětí 
Mnichovské dohody, jeho občané německé národnosti se stali hlavními aktéry zniče-
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ní demokracie v tomto státě, za což byli v době ohrožení republiky a posléze i v době 
války odměňováni funkcemi v okupačním aparátu, na což upozorňují ve svých pracích 
nejen čeští ale i někteří němečtí historikové.

Profesor Pavlíček dále uvádí, že někteří naši občané se po vítězství nacismu 
pokoušeli přidat k vítězům a získat německou státní příslušnost. Podařilo se 
to však zpravidla jenom těm, kteří se sami o vítězství nacismu nějak zasloužili. 
Vedle občanů různých sociálních vrstev patřili k těmto lidem i někteří příslušníci 
šlechty, kteří tak činili mimo jiné i v zájmu zachování svého majetku. Ať už byl 
žadatel úspěšný či neúspěšný, v každém případě byla jeho žádost o říšskoně-
mecké občanství po válce klasifikována jako zrada.

„V době zvýšeného ohrožení vlasti a českého národa bylo takové jednání natolik 
závažné, že zaslouží, aby bylo sankcionováno stejně jako u těch občanů, kterým bylo 
vyhověno a německými státními příslušníky se stali,“ říká profesor Pavlíček a argu-
menty Ústavního soudu, že Hugo Nikolaus Salm požádal o německou státní přísluš-
nost údajně pod nátlakem, vyvrací těmito slovy:

„Možný nátlak na jednotlivce, aby se stal německým státním příslušní-
kem po vítězství nacismu, odporuje nejenom již zmíněným zjištěním němec-
kých a českých historiků, ale i logice tehdejších vítězů, kteří si rozdělovali 
židovskou a českou kořist a nechtěli se dělit s těmi, kteří takové zásluhy 
neměli. V této době také nikdo nebyl nucen vstupovat do nacistické strany. 
Tvrzení, že takovému nátlaku byl vystaven právě Salm, je v rozporu s dosa-
vadním historickým výzkumem.“

Na dotaz redaktora listu, vztahující se k problematice členství Salma v nacistických 
organizacích, právní expert uvádí, že k této činnosti, popisované v rozhodnutích 
Ministerstva vnitra, se ÚS nikterak nevyjadřuje, ale naopak zdůrazňuje účast Salma 
v boji proti maďarským oddílům na Slovensku, která prý má svědčit o jeho 
věrnosti republice ve smyslu dekretů. Pavlíček namítá, že maďarské oddíly, pro-
ti kterým Salm údajně v roce 1919 bojoval, byly oddíly Maďarské republiky rad, kte-
rá podporovala Slovenskou republiku rad, vyhlášenou v Prešově českým občanem 
Janouškem. 

„Tato sovětská revoluce v Maďarsku byla posléze poražena silami, které dosadily 
k moci admirála Hortyho, pozdějšího spojence Hitlera. Tvrdit, že boj Salma pro-
ti Maďarské republice rad má něco společného s dekrety prezidenta repub-
liky, je zcela ahistorické,“ říká právní expert z Karlovy univerzity na adresu tří 
členů senátu ÚS, kteří se pod tato tvrzení ve svém nálezu podepsali. Dodává, že po-
dobných historických pochybení můžeme v jejich nálezu najít více. Za obzvláště 
velkou chybu označuje též tvrzení ústavních soudců, že prozatímní osvědčení typu 
„B“ prý s konečnou platností schvaloval Krajský národní výbor.

„V době, kdy Salm zemřel, to je v roce 1946, žádné krajské národní výbo-
ry neexistovaly... Je tedy zřejmé, že ÚS nemohl vycházet z autentického 
znění dekretu prezidenta republiky, jak bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů. Je 
to velké právní pochybení!“

Pavlíček dodává, že ÚS se především opírá o předpisy, vydané již po smrti Huga 
Salma, a že veškeré jeho úvahy o roli Krajského národního výboru jsou tudíž neprav-
divé. Pozastavuje se nad tím, že ÚS si dovoluje argumentovat předpisy platnými před 
smrtí i po smrti žadatele, jakoby smrt a datum rozhodnutí vůbec nic neměnily na 
významu rozhodování o založení vztahu státního občanství. Na dotaz redaktora  
o platnosti nálezu Ústavního soudu ze srpna 2005 sděluje, že:
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„Ústavní soud zrušil dosavadní rozhodnutí soudních a správních orgánů. Odů-
vodnění nemůže být závazné, pokud argumentuje neexistujícím zákonem, 
resp. něčím, co v té době neplatilo ani platit nemohlo. Důvody, o které se výrok 
opírá, zpochybňují oprávněnost výroku. Problematická je ovšem i legitimita roz-
hodování tříčlenného senátu ÚS, který změní důsledky rozhodnutí ústavodárce, 
které vedlo ke konfiskaci majetku Salmů. Jistě by to mělo být podnětem pro sou-
časného ústavodárce, jak napravovat chyby omylných soudců.“

Na dotaz novináře ohledně vztahu mezi kontroverzním nálezem ÚS a mezinárod-
ními závazky České republiky vysvětluje profesor Pavlíček, že od roku 1945 bylo 
Československo vázáno tzv. Pařížskou reparační smlouvou. Bylo podle ní povinno 
rozhodovat o tom, kdo je národností Němec, a na koho se tudíž vztahuje závazek 
podílet se na reparacích, které byly Německu uloženy. Učinilo to svými dekrety a za 
Němce prohlásilo občany, kteří se za Němce přihlásili, a to i v případě, že jim neby-
lo vyhověno. Senát ÚS konstatuje, že Salmovi vyhověno bylo a Němcem se 
stal. Je tedy pozoruhodné, že přitom odmítá k výše uvedeným mezinárodním 
závazkům přihlížet.

V současnosti je Pařížská reparační smlouva součástí našeho vnitrostátního práva 
a je vedena v seznamu smluv, který byl předložen parlamentu v souvislosti s přijetím 
tzv. euronovely ústavy, která byla přijata i za spolupráce soudců ÚS.

„Závazek z této reparační smlouvy, a to zdůrazňuji, nevznikl až s touto euronove-
lou ústavy, ale byl společným závazkem spojenců, signatářů této mezinárodní smlou-
vy a Československo jej od počátku muselo plnit,“ zdůrazňuje profesor Pavlíček a v 
další části rozhovoru, který novinám poskytl, kritizuje neobjektivní přístup něk-
terých našich sdělovacích prostředků ve věcech historie a současnosti česko-
německých vztahů. Naráží na pořady s urážkami prezidenta Beneše, na vychvalo-
vání sudetských Němců a jejich údajných zásluh o českou krajinu, na zamlčování 
jejich zločinů proti českému obyvatelstvu, na líčení údajných zločinů Čechů a na to, 
že na této kampani se podílí jak část sdělovacích prostředků, tak i část politiků.

V závěru článku reaguje právní expert na dotaz redaktora, zda případem Salm 
není podkopávána právní podstata Českého státu slovy o tom, že první republika 
přispěla k diferenciaci aristokracie. Její první část zůstala věrná a obětavě bojovala za 
československý stát. Část druhá naproti tomu porušila při první příležitosti sliby  
a přidala se k nepřátelům státu. Současný problém tkví v tom, že omlouváme nebo 
dokonce glorifikujeme tuto druhou část, místo abychom vyjadřovali vděčnost 
těm, kteří bez rozdílu politického přesvědčení či národnostní příslušnosti 
přispívali k obnovení samostatného státu.

Právní zástupce Města Blanska, JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD., zkompletoval  
v průběhu září 2005 všechny doklady, svědčící proti nároku Salmů, a doložil je do 
spisu na Ministerstvu vnitra, které mělo znovu o Salmově občanství rozhodnout. 
Ministerstvo zveřejnilo dne 1�. dubna 2006 rozhodnutí, v němž opětně uvádí, že 
Hugo S. R. Senior nebyl v den své smrti občanem Československa. 

Proti rozhodnutí podali restituenti rozklad k rukám ministra vnitra. V závěru měsíce 
října 2006 se v médiích objevila informace o tom, že ministr vnitra Ivan Langer roz-
klad zamítl a potvrdil rozhodnutí svých úředníků, které tak nabylo právní moci.

Nyní se dá očekávat, že proces bude pokračovat uplatněním dalších zákonných 
opravných prostředků, kterými se Salmové nadále budou pokoušet o prosazení svých 
restitučních nároků. 
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CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED FÁZÍ VÝVOJE 
KAUZY SALM-REIFFERSCHEIDT

9. prosince 1992 
Podána žádost o restituci dle zákona 229/1991 Sb. ve spojení se zákonem 24�/1992 Sb. 
(„Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku“), 
požadavek: navrácení zemědělského majetku, jehož posledním majitelem byl velko-
statkář Hugo Nikolaus Salm-Reifferscheidt (Hugo S. R. Senior), který majetek pozbyl 
dle dekretu 12/1945 Sb. („Dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského 
majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa“). 
Rozsah majetku: Zámek v Rájci-Jestřebí (Rájec nad Svitavou), Zámek Blansko a ně-
kolik dalších s nimi souvisejících budov, cca 7 000 hektarů zemědělské a lesní půdy, 
jeskyně Moravského krasu atd.
Žádají dědicové: Marie Salm-Reifferscheidt-Raitz (Marie Salmová, dcera)
Ida Schoeller (dcera)
Elisabeth Hartig (dcera, zemřela v prosinci 1992)
Hugo Christian Salm-Reifferscheidt (Hugo S. R. Junior, vnuk),
zastupuje je advokát JUDr. Felix Nevřela.

květen a září 1996 
Vydána první dvě rozhodnutí prvoinstančního orgánu, tj. referátu pozemkový úřad 
Okresního úřadu Blansko (OPÚ), týkající se dvou vybraných položek: 
1) 27� ha tzv. „lesa ve Veselici“ a 
2) Zámku Blansko.
Závěr: žadatelé nejsou podílovými spoluvlastníky dotyčného majetku, nemají na res-
tituci nárok, neboť není splněna hlavní podmínka, tj. znovunabytí občanství Huga 
S. R. Seniora, pozbytého dle dekretu ��/1945 Sb. (Dekret o úpravě československé-
ho státního občanství osob národnosti německé a maďarské), žadatelé se odvolávají 
k Městskému soudu v Praze.

1. září 1997 
Městský soud v Praze ruší toto rozhodnutí a vrací ho OPÚ k přepracování. Zavazuje 
prvoinstanční orgán svým právním názorem, že i když Hugo S. R. Seniorovi nebylo 
do jeho smrti (2. �. 1946) občanství zachováno vydáním pravomocného rozhodnutí 
Ministerstva vnitra, přesto lze „na něj pohlížet jako na osobu, které bylo občanství 
zachováno“, a to s ohledem na tzv. osvědčení typu „B“ o prozatímním zachování 
občanství. Toto osvědčení, vydané údajně 20. března 1946 Okresním národním vý-
borem v Boskovicích, se nezachovalo v originále, ale pouze ve dvou vzájemně odlišných 
ověřených opisech. Z nich vyplývá, že bylo vydáno až 18 dní po Salmově smrti, což 
vzhledem k tomu, že šlo o osobní průkaz s nalepenou fotografií, zakládá neplatnost 
tohoto dokumentu, dále neexistuje žádný důkaz (zápis v knize apod.) o tom, že byl 
tento průkaz opravdu vydán, neexistuje doklad o zákonem předepsaném schválení 
tohoto dokumentu takzvaným „protifašistickým výborem“, neexistuje doklad o tom, 
že by tento doklad byl schválen Zemským národním výborem v Brně a nikdy nebylo 
na jeho základě vydáno rozhodnutí Ministerstva vnitra o definitivním zachování Sal-
mova občanství. Všechny tyto nedostatky soud přešel ve svém rozsudku jako nepod-
statné a přiznal restituentům nárok na navrácení majetku.
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srpen a listopad 1998
OPÚ vydává dvě nová (opravená) rozhodnutí na 27� ha lesů ve Veselici a na Zámek 
Blansko. Žadatelé se stávají jejich vlastníky. Rozhodnutí nenabyla právní moci – povin-
né osoby se odvolaly: Lesy České republiky, s.p. ke Krajskému soudu v Hradci Krá-
lové, Město Blansko spolu s Muzeem Blansko ke Krajskému soudu v Brně.

4. února 1999 
OPÚ vydává rozhodnutí, kterým přiznává restituentům nárok na zámecký park v Blan-
sku. Proti němu se vzápětí odvolal přednosta Okresního úřadu v Blansku ke Kraj-
skému soudu v Brně.

11. ledna 2000 
Krajský soud v Hradci Králové potvrzuje nárok Salmů na restituci a ignoruje námit-
ky Lesů ČR proti pravosti Salmova osvědčení „B“.

březen 2000 
Lesy ČR podávají proti tomuto rozsudku ústavní stížnost.

září 2000 
OPÚ přiznává Salmům nárok na vrácení dalších cca �00 hektarů lesů v Kuničkách, 
Lesy ČR se odvolaly ke Krajskému soudu v Hradci Králové. 

říjen 2000
Starosta Blanska, Ing. Miloslav Kala (později poslanec PČR za ČSSD) spolu s práv-
ním zástupcem JUDr. Zdeňkem Koudelkou (rovněž poslancem PČR za ČSSD) 
podávají žádost na Ministerstvo vnitra, aby tento orgán dodatečně (posmrtně) dekla-
roval zesnulému Hugovi S. R. Seniorovi, zda měl či neměl v den své smrti českoslo-
venské občanství. Opírají se o nález Ústavního soudu ze září 1997, vydaný v restituč-
ní kauze Černínů, který ukládá Ministerstvu vnitra vydávat podobná deklaratorní 
rozhodnutí, s cílem urychlit restituční spory, u nichž platí, že žádost o zachování 
občanství takzvané potencionální oprávněné osoby byla kdysi včas a řádně podána, 
ale nebylo o ní z těch či oněch důvodů pravomocně Ministerstvem vnitra rozhodnu-
to, což dnes komplikuje rozhodování obecných soudů.

29. března 2001 
Krajský soud v Brně ruší rozhodnutí OPÚ Blansko, kterým byl dne 4. 2. 1999 vydán 
zámecký park v Blansku restituentům (odvolání přednosty Okresního úřadu Blansko). 
Soud nárok Salmů zamítá kvůli nesplnění základní podmínky nároku na restituci, 
tj. znovunabytí Salmova občanství. Prozatímní osvědčení „B“ je dle tohoto soudu 
pro prokázání nároku nedostačující.

3. července 2001 
Ministerstvo vnitra žádost starosty Města Blanska o deklarování Salmova občanství 
zamítá s odůvodněním, že starosta není v této věci oprávněn žádat, současně však 
sděluje, že pokud by o podobné rozhodnutí požádala oprávněná osoba, to je někdo  
z restituentů nebo OPÚ Blansko, rozhodnutí (kladné či záporné) by vydalo.
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říjen 2001 
Vzhledem k tomu, že restituenti odmítají výše uvedený podnět zadat, je ze zákona 
povinen pro urychlení procesu tento krok učinit OPÚ Blansko. Muzeum Blansko pak 
dokládá do příslušného spisu veškeré důkazy proti nároku restituentů. Je to především:

1) dotazník, zvaný „Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkzugehörigkeit“ 
(Dotazník k ověření německé národní příslušnosti), kterým Hugo S. R. Senior požádal 
jakožto občan protektorátu německého agresora dne 29. 9. 19�9 o udělení říšskoně-
meckého občanství. Bylo mu uděleno �0. 8. 1940, a Salm se tak stal nikoli pouze 
osobou německé národnosti, ale také říšskoněmeckým občanem se všemi důsledky 
poválečného pozbytí československého občanství dle dekretu ��/1945 Sb. a ztráty 
majetku dle dekretů 12 a 108/1945 Sb. Originál „Fragebogenu“ je uložen ve Státním 
ústředním archivu v Praze.

2) kartotéční listy tzv. Tugemannovy kartotéky, zabavené po válce nacistovi Alfredu 
Tugemannovi, rozenému Chvatíkovi, blockleiterovi NSDAP v Rájci nad Svitavou. 
Tyto listy, uložené v Archivu Ministerstva vnitra, dokládají členství Huga S. R. Se-
niora v nacistických organizacích Deutsche Arbeitsfront, Bund Deutscher Osten  
a Kriegerkameradschaft, dokládají členství jeho ženy Leopoldiny, vyznamenané bron-
zovým čestným křížem německé matky (Ehrenkreuz der Deutschen Mutter) taktéž 
v BDO, členství jeho dcery Idy (restituentky Idy Schoeller) v DAF a členství Salmo-
vých dětí Marie (dnešní restituentky) a jejího bratra Huga Marii v Hitlerjugend.

�) Evidenční list členů Kriegerkameradschaftu se Salmovým jménem, nalezený PhDr. 
Jiřím Jarošem v kunštátské pobočce Moravského zemského archivu Brno.

4) Dokument, o němž lze usuzovat, že je soupisem dětí členů NSDAP z 25. 10. 1944 
se jmény Huga a Marie Salmových, nalezený tamtéž.

5) Soubor svatebních fotografií Idy Salm-Reifferscheidt a Philipa von Schoeller  
z 12. 9. 1944, na nichž je ženich oblečen ve společenském stejnokroji příslušníka ně-
mecké branné moci s medailí řádu Koruny krále Zvonimíra, což bylo dle zjištění 
PhDr. Jiřího Jaroše nejvyšší vyznamenání fašistického ustašovského Chorvatska atd.

Muzeum zaslalo Ministerstvu vnitra všechny tyto dokumenty i s podrobným komen-
tářem, obsahujícím řadu důkazů, zpochybňujících pravost Salmova osvědčení „B“  
a množství argumentů, svědčících proti nároku Salmových dědiců na restituci ma-
jetku.

17. ledna 2002 
Ministerstvo vydává rozhodnutí, kterým deklaruje, že Hugo S. R. Senior zemřel, aniž 
by znovu nabyl pozbyté československé občanství, takže jeho dědicové nárok na 
restituci nemají. Restituenti podávají rozklad k rukám ministra vnitra.

11. června 2002 
Ministr vnitra Stanislav Gross potvrzuje verdikt svého ministerstva: Hugo S. R. 
Senior nebyl čs. občanem, když umíral, jeho dědicové tedy nárok nemají. Restituen-
ti podávají správní žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.
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9. července 2002 
Ministr zemědělství Jan Fencl rozhodl o námitce Muzea Blansko, že Zámek Blansko 
nespadá pod působnost restitučních zákonů o půdě, a tudíž nemůže být vydán žada-
telům, vzhledem k tomu, že se nejedná o budovu, která v roce 1945 souvisela se ze-
mědělskou výrobou. Vyhověl námitce, kterou muzeum vzneslo.

29. října 2002 
OPÚ Blansko vydává dle Fenclova rozhodnutí nové rozhodnutí na Zámek Blansko  
v tom smyslu, že Salmové nejsou jeho podílovými spoluvlastníky. Potomci Huga  
S. R. Seniora se svým advokátem Nevřelou se proti tomuto rozhodnutí neodvolali, 
takže nabylo právní moci. Zámek Blansko tak vypadl z restituce.

27. listopadu 2003 
Nejvyšší správní soud v Brně zamítl správní žalobu Salmů a potvrdil správnost roz-
hodnutí Ministerstva vnitra, které nepřiznalo Hugovi S. R. Seniorovi československé 
občanství v den jeho smrti a které potvrdil v rozkladu ministr Gross. Tím je zamíta-
vě rozhodnuto o nároku restituentů. Restituenti reagují užitím mimořádného oprav-
ného prostředku a podávají proti tomuto rozsudku ústavní stížnost.

18. srpna 2005 
Ústavní soud v senátě, složeném ze soudců Ivany Janů (předsedkyně), Františka Du-
choně a Vojena Güttlera (členové), zrušil tento rozsudek Nejvyššího správního soudu 
v Brně a potvrdil za ignorace všech výše uvedených pochybností, že Hugo S. R. Se-
nior zemřel jako občan Československa, a jeho dědicům tak přiznal nárok na navrá-
cení majetku. Několik pamětníků událostí z doby 2. světové války, případně jejich 
potomků, protestovalo proti některým nepravdivým údajům, o něž se nález ÚS opí-
rá, zejména proti tvrzení, že Hugo S. R. Senior údajně za války podporoval protina-
cistické odbojáře. O tom, že tato tvrzení jsou nepravdivá, sepsala na Městském úřadě 
Blansko řada svědků čestná prohlášení. Protest zaslal i Okresní výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu Blansko-Boskovice.

13. dubna 2006 
Ministerstvo vnitra zveřejnilo rozhodnutí, v němž opětovně uvádí, že Hugo S. R. 
Senior zemřel, aniž by nabyl zpět pozbyté československé občanství. Restituenti 
podávají proti rozhodnutí rozklad k rukám ministra vnitra.

říjen 2006 (dle informace z tisku)
Ministr vnitra Ivan Langer rozklad zamítl a rozhodnutí potvrdil.
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Zámek Rájec nad Svita-
vou (národní kulturní pa-
mátka) postavený v letech 
176�–1769 ve stylu roko-
kového klasicismu

Zámek Blansko, rene-
sanční památka z počátku 
17. století
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Fragebogen Huga Nikolause Salma-Reifferscheidta, kterým jmenovaný požádal dne 
29. 9. 19�9 o udělení občanství Deutsches Reich. Bylo mu uděleno dne �0. 8. 1940.
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Druhá strana téhož dokumentu
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List z kartotéky rájeckého blockleitera NSDAP Alfreda Chvatíka-Tugemanna, uvádě-
jící členství manželů Huga a Leopoldiny Salmových v nacistické organizaci Deutsche 
Arbeitsfront od 1. 1. 1940 a členství jejich dětí Huga a Marie v Hitlerjugend. List dále 
svědčí o udělení bronzového Čestného kříže německé matky paní Leopoldině Salmové.
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Seznam členů rájecké organizace Kriegerkameradschaft se jménem Huga Nikolause 
Salma-Reifferscheidta a datem vstupu 1. 10. 1940
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Žádost nacistické organizace Bund deutscher Osten o pronájem bytu na Zámku Blan-
sko, adresována ředitelství Velkostatku Rájec nad Svitavou
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Ředitelství Salmova velkostatku vyhovělo v květnu 1941 žádosti brněnského velitelství 
Bund deutscher Osten a poskytlo této organizaci byt, uvolněný na Zámku Blansko 
po odvlečení židovského lékaře, doktora Karla Ippena, a jeho rodiny do koncentrač-
ního tábora.
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Kartotéční list z tzv. Tugemannovy kartotéky, svědčící o Salmově členství v Bund deut-
scher Osten od 1. 1. 194�
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Kartotéční list z tzv. Tugemannovy kartotéky, potvrzující Salmovo členství v Krieger-
kameradschaftu a svědčící o členství Salmovy manželky Leopoldiny v Bund deutscher 
Osten od 1. 1. 194�
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Hlášení Místního národního výboru Rájec nad Svitavou ze dne 4. 6. 1945
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Čtvrtá a první strana opisu Salmova osvědčení „B“ (tzv. „první kopie“)
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Druhá a třetí strana tzv. „první kopie“
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Čtvrtá a první strana tzv. „druhé kopie“, lišící se od první v řadě znaků
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Druhá a třetí strana tzv. „druhé kopie“
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Kontroverzní nález Ústavního soudu ČR, jehož tříčlenný senát ve složení JUDr. Ivana 
Janů (předsedkyně), JUDr. František Duchoň a JUDr. Vojen Güttler (soudci) přiznal  
v srpnu 2005 žadatelům z rodiny Salm nárok na vydání majetku v restituci.
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Protest Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Blansko-Boskovice pro-
ti nálezu Ústavního soudu z 29. června 2005, publikovaného 18. srpna 2005
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K a pITola I I . 

K a u Z a  d E s  F o u R s - Wa l d E R o d E

Z přehledu, vydaného v roce 1994 někdejším Státním ústavem památkové péče, 
který poskytly regionální památkové ústavy, okresní úřady, pozemkové úřady a Stát-
ní ústřední archiv v Praze, vyplývá, že zhruba ve 110 městech a obcích České repub-
liky byly uplatněny restituční požadavky na dekretem 12/1945 Sb. zkonfiskované 
památkové objekty. V tomto počtu nejsou zahrnuty další restituční požadavky na 
majetek, který přešel na stát dle zákona 142/1947 Sb. a 46/1948 Sb. V počtu oněch 
110 případů nejsou uvedeny ani klášterní areály (Osek, Vyšší Brod, Teplá u Marián-
ských Lázní a klášter Voršilek v Kutné Hoře) ani požadavky Řádu německých rytířů 
(Bouzov, Bruntál, Sovinec).

Dalším zajímavým údajem v přehledu SÚPP je rozloha některých velkostatků (stav 
z �0. let 20. století), které se váží k restitučním požadavkům na vrácení konfiskovaných 
majetků. Představuje více než 200 tisíc hektarů.

O majetek, zkonfiskovaný poválečnými dekrety, projevili zájem především původ-
ní vlastníci kulturních památek a velkostatků, bez ohledu na to, zda je vlastnili ve 
vnitrozemí, či v někdejších Sudetech. V období let 1990–1992 získali v archivech po-
měrně snadno přehledy o tomto majetku.

Obstarali si podporu některých předních polistopadových politiků k získání stát-
ního občanství České republiky. Za Ministerstvo mezinárodních vztahů písemně 
požadoval náměstek ministra Pavel Bratinka na Ministerstvu vnitra, aby státní občan-
ství byla udělena bývalým občanům ČSR, kteří chtějí získat zpět konfiskované majet-
ky a hodlají se v ČR podnikatelsky a společensky plně realizovat. 

Náměstek Bratinka v požadavku uvedl, že činnosti žadatelů o občanství věnoval 
pečlivou pozornost, že s potěšením může konstatovat, že jejich iniciativy, dosud usku-
tečněné ve prospěch České republiky, stejně tak jako jejich připravované projekty 
pomáhají zlepšení obrazu ČR v zahraničí a že důrazně upozorňuje na jejich osobní 
podíl na směrování zahraničních investic do ČR. V závěru požadavku dodává, že udě-
lení občanství těmto osobám by bylo z mezinárodního hlediska hodnoceno jako 
vysoce humanitární gesto.

Bratinka usoudil, že o státní občanství žádají osoby, které mají zájem v České re-
publice podnikat, které pomáhají při rozvoji různých kulturních aktivit a svou čin-
ností by v budoucnu mohly přispět k dobrému obrazu ČR v zahraničí. Tento politic-
ký pohled vedl k nerespektování dekretů z právního hlediska a orgány, kompetentní 
v restitucích rozhodovat, jednaly pod politickým tlakem, nikoli s plnou odpovědnos-
tí hájit zájmy státu a společnosti. Jednaly nepřípustným způsobem. Účelově ignoro-
valy ústavní dekret ��/1945 Sb. a podmínky jeho prováděcí směrnice, u žadatelů  
o čs. státní občanství připouštěly porušení povinností čs. občana v době zvýšeného 
ohrožení republiky, v době ztráty samostatnosti ČSR nacistickou okupací.

Kromě právních expertů, právních teoretiků a historiků domáhali se i jednotlivci 
a skupiny občanů, aby rozhodovací orgány jednaly výhradně ve smyslu práva. Dne 
19. 8. 200� vzniklo občanské sdružení „Linie pravdy a práva“ (ve smyslu § 829 a násl. 
občanského zákona), které koordinovaně sleduje a analyzuje postupy orgánů státní 
správy, soudců a dalších činitelů, rozhodujících či podílejících se na rozhodování v res-
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titučních kauzách dle zákona číslo 229/1991 Sb. a 24�/1992 Sb.
Jednou z nejznámějších kauz tohoto druhu je kauza Des Fours-Walderode. Ve věci 

řádně zkonfiskovaného majetku tohoto rodu se vede dlouholetý spor. Soudní spis 
obsahuje dostatek důkazů o nepřípustných přípravách a postupech při uplatňování 
požadavku na vrácení (vydání či odškodnění) řádně zkonfiskovaného majetku.

Základní údaje:
JUDr. Karl Des Fours-Walderode (dále jen KDFW) – narozen 4. 5. 1904 ve Vídni, 
Landskrongasse 5, (Fragebogen ze 4. 7. 19�9 uvádí: Des Fours Walderode Graf Karl 
Friedrich Theodor, bytem Prag III/229, Úvoz �), zemřel 6. 2. 2000

Vzdělání: 
1.–�. ročník obecné školy soukromě
4. ročník obecné školy ve Vídni
1.–�. ročník Gymnázia v Kalksburgu (Dolní Rakousy)
4.–5. ročník Gymnázia v Kremsmünsteru (Horní Rakousy)
6. ročník české Gymnázium v Brně
7.–8. ročník Gymnázium (s maturitou 192�) v České Lípě
Právnická fakulta Univerzity pražské – � semestry na univerzitě české, ostatní na němec-
ké s promocí – doktor práv 1935.

Národnost: 
při sčítání lidu v roce 19�0 – německá

Státní občanství: 
před rokem 1918 rakousko-uherské
do 15. �. 19�9 československé
od 16. 7. 19�9 říšskoněmecké
(říšským Němcem se KDFW stal na základě vlastnoručně vyplněné a podepsané 
žádosti – viz Fragebogen ze 4. 7. 19�9 s odkazem na SdP Prag, viz seznam bezp. re-
ferátu obvodní rady Prahy 9) 
Poznámka ke státnímu občanství: 
Otec: Nicolaus Des Fours-Walderode (narozen 28. 8. 1877, zemřel 5. �. 1941), 
státní občanství do 15. �. 19�9 československé, od 2�. 10. 19�9 na vlastní žádost 
(Fragebogen z 1. 8. 19�9) získal říšskoněmecké s odkazem na SdP-Gablonz/April 19�8.
Vlastní matka: Helene von Wydenbruck (narozena 29. 5. 1881) – manželství roz-
vedeno dnem 27. 6. 1904.
Nevlastní matka: Gabrielle von Wydenbruck Löe (narozena 20. 4. 1886), státní 
občanství do 15. �. 19�9 československé, od 2�. 10. 19�9 na vlastní žádost (Fragebo-
gen z 1. 8. 19�9) získala říšskoněmecké s odkazem na SdP-Gablonz/April 19�8.
Nevlastní bratři:
Max Joseph Des Fours-Walderode (narozen 6. 9. 192�) a Louis Des Fours-
Walderode (narozen 27. 6. 1925), oba do 15. �. 19�9 československé státní občanství, 
od 2�. 10. 19�9 říšskoněmecké s odkazem na HJ Prag.
Manželka: Sylvia Maria Anica Galliová (narozena 2. 6. 1921), sňatek v roce 1949. 
O aktivní nacistické minulosti Sylvie M. A. Galliové i její matky Dr. Ireny Galliové píše 
Petr Stehlík v publikaci Skandální pozadí velkých restitučních kauz šlechty (vyšlo v ro- 
ce 200�), píše dále i o poválečných kontaktech KDFW s Jindřichem hrabětem Dobr-
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zenským z Dobrzenic, členem fašistické organizace Vlajka (číslo legitimace 107840).

Povolání (1935–1945):
Koncipient u JUDr. Adama Sterbergra, 19�7–19�9 konceptní úředník u Svazu němec-
kých velkostatkářů v Praze (pozn. otec Nikolaus ve Svazu českých velkostatkářů).
Od 15. 5. 1940 do �1. 5. 1942 vedoucí „určitého“ organizačního útvaru ve 
zbrojním průmyslu pro Říši – ředitelství Zbrojovky Brno (se sídlem Praha).
Od 15. 5. 1942 do 25. 11. 194� v říšském vojenském svazku – ve Wehrmachtu (z to- 
ho ve výcviku u pancéřového oddílu v Neu Ruppin do října 1942, potom do listopa-
du 194� ve vojenském svazku jako tlumočník českého a anglického jazyka v Praze, 
Clam-Martincova 9).
Po propuštění z vojenského svazku vymohl si vedení polního hospodářství při zámku 
Hrubý Rohozec. 
Z této praxe vyplývají konkrétní důkazy pro konfiskaci majetku KDFW dle dek-
retu 12/1945 v souvislostech s proviněním KDFW ve smyslu dekretu ��/1945 Sb.  
o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 
a v rozsahu prováděcí směrnice MV A 4600–16/8-45 ref. 

Období let 1938–1945

Uplatněná opatření dekretu 33/1945 Sb.: 
Paragraf � dekretu nepřipouští:
1) vyhovět žádosti o zachování občanství, jestliže žadatel porušil povinnosti česko-
slovenského státního občana, zejména v případě těch žadatelů, kteří byli v době na-
cistické okupace ČSR příslušníky nepřátelské branné moci, bojovali proti ČSR nebo 
proti spojencům ve 2. světové válce. 
– KDFW byl ve vojenském svazku Říše. 
2) Nepřipouští vyhovět žádosti u těch, kdo byli řídícími osobami nebo vykonávali 
dohled v podniku, který podporoval válečné úsilí Říše.
– KDFW byl vedoucím „určitého“ organizačního útvaru Zbrojovky v době 
od 15. 5. 1940 do 31. 5. 1942, působil tedy v podniku zbrojního průmyslu, pod-
porujícího Hitlerovo vojenství, a z říšskoněmeckého občanství profitoval (měl 
důvěru, takže v roce 1941 začal působit v Praze u vojenské tlumočnické sku-
piny, později jako překladatel v nacistické vojenské rozvědce).
�) Nepřipouští vyhovět žádosti u těch, kteří neprokázali, že se vzpírali nebo vykona-
li čin vzpoury a ani neprokázali, že vedli před a v době okupace aktivní boj proti 
nacismu a za osvobození ČSR. 
– KDFW nebyl antinacista ani antifašista a nebyl perzekuován. 

Porušení povinností československého občana se dopustili i ti, kdo byli na čs. 
území či jinde členy strany, politické skupiny, sdružení a spolků, o nichž bylo zjiště-
no, že byly organizovány a pracovaly proti státní svrchovanosti čs. republiky, její 
samostatnosti a celistvosti. Podmínkou zachování občanství dle dekretu ��/1945 Sb. 
bylo: kdož se nikdy nestali členy zločineckých nacistických či fašistických organizací 
ve smyslu ustanovení §§ 2 a � retribučního dekretu 16/1945 Sb. a dodatku výnosu 
MV čj. Z/II-�1�56 z 16. 1. 1946. 
– KDFW byl členem Henleinovy nacistické zločinecké organizace SdP, stej-
ně tak i jeho otec a nevlastní matka. Jeho nevlastní bratři byli v HJ.

KDFW byl pro Říši důvěryhodnou osobou. Dne 6. 6. 1944 vstřícně umožnil říš-
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skému zmocněnci pro archivy (dr. Prochnemu) a archivnímu komisaři (dr. Čarkovi) 
uskladnit v objektu zámku Hrubý Rohozec i archiválie francouzské zpravodajské 
služby a Abwehru.

KDFW obratně tvrdil, že uskladňoval jen významnou a nejcennější část archivních 
fondů pražského městského archivu, a tento čin dokonce vydával za odbojovou činnost. 

KDFW předložil i „dobrozdání“ od protektorátního posádkového velitele v Tur-
nově pplk. Miloty (působil ve funkci od 9/1940 do 5/1945). Posádkový velitel tvrdil, 
že v době od září 1940 do května 1945 jednal s KDFW nejen ve věcech soukromých, 
ale i služebních (?). 

KDFW dne 17. 11. 1945 podal žádost o zachování československého státního 
občanství podle § 2, odst. 1 a 2 dekretu ��/1945 Sb. u Magistrátu HM Prahy (viz spis 
čj. IV.St.4714/45). Byla to žádost s poučením o tom, že v ní bude postupováno podle 
dekretu ��/1945 Sb. a oběžníku MV ze dne 26. 8. 1945 čj. A-4600-16/8-45, že bude 
vyšetřeno, zda žadatel zůstal věren ČSR, zda se nikdy neprovinil proti národu čes-
kému a slovenskému, zda se činně zúčastnil boje za osvobození ČSR či zda trpěl pod 
nacistickým nebo fašistickým terorem, a jakým způsobem. Dále že bude posouzeno 
chování žadatele po celou dobu nesvobody, zejména též po dobu vzestupu německých 
úspěchů a německé vojenské moci. 

Uplatněná opatření dekretu 12/1945 Sb.:
Konfiskace majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenské-
ho národa proběhla v případě KDFW plně v souladu s podmínkami dekretu. Nasta-
la právoplatným rozhodnutím č.j. 10177/45 ONV v Turnově ze dne 6. 8. 1945. KDFW 
odvolání proti konfiskaci nepodal a prohlásil, že by ani nikdy nesouhlasil s tím, aby 
se některý jeho právní zástupce o odvolání pokusil, neboť on sám jako právník viděl 
bezvýslednost takového odvolání. V protokolu 19. 8. 1945 rovněž prohlásil, že mu je 
přednější občanství než majetek, neboť při ztrátě občanství se obával vysídlení. KDFW 
se domáhal u Místního národního výboru domovské obce Daliměřice pouze dopo-
ručení žádosti o československé státní občanství. Uvedl, že potom už projde jeho 
žádost příznivě instanční cestou i u vyšších úřadů a že míní odcestovat do ciziny (ne 
do Německa a Rakouska).

Období let 1945–1948

Podáním žádosti KDFW o zachování československého státního občanství 
na Magistrátu HM Prahy dne 17. 11. 1945 bylo zahájeno šetření. Žádost si vyžádala 
dvouleté důsledné posuzování, a teprve potom Ministerstvo vnitra dne 12. 8. 1947 
rozhodlo usnesením pod čj. A 4605-�0/5�-1947-VI/2, že žádosti se nevyhovuje. 
Odůvodnění: žadatel nesplňuje podmínky k zachování občanství podle ústavního 
dekretu ��/1945 Sb. S písemným rozhodnutím byly žadateli vráceny všechny dokla-
dy, které připojil k žádosti.

Pracovník Magistrátu HM Prahy (z ref. IV.), jménem Steklý, nejprve Berní sprá-
vě – trestnímu oddělení v Praze 1, Kozí ul. 4. (spisem č.j. IV St 4.714/45 dne �. 9. 1947) 
písemně potvrdil rozhodnutí MV z 12. 8. 1947. Následně však pro KDFW začal do-
datečně zajišťovat ono „příznivé vyřízení žádosti u vyšších úřadů“!

Steklý si byl plně vědom, že zamítavé rozhodnutí Ministerstva vnitra z 12. 8. 1947 
bylo konečné a neměnné, že MV nevydalo žádný dokument o revokaci svého rozhod-
nutí, a tak začal dne 16. 12. 1947 osobně jednat za KDFW. Po ústní dohodě s minister-
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ským radou Skořepou dne 16. 12. 1947 ještě téhož dne kurýrní cestou – osobním dopi- 
sem č.j. IV. St 4.714/45 požádal Skořepu o vystavení osvědčení o zachování čs. 
státního občanství pro KDFW. Toto „osvědčení“ s datem 16. 12. 1947 je sice opat-
řeno signaturou A 4605-16/12-47-VI/2, ale nebylo a nemohlo ani být zapsáno v ma-
teriálech fondu MV. Nebylo zapsané v registratuře ani v záznamních listech, které 
plní funkci protokolu k jednotlivým signaturám. Ministerstvo vnitra proto prohlási-
lo, že pravost osvědčení z 16. 12. 1947 od ministerského rady Skořepy nelze potvrdit. 

Jestliže tento stěžejní dokument rady Skořepy neprošel signaturou Ministerstva 
vnitra, navíc není na předepsaném, přísně zúčtovatelném tiskopisu typu D 
(dle oběžníku MV A-4600-16/8-45) a je v rozporu s původním zamítavým roz-
hodnutím MV z 12. 8. 1947, pak i další postup úředníka Steklého z Magistrátu HM 
Prahy – další jím vydané a podepsané „osvědčení“ s datem 22. 12. 1947 (č. St 4714/45 
Pe) – je postupem nepřípustným a trestuhodným a obě tato osvědčení jsou nepouži-
telná. Zůstává proto skutečností, že KDFW nikdy nezískal zpět československé 
občanství ve smyslu dekretu 33/1945 Sb. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v období let 1945–1948 se KDFW a jeho vyjedná-
vač Steklý z Magistrátu HM Prahy dopustili účelového pochybení a vědomě ma-
nipulovali s neúředními dokumenty. 

Podobně tomu je i s vydáním osvědčení o státní a národní spolehlivosti. Ob-
vodní rada pro Prahu 1–6 vydala osvědčení až s datem 11. 11. 1948 (!) pod čj. 20122/4 
Ls na základě místopřísežného prohlášení, které za Obvodní radu podepsali pouze 
(bez funkčního zařazení – neznámí) Lamač a Stýblo. Zapisovatelka Obvodní rady 
Výborná potom sepsala v jiném úředním dopise dne 11. 11. 1948 „protokol“ s KDFW 
s tím, že KDFW se dostavil na úřad a předložil osvědčení o státní a národní spo-
lehlivosti, podepsané Lamačem a Stýblem. Výborná v protokolu uvedla, že originál 
osvědčení o státní a národní spolehlivosti po zapsání vrátila KDFW (!). 

Podle podmínek Oběžníku MV A 4600-16/8-45 se osvědčení o státní a národní 
spolehlivosti ve smyslu § 1, odst. 4 dekretu ��/1945 Sb. vydávalo zásadně na tiskopi-
su přísně zúčtovatelném – vzor A. Vydával ho příslušný správní orgán, tedy ONV 
(okresní správní komise). Po bedlivém prozkoumání podkladů a skutečností muselo 
osvědčení o státní a národní spolehlivosti následně schvalovat Ministerstvo vnitra. 
Jen takové osvědčení mělo být jedním z prvních dokumentů k posuzování žádosti 
KDFW ze 17. 11. 1945. Osvědčení o státní a národní spolehlivosti z 11. 11. 1948 je 
tedy až dodatečně vydaným osvědčením. Bylo navíc vydáno blíže neidentifiko-
vatelnými úředníky Obvodní rady pro Prahu 1–6, a je tudíž dokumentem ne-po-
užitelným!

KDFW ve svém životopise uvádí, že rakouské státní občanství získal již 16. 6. 1948 
a že Československo opustil až koncem roku 1949. K tomu dodává, že při opuštění 
republiky muselo být jeho zavazadlo zabalené podle předpisu a že, aby je nezatížil, 
zničil veškerý velmi četný průkazní materiál, vztahující se k § 2 dekretu ��/1945 Sb., 
že si ponechal jen málo dokumentů, které pro něj měly hodnotu ze sentimentálních 
důvodů! V životopise se zmiňuje jen velmi stručně o pobytu na Sardinii.

Co nejpodrobnější údaje a analýzy k působnosti právních opatření v realitě a ve 
zjištěných skutečnostech mezi rokem 19�0–1948 mají svá plná opodstatnění, jsou to 
totiž klíčové souvislosti pro posouzení všech správních řízení u poválečných de-
kretů v jejich vztahu k československému zákonodárství včetně návaznosti na resti-
tuční opatření po listopadu 1989.
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Období let 1991–1994

Společensko politická reforma po listopadu 1989 připravovala řešení některých 
následků totalitního režimu po 25. únoru 1948. Zákon 229/1991 Sb. o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku řešil některé majetkové 
křivdy, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v době mezi 
25. 2. 1948 a �1. 12. 1989. Toto opatření neumožňovalo prolomení hranice  
25. února 1948 a nepřipouštělo možnost uplatňování restitučních požadavků na 
majetky, konfiskované poválečnými dekrety. K tomu účelu však nakonec Česká 
národní rada vydala 15. 4. 1992 zákon 24�/1992 Sb., neboť předtím se množily poli-
tické tlaky na vracení občanství a pokusy (i zahraniční) o přehodnocení a zpochyb-
nění poválečných dekretů – především konfiskačního dekretu 12/1945 Sb. i dekre-
tu o úpravách občanství ��/1945 Sb. Žadatelé o vrácení dekrety zkonfiskovaných 
majetků potřebovali nejprve získat doklady o československém státním občanství. 

KDFW uplatnil dne 10. �. 1992 (měsíc před vydáním zákona 24�/1992 Sb.) resti-
tuční požadavek na vrácení zkonfiskovaného majetku u Pozemkového úřadu Okres-
ního úřadu Semily (čj. PÚ-1244/92). Jeho právní zástupkyní tehdy (v prvních letech 
sporu) byla JUDr. Jarmila Kolar-Fischer (Jarmila Kolářová). Jejím nástupcem se 
později stal JUDr. Felix Nevřela, který nyní zastupuje Dr. Johannu Kammerlander, 
vdovu po zemřelém KDFW. Od poloviny roku 200� společně upřednostňují žaloby 
na vydání majetku. Kammerlanderová se tak domáhá vydání zkonfiskovaného majet-
ku, případně odškodnění za majetek nevydaný, a uzavírá také dohody o mimosoudním 
vyrovnání. Je to způsob, při kterém se dědička vyhýbá prokázat restituční titul KDFW 
na odůvodněnou konfiskaci jeho majetku v roce 1945, vyhýbá se prokázat splnění 
podmínek, stanovených dekretem ��/1945 Sb., a tím i podmínek, stanovených záko-
nem 24�/1992 Sb. 

KDFW, jeho právní zástupci ani dědička nikdy nevyvrátili provinění KDFW 
proti čs. státu v době nacistické okupace. Nevyvrátili ani neplatnost rozhodnutí 
Ministerstva vnitra ze dne 12. 8. 1947, nepodařilo se jim ani vyvrátit, že žádost KDFV 
o zachování čs. státního občanství z 25. 8. 1945 byla po dvouletém prošetřování de-
finitivně zamítnuta.

Řešení občanství KDFW měl v rukou a v odpovědnosti sám ministr vnitra Jan 
Ruml. Již v ročním předstihu (16. 4. l991) ujistil ministr při osobním jednání KDFW, 
že je stále českým občanem. Učinil tak, aniž si ověřil dokumenty o jeho minulosti. 
Ministr připustil neoprávněné vydání občanského průkazu pro KDFW s datem 
24. 7. 1991 a číslem AD 228822 (vydala Policie ČR, obvodní oddělení pro Prahu 5), 
a umožnil tak, aby s tímto průkazem KDFW jednal o vrácení majetku s pozemko-
vými úřady, s Ministerstvem zemědělství i s jednotlivými vlastníky státem přidělených 
konfiskací. 

Teprve 22. 6. 1992 došlo ke zrušení osvědčení o čs. státním občanství KDFW. Zru-
šilo je Ministerstvo vnitra s odůvodněním, že žadatel se 22. 12. 1947 prokázal neplatným 
osvědčením o čs. státním občanství z Magistrátu HM Prahy. Ministerstvo vnitra dne 
22. 6. 1992 samo vyzvalo Policii ČR, aby KDFW občanský průkaz odebral.

KDFW přesto docílil dne 24. 11. 1992 uzavření alespoň jedné restituční 
smlouvy na vydání dílčí části konfiskovaného majetku (pouhých 89 hektarů lesa)  
s Lesním závodem s. p. Lesy Harrachov. KDFW našel ochotu schválit tuto dohodu 
u vedoucího Pozemkového úřadu OkÚ Semily a u Ústředního pozemkového úřadu 
Ministerstva zemědělství Praha.
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Ve věci restitučních požadavků na vydání majetku KDFW jednala už řada soudů 
různých stupňů a jedná dodnes. Soudy však nyní jednají s tím rozdílem, že vdova-
dědička nehodlá prokázat oprávněnost KDFW k restituci, ale podává už jen žaloby 
na určení vlastnictví, a v některých případech pak za odvolání těchto žalob 
neoprávněně získává milionová mimosoudní vyrovnání.

Je tristní, že ve věci československého státního občanství nebyly důsledně posu-
zovány všechny zásady dekretu ��/1945 Sb. a že ministr Jan Ruml se odmítl s občan-
stvím KDFW v tomto rozsahu zabývat. Ministr Ruml ignoroval i rozhodnutí civil-
ního úseku Ministerstva vnitra z 22. 6. 1992. Dle dopisu MV pro Okresní úřad Se- 
mily ministerstvo sděluje, že KDFW není československým státním občanem a že se 
mu občanský průkaz odebírá. Ministr Ruml opakovaně odmítl zkoumat zavádě-
jící skutečnosti v občanství KDFW a dne 25. 8. 1992 využil pravomoci ministra  
a sám udělil KDFW občanství jako osobě hodné zvláštního zřetele podle zákona 
�9/1969 Sb., tj. zákona z období normalizace, který byl určen k udělování občanství 
osobám z řad sovětských okupantů (!)

Dne 10. 12. 199� podala Generální prokuratura ČR protest proti jednání mi-
nistra Jana Rumla. Ministr protestu GP nevyhověl, rozhodnutím z 18. 2. 1994  
(čj. II/s-LK-22/94-2) znovu zamítl důsledné posouzení archivních dokumentů k ob-
čanství KDFW a s konečnou platností odmítl ve věci občanství dále jednat.  
V dopise z 8. �. 1994 (čj. II/s-OSOM/5�/1�85/91) se dopustil hrubého pochybení, 
když tvrdil, že KDFW obdržel po roce 1945 osvědčení o zachování českoslo-
venského státního občanství! 

Období let 1997–2001

Na rozhodnutí ministra zemědělství Josefa Luxe z 2�. 11. 1995 o neplatnosti 
smlouvy o jediném skutečném vydání části majetku KDFW (89 ha lesa) podal KDFW 
žalobu k Vrchnímu soudu. VS žalobu dne 25. 8. 1997 zamítl s tím, že žalobní námit-
ky neshledal důvodnými. 

V prohlášení Vrchního soudu pro veřejné sdělovací prostředky bylo však uvede- 
no, že nad rámec právního názoru k podané žalobě se soud pečlivě seznámil s celým 
obsahem správních spisů. Předseda senátu ze spisů a jiných poznatků konstatoval,  
že celá věc je předmětem výrazného zájmu veřejnosti a sdělovacích prostřed-
ků a také předmětem politických diskusí. Uvedl, že soud je orgánem, u něhož vzhle-
dem k jeho úkolu, poslání a postavení zákon nepředpokládá účast na politickém 
životě a používání politických prostředků a metod. Přesto se však stává, že výrok 
soudu zasahuje do politických debat, bývá používán jako argument v boji politic- 
kých stran a že tak tomu může být i v případě KDFW. 

Předseda senátu VS k prohlášení dodal, že soud považuje – mimo rámec jakého-
koli závazného právního názoru – za příkaz nikoli práva, ale profesionální cti i oby-
čejné lidské slušnosti uvést, že v obsáhlém spise nenašel žádné právně přesvědči-
vé podklady pro to, aby se mohl ztotožnit s tvrzením, že žalobce byl členem Hen-
leinovy SdP, že byl ve wehrmachtu, že pracoval jako tzv. německý „treuhänder“ 
(dohlížitel v podniku zbrojní výroby), že v roce 19�9 nebo kdykoli jindy žádal o udě-
lení říšskoněmeckého státního občanství, že podvrhl dokumenty, jimiž by podpořil 
svůj restituční nárok, že jeho činnost ve Svazu německých velkostatkářů byla činnos-
tí politickou, nebo činností, namířenou proti zájmům českého národa či státu atd. 
Tímto okolkovaným prohlášením poskytl předseda senátu veřejnosti a rozhodovacím 
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správním i samosprávným orgánům nepravdivé informace, čímž se jen prodlou-
žilo ukončení sporu.

Rovněž i sám KDFW dezinformoval Výbor OSN pro lidská práva v Ženevě 
svým zavádějícím sdělením z 21. 11. 1996. Výbor na podání KDFW (evidované pod 
čj. 747/1997) reagoval osmistránkovým stanoviskem (rozhodnutím) z �0. 10. 2001  
a v bodech 9.1 a 9.2. uvedl, že je toho názoru, že článek 26 ve spojení s článkem 2 
Paktu byl smluvní stranou porušen a že smluvní strana je povinna poskytnout žijící 
manželce zesnulého autora sdělení, Dr. Johanně Kammerlander, efektivní nápravu, 
jež v daném případě zahrnuje rychlou restituci dotčeného majetku nebo jeho 
kompenzaci a navíc patřičné odškodnění s ohledem na skutečnost, že autorovi 
a jeho žijící manželce bylo znemožněno užívání jejich majetku od doby, kdy jeho re-
stituce byla zrušena. Výbor dále uvedl, že smluvní strana by měla přezkoumat svou 
legislativu a správní praxi, aby zajistila, že všem osobám náleží rovnost před zá-
konem, stejně jako stejná ochrana práva!

Je to precedentní záležitost, kterou už je nutné uzavřít s jednoznačným závěrem 
o nesplněných podmínkách k zachování československého občanství KDFW, obec-
ně pak s udržením platnosti poválečných dekretů a s odmítnutím jakékoli revize vý-
sledků 2. světové války.

Dekrety mají přímé souvislosti s naším zákonodárstvím a mají návaznosti na me-
zinárodní dohody vítězných mocností.

Období let 2002–dosud

Je prokazatelné, že politická vůle polistopadových politiků v restitučním sporu 
KDFW značně ovlivnila postup řešení. Jakýkoli politický vliv na upřednostňování 
udělování občanství či provádění zavádějících úprav občanství v rozporu s podmín-
kami dekretu ��/1945 Sb. bylo a je nepřípustné. Je nezodpovědné a trestuhodné, že 
pro takové postupy se angažoval nejen ministr vnitra Jan Ruml, ale i jiní vlivní po-
litici, například náměstek ministra mezinárodních vztahů Pavel Bratinka (písemné 
intervence z �0. 11. 1992 a 22. 12. 1992). Důkazy o spekulativní a nepřípustné ma-
nipulaci ve čtrnáctiletém sporu KDFW jsou podchycené v obsáhlém soudním spise. 
Příslušnými dokumenty se zabývaly soudy různých stupňů.

Majetkové otázky z hlediska zmíněných dekretů 12/1945 Sb. a ��/1945 Sb. i je-
jich návaznosti na zákony 9�/1992 Sb. a 24�/1992 Sb. mají souvislosti s mezinárod-
ními vztahy a vliv na ekonomické a hospodářské problémy republiky (ztráta reparací, 
odškodnění žadatelů při jejich případné úspěšnosti, další odškodnění za to, že ma-
jetek nemohli kvůli vlekoucím se sporům využívat apod.)

Posledním rozsudkem čj. 24 C 167/2004-188 zamítl jednoznačně a odůvodněně 
Okresní soud v Liberci dne 29. 12. 2005 žalobu Johanny Kammerlander proti roz-
hodnutí Ministerstva zemědělství-PÚ Liberec, doplněnou návrhem na určení vlast-
nictví a vydání konfiskovaného majetku. Soud odůvodnil zamítnutí tím, že na zá-
kladě listinných dokladů bylo prokázáno provinění KDFW proti čs. státu v době na-
cistické okupace v intencích ústavního dekretu ��/1945 Sb. a Výnosu MV A-4600-
16/8-1945. Odůvodnění rozsudku Okresního soudu v Liberci by měl použít i Okres-
ní soud v Semilech v dalších žalobách Johanny Kammerlander. Neoprávněnost re-
stitučního nároku na vrácení konfiskovaného majetku je jednoznačná a nelze se do-
máhat ani jakéhokoli jiného odškodnění. 

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že KDFW nikdy nemohl získat restituční 
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titul na zkonfiskovaný majetek a že i pro uplatnění určovacích žalob Johannou 
Kammerlander je nutné především prokázat oprávněnost KDFW pro restituci.

Poslední praktiky vdovy Kammerlanderové a odvolávání některých žalob za úče-
lem mimosoudních vyrovnání jsou neoprávněným obohacováním této osoby. Ža-
datelka o ně však stále usiluje. Její právní zástupce si je vědom toho, že mimosoudní 
vyrovnání jsou neoprávněná, a proto rozhodl, že tento způsob odškodnění nebude 
vymáhat ani nabízet, takže o něm jedná teprve až po nabídce strany žalované.

Zůstává skutečností, že majetek JUDr. Karla Des Fours-Walderode byl právem zkon-
fiskován podle dekretu 12/1945 Sb., protože dotyčný se v době nacistické okupace 
jako říšský Němec prokazatelně provinil proti čs. státu a nesplnil zásadní pod-
mínky dekretu 33/1945 Sb. pro zachování československého státního občanství.

Je nezbytně nutné, aby Policie ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, Národní památkový ústav, Ministerstvo vnitra i Ministerstvo kultury vyu-
žily všech dlouholetých poznatků členů občanského sdružení „Linie pravdy a práva“. 
Policejní orgán byl vyzván k tomu, aby prošetřil, zda při všech výše uvedených re-
stitučních praktikách nebyla naplněna skutková podstata trestného činu.

„Kterýkoli restituční spor o řádně konfiskované majetky dle dekretu  
č. 12/1945 (konfiskace před 25. 2. 1948) se musí projednávat v souvislosti s opat-
řeními dekretu o úpravě čsl. státního občanství osob národnosti německé  
a maďarské č. 33/1945 včetně k němu Ministerstvem vnitra vydaného pro-
váděcího postupu a závazných opatření – viz Věstník MV z 15. 8. 1945 a oběž-
ník pod čj. A-4600-16/8-45 ref. A.

Stalo se však skutečností, že v některých restitučních řízeních se právě 
postupy a opatření dekretu 33/1945 účelově opomíjí, neposuzují, nezkouma-
jí a že restituční spor o konfiskovaný majetek se soustředí pouze na určení 
vlastnických práv žadatele o restituci.

Lze mít za to, že tyto postupy jsou cílené, jsou pod stupňujícím se tlakem 
a neustálým úsilím o neplatnost obou poválečných ústavních dekretů, jsou 
revizí výsledků 2. světové války a jsou přípravou České republiky na finanč-
ní či materiální odškodnění za poválečné konfiskáty, a to bez ohledu na ne-
uskutečněné reparace. Vyvstávají tak tedy nové dohody o urovnání majetko-
vých vztahů v souvislosti s poválečnými dekrety.

Takové skutečnosti lze demonstrovat na posledním odvolacím rozsudku Krajského 
soudu v Ústí nad Labem/Liberci ze dne �1. 1. 2007. Přestože v patnáctiletém sporu 
o konfiskovaný majetek JUDr. Karla Des Fours-Walderode (dále jen KDFW) zůstává 
povinnost zkoumat všechny podmínky restitučního zákona 24�/1992 Sb. a respek-
tovat i všechna opatření obou poválečných dekretů (12/1945 Sb. a ��/1945 Sb.), KS 
vydal zcela účelový průlomový rozsudek: přiznal restituci s přímým určením vlastnických 
práv (byť zatím k naprosto nepodstatné části konfiskovaného majetku), a to aniž by 
důsledně zkoumal existenci restitučního oprávnění žadatele (původního vlastníka). 

V tomto konkrétním případě KS odmítl zkoumat podmínky oprávněnosti KDFW 
restituovat konfiskovaný majetek z hlediska jeho občanství, jeho obměn a provinění 
či neprovinění KDFW vůči čsl. státu v době jeho nacistické okupace. KDFW byl  
v 1. republice čsl. státním občanem. V době nacistické okupace se rozhodl pro ob-
čanství okupační mocnosti – Německé říše. Toto občanství plně využíval a z toho 
vzniklé výhody nelze považovat za nepodstatné. KDFW nesplnil základní podmínky 
dekretu ��/1945 a ani podmínky k němu přináležejících pokynů Ministerstva vnitra. 
KDFW se dle listinných důkazů provinil v době nacistické okupace proti čsl. státu. 
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Nesplnil tak podmínky pro zachování (znovuzískání) čsl. státního občanství. Jeho 
žádost o zachování občanství ze dne 5. 10. l945 byla po roce (5. 11. 1946) zamítnuta, 
neboť se neúčastnil bojů za osvobození republiky, netrpěl pod nacistickým a fašistic-
kým terorem apod. 

Podobně byl KDFW vyrozuměn Ministerstvem vnitra dne 12. 8. 1947, že jeho 
žádosti o zachování čsl. občanství se nevyhovuje, neboť nesplňuje podmínky stano-
vené v § 2. odst. 1 ústavního dekretu ��/1945.

I následující kroky KDFW ve věci získání „osvědčení o zachování čsl. státního 
občanství“ byly nepřípustné. Osvědčení z MV od ministerského rady Skořepy z 16. 12. 
1947 i podobné osvědčení z Magistrátu HMP z 22. 12. 1947 byla vydaná nekompe-
tentními orgány. Svou formou i obsahem odporují náležitostem, předepsaným de-
kretem ��/1945 a prováděcím oběžníkem MV. Takové písemnosti nelze proto po-
važovat za listiny, vydané v souladu s tehdy platnými právními předpisy a nelze je po-
važovat za listiny, mající charakter veřejných listin. V důsledku toho také údaje v nich 
obsažené nemohou mít charakter údajů těmito listinami prokazovaných.

Je účelovou zvláštností, že odvolací soud (KS v Ústí n. L./ Liberci) rozsudkem  
z �1. 1. 2007 zvolil zjednodušený postup a rozhodl se změnit rozsudek Okresního 
soudu v Liberci z 29. 12. 2005. Pouze změnit rozsudek umožnilo KS nezabývat se 
odůvodněním rozsudku OS v Liberci, neřešit nesplnění podmínek pro restituční 
oprávnění, a KS proto rozhodl pouze o určení vlastnického práva. Tím KS určil, že 
žalovaný (Obecní úřad Žďárek) je žalobci (Johanna Kammerlanderová) povinen vy-
dat konfiskovanou nemovitost (lesní pozemek o výměře 2554 m2). 

Je zavádějící, že KS jako soud odvolací prohlásil i za Okresní soud, že oba soudy 
nebyly oprávněny znovu přezkoumávat podmínky, za nichž byla vydána osvědčení  
o zachování občanství a jakkoli důsledně posuzovat prokázaná provinění KDFW pro-
ti národu českému a slovenskému. 

KS v rozsudku navíc (s právním pochybením) předjímá, že i kdyby právní názor 
odvolacího soudu nebyl správný, tak že se vlastně nic nezmění, neboť prý žalobkyně 
(dědička po KDFW) „důvodně namítá“, že „závěr OS o neprokázání neprovinění je 
nevyvážený s ohledem na další tvrzení a důkazy označené žalobkyní, které však OS 
v odůvodnění nehodnotí“ !?

Proti rozsudku KS v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, čj. Co 556/2006-251  
z �1. 1. 2007 nebylo odvolání přípustné. Bylo však proti němu možné podat dovolání  
k Nejvyššímu soudu ČR v Brně. Tato dovolání podali v řádném termínu právní zá-
stupci žalovaných subjektů. Je v nich navrhováno, aby NS vydal následující usnesení:

„Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci č.j. 35 Co 556/2006-251 
z 31. 1. 2007 se zrušuje a věc se vrací odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí“.

 Každá kapitola uvedená v této publikaci probíhala za patnáct let v mno-
ha fázích. I z posledního právního postupu v kapitole Des Fours Walderode 
vyplývá, že právní překážkou pro žadatele (žalobce) je především existence 
poválečných dekretů. 

Proto žadatelé o neoprávněné restituce všemožně usilují o neplatnost dekretů  
a o revizi výsledků 2. světové války, o určení vlastnických práv a ignorují prokazovat 
restituční titul ke konfiskaci majetku před 25. 2. 1948. Proto se v jejich prospěch mo-
hou objevit i některé soudní excesy. Nelze připustit, aby právní závěr takovýchto spo-
rů nevycházel z principů naší legislativy a z ústavního práva a aby neměl odůvodně-
ní v důsledném a odpovědném i věcně právním posouzení a plnou oporu ve zjištění 
skutkové podstaty a jejího vyhodnocení v širších souvislostech.“ 
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Zámek Hrubý Rohozec 
(národní kulturní památ-
ka) postavený původně  
v gotickém slohu, přesta-
věný v 16. století ve stylu 
renesančním
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Fragebogen Karla Des Fours-Walderode, kterým jmenovaný požádal dne 4. 7. 19�9  
o udělení občanství Deutsches Reich. Bylo mu uděleno dne 16. 7. 19�9.
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Druhá strana téhož dokumentu
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Kopie několika stran občanského průkazu Karla Des Fours-Walderode, vydaného dne 
24. 7. 1991
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Listina o udělení státního občanství Karlu Des Fours-Walderode ze dne 25. 8. 1992
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První a poslední strana protestu prokurátora proti udělení státního občanství Karlu Des 
Fours-Walderode ze dne 10. 12. 199�
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Rozhodnutí, kterým ministr vnitra Jan Ruml dne 18. 2. 1994 protestu prokurátora 
nevyhověl.



78 / 

První a poslední strana rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 29. 12. 2005, obsa-
hující právní výklad pojmu „provinění proti republice“
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K a pITola I I I .

K a u Z a  C o l l o R E d o - m a n n s F E l d

Proměnlivá krajina východočeského regionu pod Orlickými horami byla mnohokrát 
v historii svědkem epochálních událostí, ale také tragických zvratů. Zde se formova-
ly pokrokové myšlenky, které zasáhly celou zemi a ovlivnily její vývoj na další století, 
na druhé straně odtud vyšly podněty, které negativně zasáhly do života obyčejných 
lidí. Po roce 1989 v naší vlasti došlo k novým ekonomickým, společenským a politic-
kým změnám. Polistopadovými vládami byla proto přijata řada zákonů, které vstou-
pily do života miliónů lidí v celé České republice. Rovněž byly uzákoněny nové re-
stituční mechanismy, které částečně spravedlivě pomohly mnohým občanům do-
moci se majetku, jenž jim byl neoprávněně odňat. Tak byl v roce 1991 přijat zákon 
87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích a zákon číslo 229/1991 Sb. o úpravě vlast-
nických vztahů k půdě a jinému zemědělského majetku. Přitom však došlo k některým 
restitučním sporům, které trvají do současnosti a jejich řešení je obtížným a složitým 
hledáním práva a objektivity.

K těmto restitučním sporům patří i spor o zámek Opočno, významnou národní 
kulturní památku z období renesance a mobiliární fondy v něm umístěné, svým 
významem překračující rámec východočeského regionu. Soudní spory probíhají mezi 
Kristinou Colloredo-Mansfeldovou a Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Manns-
feldem na straně jedné, kteří se domáhají restituce majetku po dr. Josefu Colloredo-
Mannsfeldovi, Josefu Colloredo-Mannsfeldovi st. a Jeronýmu Colloredo-Mannsfeldovi 
a mezi státem, reprezentovaným Národním památkovým ústavem na straně druhé. 

Soudní spory probíhají již řadu let, jejich ukončení je v nedohlednu, a často si na-
vzájem odporují rozsudky jednotlivých soudů. Zároveň péče o národní kulturní pa-
mátku je nedostatečná, jelikož se nemohou provádět zásadní stavební údržby 
zámku, nerealizují se restaurátorské práce na movitých kulturních památ-
kách a ani neprobíhají parkové úpravy. Přitom ojedinělé mobiliární fondy, které 
patří co do rozsahu a celistvosti k jedinečným v regionu, mají nezastupitelné místo  
v národním kulturním dědictví země. 

Snad právě pro tyto různé aspekty se opočenská kauza stala mediálním tématem. 
Dnešní situace je pak samozřejmě logickým vyústěním i završením soudním sporů 
mezi dr. Josefem Colloredo-Mannsfeldem a československým státem z doby konso-
lidování a znovuobnovování Československé republiky v poválečném období. 

V posledním desetiletí 20. století došlo k postupnému sjednocování politicko-eko-
nomicky rozdělené Evropy, kdy byly totalitní systémy postupně nahrazovány jistou 
mírou demokracie. Také u nás ve snaze alespoň skromně navázat na tradice Česko-
slovenské republiky z let 1918–19�8 z období vlády prezidenta – zakladatele novodo-
bého státu –Tomáše Garrigue Masaryka a druhého demokratického prezidenta Ed-
varda Beneše a také v intencích tradic osvobodivšího se státu z let 1945–1948, po-
kusila se naše polistopadová republika napravit těžké chyby minulosti, aniž si uvě-
domila, že historii a skutky předchozích generací nelze napravovat mávnutím kou-
zelného proutku. Vždyť žádný z okolních států, které byly postiženy podobnými dě-
jinnými událostmi, nešel tak daleko, aby vracel, co se ani dost dobře vrátit nedá, je-
likož budou těmito akty zatíženy nové generace a majitelé nemovitostí, kteří je na-
byli v dobré víře. 
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Češi mají specifické vlastnosti – jsou pracovití, cílevědomí, vynalézaví, 
ale zároveň podlézaví vůči pokořiteli, pokorní, nesnášenliví, a také neustále 
zpochybňující své vlastní dějiny. Jejich velkou chybou bylo asi to, že se octli upro-
střed Evropy na průsečíku dvou světů a mnohých politicko-ekonomických zájmů. 

Neustále se zabýváme přehodnocováním historie, aniž bychom si uvědomili, že 
není izolovaná od okolního světa, nýbrž je jeho nedílnou součástí, utváří se na zá-
kladě širších souvislostí světových událostí a evropské dějiny jednotlivých států se 
přímo nebo nepřímo navzájem ovlivňují. 

V podobných aspektech se utváří i jistě velmi právně složitý restituční spor, ovliv-
něný mnoha historickými skutečnostmi – restituce zámku Opočno a dalšího majetku 
s tím souvisejícího. Na počátku restitučních požadavků stáli osamoceně pardubičtí 
památkáři na jedné straně a současní žadatelé o majetek na straně druhé. Žadatelům 
o restituci byly velkou podporou některé sdělovací prostředky. Snad právě teh-
dy si několik historiků a právníků uvědomilo, že se jedná o jistou revizi poválečné-
ho uspořádání poměrů v naší zemi, zpochybnění výsledků 2. světové války 
– Postupimské a Pařížské dohody. 

Naše restituční zákonodárství na rozdíl od ostatních sousedních zemí z větší čás-
ti uspokojilo oprávněné žadatele. Bohužel však s těmito požadavky přišly i restituční 
politické nároky, které jsou dle našeho názoru v mnohém sporné, a jdou nad rámec 
možností našeho státu a demokratických tradic. Tak jako v minulých desetiletích se 
často zkreslovaly dějiny, i po roce 1989 mnozí chtěli historii vidět výhradně černobí-
lýma očima a využívajíce situace ke svému prospěchu snadněji manipulovat mladou 
generací, která nezažila utrpení nacismu. 

Snad právě proto vydal kolektiv autorů knihu „Rozumět dějinám“ za přispění teh-
dejšího ministra kultury Pavla Dostála – neúnavného zastánce připomínání utrpení 
českého lidu za 2. světové války (například realizací památníku v Lidicích obětem 
heydrichiády), aby mohly nové generace na základě poznaných životních a pramenných 
zkušeností osobností, které zde publikovaly příspěvky, převzít historii národa s de-
mokratickými tradicemi a snad lépe pochopit vědomí souvislostí v prostoru, který se 
nazývá střední Evropa, neboť člověk, jenž si neuvědomuje dějinné kořeny své 
země, neváží si ani sám sebe. 

Geneze celého restitučního sporu o vydání zámku Opočno s přilehlým areálem 
– parkem a sbírkami nedozírné hodnoty – započala, když na základě parlamentem 
přijatých restitučních zákonů Kristina Colloredo-Mansfeldová, dědička po dr. Jo-
sefu Colloredo-Mannsfeldovi, požádala jednak dle zákona 87/1991 Sb. o mimo-
soudních rehabilitacích a jednak dle zákona 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku o restituci národní kulturní pa-
mátky i celého bývalého opočenského velkostatku. Aby o něj však mohla požádat, 
muselo být dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi přiznáno československé státní ob-
čanství. Když bylo toto občanství v roce 1992 potvrzeno, nemohlo již nic bránit  
v požádání o restituci bývalého majetku. Začaly dlouhotrvající restituční spory, kte-
ré se v mnohém dostaly do povědomí občanů ve východních Čechách. 

Nejprve proběhla žaloba u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou o povin-
nosti uzavření dohody o vydání věci, která byla 29. 7. 1995 příslušným soudem za-
mítnuta. Následně odvolací Krajský soud v Hradci Králové dne 27. 9. 1997 vrátil 
případ zpět k Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou k novému projednání. 
Tamní soud opět rozhodl v roce 1999 ve prospěch státu, který byl zastoupen teh-
dejším Státním památkovým ústavem v Pardubicích a rozhodnutí potvrdil i Krajský 
soud v Hradci Králové. 
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Kristina Colloredo-Mansfeldová se záhy odvolala k Nejvyššímu soudu ČR, 
který naopak oba rozsudky zrušil z důvodu rasové perzekuce, která byla údajně 
spáchána na dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi německou okupační mocí za 2. svě-
tové války. V průběhu roku 2000, těsně před vynesením rozsudku Nejvyššího sou-
du, byl totiž přijat nový zákon číslo 212/2000 Sb., o který výše uvedená právní in-
stituce opřela své zdůvodnění. Brněnský Nejvyšší soud ČR tehdy případ vrátil zpět 
k novému řízení a zavázal příslušné nižší soudy, aby se řídily jeho právním výkladem. 

V této situaci byla veřejnost, sledující různá rozhodnutí soudů, dezorientována  
a s napětím očekávala, jak se bude celý složitý případ dále vyvíjet. Některé politické 
kruhy se ihned začaly po změně soudce v Rychnově nad Kněžnou a po rozporuplném 
soudním verdiktu ve prospěch restituentky z 12. 6. 2002, který nevzal v úvahu nově 
nalezené archivní prameny ve Státním ústředním archivu v Praze, v Archivu hlav-
ního města Prahy aj., zajímat, zda pardubičtí památkáři jako pečliví hospodáři 
dělají vše pro to, aby v restitučním sporu důsledně hájili stát. Zároveň se in-
tenzivněji začaly zabývat restitučním sporem i mnohé sdělovací prostředky, ale vět-
šina z nich informovala veřejnost neúplně i subjektivně a byla na straně restituentů. 

Proto se kolektiv památkářů v Pardubicích ve spolupráci s právním zástupcem ve 
věci restituce Opočno a správou zámku Opočno rozhodl vydat sborník studií a do-
kumentů s názvem „Pokusy o restituci státního zámku Opočno po roce 1989“ 
ve snaze čelit pochybnostem o nedostatečném hájení svěřeného státního majetku. 
Navíc bylo vhodné konečně zveřejnit nové archivní materiály, které příslušný okres-
ní soud nevzal v úvahu a mnohé sdělovací prostředky se o nich buď záměrně nebo 
pro nepochopení jejich významu nezmiňovaly. 

Za této situace, kdy pardubičtí památkáři byli vystaveni uvedeným skutečnostem, 
rozhodli se, že zveřejní nové skutečnosti restitučního případu v tisku a požádají pří-
slušné celebrity z příslušných oborů o stanoviska v této věci. Proto byl především po-
žádán o právní expertizu prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., vedoucí Katedry ústav-
ního práva právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze (odborník ve věcech státo-
právních a ústavněprávních), aby podal odbornou analýzu ve věci ztráty občanství 
dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda a aplikace tzv. prezidentských dekretů na jeho majetek. 

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. ve své „Právní expertize ve věci restituční-
ho sporu o státní zámek Opočno a konfiskaci majetku dr. Josefa Colloredo-Manns-
felda, narozeného 4. 6. 1910, podle dekretů prezidenta republiky“ uvedl, že opo-
čenský majetek byl postižen podle dekretů prezidenta republiky 5/1945 Sb. a 12/1945 
Sb. a v závěrečné kapitole logicky shrnul rozklad případu: 

„V době, která byla rozhodná pro určení národnosti a státní příslušnosti, byl vzhle-
dem ke své žádosti z roku 1940 dr. Josef Colloredo-Mannsfeld i příslušnice jeho ro-
diny považováni podle vnitrostátních předpisů za Němce.Vyplněním vpředu uve-
dených úředních dokladů dr. Josef Colloredo-Mannsfeld deklaroval svou vůli zís-
kat německou státní příslušnost a přispěl tak k strategickým cílům nacistic-
kého režimu germanizovat české území. Pokud měl on i jeho rodina po válce  
i rakouskou státní příslušnost, po jejich vycestování do Rakouska je bylo možno po-
važovat za rakouské státní příslušníky, pokud to odpovídalo rakouským předpisům. 
Případné majetkové důsledky opatření vůči rakouským státním příslušníkům (tzv. 
Starorakušanům) byly řešeny mezistátní dohodou mezi Československem a Ra-
kouskem. Majetkové nároky osob odsunutých jako Němci do Rakouska (Novora-
kušané) byly řešeny dohodou mezi Německem a Rakouskem. 

Aniž by bylo třeba zkoumat, zda a k jaké kategorii těchto osob se rodina 
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Colloredo-Mannsfeldů v Rakousku případně hlásila, je třeba posuzovat ma-
jetkové nároky Colloredo-Mannsfeldů vůči českému státu či jeho institucím 
z hlediska norem československého (českého) vnitrostátního práva i meziná-
rodního práva tak, že nejsou oprávněné.“

Dr. Josef Colloredo-Mannsfeld, poslední majitel, získal velkostatek Opočno se 
zámkem, parkem a s rozsáhlými pozemky od svého strýce a adoptivního otce, Josefa 
Colloredo-Mannsfelda st., v roce 1925 v rámci majetkového vypořádání (Dohoda  
o reálném svěřenství Opočno z 15. 4. 1925 a usnesení knihovního Zemského civilní-
ho soudu v Praze ze 14. 11. 1925). Dr. Josef Colloredo-Mannsfeld jako nejstarší sy-
novec Josefa Colloredo-Mannsfelda st. získal nemovitosti a inventář opočenského 
velkostatku. Pozemkoknižní vlastník Josef Leopold získal vlastnické právo, zatímco 
právo užívání a požívání výtěžků z opočenského velkostatku zůstalo Josefu Colloredo-
Mannsfeldovi st., strýci dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda – starému knížeti. V době 
nepřítomnosti byl jeho nástupcem mladší bratr Jeronym Hubert Colloredo-Manns-
feld, který měl generální plnou moc. Jemu byl také podřízen správce panství v době 
okupace, říšský občan Georg Beck. 

Výchova v rodině Colloredo–Mannsfeldů byla ve 20. století hlavně orientována 
na německy mluvící země. První léta svého dětského života tak strávil dr. Josef Col-
loredo-Mannsfeld v Berlíně (1912-1917). Ve dvacátých letech 20. století studoval na 
německém reálném gymnáziu v Praze, ve třicátých letech pak absolvoval německé 
vysoké školy v Innsbrucku a v Mnichově, kde v prosinci 19�� dosáhl akademického 
titulu – doktora politických věd. 

V zahraničí se též seznámil s tehdy rozvedenou Annou Marií, rozenou Rablovou, 
sestrou aktivního propagátora nacionálního socialismu – Helmuta Rabla, který byl 
po celou dobu okupace rádcem a přímluvcem rodiny Colloredo-Mannsfeld. V dra-
matické době, kdy Evropou bylo slyšet dupot německých bot, obsazujících okolní 
země a zavádějících „nový“ pořádek, se dr. Josef Colloredo-Mannsfeld oženil s An-
nou Marií v Reithu u Kitzbühelu, v tehdy již nacistickém Rakousku. Z manželského 
svazku se později narodila dcera Kristina. To již byla rodina v protektorátu, v oku-
povaném Československu, kde se rozhodl dr. Josef Colloredo-Mannsfeld požádat  
o německé státní občanství v říjnu 1940 na doporučení svého pokrevního otce Je-
ronýma Colloredo-Mannsfelda, který žádost rovněž podal. 

Tuto informaci, důležitou pro další vývoj případu, poznamenal dr. Josef Collore-
do-Mannsfeld ve svém česky psaném životopise s datem 1. srpna 1945 a s vlast-
noručním podpisem, který se zachoval do dnešních dob.

V jiném duchu, ovšem v německém jazyce, psal vlastní životopis, když se do-
žadoval zkonfiskovaného majetku na říšských úřadech v protektorátu. Aby ještě zvý-
raznil svou loajalitu k Velkoněmecké říši, zdůraznil v dalším dopise napsaném taj-
né státní policii – Služebně státní policie v Praze (Geheime Staatspolizei, Staatspoli-
zeistelle Prag in Prag), že se striktně distancuje od podpisu svého bratra Wei-
kharta, který se podepsal pod tzv. Benešovu deklaraci, v níž někteří čeští aris-
tokrati přísahali věrnost Československé republice, a tvrdil, že tehdy jeho bratr jed-
nal z mladické nerozvážnosti proti jeho vůli. Ve výše uvedeném dopise rovněž dr. Jo-
sef Colloredo-Mannsfeld podotkl, že pokud by mu některé osoby připsaly snahy Říši 
nepřátelské, podá žalobu pro urážku na cti. 

Rovněž o svém strýci Josefu Colloredo-Mannsfeldovi st., který tehdy pobýval  
v okupované Francii, vyjádřil přesvědčení, že se jemu i jeho bratru Weikhartovi po-
daří vyrovnat s postoji k Říši a že v žádném případě jejich jednání nesloužilo snahám, 
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které by Říše mohla posuzovat jako státu nepřátelské. V závěru dopisu pozdravil oku-
pační orgány „Heil Hitler!“. Jaké jiné bylo hrdinství Zdeňka Bořka Dohalského z Do-
halic, aristokrata ze staré české šlechty, který byl za svůj občanský postoj popraven 
nacistickou okupační mocí!

O tom, že se Colloredo-Mannfeldové považovali spíše za německé etnikum, svěd-
čí jmenné sčítací archy členů této rodiny (Dobříš, rok 19�0), kde se přihlásili k ně-
mecké národnosti. V tomto seznamu však není uvedeno jméno dr. Josefa Colloredo-
Mannsfelda, který tehdy studoval na univerzitách v Německu a v Rakousku. Navíc 
mnozí členové rodiny Colloredo-Mannsfeldů dobrovolně o své vůli vyplnili formu-
láře „Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit“ (Dotazník ke 
stanovení německé národní příslušnosti), v nichž žádali o udělení říšskoněmecké-
ho občanství (pokrevní otec dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda Jeroným a jeho bratr 
Jeroným). 

V rámci restituční kauzy bylo shromážděno velké množství archivních materiálů, 
a proto se obrátili pardubičtí památkáři na PhDr. Jaroslava Šůlu, CSc., dlouhole-
tého pracovníka archivu, aby na základě zkušeností napsal studii, kterou později po-
jmenoval „Colloredové a opočenští Colloredové“, kde na základě dobových doku-
mentů osvětloval nejen historii rodu, ale i vliv politickoekonomických událostí  
20. století na osobní jednání jednotlivých členů rodu a na rodinné poměry. V této 
studii autor ozřejmil dochované dobové archiválie, zejména potvrzení skutečnosti 
o existenci Fragebogenu, kde 4. 6. 1942 byla žádost dr. Josefa Colloredo-
Mannsfelda odmítnuta („abgelehnt“), což logicky nasvědčovalo jejímu po-
dání (doloženo na dobovém tiskopise a vyplněno plnicím perem). Po roce 1945 se 
jeho korespondencí s okupační mocí zabývaly obnovené československé orgány. 

Dne 12. 6. 2002 prvoinstanční Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou rozhodl 
ve prospěch restituentky Kristiny Colloredo-Mansfeldové. Také rozhodnutí ve věci 
nemovitostí u Krajského soudu v Hradci Králové 1�. 5. 200� vyznělo ve prospěch re-
stituce, dovolání podané k Nejvyššímu soudu České republiky nebylo vyslyšeno  
a 4. 12. 200� byly opět potvrzeny předchozí rozsudky. 

Zároveň však probíhalo na Ministerstvu vnitra ČR řízení o přezkoumání osvěd-
čení o československém občanství dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda z �. 12. 
1992. Poté Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, po-
dal ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR v Brně, kde doložil další skutečnosti, vá-
žící se k případu, zejména nově objevené archivní dokumenty z období 19�9 až 1948. 

V této době se nalezla dvě starší Usnesení Ústavního soudu z 29. 9. 1999  
(II.ÚS 18/97) a z 14. 1. 2000 (I.ÚS 180/99), která jednoznačně potvrzovala stanovis-
ko památkářů, že dr. Josef Colloredo-Mannsfeld nebyl rasově perzekvován a od-
mítala nároky žadatele na majetek. Pardubičtí památkáři o výše uvedených skuteč-
nostech nevěděli, jelikož nebyli účastníky řízení, a proto jejich právní zástupce ke své 
argumentaci ohledně oprávněnosti konfiskace majetku původního vlastníka – dr. Jo-
sefa Colloredo-Mannsfelda – podle dekretu 12/1945 Sb., v návaznosti na ztrátu čs. 
občanství dle ústavního dekretu ��/1945 Sb., okamžitě doplnil ústavní stížnost  
a připomněl obě usnesení. 

Nově objevená usnesení Ústavního soudu z roku 1999 a 2000 jen potvrzovala 
předchozí právní expertizu prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. V usnesení Ústavního 
soudu z 29. 9. 1999 (II. ÚS 18/97) vyplývá, že „...ústavní stížnost stěžovatelky byla 
shledána zjevně neopodstatněnou a jako taková odmítnuta“. Zjevná neopodstatněnost 
přitom spočívala v tom, že stěžovatelka se domáhala ochrany vlastnických práv, ve 
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skutečnosti šlo však o pouhý restituční nárok podle zákona 128/1945 Sb., který ne-
byl ve stanovené lhůtě uplatněn předepsaným způsobem. 

Taková situace nezakládá podle zákona o půdě samostatný restituční nárok, a pro-
to v této části svého rozhodnutí krajský soud nemohl zasáhnout do základních práv 
stěžovatelky z hlediska ústavních pravidel řízení ve věcech správního soudnictví pod-
le čl. �6 odst. 1 a 2 Listiny, jsa krom toho vázán opravným prostředkem, a tudíž pou-
ze těmi námitkami proti rozhodnutí pozemkového úřadu, které stěžovatelka sku-
tečně uplatnila, a nikoli těmi, které pominula. 

Stejně tak Ústavní soud připomíná stanovisko své ustálené judikatury, že článku 
11 odst. 1 a 4 Listiny se restituenti jako nevlastníci (vlastnictví dosud nebylo kon-
stituováno) nemohou účinně dovolat; výtka diskriminace podle článku � odst. 1 Lis-
tiny nebyla stěžovatelkou nijak zdůvodněna. Pro úplnost se proto poznamenává, že 
zákon o půdě mezi osobami, kterým vznikl nárok na restituci zemědělského majetku 
podle dekretu 5/1945 Sb. a podle zákona 128/1946 Sb., žádné rozdíly nečiní, protože 
jim žádná oprávnění nepřiznává. Odstranění případných rozdílů mezi takovými oso-
bami podle zákona 87/1991 Sb., ve znění zákona 116/1994 Sb. a podle zákona o půdě 
by nemohlo mít pro stěžovatelku žádný vliv, neboť v případě jejího otce se ne-
jednalo o případ rasové perzekuce. Ani v opačném případě by Ústavní soud ne-
měl v rámci své kompetence možnost, jak vyrovnat tento rozdíl, když není založen 
pozitivní právní úpravou a jeho řešení je možné pouze zásahem pozitivního zákono-
dárce. Proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle § 4� odst. 
2 písm. a) zákona 182/199� Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.“ 

Také Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2000 (I. ÚS 180/99) konstatovalo, 
že „v případě jejího otce (rozumí se Kristiny) se nejedná o případ rasové perzekuce. 
Ani v opačném případě by však Ústavní soud neměl v rámci své kompetence mož-
nost, jak vyrovnat tento rozdíl, jeho řešení je možné toliko zásahem pozitivního zá-
konodárce...“ 

Postupně se podařilo nalézt i další dokument, který se týkal celého případu a mohl 
vnést do kauzy nové skutečnosti. V matrice Německého stavovského úřadu v Praze 
byl objeven záznam, kde se zapisovaly osoby nabývající německou státní příslušnost 
zrozením (sv. 1, ročník 1940, strana 68, řádek 9). Matrika výše uvedeného okupač-
ního úřadu byla zavedena záhy po příchodu Němců do Českých zemí po 15. březnu 
19�9. V době protektorátu vedl matriční úřad v Praze dvě knihy matrik narozených 
dětí: jednu pro děti německé (říšské občany), další pak pro děti české (občany pro-
tektorátu). 

Zásadní význam v celém restitučním sporu mezi státem a dědičkou opočenského 
panství mělo vydání nálezu Ústavního soudu dne 16. 12. 2004, kdy Ústavní soud 
v Brně v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Musila, soudců JUDr. Pavla Hol-
ländera a JUDr. Jiřího Muchy rozhodl o věci nově – totiž zvážil všechny podstatné 
nové skutečnosti případu – zrušil usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 12. 200�, 
č.j. 28 Cdo 18��/200�-�0�, rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne  
1�. 5. 200�, č.j. 22 Co 646/2002-275 a rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad 
Kněžnou ze dne 12. 6. 2002, č.j. 6 C 192/2000-181 (v mnohém se ztotožnil s usne-
seními Ústavního soudu sp.zn.I. ÚS 180/99 a sp. zn. II. ÚS 18/97). 

V návaznosti na nové aspekty restitučního případu se po letech usilovné práce pa-
mátkářů mohla širší odborná veřejnost konečně dozvědět, jak objevené archivní ma-
teriály mají vliv na další osud případu. V nálezu byly tyto skutečnosti totiž dokonale 
analyzovány a nestranně posouzeny. Výše uvedený nález byl i připomenut v odborném 
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časopise JURISPRUDENCE (2/2006) v článku Mgr. Petra Jagra a Mgr. Tomáše Na-
hodila s názvem „Vývoj restituční judikatury k zákonu o půdě – od záměrů zákono-
dárce k restituční tečce“, kde mimo jiné autoři textu připomněli v části 4, pojedná-
vající o vztahu zákona 229/1991 Sb. a zákona 87/1991 Sb., k obecným ustanovením 
občanského zákona: 

„Ustálený názor má Ústavní soud především na nárok osoby na restituční záko-
nodárství. Takový nárok se nepřipouští. Z významných rozhodnutí lze v této sou-
vislosti uvést např. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 107/04 ze dne 16. prosince 
2004 v široce medializované kauze ‚Opočno‘. Z něj vyplývá, že ačkoliv Ústavní soud 
výslovně připustil, že k majetkovým křivdám mohlo v dřívějších dobách dojít v zá-
sadě jen v rozporu s principy právního státu, ‚...Ústava ani jiný právní předpis ne-
vyžadují, aby byl tento majetek vrácen nebo za něj byla poskytnuta náhrada, a ani aby 
k tomuto účelu byly prováděny v právním řádu jakékoliv změny‘, bylo svobodnou vůlí 
státu, zda umožní bývalým vlastníkům dotčeného majetku usilovat o jeho vrácení, 
neboť vlastnická práva osob, které v mezidobí tento majetek nabyly, nejsou závislá na 
protiústavních normách nebo postupech, které je původně zakládaly. Samo zakotve-
ní restitučních nároků tedy bylo beneficiem státu – přesně vymezeným z hle-
diska časového a věcného. Jakékoliv zpochybnění tohoto vymezení má za následek 
zpochybnění aktu státu jako takového...“

Tímto nálezem Ústavního soudu bylo potvrzeno právo státu vytvořit vlastní 
zákonodárství s jistými právními vymezeními včetně určení skupin opráv-
něných osob, posouzení časového období (návratu do historie), povahy a roz-
sahu restituovaného majetku i mechanismu uplatňování nároků. Citované sta-
novisko Ústavního soudu v nálezu ve věci zámku Opočno poté právě proto doslovnou 
citací přejalo i samo plénum nejvyšší právní instituce státu. 

Celá restituční kauza se opět dostala na prvoinstanční Okresní soud v Rych-
nově nad Kněžnou, kde stejný samosoudce jako 12. 6. 2002 dne 1�. 9. 2005 roz-
hodl tentokrát ve prospěch státu. Celý případ restituce zámku Opočno se poté 
posuzoval u Krajského soudu v Hradci Králové, a opět bylo rozhodnuto 5. 6. 2006 
ve prospěch státu, zastupovaného Národním památkovým ústavem. 

Okresní soud v Rychnově ve věci určení vlastnictví k nemovitostem – zám-
ku v Opočně s areálem sp.zn. 3 C 35/2005 – rozhodl 2�. 12. 2005 tak, že vlast-
níkem je Česká republika a Národní památkový ústav má právo hospodaření s tě-
mito nemovitostmi. Tentýž soud o určení vlastnictví, doplňujícím rozsudkem po-
tvrdil 1�. 7. 2006, že Česká republika je vlastníkem pozemku, parcelní číslo 16 (v roz-
sudku ze dne 2�.12.2005 soudem omylem opomenut) – ostatní plocha v obci a ka-
tastrálním území Opočno pod Orlickými horami zapsaného na LV 12�9 u Katastrál-
ního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněž-
nou. Krajský soud v Hradci Králové v odvolacím řízení rozsudkem ze dne 11.9.2006 
sp.zn. 24 Co 126/2006 rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou o vlast-
nickém právu státu k zámku a přilehlým nemovitostem potvrdil. Nyní je vlastnické 
právo státu a právo hospodaření NPÚ zapsáno na listě vlastnictví a to na základě zmí-
něného pravomocného rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. 

Žalující strana 8. 2. 2007 podala návrh na obnovu řízení ve věci 8C 1�/2005 OS 
v Rychnově nad Kněžnou a předložila důkaz, z něhož dovozuje, že manželka Je-
ronýma Colloredo-Mannsfelda, pokrevního otce dr. Josefa C.-M, Bertha 
Henrieta Kateřina Nadine Kolovrat Krakovská, měla mít židovský původ. 
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou přerušil řízení o obnově podle §109 o.s.ř. až 
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do pravomocného skončení dovolacího řízení ve věci 8C 1�/2005 u Nejvyššího sou-
du. Pozoruhodné ovšem je, že téměř všichni členové rodiny C.-M. včetně Jerome 
C.-M. vyplnili Fragobogen. Také jména některých členů rodiny se objevily v matrice 
Německého stavovského úřadu v Praze, kde se zapisovaly osoby nabývající německou 
státní příslušnost zrozením. 

Mezitím Městský soud v Praze (správní soud) odmítnul žalobu Kristiny 
C.-M. ve věci sporu o občanství, tj. sporu, v němž rozhodnutím Nejvyššího správ-
ního soudu bylo památkovému ústavu účastenství v roce 2005 taktéž odmítnuto. 

Na základě zápisu změn vlastnického práva v katastru nemovitostí, jak je shora 
uvedeno, národní kulturní památka – zámek Opočno s areálem – byla 10. 4. 
2007 Kristinou Colloredo-Mansfeldovou vrácena zpět státu. Tak se opět mohl 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, mohl začít sta-
rat o významnou architektonickou „perlu“ pod Orlickými horami. 

Bohužel při této příležitosti lze jen opět konstatovat, že sdělovací prostředky  
a denní tisk neobjektivně informovaly o celé genezi kauzy a daly významný prostor 
toliko jedné straně restitučního sporu i lidem s nimi spojených.

 Po plných čtrnácti letech sporu je zámek v Opočně opět státní a přístup-
ný celé společnosti a všem turistům ze zahraničí, avšak konec restitučního 
sporu je patrně v nedohlednu. Nyní se rovněž mohou započít tolik potřebné 
rekonstrukční stavební práce v celém areálu národní kulturní památky.

U mobiliárních fondů je problematika restitučního sporu mezi státem reprezen-
tovaným Národním památkovým ústavem a restituenty složitější, protože o vydání 
mobilií žádají hned dva žadatelé: Kristina Colloredo-Mansfeldová (po otci dr. Jo-
sefu Colloredo-Mannsfeldovi a Josefu Colloredo-Mannsfeldovi st.) a Dipl. Ing. Je-
rome Colloredo-Mannsfeld (po Josefu Colloredo-Mannsfeldovi st.). Žalobu ve věci 
části mobiliáře rozhoduje již řadu let Okresní soud v Pardubicích. Ve věci movitých 
kulturních památek bylo žadatelům navráceno 68 malířských děl, o které by se měli 
rozdělit stejným dílem (po Josefu Colloredo-Mannsfeldovi st.). 

V uvedeném případu hraje významnou roli dohoda o vypořádání svěřenství z roku 
1925 mezi synovcem dr. Josefem Colloredo-Mannsfeldem a Josefem Colloredo-
Mannsfeldem st., jeho strýcem a adoptivním otcem. Rozbor k výkladu dohody o vy-
pořádání fideikomisu Colloredo-Mannsfeldského z 15. dubna 1925 v Dobrozdání 
provedl Doc. JUDr. Jiří Mikeš, vysokoškolský učitel z katedry občanského práva 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V závěru právního rozkladu ve věci fi-
deikomisu odborník občanského práva dospívá k názoru: „... Se zřetelem k zákonem 
vyvolanému řešení svěřenského jmění Colloredo-Mannsfeldského, nalézajícího se na 
území Československé republiky, jakož i k systematickému i logickému výkladu tex-
tu dohody, jsem dospěl k tomuto závěru:

1) dosavadnímu držiteli svěřenectví Josefu Colloredo-Mannsfeldovi, nar. 1866, 
připadly ze svěřenectví do výlučného vlastnictví jen majetkové hodnoty taxativně uve-
dené v článku VI. dohody,

2) tehdy nezletilému Josefu Colloredo-Mannsfeldovi, nar. 1910, připadl do vlast-
nictví všechen ostatní majetek svěřenectví nalézající se na území Československé re-
publiky, a to velkostatek Opočno včetně zámku spolu se všemi věcmi, které v době 
uzavření dohody tvořily příslušenství těchto objektů v podobě hospodářského in-
ventáře a zařízení budov, a to podle stavu těchto věcí ke dni uzavření dohody, tj.  
k 15. 4. 1925, popřípadě ke dni 2�. 10. 1925 (podle usnesení Zemského soudu ci-
vilního v Praze odd. IX. z téhož data).“
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V dalším soudním řízení u Okresního soudu v Pardubicích ve věci movitých kul-
turních památek byl předmětem sporu kočár Landauer jako součást kulturního 
mobiliáře, jelikož dle výkladu musel být součástí velkostatku a na dveřích kulturní 
památky se navíc nachází Colloredo-Mannsfeldský erb, což souviselo s držením mo-
vité kulturní památky v této rodině. 

Tehdy výše uvedený prvoinstanční okresní soud rozhodl ve prospěch žalobkyně, 
aniž se vypořádal se všemi skutečnostmi v soudním případu. Oproti tomu odvolací 
Krajský soud v Hradci Králové věc vrátil zpět k novému projednání, jelikož „... 
Krajský soud předesílá, že se neztotožňuje s výkladem obsahu dohody ze dne 15. 4. 
1925, upravující poměry zrušeného reálného svěřenectví Colloredo-Mannsfeldského 
v Opočně, jež byla schválena Zemským civilním soudem v Praze dne 2�. 9. 1925, jak 
jej učinil v odůvodnění svého částečného rozsudku okresní soud. Předmětná dohoda 
o vypořádání reálného svěřenectví vychází z ustanovení § 2 odst. 1 zákona 179/1924 
Sb., o zrušení svěřenectví, jež umožňovalo upravit dohodou poměry, vyplývající ze 
zrušovaných reálných svěřenectví. Účelem dohody tedy bylo vypořádat veškeré svě-
řenské jmění Colloredo-Mannsfeldských, nacházejících se na území Československé 
republiky, to jest velkostatek Opočno včetně zámku spolu s příslušenstvím. Podle 
článku I. dohody nabývá Josef Colloredo-Mannsfeld, narozený roku 1910, vlastnictví 
k velkostatku Opočno s veškerým příslušenstvím, zejména s inventářem hospodářským 
a se zařízením zámku v Opočně, jako příslušenství toto zjištěno bylo v poslední in-
ventuře a separačním protokolu ze dne 12. 9. 1896...“ 

Rovněž ve zdůvodnění vrácení celé věci k prvoinstančnímu soudu bylo vytknuto, 
že soud se nezabýval dalšími okolnostmi případu – oprávněností žadatelky  
k restituci, zejména i jednáním dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda v době ohro-
žení republiky a v době okupace (1938-1945) a dalšími archivními materiály, 
které byly okresnímu soudu dány k dispozici. 

Okresní soud v Pardubicích proto musel opět celou věc nově posoudit a vypořádat 
se s novými skutečnostmi, které mu byly vytýkány Krajským soudem v Hradci Krá-
lové. Částečným rozsudkem z 27. 6. 200� opět potvrdil, že oprávněná dědička po 
dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi, Kristina Colloredo-Mansfeldová, jelikož nebylo 
shledáno v době ohrožení republiky v chování jejího otce závažnějších pochybení pro-
ti Československé republice, splňuje podmínky restitučních zákonů, a může se 
tedy na žalovaném domáhat části kulturního mobiliáře. 

Právní zástupce žalovaného podal odvolání, kde zdůrazňoval, že soud v prvém 
stupni dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním,  
a logicky i k nesprávnému právnímu posouzení celé věci, a to jak v otázce vlastnictví 
movitých kulturních památek, tak i v otázce občanství dr. Josefa Colloredo-Manns-
felda. Odvolání se opíralo o dobrozdání doc. JUDr. Mikeše a v otázce občanství vy-
cházelo z právní expertízy prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. 

Rovněž bylo připomenuto, že dr. Josef Colloredo-Mannsfeld vyplnil Fra-
gebogen, jehož odmítnutí okupační říšskou mocí se fyzicky dochovalo v kopii. Vět-
šinu argumentů ve věci neoprávněné restituce později potvrdil a ještě dů-
kladněji rozvedl Ústavní soud ve svém nálezu z 16. 12. 2004, když se v jiné ža-
lobě vypořádával s záležitostí kolem konfiskace nemovitostí v Opočně.

Krajský odvolací soud ze dne 17. �. 2004 částečný rozsudek Okresního soudu  
v Pardubicích opět zrušil a věc vrátil zpět k dalšímu řízení, neboť jeho senát zdů-
raznil, že kočár Laudauer slavnostní patřil dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi, nar. 
1910, dle dohody Colloredo-Mannsfeldské z roku 1925, „s výjimkou věcí výslovně  
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v článku VI. dohody vyjmenovaných, které zůstaly ve vlastnictví Josefa Colloredo-
Mannsfelda, nar. 1866. Protože se předmětný kočár mezi vyjmenovanými věcmi ne-
nachází, nabyl vlastnictví k němu dr. Josef Colloredo-Mannsfeld, nar. 1910.“ Od-
volací soud se tak ztotožnil s předchozím rozsudkem Krajského soudu v Hradci Krá-
lové a s dobrozdáním doc. JUDr. Jiřího Mikeše. K občanství dr. Josefa Colloredo-
Mannsfelda odvolací soud připomněl, že nebyla dostatečně posouzena otázka 
jeho občanských a politických postojů v období 2. světové války (19�9-1945). 

Ve věci oprávněnosti požadavku na restituci majetku bylo mimo jiné připomenu-
to, „zda žalobkyně b) k tomu, aby jednoznačně uvedla, na které adrese se trvale zdr-
žovala ve shora uvedeném období před podáním žaloby a aby k tomuto tvrzení na-
vrhla soudu důkazy. Zdá se být pravděpodobným, že žalobkyně b) měla v České re-
publice bydliště pouze formální, které jí neumožňovalo uplatnit úspěšně svůj nárok 
před vydáním citovaného ústavního nálezu“ (viz Nález Ústavního soudu 164/1994 Sb.). 

Když celý případ příslušný odvolací soud vrátil zpět k novému projedná-
ní, prvoinstanční soud vyzval Národní památkový ústav, aby doložil tvrzení, 
že dr. Josef Colloredo-Mannsfeld v roce 1945 nebyl občanem Československa. 
Tehdy bylo soudu zasláno vyjádření žalovaného včetně důkazů se sborníkem „Po-
kusy o restituci státního zámku Opočno po roce 1989“ (právní expertíza prof. JUDr. 
Václava Pavlíčka, CSc.) a „Dodatek k výroční zprávě Národního památkového ústa-
vu v Pardubicích za rok 200�“ (s. 47–109). Dodatečně Okresnímu soudu v Pardubi-
cích byla zaslána obě Usnesení, kde se řešila otázka rasové persekuce dr. Josefa Col-
loredo-Mannsfelda (viz Ústavní soud ČR sp.zn. I. ÚS 180/99), kdy nejvyšší soud  
v zemi posoudil odlišně rasovou perzekuci dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda na roz-
díl od Nejvyššího soudu a ostatních nižších soudů (ale v souladu s Nálezem Ústav-
ního soudu z 16. 12. 2004). 

Analogický případ (také majetek dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda) řešil Ústavní 
soud v jiném usnesení (sp. zn. II ÚS 18/97). Další právně významnou otázku, kromě 
již řešené výše zmiňované dohody o vypořádání svěřenství opočenského z roku 1925, 
kterou Okresní soud v Pardubicích musí vyřešit, je otázka, kterému z pánů Colloredo-
Mannsfeld opočenské sbírky vlastnicky náležely a kterému z nich tedy byly po 2. svě-
tové válce konfiskovány; zda Josefu Colloredo-Mannsfeldovi (st.) nebo dr. Josefu Col-
loredo-Mannsfeldovi.

Otázkami existence čs. státního občanství dr. Josefa Colloredo-Manns-
felda po 2. světové válce a otázkou čs. občanství Kristiny Colloredo-Mans-
feldové, které má značný právní význam pro posuzování shora uváděných 
restitučních případů nemovitostí zámku Opočno a mobiliáře na zámku 
Opočno, se zabývá správní soud, avšak v tomto řízení není Národní památ-
kový ústav účastníkem řízení. 

 Ve věci mobiliárního fondu zámku Opočno v právní věci sp. zn. 5 C 147/92 pro-
běhlo ústní jednání u Okresního soudu v Pardubicích dne 18. 10. 2006, z kte-
rého vyplynulo, že již brzy bude vyhlášen rozsudek, k čemuž došlo dne 27. 10. 2006. 
V něm se částečně vyhovělo oběma žalujícím, částečně se žaloba zamítla. Proto všich-
ni účastníci měli mít důvody k podání žaloby, aby se tím mohl zabývat i odvolací soud, 
případně další vyšší soudy. V rozsudku mimo jiné byla pominuta otázka „Fra-
gebogenu,“ který vyplnil dr. Josef Colloredo-Mannsfeld v říjnu 1940. 

 Proto se odvolal Národní památkový ústav prostřednictvím svého práv-
ního zástupce, JUDr. Miloše Hoška, dne 22. 1. 2007, kde mimo jiné napadl, že 
příslušný soud dovodil nesprávný právní závěr zejména v oblasti původního vlast-
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nického práva k věcem, ve věci oprávněné osoby – státní občanství, ve věci přechodu 
vlastnického práva na stát (Josef C.-M. 1866-1957, dr. Josef. C.-M. 1910-1990) a na-
padá i další nepřímé důkazy, s kterými se v rozsudku operovalo. Žalovaný dospěl  
k názoru, že osoby právních předchůdců obou žalobců nesplňují existenci občanství 
ve smyslu ustanovení § � odst. 1. z. č. 87/1991 Sb., ke konfiskaci majetku právních 
předchůdců obou žalobců došlo před rozhodným obdobím uvedeným v ustanovení 
§ 1 odst. 1 z. č. 87/1991Sb., k odnětí majetku nedošlo ani jediným ze způsobů uve-
dených v ustanovení § 6 z. č. 87/1991 Sb. 

 23. 1. 2007 Okresní soud v Pardubicích uložil Národnímu památkovému 
ústavu jako žalovanému, aby ve lhůtě 120 dnů od doručení tohoto usnesení pí-
semně trojmo specifikoval, které věci z žalobního návrhu má ve svém držení a po-
rovnal je se seznamem, vypracovaným v roce 194� německými okupačními úřady, 
respektive v roce 1942. Avšak dle seznamu opočenského mobiliáře, který byl vyho-
toven před více než šedesáti lety, nelze identifikovat dle popisů jednotlivé před-
měty. 

 Další řízení ve věci mobiliárního fondu u Krajského soudu v Hradci Králové 
– pobočka v Pardubicích bylo přesunuto ze 17. 9. 2007 na 8. 10. 2007.

 
Vážený čtenáři, 
po roce 1989 si většina z nás oddychla, neboť si uvědomila, že jsme se snad 

dostali z vlivu, který zasáhl mnohé předválečné státy Evropy. Ve středoev-
ropském prostoru pouze Československo bylo budováno před 2. světovou vál-
kou na principech demokracie a humanity. V polistopadové České republice, 
po rozdělení Československa, se postupně však objevily tendence, a stále jsou 
více či méně prosazovány jistými kruhy, jež nápadně připomínají politicko-
ekonomický systém tzv. druhé republiky po 30. září 1938, tendence, které se 
snaží negovat pokrokové kořeny objevující se v českých zemích již od dob re-
formace. Nechť si zavčas vnímavý pozorovatel uvědomí hlubší souvislosti 
společenského vývoje, českých demokratických tradic a nedopustí v naší vlas-
ti převahu jedné zájmové skupiny. 

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED FÁZÍ VÝVOJE KAUZY 
COLLOREDO-MANNSFELD

Národní kulturní památka zámek Opočno
Žádost o vydání státního zámku Opočno (národní kulturní památka) podána dle zá-
kona 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích a dle zákona 229/1991 Sb. o úpra-
vě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. 

Požadavek: navrácení opočenského velkostatku včetně mobiliáře, jehož posledním 
majitelem byl dr. Josef Colloredo-Mannsfeld, který pozbyl majetek dle dekretu 12/1945 
Sb. („Dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, 
Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa“). 

Rozsah majetku:  zámek Opočno s mobiliářem
   další nemovitosti 
   asi 5 000 hektarů zemědělské a hlavně lesní půdy
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Žalovaná strana: 
I. Národní památkový ústav
právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát

Žalující strana:
II. Colloredo-Mannsfeldové
 
Dědicové: 
1) Kristina Colloredo-Mansfeldová – nemovitosti po dr. Josefu Colloredo-Manns-
feldovi (narozen 1910 v Pule) a část mobiliáře po Josefu Colloredo-Mannsfeldovi st. 
(narozen 1866) 
2) Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld – část mobiliáře po Jeronýmu Collo-
redo-Mannsfeldovi (narozen 1912) a po Josefu Colloredu-Mannsfeldovi st. (narozen 
1866) 

Právní zástupci: 
Kristina Colloredo-Mansfeldová (nemovitosti a část mobiliáře) – JUDr.Vlastimil 
Nedomlel
Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld (část mobiliáře) – 
Mgr. Libor Kasl, advokát (sporu se ujal po zemřelém JUDr. Felixu Nevřelovi)

3. 12. 1992  
Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. 

29. 7. 1995  
Žaloba u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou zamítnuta.

27. 9. 1997  
Odvolací Krajský soud vrátil případ k Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou.

rok 1999  
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou opět rozhodl ve prospěch státu, reprezento-
vaného pardubickými památkáři. V návaznosti na soudní rozhodnutí Krajský soud 
potvrdil stanovisko Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou.

29. 9. 1999 
Usnesení Ústavního soudu č. II ÚS 18/97 – zdůvodnění, že dr. Josef Colloredo-Manns-
feld nebyl rasově perzekvován a restituce není oprávněná: „....v případě jejího otce 
(Kristiny Colloredo-Mansfeldové) se nejednalo o případ rasové perzekuce...“

Zákon 212/2000 Sb. rozšiřoval počet oprávněných osob, které mohly restituovat 
majetek (mělo by se to převážně týkat osob rasově perzekvovaných), nikoliv však osob, 
jako byl dr. Josef Colloredo-Mannsfeld (viz Nález Ústavního soudu ze 16. 12. 2004 
a další usnesení Ústavního soudu č. II. ÚS 18/97 ze dne 29. 9. 1999 a č. I. ÚS 180/99 
ze dne 14. 1. 2000). 

 
14. 1. 2000 
Usnesení Ústavního soudu č. I. ÚS 180/99. 
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31. 8. 2000  
Nejvyšší soud v Brně rozhodl ve prospěch Kristiny Colloredo-Mansfeldové. Zdů-
vodnění navrácení majetku (sp. zn. 28 17��/2000): „...v případě otce dr. Josefa Col-
loredo-Mannsfelda se jednalo o rasovou perzekuci...“. Věc vrátil zpět prvoinstanční-
mu soudu na základě uvedeného zákona číslo 212/2000 Sb. (později však přehodno-
til Ústavní soud Nálezem navrácení majetku).

rok 2001 
Nalezeny nové archivní dokumenty ve věci restitučního sporu. 

březen 2001  
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.: „Colloredové a opočenští Colloredové“ – historická studie.

rok 2002 
Soudní spor v Rychnově nad Kněžnou ve věci nemovitostí mezitím převzal nový sa-
mosoudce.

12. 6. 2002  
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou rozhodl ve prospěch Kristiny Colloredo-
Mansfeldové. 

leden 2003 
Prof. JUDr. Václav Pavlíček: „Právní expertíza ve věci restitučního sporu o státní zá-
mek Opočno a konfiskaci majetku dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda, narozeného  
4. 6. 1910, podle dekretů prezidenta republiky.“ 

rok 2003 
Nalezeny další závažné archivní dokumenty – např. Fragobogen zur Feststellung der 
deutschen Volkszugehörigkeit (Dotazník ke stanovení německé národní příslušnosti) 
– Jeroným Colloredo-Mannsfeld (1870) a Jeroným Colloredo-Mannsfeld (1912). 

13. 5. 2003  
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl ve prospěch Kristiny Colloredo-Mansfeldové.

4. 12. 2003  
Nejvyšší soud v Brně rozhodl ve prospěch Kristiny Colloredo-Mansfeldové.

16. 12. 2004  
Ústavní soud v Brně rozhodl ve prospěch České republiky (NPÚ) – věc vrátil zpět  
k nejnižšímu soudu k novému projednání a zavázal jej svým právním názorem. Ústav-
ní soud zopakoval, že v restitucích má jít toliko ke zmírnění křivd, k nimž došlo v mi-
nulosti a základním předpokladem postupu podle zákona o půdě je, že majetek pře-
šel na stát nebo jiné právnické osoby v době od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990. V tomto 
případě došlo k přechodu předmětných nemovitostí ještě před rozhodným obdobím.

 
13. 9. 2005 
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou rozhodl ve prospěch České republiky, re-
prezentované Národním památkovým ústavem, v souladu s nálezem Ústavního soudu.
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29. 11. 2005  
Krajský úřad v Hradci Králové rozhodl ve věci československého občanství shodně 
jako Ministerstvo vnitra České republiky v roce 1992.

23. 12. 2005
Okresní soud v Rychnově ve věci vlastnictví zámku v Opočně s areálem tak, že vlast-
níkem je Česká republika a Národní památkový ústav má právo hospodaření s tě-
mito nemovitostmi.

5. 6. 2006 
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl ve prospěch České republiky, reprezentované 
NPÚ.

13. 7. 2006
Tentýž soud doplňujícím rozsudkem potvrdil, že Česká republika je vlastníkem i po-
zemku p.č. 16 (který byl v rozsudku ze dne 2�.12.2005 soudem omylem opomenut).

8. 2. 2007
Žalující strana podala návrh na obnovu řízení a předložila důkaz, z něhož vyvozuje 
židovský původ babičky Kristiny Colloredo-Mansfeldové. 

10. 4. 2007
Na základě zápisu změn vlastnického práva v katastru nemovitostí a rozhodnutí jed-
notlivých soudu včetně Nálezu Ústavního soudu byla restituentkou národní kulturní 
památka vrácena zpět státu. 

Movité kulturní památky zámku Opočno

Žalovaná strana: Národní památkový ústav
právní zástupce Miloš Hošek, advokát

Žalující strana: Colloredo-Mannsfeldové

Dědicové: 
1) Kristina Colloredo-Mansfeldová (část mobiliáře) – právní zástupce JUDr. Vlas-
timil Nedomlel, advokát 
2) Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld (část mobiliáře) – právní zástupce  
Mgr. Libor Kasl, advokát

14. 12. 2001 
Okresní soud v Pardubicích vynesl částečný rozsudek. 

8. 2. 2002 
Okresní soud v Pardubicích rozhodl ve prospěch Kristiny Colloredo-Mansfeldové  
a Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda.
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5. 6. 2002 
Dobrozdání doc. JUDr. Mikeše. 

5. 8. 2002 
Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích věc vrátil zpět k Okresnímu 
soudu v Pardubicích k novému projednání.

27. 6. 2003 
Okresní soud v Pardubicích rozhodl ve prospěch Kristiny Colloredo-Mansfeldové.

25. 8. 2003 
Odvolání žalovaného (Národního památkového ústavu) proti částečnému rozsudku 
Okresního soudu v Pardubicích spis. zn. 5C/147/92-501.

17. 3. 2004 
Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích věc vrátil zpět k Okresního 
soudu v Pardubicích k novému projednání.

20. 6. 2006 
Okresní soud v Pardubicích projednal restituční spor ve věci mobiliáře a další jed-
nání stanovil
na �1.10.2006. 

22. 1. 2007
Národní památkový ústav prostřednictvím svého právního zástupce, JUDr. Miloše 
Hoška se 22.1.2007 odvolal.

23. 1. 2007
Okresní soud v Pardubicích uložil Národnímu památkovému ústavu v Usnesení  
o povinnosti uzavřít dohodu o vydání věcí jako žalovanému, aby ve lhůtě 120. dnů 
od doručení tohoto usnesení trojmo specifikoval, které věci z žalobního návrhu má 
ve svém držení a porovnal je se seznamem vypracovaným v roce 194�, respektive 1942.

8. 10. 2007
Další řízení ve věci mobiliárního fondu u Krajského soudu v Hradci Králové – po-
bočka v Pardubicích – bylo přesunuto z 17. 9. 2007 na 8. 10. 2007.
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Zámek Opočno (národní 
kulturní památka) posta-
vený v renesančním slo- 
hu v letech 1560–1569, ba-
rokně upravený na konci 
17. století 



96 / 

Závěrečné vysvědčení Josefa Colloredo-Mannsfelda z německého reálného gymnázia  
v Praze
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Sčítací arch z roku 19�0, uvádějící německou národnost členů rodiny Colloredo-Manns-
feld
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Fragebogen Jeronýma Colloredo-Mannsfelda st. (*1870), kterým jmenovaný požádal dne 
8. 10. 1940 o udělení občanství Deutsches Reich.
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Druhá strana téhož dokumentu
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Fragebogen Jeronýma Colloredo-Mannsfelda ml. (*1912) stejného data
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Druhá strana téhož dokumentu



106 / 

Doklad o zamítnutí říšskoněmeckého občanství doktoru Josefu Colloredo-Mannsfeldo-
vi ze dne 4. �. 1942, svědčí o tom, že o toto občanství bylo požádáno.
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Dopis SS-Hauptscharführera Helmuta Rabla, v němž se přimlouvá za doktora Josefa 
Colloredo-Mannsfelda a jeho rodinu.
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Dopis doktora Josefa Colloredo-Mannsfelda tajné státní policii, kde pisatel žádá navrá-
cení majetku.
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První, pátá a poslední strana životopisu doktora Josefa Colloredo-Mannsfelda ze dne 1. 8. 
1945, v němž autor přiznává, že vyplnil Fragebogen.
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První, druhá a poslední strana dopisu Ministerstva zemědělství ze dne 18. 5. 1946, odů-
vodňujícícho konfiskaci opočenského velkostatku
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Vedoucí oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra ČR potvrzuje doktoru 
Josefu Colloredo-Mannsfeldovi státní občanství České republiky.
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Vedoucí odboru matrik Úřadu městské části Praha 1 vydává potvrzení o tom, že doktor 
Josef Colloredo-Mannsfeld byl ke dni svého úmrtí českým státním občanem.
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Nález Ústavního soudu ČR ze 16. 12. 2004, publikovaný dne 1�. 1. 2005, kterým tří-
členný senát ve složení JUDr. Jan Musil (předseda), JUDr. Pavel Holänder a JUDr. Jiří 
Mucha (soudci) zamítl nárok na restituci zámku Opočno.
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K a pITola I v.

K a u Z a  T H u n - H o H E n s T E I n

Bývalé choltické panství se nachází v jihozápadní části okresu Pardubice v podhů-
ří Železných hor, územně zasahuje 22 katastrálních území okolních obcí a bylo tvo-
řeno 1 �79 hektary zemědělské, lesní a jiné půdy.

V roce 162� získal choltické panství rod Thun-Hohenstein jako konfiskát rodu 
Gerštorfů z Gerštorfu, kterému byl veškerý majetek pro účast na stavovském povstá-
ní zabaven. 

Posledním držitelem choltického panství byl JUDr. Leopold Thun-Hohenstein 
(dále jen LTH), který po nástupu fašismu za 2. světové války zajistil v roce 19�9 sobě 
i všem žijícím příslušníkům rodu německou národní příslušnost, která nabyla 
právní moci 15. 1. 1941 a členové rodiny získali občanství Deutsches Reich. 

Následovala aktivní pronacistická činnost zletilých osob rodiny, což lze doložit 
kromě jiného jejich členstvím v NSDAP a přidělením vyznamenání „Třetí stupeň 
Čestného kříže německých matek“ manželce majitele choltického panství Leopolda, 
Ireně Hirnigel Thun-Hohenstein (16. 9. 194�). Vztah majitele choltického panství 
LTH k Německé říši lze odvodit též z běžné dobové korespondence.

Leopold Thun-Hohenstein zemřel 29. 9. 1944 v Cholticích a jeho manželka Irena 
utekla i se čtyřmi dětmi před Sovětskou armádou koncem dubna 1945 do zahraničí. 
Dědické řízení po zesnulém majiteli velkostatku nebylo zahájeno.

Po skončení 2. světové války byl veškerý majetek LTH z důvodů jeho německé 
národnosti a nabytí říšskoněmeckého občanství dán pod nucenou (následně národní) 
správu, a poté zkonfiskován. Konfiskace proběhla nejen v Cholticích, ale i ve všech 
obcích, ve kterých se vyskytoval majetek LTH.

Proti konfiskaci nebyly podány ze strany dotčených osob rodu Thun-Hohenstein 
v zákonné lhůtě žádné námitky a nebyly využity žádné zákonné prostředky 
proti účinkům konfiskačních vyhlášek. Konfiskace byla ukončena a nabyla práv-
ní moci dne 26. �. 1947. Proto byl veškerý majetek velkostatku Thun-Hohenstein 
postupně převeden na Československý stát, a následně přidělen organizacím a fyzic-
kým osobám. 

Obec Choltice získala zámeckou oboru s parkem a zámeckými budovami na 
základě přídělové listiny Ministerstva zemědělství ze dne 18. 12. 1946, která určila 
způsob nabytí, a to odkoupením od Národního pozemkového fondu 16. 9. 1947. Tím 
přešel výše uvedený majetek do vlastnictví obce Choltice. Obec od té doby pečuje 
o celý zámecký areál včetně vzácné barokní kaple sv. Romedia, což si v průběhu let 
vyžádalo značné finanční prostředky.

Movitý majetek

Byl po konfiskaci zákonně převeden do majetku Ministerstva osvěty a školství 
ČSR. Byl zapsán do ústředního seznamu kulturních památek a většina předmětů 
choltického panství byla uložena v ústředním depozitáři Voršilek v Kutné Hoře a na 
hradu Křivoklát. 
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Kauza Thun-Hohenstein byla zahájena podáním žaloby žalobce Bertholda Thun-
Hohensteina, právně zastoupeného JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem  
v Praze 1, Jungmannova 5 proti žalovanému Památkovému ústavu středních Čech, 
Hybernská 18, Praha 1, právně zastoupenému JUDr. M. Krausovou, komerční práv-
ničkou se sídlem v Praze 6, Čs. Armády 20, o vydání věci o objemu 65 položek obra-
zů a historických předmětů. 

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č. 25C306/91 z 12. 5. 1992 byl 
vydán požadovaný soubor movitých předmětů žalobci se skandálním odů-
vodněním, že je univerzálním dědicem veškerého majetku po svém otci, 
JUDr. Leopoldu Thun-Hohensteinovi, kterému byl veškerý majetek zkonfiskován 
dekretem prezidenta republiky 12/1945 Sb. 

Tento rozsudek označujeme za skandální z toho důvodu, že žalobce Berthold 
Thun-Hohenstein se nikdy nemohl stát univerzálním dědicem v pozůstalosti věci po 
JUDr. Leopoldu Thun-Hohensteinovi, neboť dědické řízení, vedené pod čj. D 97/46, 
bylo pouze u německých soudů publikováno a následně nebylo projednáno, neboť 
veškerý majetek propadl konfiskaci podle dekretu prezidenta republiky 12/1945 Sb.

Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 vydali památkáři vzácný mo-
biliář žadateli, aniž využili svého zákonného práva odvolat se. Domnělému dědici, 
který navíc neměl ani zákonem požadované československé občanství, se pak poda-
řilo bleskově získat povolení k vývozu vzácných starožitností do ciziny, takže movité 
kulturní památky, především obrazy a nábytek, byly pro naši republiku 
nenávratně ztraceny.

Když celá tato aféra vyšla najevo, bylo zahájeno trestní stíhání jedné z pracovnic 
Národní galerie pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Byla stíhána 
za svůj souhlas s vývozem �1 obrazů, pocházejících z choltického zámku, do zahra-
ničí. Městský soud v Praze jí vyměřil peněžitý trest ve výši 5 000 Kč.

Dokladem neoprávněnosti vydání veškerých movitých předmětů se stal pokus  
o dokončení dědického řízení dne 14. 4. 1999 v souvislosti se soudním řízením o 
zámecký areál v Cholticích (spis čj. 10C88/925), který byl Okresním soudem v Par-
dubicích řešen pod čj. D 1444/99-215 s rozhodnutím ze dne �1. �. 200�, jímž byly 
dědické nároky Bertholda Thun- Hohensteina zamítnuty výrokem: 

„Pozůstalost se neprojednává, poněvadž není pozůstalostního jmění“.
Krajský soud v Hradci Králové v odvolacím řízení čj. 18Co 272/200�-2�8 ukon-

čil řízení dne �0. 9. 200� výrokem: 
„Usnesení okresního soudu se potvrzuje“, což zařadilo „Rozsudek“ Obvodního sou-

du pro Prahu 1 sp.zn.25C�06/91 o vydání věci do kategorie skandálních rozsudků.
Pouze pro doplnění informace uvádíme, že oprávněnost vydání historického 

mobiliáře žadateli šetřil Městský úřad vyšetřování v Praze z důvodu podezření, že 
soud rozhodnutím o vydání předmětů pochybil, dále pro neoprávněnost vývozu 
předmětů z republiky, ocenění předmětů a celních výměrů. (viz stanovisko Minis-
terstva kultury z 8. 7. 1999 čj. 8196/99). Průběh a ukončení šetření není znám!

Nemovitý majetek

Po velkém úspěchu Bertholda Thun-Hohensteina (dále jen BTH), kterým bylo 
získání movitého majetku v roce 1992, otevřel žalobce další část svého záměru, kterou 
byla žaloba na určení vlastnictví. Předmětem sporu se stal zámecký areál, tvoře-
ný zámeckými budovami a zámeckým parkem v Cholticích. K realizaci záměru byla 
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použita opět osvědčená metoda nepravdivých tvrzení:
– čestné prohlášení BTH, že jeho otec LTH měl vždy českou národnostčestné prohlášení BTH, že jeho otec LTH měl vždy českou národnost
– že je universálním dědicem veškerého majetku po svém otci LTH.že je universálním dědicem veškerého majetku po svém otci LTH.

Obě prohlášení jsou k dispozici ve spisu čj. 10C 88/92. Žaloba BTH byla podána 
19. �. 1992.

Obec zahájila průzkum dobových dokumentů v archivech a předložila mnoho 
dokladů z doby 2. světové války, z průběhu konfiskace majetku Němce LTH a z doby 
přídělů zkonfiskovaného majetku novým vlastníkům. Přes veškeré předložené doku-
menty, nalezené v archivech, které se dochovaly díky poctivé práci archivářů a histo-
riků, jsou rozhodnutí okresního i krajského soudu neustále žalobcem zpochybňovány. 
Dovolání žalující strany k Nejvyššímu soudu v Brně je již opět od 1. 7. 2005 v řízení. 
Je s podivem, že rozhodnutí o právoplatnosti konfiskace z poválečného období je 
neustále zpochybňováno i přes přímé důkazy a že nynější soudy nevyžadují dokla-
dy o využití opravných prostředků proti účinkům konfiskačních dekretů  
a vyhlášek, které tehdy umožňovaly ve stanovených termínech možnost od-
volání osobám, neoprávněně zařazeným do skupiny osob, kterým se majetek 
konfiskoval.

Nyní po šedesáti letech je velice obtížné dohledat veškeré potřebné dokumenty 
tak, aby bylo možné provést dokonalou rekonstrukci tehdejších rozhodnutí o konfis-
kaci majetku Němce LTH.

Jak úspěšný by byl rod Thun-Hohenstein, kdyby byl vyzván k předložení doku-
mentů, na základě kterých získal choltické panství z konfiskace majetku rodu Gerš-
torfů v roce 162�?

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED FÁZÍ VÝVOJE 
KAUZY THUN-HOHENSTEIN

19. 3. 1992
Žalobou Bertholda Thun-Hohensteina (dále jen BTH) na určení vlastnictví zámku 
s oborou v Cholticích byl zahájen proces, vedoucí k vydání části majetku obce Chol-
tice (spis č.j. 10 C88/92).

7. 10. 1994
Rozsudek Okresního soudu v Pardubicích: „Žaloba Bertholda Thun-Hohensteina se 
zamítá (Spis č.j. 10C 88/92), BTH se odvolává k odvolacímu Krajskému soudu v Hrad-
ci Králové.

1. 9. 1995
Krajský soud v Hradci Králové rozsudek Okresního soudu v Pardubicích zrušuje  
a věc vrací k dalšímu řízení. Důvod zrušovacího usnesení: neurčitost petitu žalobce.

27. 6. 1997
Rozsudek Okresního soudu v Pardubicích: „Žalobní návrh se zamítá“ (spis čj. 10C 
88/92-15�).

30. 7. 1997
Odvolání žalobce BTH ke Krajskému soudu v Hradci Králové.
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17. 3. 1998
Krajský soud v Hradci Králové rozsudek Okresního soudu v Pardubicích zamítá  
a vrací jej k dalšímu řízení (spis čj. 22 Co585/97-17�).

14. 4. 1999
Okresní soud v Pardubicích rozhodl takto:
„Řízení se přerušuje do doby pravomocného skončení řízení o projednávání dědictví 
po zůstaviteli JUDr. Leopoldu Thun-Hohensteinovi, otci žalobce“(č.j. 10C88/92).

27. 4. 1999
Odvolání obce Choltice s poukázáním nedoložení aktivní legitimace žalobce ke sporu.

11. 6. 1999
Krajský soud v Hradci Králové odvolání obce zamítá a potvrzuje rozhodnutí Okres-
ního soudu v Pardubicích ze 14. 4. 1999 (spis 18 Co �72/99-2�1).

30. 9. 2003
Ukončeno dědické řízení žalobce BTH včetně odvolacího řízení u Krajského soudu 
v Hradci Králové s definitivním rozhodnutím: 
„Pozůstalost se neprojednává, poněvadž není pozůstalého jmění“(Spis čj. D 
1444/99).

25. 6. 2004
Okresní soud v Pardubicích rozhodl usnesením takto: „Návrh žalobce na vyslovení 
nepřípustnosti vedlejšího účastníka se zamítá“ (spis čj.10 C 88/92).

30. 9. 2004
Okresní soud v Pardubicích rozhodl ve sporu o určení vlastnictví rozsudkem takto:
„Návrh na určení, že do pozůstalosti po JUDr. Leopoldu Thun-Hohensteinovi ná-
leží budovy a pozemky (zámek a zámecký park) se zamítá“ (spis čj. 10 C 88/92).

14. 10. 2004
Žalobce Berthold Thun-Hohenstein se odvolává ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

31. 3. 2005
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl rozsudkem takto:
„Rozsudek okresního soudu se potvrzuje“. Proti tomuto rozsudku není odvolání pří-
pustné(spis čj. 22CO 419/2004-5�8).

1. 7. 2005
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové k Nejvyššímu 
soudu ČR v Brně.

22. 2. 2007
Nejvyšší soud ČR v Brně rozhodl usnesením č. 28c do 2556/2005-580 o dovolání do-
volatele Bertholda Thun-Hohensteina takto:
„Dovolání se odmítá.“
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?. 5. 2007
Stěžovatel Berthold Thun-Hohenstein podává ústavní stížnost proti všem výše uve-
deným rozsudkům a proti dovolání NS. 

6. 6. 2007
Ústavní soud ČR v Brně vydává usnesení čj. III. ÚS 1256/07 ve znění:
„Ústavní stížnost se odmítá.“

Vzhledem ke skutečnosti, že právní zástupci rodiny JUDr. Leopolda Thun- Ho-
hensteina se neodvolali proti konfiskačnímu procesu a v zákonné lhůtě nevyužili žád-
ný z odvolacích prostředků, veškeré konfiskační úkony proběhly v termínu do 25. 2. 1948. 
To je termín, kdy právní úkony jsou legální, neboť byly provedeny ve shodě s teh-
dejším demokratickým právem. Tudíž jde o konfiskaci majetku právoplatnou a 
ne-zpochybnitelnou.

Soudní řízení o majetek, který obec zakoupila od československého státu v roce 1947, 
působí obci Choltice již nyní nesmírné škody, a to: 

– Škody materiální, neboť jen náklady na právní zástup pro obranu obecního 
majetku přesáhly od roku 1992 částku 600.000,– Kč. Obec Choltice navíc nemůže 
realizovat územní plán v plném rozsahu, neboť provázanost jednotlivých rozvojových 
prvků se zámeckým areálem je pro ni nesmírně důležitá. Obec nemůže provádět opra-
vy většího rozsahu na zámecké budově, dokud nebude soudní spor uzavřen. Budova 
chátrá a náklady na opravy strmě rostou, jak z důvodu rozsahu poškození, tak z dů-
vodu růstu cen stavebního materiálu a služeb s tím souvisejících.

– Škody morální jsou zřetelně zřejmé v postoji české justice k dokončení ob-
dobných sporů. V případě jiného rozhodnutí než definitivního zamítnutí žaloby Ber-
tholda Thun- Hohensteina, bude českou justicí učiněna nesmírná morální a materi-
ální křivda na choltických obyvatelích i českém národě. 
1) budou zneváženy veškeré snahy občanů, kteří obětovali své životy a trpěli v pod-
ručí fašistických okupantů, 
2) vznikne nový soudní spor mezi obcí a státem o náhradu škod způsobených pro-
dejem „neoprávněně konfiskovaného“ majetku obci, 
�) vzniknou stovky soudních sporů, které budou po celém území bývalého panství 
řešit majetkoprávní vztahy, kdy drobní přídělci řádně zaplatili československému stá-
tu za přidělené pozemky (konfiskáty),
4) Česká republika bude povinna uhradit vysoké náklady žalobci za znemožnění uží-
vání věci.

To je jen nepatrný výhled do budoucnosti, pokud bude česká justice dále postu-
povat nad rámec demokracie, posuzovat již posouzené a přezkoumávat již pře-
zkoumané, neboť celá záležitost byla definitivně právně uzavřena v termínu 25. 2. 1948.

Zbývá nyní jen věřit v pravdu a spravedlnost. Posilou nám budiž výzva preziden-
ta Edvarda Beneše, zaslaná z exilu v roce 194� českému národu:

„Zůstaňte věrni své zemi, své historii, svému národu a svým předkům!“
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Zámek Choltice s barok-
ní kaplí sv. Romedia 
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Fragebogen Bertholda (Berchtolda) Thun-Hohensteina, vyplněný jeho otcem Leopoldem 
dne 17. 7. 19�9 s cílem zajistit synovi občanství Deutsches Reich. Bylo mu uděleno dne 
�. 1. 1941.
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Druhá strana téhož dokumentu



/ 159

Fragebogen Leopolda Thun-Hohensteina stejného data



160 / 

Druhá strana téhož dokumentu
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Seznam členů nacistické strany NSDAP z 27. 1. 1941 se stanovením výše členských pří-
spěvků příslušníkům rodiny Thun-Hohenstein
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Opis listiny o udělení Čestného kříže německé matky Ireně Thun-Hohenstein, rozené 
Hirnigel, ze dne 16. 5. 194� s faksimile podpisu Adolfa Hitlera
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Korespondence Leopolda Thun-Hohensteina z 15. �. 1944, v níž pisatel uvádí svou ně-
meckou státní příslušnost.
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Přídělová listina, kterou Ministerstvo zemědělství přiděluje dne 18. 12. 1946 Cholticím 
zkonfiskovaný zámecký areál.
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První a poslední strana skandálního rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne  
12. 5. 1992, kterým se Berthold Thun-Hohenstein stal neoprávněně univerzálním dědi-
cem majetku po svém otci Leopoldovi.
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Vyjádření doc. JUDr. Jiřího Mikeše k problematice dědického nástupnictví.
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Text stanoviska pléna Ústavního soudu ČR ze dne 1. 11. 2005 k problematice žalob na 
určení vlastnictví.
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Usnesení Nejvyššího soudu v kauze Thun-Hohenstein ze dne 22. 2. 2007 



186 / 



/ 187



188 / 



/ 189



190 / 



/ 191

Usnesení Ústavního soudu v kauze Thun-Hohenstein ze dne 6. 6. 2007 
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K a pITola v.

K a u Z a  m Ö s E

Restituční kauza Möse je procesem, který podobně jako kauzy předchozí běží v 
neúnosně dlouhém časovém údobí již od roku 1992 s neukončeným výsledkem. Jde 
o řízení, probíhající paralelně v České i Slovenské republice. Soudy mají společnou 
základnu v dohledaných archivních dokumentech, ale týkají se odlišných majetků.

Pražské rozsudky u soudů prvního stupně vyzněly ve prospěch strany žalované, 
takže žadatelka neuspěla. U odnože soudního případu u bratislavských soudů první-
ho stupně však rozsudky zazněly v opačném smyslu.

Mezi soudy neexistuje spolupráce. Jako jediný koordinátor pražského i bratislav-
ského řízení působí alespoň částečně zástupce jednoho z vedlejších účastníků řízení, 
který vlastní živnostenský list na vyhledávání dat. V průběhu osmi let věnoval této 
činnosti již tisíce hodin času a pro účely informace odborné veřejnosti o záhadách 
celé kauzy vytvořil před časem internetové stránky, které vzbudily zájem mimo jiné 
i Ministerstva spravedlnosti.

Z dokladů, které se podařilo v průběhu let dohledat v archivech, je patrné pozadí 
důkazního materiálu, který se v nepřímém směru vztahuje až ke špičkám nacistické-
ho hnutí a k jeho významným představitelům K. H. Frankovi a Konrádu Henleinovi.

Tento aspekt svým významem koresponduje s obdobnými restitučními případy  
v celé České republice, při nichž rovněž vychází najevo nacistická minulost předků 
žadatelů o navrácení zabaveného majetku.

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED FÁZÍ VÝVOJE KAUZY MÖSE

rok 1991–1992
Helga Záleská, pocházející z Mariánských Lázní, žádá přímou formou podle zákona 
87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích o to, aby jí byla cestou dohody vydána 
polovina domu v Praze 1, čp. 12�0 dosavadním vlastníkem, Městskou částí Praha 1 
– Magistrátem hlavního města Prahy, dále žádá o vydání celého domu čp. 1419 a po-
loviny domu čp. 424 v Praze 7 – Holešovicích od vlastníka Městské části Praha 7 – 
Magistrátu hlavního města Prahy. Rovněž žádá o vydání celého domu v Bratislavě 
– Starém Městě v Drevené ulici č. or. 10 od vlastníka Městské části Staré Město 
Bratislava – Magistrátu města Bratislava, Slovenská republika.
Jedná se tedy o státní vlastnictví, nyní umístěné v obou republikách. Vydání 
majetku nebylo touto formou úřady ani v jednom shora uvedeném případě vyhověno. 
Majetkové podstaty uvedených domů byly po válce Ing. Antonu Mösemu konfisko-
vány v návaznosti na prezidentské dekrety 5/1945 Sb. ze dne 19. 5. 1945 a 108/1945 
Sb. ze dne 25. 10. 1945. Domy byly ve smyslu dekretu 108 následně zařazeny do 
Fondu národní obnovy.

rok 1992
Helga Záleská podává prostřednictvím advokáta žaloby na základě restitučního záko-
na 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích u Obvodního soudu pro Prahu 7, 
Obvodního soudu pro Prahu 1 a prostřednictvím pražského soudu i k Okresnímu 
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soudu Bratislava 1, dle toho, jak shora vyjmenovaný majetek k jednotlivým soudům 
přináleží z hlediska řízení.
Poznámka: V této práci bude dále podrobněji sledován pouze vývoj soudního řešení 
restitučního návrhu, předloženého Obvodnímu soudu pro Prahu 7, kde se jedná  
o domy, umístěné v obvodu Prahy 7 – Holešovice čp. 1419 a čp. 424. Nutno však 
konstatovat, že paralelně s uvedeným soudním řízením probíhá další soudní řízení 
se stejnou důkazní základnou u Okresního soudu v Bratislavě 1 ve Slovenské repub-
lice. Týká se domu v ulici Drevená č. or. 10, Bratislava – Staré Město. Obdobné 
soudní restituční řízení již probíhalo u Obvodního soudu pro Prahu 1 a týkalo se 
poloviny domu čp. 12�0 v Praze 1 – Nové Město. Bylo ukončeno v roce 1999 Nej-
vyšším soudem v Brně, kdy dovolání žalobkyně bylo zamítnuto z důvodů nesplnění 
zákonem stanovené podmínky. Dále v té věci již nedošlo k dalšímu postupu.

24. 11. 1993
Obvodní soud pro Prahu 7 zamítá restituční nárok žalobkyně a potvrzuje účinnost 
prezidentského dekretu 108/1945 Sb. Žalobkyně se odvolává k Městskému soudu  
v Praze.

16. 12. 1994
Městský soud v Praze ruší rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 a nařizuje soudu 
zjistit, kdy bylo pravomocně vydáno příslušné správní rozhodnutí ke konfiskaci.

28. 4. 1998
V následném soudním řízení byla žaloba Obvodním soudem pro Prahu 7 zamítnuta 
z důvodů absence řádného zplnomocnění zástupce žalobkyně.
V této fázi k soudnímu řízení přistupuje vedlejší účastník řízení – Sdružení nájemní-
ků domu U Smaltovny �0, zprvu zastoupený advokátem. Po jeho odstoupení zastu-
poval vedlejšího účastníka řízení do konce roku Jan Hříbek, osoba samostatně výdě-
lečně činná s živnostenským listem na vyhledávání dat.
Žalobkyně se opět odvolává k Městskému soudu v Praze.

26. 10. 1998
Městský soud v Praze ruší rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 a vrací jej k nové-
mu projednání.

26. 2. 1999
Obvodní soud pro Prahu 7 žalobu opět zamítá, naznačuje sice, že žalobkyně má na 
část majetku nárok, ale celkově žalobu zamítá z důvodů nesplnění výzvy k vydání věci.
Žalobkyně se opět odvolává k Městskému soudu v Praze.

2. 11. 1999
Městský soud v Praze potvrzuje rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7, avšak ve 
výroku potvrzuje účinnost prezidentského dekretu 108/1945 Sb. Rozsudek umožňu-
je dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.
Žalobkyně se prostřednictvím svého advokáta dovolává k Nejvyššímu soudu ČR.

28. 6. 2000
Nejvyšší soud ČR ruší rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 7 a Městského soudu 
v Praze a nařizuje nové projednání u Obvodního soudu pro Prahu 7.
V tomto období byly dohledány důležité důkazní materiály v Národním archivu  
a dalších archivech:
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Byly to především dotazníky „Fragebogen“ k ověření německé národní pří-
slušnosti, které úředně dokládají říšskoněmecké občanství pro většinu příslušníků 
rodu Möse. Na základě vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava bylo Ribbentropem 
dne 16. �. 19�9 vydáno 1� základních nařízení, kde se v článku 2, odstavec 1 praví:
Obyvatelé protektorátu, kteří jsou příslušníky německého národa, stávají se ně-
meckými státními příslušníky, a podle ustanovení zákona z 15. září 19�5 (Říšský záko- 
ník I., s. 1446) o říšských občanech i říšskými občany. Pro ně platí tudíž také usta-
novení na ochranu německé krve a německé cti. Podléhají německé pravomoci. V od-
stavci 2 se pak praví:
Ostatní obyvatelé Čech a Moravy stávají se státními příslušníky Protektorátu 
Čechy a Morava (podepsáni: Adolf Hitler, Dr. Frick, von Ribbentrop a Dr. Lam-
mers). V dotaznících, vyplněných s cílem získat německou národní příslušnost (tzv. 
Volkzugehörigkeit), a stát se tak příslušníky německého národa, uvádějí osoby své 
členství v nacistických organizacích jako NSKK, SdP, NSDAP, NSRK, DAF 
a další organizace, z nichž většina byla po válce označena za zločinné.
Dohledány byly rovněž policejní pobytové karty příslušníků rodu Möse z období vál-
ky, konfiskační doklady na majetek Ing. Antona Möseho, zabavený po válce podle 
prezidentských dekretů 5, 12 a 108/1945 Sb., dále trestní oznámení a žaloby  
k lidovému soudu na osobu Antona Möseho a rovněž bylo dohledáno mnoho 
dalších důležitých dokladů, ilustrujících situaci po 2. světové válce.
Posléze Obvodní soud pro Prahu 7 uskutečňuje další dvě stání bez konečného roz-
hodnutí. K soudnímu řízení přistupuje druhý vedlejší účastník, Sdružení nájemníků 
domu Antonínská 8, Praha 7, které je zastoupeno advokátem.

6. 9. 2002
Obvodní soud pro Prahu 7 zamítá žalobu a potvrzuje konfiskaci předmětných nemo-
vitostí podle dekretu prezidenta republiky číslo 108/1945 Sb. Žalobkyně se odvolává 
k Městskému soudu v Praze.

22. 4. 2003
Městský soud v Praze potvrzuje rozsudek 1. stupně. Za určitých podmínek připouš-
tí dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Žalobkyně se odvolává k Nejvyššímu soudu ČR.

7. 4. 2004
Nejvyšší soud ČR znovu ruší rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7 a Městského 
soudu v Praze a vrací spis k novému řízení, mimo jiné i z toho důvodu, že žalobkyně 
předložila rozsudek Okresního soudu Bratislava 1, Slovenská republika, kde soudní 
řízení ve výroku rozsudku dopadlo v opačném významu než výroky pražských soudů. 
Bratislavský soud dům v ulici Drevená 10 v Bratislavě – Starém Městě vydal žalob-
kyni. Pražské soudy a bratislavský rozsudek byly v naprostém rozporu. 

Následně u Obvodního soudu pro Prahu 7 proběhla další tři soudní stání, kdy  
u posledního z nich předsedkyně senátu rozhodla o odložení řízení na neurčito s tím, 
že čeká na odpovědi na podané dotazy, na něž Okresní soud Bratislava 1 ani po ně-
kolika urgencích neodpovídá.

U bratislavského soudního řízení došlo po vydání domu žalobkyni k následnému 
dramatickému vývoji. Žalobkyně okamžitě dům prodala, a to ještě v době, kdy 
rozsudek nenabyl právní moci, novému majiteli, původem z Albánie. Bylo 
však zjištěno, že soudy prvého stupně rozsudkem neoslovily hlavního dosavadního 
vlastníka, kterým bylo Hlavní město Slovenské republiky Bratislava. Rozsudek byl 
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zaslán pouze Městské části Bratislava – Staré Město, která se účastnila soudního ří-
zení za stranu žalovanou.

Hlavní město Bratislava posléze přebírá iniciativu a podává dovolání k Nejvyššímu 
soudu Slovenské republiky. Ten rozhodl ve prospěch Hlavního města, které následně 
muselo přes svého advokáta podat určovací žalobu. Majetek se tedy znovu vrací 
Hlavnímu městu Slovenské republiky Bratislava od žalobkyně či od nového kupce,  
a ti se mezi sebou musejí finančně vyrovnat. Výsledek určovací žaloby zatím brati-
slavským soudem vynesen nebyl. Po jeho vynesení bude pravděpodobně následovat 
od počátku nové řádné restituční řízení u Okresního soudu Bratislava 1. Do tohoto 
soudního řízení se přihlásil vedlejší účastník – Sdružení nájemníků domu Drevená 
10, Bratislava – Staré Město. Zástupcem v tomto soudním řízení byl sdružením zvo-
len Jan Hříbek.

Po vydání domu Drevená 10 soudem žalobkyni Helze Záleské podalo hlavní měs-
to Bratislava prostřednictvím advokáta předběžné opatření k soudu.

30. 6. 2006 
Krajský súd v Bratislava 1 vydává Uznesenie, v kterém se odpůrci v 1. řadě (Kukuli 
Husniriza albánského původu) zakazuje převést, pronajmout, zatížit záložním prá-
vem nebo jinými věcnými právy třetích osob, vložit jako vklad do obchodní společ-
nosti a nebo jakkoliv jinak disponovat s nehnutelností zapsaných na LV – dům Dre-
vená 10. Odpůrce však následně přesto dům převedl na firmu AGRO RÁTKA s.r.o. 
(ve vlastnictví osoby pravděpodobně albánského původu) a na dům bylo provedeno 
záložní právo na zahraniční osobu ze Slovinska. 

21. 3. 2007
Okresný súd Bratislava 1 vydává Uznesenie opět dle dalšího podání předběžného 
opatření advokátem zastupujícím hl. m. Bratislavu, v kterém se opět odpůrci v �. řadě 
zakazuje převést, pronajmout... (dále uvedeno obdobně jako u předchozího usnesení). 

Dle ústní informace, byl ještě podán určitý druh žaloby na určení vlastnictví na 
odpůrce od vlastníka města Bratislava, nebo druh žaloby ve významu, aby byla od-
vrácena reálná hrozba řetězení dalších převodů nemovitostí. „Vlastník“ v domě Dre-
vená 10 v nebytových prostorách domu otvírá bez povolení provozovny – prodejny 
včetně restaurace. 

Samotný restituční soudní spor u Okresního soudu Bratislava 1 nebyl zatím řešen. 
Naopak u Obvodního soudu pro Prahu 7 dochází k ústnímu vynesení rozsudku dne 
1�. 4. 2007 v neprospěch žalobkyně. Restituční podání je opět zamítnuto. Rozsudek 
v písemné podobě již byl vydán. Žalobkyně má opět právo odvolání, které může využít. 

ROZBOR DALŠÍHO NALEZENéHO DůKAZNÍHO MATERIÁLU 
K TéTO KAUZE

U bratislavské odnoži soudního řízení se podařilo založenému Sdružení nájemní-
ků domu Drevená 10, Bratislava-Staré Město (právnická osoba) vstoupit do soud-
ního řízení jako vedlejší účastník až na druhý pokus, kdy účast byla Okresním sou-
dem Bratislava 1 schválena. Tuto účast však později napadla žalobkyně a bylo jí vyhově-
no až odvolacím soudem (Krajský soud BA 1). Účast vedlejšího účastníka (Sdružení) 
byla pro změnu zamítnuta. Nicméně tato mnou zvolená taktika (založení sdružení  
a účast u soudního řízení) dosáhla reálného cíle právě v časovém období, kdy regis-
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trace byla umožněna. Čas byl plně využit mnou jako zástupce sdružení k tomu, aby 
byly získány z archivu ty nejpodstatnější archivní listinné důkazy k soudnímu pří-
padu, které by jinak nebylo možno získat. Přinesly konečné rozuzlení pozadí celé kauzy. 

Na základě shora uvedené registrace vedlejšího účastníka u slovenského soudu 
byly cíleně dohledány relevantní důkazní archivní listinné doklady předně z archivu 
Krajského soudu Bratislava 1, Národního archivu v Bratislavě, Státního archivu  
v Chebu, Národního archivu Praha a Archivu hl.m. Praha. 

Důležité v této fázi bylo také dohledání listin trhové (kupní) smlouvy v archivu 
soudů na dům Drevená 10 (dříve pod označením Schöndorfská 11, Drevená 8), kte-
rého se soudní restituční řízení týká, uzavřené �. 1. 19�9 v Bratislavě, tedy již v ob-
dobí zabraného pohraničí ČSR Německou říší. Tato smlouva byla provedena mezi 
Ing. Antonem Möse z Prahy a manželi Fuchsovými (manžel byl stavitel v Bratislavě), 
přičemž Fuchsovi byli židovského původu. Na provedení průzkumu těchto dokladů 
mne přivedla sama žalobkyně, která do soudního spisu založila kopii kupní smlouvy, 
provedené v německém jazyce a podepsané účastníky řízení, a také založila český ne-
datovaný překlad trhové smlouvy, vypracovaný advokátem z Chebu. Tento překlad 
měl být zřejmě vstřícným postupem pro soudy tak, aby již dále nepátraly po listinách 
ve vlastním archivu, umístěném v budově soudů, kde Okresní soud a Krajský soud 
Bratislava 1 sídlí. Z pověření jsem tedy tento průzkum archivních dokladů provedl 
osobně v archivu bratislavského soudu, kde jsou též uloženy listiny z pozemkové kni-
hy. Doklady byly vyhledány na základě odkazů čísel deníků (Čd) uvedených v po-
zemkové knize pro dům Drevená 8 (10) v Bratislavě. Na základě předložených ově-
řených listin kupní smlouvy a listinných příloh však byly zjištěny závažné skutečnos-
ti odlišné od způsobu založení listin téže smlouvy žalobkyní do soudního spisu. Před-
ně kupní smlouva v roce 19�9 byla oficiálně vyhotovena jen v jednom originálním vý-
tisku v německém jazyce, kterou obdržel jen pan Anton Möse, otec žalobkyně. V pů-
vodních doprovodných listinách smlouvy je dále založená plná moc, podepsaná sa-
motným Antonem Möse pro JUDr. Ernsta Watzkeho, kterého si vzal na pomoc při 
provedení zaknihování uzavřené trhové smlouvy na dům Drevená 8 na katastrálním 
úřadě v Bratislavě. Dalším průzkumem v archivech bylo zjištěno, a je také doklado-
váno, že Dr. E. Watzke německé národnosti příslušel před válkou do Prahy (s panem 
Antonem Möse měli původně blízké bydliště v Praze 1) a ve slovenském archivu má 
uloženu vlastnoručně podepsanou fotografii, kde je zobrazen v nacistické uniformě 
zřejmě v hodnosti důstojníka. Ve stejném archivu má uloženu registrační kartu čle-
na německé partaje pro Bratislavu. Členem byl od roku 19�5. V dohledaných do-
movských listech pro dům Drevená 8 (10) bylo zjištěno, že od roku 19�9 v tomto 
domě bydlel jistý Franz Goltz, narozený 2. 6. 1897, a jeho pobyt potvrzuje též sčí-
tací arch (hárok) ze sčítání lidu z roku 1940 pro Bratislavu. V archu je dále uvedeno, 
že příslušel do Liberce v Sudetech, dále záznam: „Kriminal komisar, attaché der 
deutschen gesandtschalft“ – Německé říše. Dodatečně bylo zjištěno v Libereckém 
archivu, že Franz Goltz byl členem Gestapa! Nepochybně tedy šlo při uzavření uve-
dené trhové smlouvy v roce 19�9 pro pana Ing. Antona Möse německé národnosti, 
a v tomto čase ještě stále jako čsl. občana, o arizační majetkový zisk. V tomto ma-
jetkovém převodu se se vší pravděpodobností vytvářely předpoklady pro to, aby uve-
dený dům v Bratislavě byl ve vlastnictví německého příslušníka z důvodů naplánova-
ného ubytování v tomto domě pracovníka německé ambasády a člena gestapa. An-
ton Möse se také krátce po úplném záboru ČSR Německou říší následně stane říš-
skoněmeckým státním příslušníkem a přiznává své členství předně v nacistické or-



/ 199

ganizaci NSKK (motorizovaný sbor-složka NSDAP), který sloužil k rozbití ČSR. 
Uvedená kupní smlouva na dům Drevená 8 v Bratislavě, uzavřená �. 1. 19�9, tedy 
ještě za existence okleštěné ČSR, je opatřena v textu také vládním nařízením č. 218 
ze dne 9. 10. 19�8, vycházejícím ze zákona č. 1�1 Sb. ze dne 1�. 5. 19�6 O obraně 
státu. Vládní nařízení v daném časovém období jistě nemělo valného účinku v před-
večer války a v té době je bezpochyby pro Antona Möse cárem papíru. Ovšem zá-
konodárci si tehdy byli vědomi toho, že toto vládní nařízení bude mít účinnost do bu-
doucnosti, jinak by jej v období po již zabraném pohraničním území ČSR nevydáva-
li. To se také panu Ing. Antonu Möse při blížícím se konci války vrací jako bumerang 
v té podobě, kdy je již v dubnu 1945 osvobozena Bratislava a kdy nové správní or-
gány města okamžitě provádějí opatření k zajištění německého majetku. Rovněž i na 
dům Drevená 8 Antona Möse v Bratislavě se vydává Výměr č.2144/VIII-III/1945 dne 
27. 4. 1945 a je vyvěšen na tabuli správního úřadu s obvyklou lhůtou na možnost od-
volání. Přičemž válečný marazmus na území státu stále pokračoval. Na odvolání pro-
ti výměru však říšskněmecký příslušník Anton Möse fakticky neměl šanci zareagovat, 
a tak toto opatření nabylo právní moci již 12. 5. 1945! Uvedený Výměr byl jak na po-
čátku tak po nabytí plné moci zaknihován do pozemkové knihy. Toto opatření však 
bylo provedeno podle jiného režimu oproti později vydaným poválečným prezident-
ským dekretům. První opatření proti majetku Antona Möse bylo fakticky provedeno 
zde v Bratislavě ještě ve válečném období, nikoliv jak v předchozí publikaci mnou 
uvedeno u jeho majetku jím původně vlastněný v Doksech, a byl zde prakticky vy-
mezen i pro další uplatněné konfiskace po válce na jeho majetek v Čechách již však 
podle vynesených prezidentských dekretů. Na dům Drevená 8 (10) byl po válce také 
uplatněn restituční nárok paní Fuchsovou, kdy před tím spolu s manželem dům vlast-
nili. Manžel a syn zahynuli za války v koncentračním táboře. Tehdejší soudy v Bra-
tislavě však z nějakých důvodů paní Fuchsové nevyhověly. Shora uvedenou činností 
v Bratislavě byl Ing. Anton Möse po ukončení války rovněž fakticky vymezen i v trest-
ně právní rovině, spadající pod zákon č. 50 Sb. ze dne 1�. března 192� na ochranu 
republiky a na něj důsledněji navazující prezidentský dekret č. 16/45 Sb. ze dne  
19. června 1945. Pan Anton Möse se svojí činností v době zvýšeného ohrožení re-
publiky nepochybně dopustil přípravy úkladů a ohrožení bezpečnosti republiky v zá-
jmu Německa a vešel v přímý styk s cizí mocí již v předvečer války. V době zvýšené-
ho ohrožení republiky zneužil tísně, způsobené již v té době rasovou persekucí. 

Pro objasnění celé podstaty soudní kauzy bylo dále nutno provést průzkum za-
chovaných archivních dokladů, které by osvětlily, jakými postupy bylo vydáváno nové 
čsl. občanství pro Hedviku (Hedwig) Möse rozenou Hassmann a jejího manžela Ing. 
Antonína (Antona) Möse v Mariánských Lázních, a jaká byla jejich skutečná ob-
čanská evidence v období války, včetně evidence jejich dcery, dnešní žalobkyně, na-
rozené v roce 1944 v Marienbadenu (Mariánské Lázně – za války území Německé 
říše a před válkou území ČSR).

Podle dochovaných archivních dokladů matka žalobkyně získlala po válce defini-
tivní čsl. občanství, ale vydané pouze správní komisí v Mariánských Lázních za ne-
uvěřitelně krátkou dobu cca tří měsíců od vydání Ústavního presidentského dekretu 
č. ��/45 Sb. pod jménem provdané osoby Hedviky Möseové s dcerou zapsanou pod 
jménem Helena, jak uvádí listina o státním občanství, založená v pozemkové knize  
v roce 1946. V dalším průzkumu bylo však zjištěno, že Hedvika Möseová má z ob-
dobí války pod svým rodným jménem Hedwig Hassmann uloženy doklady, jako je 
Fragebogen s přidělením německé státní příslušnosti, záznam členství v nacistické 
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NSDAP s uvedením čísla legitimace a policejní pobytové karty jak pro Prahu tak pro 
Mariánské Lázně. Je dokladováno, že agenda přidělování občanství po válce vůbec 
neprošla posuzováním u Ministerstva vnitra v Praze. Občanství bylo zřejmě vydáno 
v rozporu s tehdejší zákonnou normou a může být neplatné. Osoba však již zemřela. 

Byly dále zjištěny matriční zápisy manželů Möse a jejich dcery v Mariánských 
Lázních, získané mnou až na čtvrtý pokus a poskytující pozoruhodné údaje. V kni-
ze narození pro Mariánské Lázně římskokatolické církve je uvedeno, že se v Marien-
bad v č.p. 428 narodila manželská dcera otci Anton Möse a matce Hedwig (rozvede-
né Riedl) roz. Hassmann, kteří jí dali tato jména: Helga Josefine Antonia Hedwig. 
Nad těmito jmény jsou však později dopsány tyto koncovky: Helga (-ena), Josefine 
(-a) Antonia (-e) Hedwig (-vika). Otec dítěte Anton Möse má dále uvedeno: Dipl. 
Ing. in Marienbad (nad tímto uvedeno dodatečně v němčině „Hausbesitzer“ a v češ-
tině dodatečně dopsáno v závorce „majitel domů“). V knize narození německého 
Standesamtu Marienbad je uveden zápis narození dítěte: Helga Josefine Antonia Hed-
wig, kde jako otec je uveden Anton Möse a matka Hedwig Anna Maria Möse roz. 
Haßmann. Zde žádné dodatečné vpisování není. V knize manželství Standesamtu 
Marienbad v zápisu o uzavření manželství rodičů se jména rodičů shodují s knihou 
narození dítěte a jsou uvedeny další údaje včetně rasového zařazení (-německé krve). 
V obou uvedených knihách není uvedena žádná úřední poznámka u dítěte o změně 
jména z Helgy na Helenu. Údaje z matriky bylo nutné zjistit i z toho důvodu, že dne 
27. 7. 1945 byl vydán pro dceru Rodný a křestní list (Testimonium baptismale) kap-
lanem Raymundem Klofatem Děkanského úřadu Marienbad (Mariánské Lázně), 
kde ji uvádí počeštěným křestním jménem Helena Josefa Antonie Hedvika Möse-ová. 
Je rovněž v dokladu uveden jako osoba křtící v roce 1944 a pravděpodobně on pro-
vedl dodatečné úpravy matričních zápisů v knize narozených římskokatolické círk-
ve. Takto vydaný doklad v roce 1945 předně posloužil k tomu, aby matka – Hedvika 
(Hedwig) Möse-ová získala čsl. státní občanství po válce. Také v dokladu Osvědčení 
o československém státním občanství, uloženém jako listina na katastrálním úřadu 
v Chebu má Hedvika Möseová uvedenu dceru pod jménem Helena. Dcera však dnes 
používá jméno z matričního německého stavovského Standesamtu-Helga. 

Uvedený Křestní a rodný list však ještě vypovídá o jiných skutečnostech. Kaplan 
Raymund Klofat jako křtící na území Německé říše v roce 1944 musel být v té době 
příslušníkem německého národa a příslušníkem německé národnosti včetně man-
želů Möse, a to jistě i v době měsíce července 1945, kdy sice již Německá říše neexis-
tovala, ale nová úprava o československém občanství byla možná až od měsíce srpna 
na základě vynesení Ústavního dekretu presidenta republiky č. ��/1945 Sb. Z do-
kladu (křestního a rodného listu) vyplývá, že duchovní vykonávající církevní službu 
ve Velkoněmecké říši vydává tento doklad s počeštěným jménem dceři manželů – ob-
čanů původní Německé říše. Přičemž toto nové jméno dcery nemá žádnou vazbu na 
původní přidělené jméno dle matričního zápisu. Neuvěřitelné na tom je, že nově do-
sazené čsl. správní orgány v Mariánských Lázních po válce na toto Pro objasnění celé 
podstaty soudní kauzy bylo dále nutno provést průzkum případně zachovaných lis-
tinných archivních dokladů, které by osvětlily, jakými postupy bylo vydáváno nové 
státní čsl. občanství pro Heviku (Hedwig) Möse roz. Hassmannovou a jejího man-
žela Ing. Antonína (Antona) Möse v Mariánských Lázních a jaká byla jejich sku-
tečná občanská evidence v období války včetně evidence jejich dcery, dnešní žalob-
kyně, narozené v roce 1944 v Marienbadu (Mariánské Lázně). Za války území Ně-
mecké říše a před válkou území ČSR. 
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Podle dochovaných archivních dokladů matka žalobkyně získala po válce defini-
tivní čsl. státní občanství, ale pouze vydané správní komisí v Mariánských Lázních, 
za neuvěřitelně krátkou dobu cca tří měsíců od vydání ústavního prezidentského de-
kretu č. ��/45 Sb. pod jménem provdané osoby Hedviky Möseové se zapsanou dce-
rou pod jménem Helena, jak uvádí listina o státním občanství, založená v pozemko-
vé knize v roce 1946. V dalším průzkumu bylo však zjištěno, že Hedvika Möseová 
má z období války pod svým rodným jménem Hedwig Hassmann uloženy doklady 
jako je Fragebogen s přidělením německé státní příslušnosti, záznam členství v na-
cistické NSDAP s uvedením čísla legitimace, policejní pobytové karty jak pro Prahu 
tak i pro Marienbad. Je dokladováno, že agenda přidělování občanství po válce pro 
osobu vůbec neprošla posuzováním u Ministerstva vnitra v Praze. Občanství bylo 
zřejmě vydáno v rozporu s tehdejší zákonnou normou, a může být neplatné. při-
stoupí při udělování občanství Hedvice Möse (roz. Hassmannové). Rovněž otec An-
ton Möse ve všech poválečných protokolech s ním sepsaných mluví o své dceři jen 
pod jménem Helena. Tím, že kaplan Raymund Klofat po válce doklad vydává, také 
naznačuje, že byl sám zřejmě před válkou československým státním občanem ně-
mecké národnosti. Přidělení jména vyjadřuje i listina osvědčení čsl. státního ob-
čanství pro Hedviku Möseovou a její dceru Helenu. Průzkumem bylo dále zjištěno, 
i v návaznosti na dříve provedený důkaz u soudu ve věci záznamu Lerchovy válečné 
kroniky pro Marienbaden, že kaplana Raymunda Klofata jmenoval místním farářem 
pro Marienbad a Úšovice katolický nacistický armádní polní biskup z Berlína de-
kretem ze dne 27. �. 1942. Raymund Klofat byl rovněž duchovním pro vojenský la-
zaret č. V. v Marienbadenu. Byl tedy nepochybně zařazen v některé složce nacistické 
NSDAP. Rovněž připravoval v dubnu 1945 tři říšskoněmecké vojáky na smrt odsouzené 
stanným soudem německé SS stanného práva s vyhlašováním rozsudků smrti k po-
pravě za zběhnutí. Tento stanný soud sídlil společně s ubytovanými vyššími němec-
kými důstojníky v domě „Heimdal“ č. p. 428 v Mariánských Lázních. Uvedený dům 
koupila v roce 1942 matka žalobkyně Hedwiga Hassmann pravděpodobně za peníze 
Antona Möse (písemně dokladováno v soudním spise a jako vlastník domu je A. Möse 
uveden v křestním a rodném listě vydaném po válce kaplanem R. Klofatem/. V tom-
to domě matka s dcerou poslední roky války a následně po tomto období bydlely, tedy 
za války ve společenství nacistů jak výše uvedeno. O pobytu osoby matky vypovídá  
i zachovalá policejní pobytová karta pro Marienbaden. Dům za války nebyl zabrán 
vojskem pro lazaret. Sloužil jako ubytovací lázeňský penzion. Pro dokreslení situace 
– tento dům byl po válce státem bezplatně přidělenpřeveden katolické charitě Praha. 
Tato organizace jej jako jediná vydala v roce 1992 dle restitučního zákona mimosoud-
ně, bez provedení důkladného prověření celé situace oproti dalším podaným resti-
tučním návrhům, které doposud prověřují soudy, Helze Záleskéžalobkyni. Pozoru-
hodné také je, že dodatečné přidělené křestní jméno „Helena“ žalobkyni se dostalo 
u osoby do textů současných soudních vytištěných bratislavských rozsudků a bez ja-
kéhokoliv usnesení zase přešlo u posledního textu rozsudku nizších soudů na jméno 
Helga (uvedené rozsudky však následně byly zrušeny Nejvyšším soudem Bratislava). 
Žalobkyni je nepochybně znám celý válečný a poválečný vývoj její rodiny. Všechny 
restituční podání byly provedeny pod jejím křestním jménem Helga dle německého 
Standesamtu, které však v takové formě uvedeno není u přidělení občanství rodičům 
a v občanských dokladech je uvedeno jméno Helena. U domu „Heimdall“ (Hedy) č. 
p. 428 existuje indicie, že dům byl v počátku války nacistický konfiskát – majetek ne-
přátel Velkoněmecké říše („Zwangsvervaltung“ – nucená správa, jak uvádí německá 
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publikace „Marienbad Kurzeit 15. Oktober 19�9“). Hedwig Hassmann (matka ža-
lobkyně) by musela kupovat tento dům za války z uvedené pozice. V Mariánských 
Lázních bylo zabaveno v roce 19�9 až osmdesát domů českým a židovským majitelům, 
jak uvádí kniha „Juden in Marienbad“. 

K celému případu z válečného období je třeba uvést srovnání pozice matky ža-
lobkyně Hedwig Möse roz. Hassmann, členky NSDAP, a jejího bratra Josefa Hass-
manna, člena nacistických složek SDP, NSDAP, NSV, DAF, který na konci války 
uprchl do Rakouska. Josef Hassmann koupil za války dům č. p. 1��8/10 v Krakovské 
ulici na Novém Městě v Praze od „Answanderungsfonds für Böhmen und Mähren“ 
– Němci zabraného majetku. Po válce byl dům konfiskován panu J. Hassmannovi  
a Výměr na majetek dle dekretu č. 108/45 Sb. byl vydán až 8. 9. 1952. Osoba rovněž 
byla odsouzena k pokutě 110 000,– Kčs. Uvedený dům byl po válce vrácen původním 
vlastníkům židovského původu. Po roce 1992 byl dům opět vrácen v restituci po-
tomkům původních vlastníků. Podle uplatňované logiky žalobkyně Helgy Záleské by 
musel mít nárok na celý majetek její strýc Josef Hassmann. Sourozenci Hassmanno-
vi mají přeci přibližně stejnou osobní vývojovou válečnou pozici. Podle této logiky by 
museli potomci původních předválečných vlastníků dům č. p. 1��8 vydat. To by 
ovšem bylo (či je) usilování o platnost nacistických rasových zákonů!! 

Taková je ve skutečnosti podstata postupu žalobkyně Helgy Záleské, rozené Möse, 
po již provedeném vydání domu v Mariánských Lázních č. p. 428 po její matce  
H. Möse. Vydání tohoto domu však velmi napomohla organizace Katolická charita 
Praha, která věc vůbec nezkoumala. A značně napomohl vydání čsl. státního ob-
čanství matce žalobkyně říšskoněmecký kaplan vydáním poválečného rodného a křest-
ního listu pro její dceru! S tímto stavem se dnešní orgány v ČR musí vyrovnat. Bohužel 
tragédií je, že se tak činí již 15 let. U této kauzy se ve skutečnosti nepochybně jedná 
z období historického časového úseku o přímý útok na samu podstatu Ústavního de-
kretu č.20 prezidenta republiky ze dne 15. října 1940 č. 2, Úř. věst. čs., o prozatímním 
výkonu moci zákonodárné. Z dnešního soudobého hlediska jde o zpochybňování sa-
motné podstaty České a Slovenské republiky. Po celé období existence této kauzy je 
doprovodným jevem zločinné korupční prostředí a klientelismus, způsobující velké 
škody. Z druhé strany je to i příběhem občanské zákonné sebeobrany, odvíjející se od 
počátečního odrazového můstku, pocházejícího z domu Haštalská 1 v Praze 1, kde 
tento fakt a souvislosti zůstanou zakotveny jako historický dobový záznam. 

Citace z posledního vydaného Rozsudku č.j.: 14 C 230/2004 ze dne 13. dub-
na 2007 kauzy Möse: 

„....Dekret č. ��/1945 a 108/1945 Sb. v § 2 odst. 1 podmiňují vynětí osob ně-
mecké národnosti ze své působnosti na základě stejných podmínek. Tři z těchto pod-
mínek, jak ze znění dekretů (uveřejněných ve Sbírce zákonů 1945) vyplývá, musí být 
splněny současně. Osoba, která žádala o prozatímní zachování občanství musí pro-
kázat, že splňuje prvé dvě podmínky:

– zůstala věrna ČR, 
– nikdy se neprovinila proti národům českému a slovenskému a k těmto dvěma 

podmínkám přistupuje podmínka třetí, a to jedna z následujících dvou podmínek:
– buď se činně zúčastnila boje za osvobození Československé republiky, 
– nebo trpěla pod nacistickým nebo fašistickým terorem. 
Ze znění citovaného ustanovení vyplývá, že není-li splněna byť jen jedna z těchto 

tří podmínek, jedná se o osobu, která pozbyla čsl. státní občanství dle § 1 odst. 1 de-
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kretu č. ��/1945 Sb., na kterou se výjimky nevztahují. Lze uzavřít, že pokud osoba 
německé a maďarské národnosti nezůstala věrna ČR, nevztahovalo se na ni ustano-
vení § 2 odst. 1 dekretu č. ��/1945 Sb. a je nadbytečné provádět, resp. hodnotit pro-
vedené důkazy z hlediska splnění dalších dvou podmínek. 

V dekretu č. ��/1945 Sb. není nikde uvedeno, co se míní tím, že osoba zůstala věr-
na Československé republice a nikdy se neprovinila proti národům českému a slovenské-
mu. Je proto nutné v každém konkrétním případu zvážit veškeré okolnosti, které  
o chování osob, na něž se tento dekret vztahuje, vyšly najevo a posoudit je ve vzá-
jemné souvislosti. Za situace, kdy bylo prokázáno, že se konkrétní osoba stala říš-
skoněmeckým občanem na základě své vlastní žádosti, žádala o přijetí za člena na-
cistických a fašistických organizací, jejichž cílem bylo rozbití ČR a podrobení si je-
jích obyvatel, a byla členem takovýchto organizací, nelze dojít k závěru, že splnila 
prvé dvě podmínky shora uvedené. Na základě zjištěného skutkového stavu má soud 
za prokázané, že Anton Möse prvé dvě podmínky, vyžadované oběma dekrety pro 
zachování čsl. státního občanství nesplnil.

Závěr

Říšskému Němci, Ing. Antonu Mösemu, byl zkonfiskován zprvu zemědělský ma-
jetek v Doksech u Máchova jezera, kdy se jednalo za války o území říše, tj. o zabrané 
československé pohraniční území. Na bývalém území říše v čs. pohraničí se jednalo 
o reparační majetek (dohoda o reparacích číslo 150/1947 Sb.). Tato dohoda je sou-
částí tzv. Euronovely, která je platnou mezinárodní smlouvou. Konfiskace proběhla 
podle prezidentského dekretu 12/1945 Sb. Osoba nevyužila možnosti odvolání, 
a tudíž nastaly účinky tohoto dekretu. V této fázi se neměl Anton Möse mož-
nost jakoukoli formou odvolávat na československé státní občanství, protože 
takové neměl.

Další následně provedené konfiskace majetku Antona Möseho podle prezident-
ského dekretu 108/1945 Sb., i kdyby ve správním řízení byly provedeny nedůsledně, 
jsou právoplatně završeny ve smyslu dekretů.

Celá záležitost této a jí podobných soudních kauz nabývá v určitém směru kata-
strofálních rozměrů. V souvislosti s nimi lze vyslovit podezření, zda nejde o jistou 
formu zločinného spolčení. Na straně žalované, u osoby bývalého likvidátora By-
tového podniku pro Prahu 7, došlo se vší pravděpodobností ke zneužití celé situace. 
Vzniklé škody údajně dosahují již částky řádově desítek milionů korun.

V pozadí stojí nová modifikace dřívějšího sudetoněmeckého hnutí, přizpů-
sobená dnešním podmínkám. V soudním řízení je skrze majetkové nároky domněle 
oprávněných žadatelů mimo jiné činěn i pokus o hluboký průlom do vnímání po-
slání sudetoněmeckých aktivit. Cestou restitucí má být odbourána teroristická 
zločinecká podstata někdejšího sudetského nacistického hnutí a má dojít (a v 
mnoha případech se tak již stalo) k majetkovému odškodnění potomků bývalých 
nacistů na úkor jejich obětí a potomků těchto obětí.

Majetkovým odškodněním by fakticky došlo k ospravedlnění zločinného na-
cistického systému, a o to právě v naší zemi jistým silám jde. Ze strany potomků 
bývalých nacistů se jedná o velmi rafinovaný styl historické sudetské domobra-
ny (Freikorps), použité kdysi k rozbití Československa. Úspěšní žadatelé nabudou 
nedozírných zisků, a ty jim zajistí rozhodující sílu k ovlivňování budoucího dění  
o zemi.
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Dům Antonínská 8,
Praha 7

Dům U Smaltovny �0, Praha 7

Pohled ze dvora na trojici domů, které 
vlastnila rodina Möse. Vlevo dům  
U Smaltovny �0, Praha 7, vpravo dům 
Strojnická �, Praha 7, v němž bydleli  
K. Henlein a K. H. Frank 
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Dům Drevená 10, 
Bratislava
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Fragebogen Antona Möse, kterým jmenovaný požádal dne 12. 7. 19�9 o udělení občan-
ství Deutsches Reich. Bylo mu uděleno dne 4. 10. 19�9.
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Druhá strana dokumentu obsahuje údaje o členství Antona Möse v nacistických organi-
zacích SS a Nationalsozialistische Kraftfahrkorps.
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Fragebogen Elisabeth Möse, první manželky Antona Möse, ze dne 25. 7. 19�9. Občan-
ství Deutsches Reich získala dne 4. 10. 19�9.



/ 209

Druhá strana dokumentu obsahuje údaje o členství Elisabeth Möse v nacistických orga-
nizacích SS a Nationalsozialistische Frauenschaft.
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Policejní pobytová karta K. H. Franka pro jeho pobyt v domě Strojnická čp. 4��/�, Pra-
ha 7, který v roce 19�5 postavila firma Möse.
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Obdobná pobytová karta pro Konráda Henleina
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Doklad o policejním pátrání po Antonu Möse ze dne 14. 5. 1947
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Trestní oznámení na Antona Möse ze dne �0. 12. 1947
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Návrh veřejného žalobce na zahájení trestního řízení proti Antonu Möse, adresovaný 
dne 18. 4. 1948 Mimořádnému lidovému soudu v Praze
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Německý doklad, podepsaný Hedvigou Hassmann, matkou žalobkyně. Dokument 
předcházel vydání Fragebogenu, v kterém bylo říšskoněmecké státní občanství oso-
bě potvrzeno.
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Křestní a rodný list, vydaný po válce (27. 7. 1945) říšským kaplanem R. Klofatem 
pro osobu žalobkyně, ovšem s počeštěným křestním jménem Helena. Na základě to-
hoto dokladu bylo vydáno znovu čsl. státní občanství jejím rodičům.
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Listina ze sčítání lidu v roce 1940 pro dům Drevená 8 v Bratislavě vlastníka Antona 
Möse. F. Goltz se uvádí jako kriminální komisař a atašé německé ambasády Němec- 
ké říše. Dle jiného zdroje byl též členem gestapa.
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Fotografie „kamaráda“ Dr. E. Watzkeho v nacistické uniformě a jeho členská karta 
v Deutsche Partai. Anton Möse ho v roce 19�9 pověřil zaknihováním jeho čerstvě 
nabytého majetku v Bratislavě.
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 I nTER m EZZo

s p o R  o  s m Y s l  č E s K Ý C H  d Ě J I n 
n E s K o n č I l

Pane doktore, jak jste se vlastně dostal do sporu o katedrálu?
Byl jsem do něj vtažen dějinnou řemenicí proti své vůli a vstupoval jsem do něj  

s maximální vstřícností. Vycházel jsem z toho, že církev byla v řadě věcí objektivně 
majetkově poškozena, a že je třeba to napravit. Od samého počátku, kdy se tato kau-
za vynořila, neustále jsem říkal jediné: proboha, stáhněme onu žalobu od obvodního 
soudu, skončeme tu ostudu, vždyť je to jako kdyby periferní soud v Athénách roz-
hodoval o tom, čí je Akropole. Ať si sedne velká čtyřka – prezident, arcibiskup, před-
seda vlády, předseda parlamentu – a dohodnou rozumný kompromis založený na spo-
luvlastnictví. Tato vstřícnost však narazila. Postupně jsem zjišťoval, že se majetkových 
nároků zneužívá. A vede se jejich prostřednictvím starý boj o smysl českých dějin, 
který samozřejmě nikdy neskončil. Pochopil jsem, že i kdybych uváděl sto faktů, vy-
sloužím si za každý jen ránu pod pás. Pak ovšem nezbývá než replikovat do zubů. 

Na počátku jsem nečinil nic jiného, než že jsem naléhavě apeloval na církevní pre-
láty, aby pochopili, že toto je vzácná šance. Neboť neustále se mluví o napětí mezi 
státem a církví a zde přišla možnost se pod tou střechou katedrály srozumět. Nic-
méně tento hlas, s nímž jsem vyšel, rozpoutal něco, co šlo mimo racionální parame-
try. Pomluvy, urážky, u mne doma se objevil dokonce chlap s revolverem. Byl jsem 
obviněn z komunistického myšlení, a dokonce jsem z několika míst slyšel, že mě pla-
tí Židi. Přiznám se, že mi to začalo připomínat hilsneriádu. Ale především se roz-
poutalo ohromné mlžení pojmů. Jakkoli se určuje vlastnictví, pohazuje se neustále 
všelijakými podivnými slovesy: že církev vždy »spravovala«, a vždy »pečovala«... Ale 
pokud něco spravuji, tak jsem tak říkajíc ve funkci domovníka, nejsem domácí. 

Když teď pomineme paragrafy, proč by vlastně katedrála neměla patřit 
jen církvi? 

Protože je to stavba, která má od počátku duální charakter. Již Karel IV. ji tak 
koncipoval: je to svatyně a současně symbol české státnosti. O tom, že stavba byla ne-
jen chrámem, ale i sacro sanctum státnosti, svědčí korunovační klenoty – jeden z ka-
tolických publicistů, docent Petr Příhoda mimochodem napsal: tak si je odvezte na 
Karlštejn... – ale i státní archiv, dvaadvacet korunovací, hroby panovníků – mezi nimi 
je třeba i exkomunikovaný Jiřík z Poděbrad, nikdo se samozřejmě neopovážil na jeho 
hrob v katedrále sáhnout. 

Za Karla IV. byli Češi lidé jedné víry. Časem byli už dvojí víry, a dneska jsou kon-
fesijně rozlišeni až po nevěřící. Nicméně ti všichni jsou legitimními dědici tohoto díla. 
Postaveného za stamilióny od panovníků, stamilióny od občanů, stamilióny od všech 
republikových vlád. Zajímavé bylo, že se v těch posledních generacích stavby vytvá-
řelo jakési ekumenické předjímání. Největší okna, ať už Boží soud nad svatováclav–skou 
kaplí nebo Trojici boží nad kněžištěm, dělal svobodný zednář Max Švabinský. Okno 
na severní straně zednář Alfons Mucha. Vstupní vrata zednář Španiel. Není divu. 
Když byla katedrála po několik staletí v bezprizorném stavu, došlo totiž k tomu, že 
se v polovině 19. století ustavila Jednota pro dostavbu katedrály. A to byla organizace 
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občanská. Můžete se o tom přesvědčit velice snadno – když se v katedrále podíváte 
do kaple, kudy se jde na věž, spatříte vitráž s výjevem, jak se zakládá kámen  
k dostavbě. Na něj z jedné strany poklepává tehdejší arcibiskup Schwarzenberg,  
z druhé strany za Jednotu pro dostavbu jistý František Palacký – což byl evangelík! 
Na katedrálu tato Jednota sbírala po tři generace způsobem, který je v podstatě to-
tožný s tím, jak se sbíralo na Národní divadlo. Takže pokud někdo vyjde s tezí, že 
kostel patří tomu, kdo tam slouží mše, pak by Národní divadlo mělo patřit hercům! 
Jednota fungovala dál i po ustavení Československé republiky a byla podporována  
z oficiálních zdrojů. Když se podíváte nad svatováclavskou kapli, spatříte tu ohrom-
nou státní mozaiku s Masarykovým heslem »Pravda vítězí«. Na stěnách lodi si mů-
žete dodnes přečíst, že stát, a jmenovitě T. G. Masaryk, na katedrálu přispívali, a ty 
příspěvky jdou do milionů. Masaryk tam dává celou řadu osobních darů, poukazuje 
je ze svého osobního fondu. Podotýkám, že Masaryk byl samozřejmě konvertita, na-
víc po většinu svého života v konfliktu s Římem. On to zajisté nedával církvi. 

Jednota fungovala do roku 1954, kdy odpovědnost za katedrálu byla převedena 
na Kancelář prezidenta republiky. V té době byl prezidentem Antonín Zápotocký. 
Ten měl ke katedrále sentimentální vztah, protože na ní pracoval jako kamenický 
učeň. Na západním vstupním portále pracoval mladý Zápotocký, stejně jako třeba na 
lvech na Rudolfinu. Jakmile to Zápotocký dostal na starost, přikázal ustavit odbornou 
komisi a on sám se zaručil, že z rozpočtu kanceláře prezidenta republiky i z rozpočtu 
státního bude přisouvat peníze. Tak se stalo, že veškerý archeologický průzkum, kte-
rý se tam v těch letech konal a který vedl prof. Zdeněk Smetánka, stejně jako antro-
pologický průzkum prof. Emanuela Vlčka, proběhl za tyto peníze. Byla za ně poří-
zena i nová střecha ze speciální břidlice dovážené za valuty. Byl ustaven horolezecký 
oddíl, který dodnes kolem katedrály krouží a vyměňuje nemocný kámen. Zkrátka  
a dobře, v této době nateklo do katedrály třistašedesát miliónů tehdejších korun.  
Z toho důvodu je také katedrála sv. Víta v mnohem lepším stavu, než třeba katedrá-
la sv. Štěpána ve Vídni nebo Remešská ve Francii. 

Ale znovu říkám: nejde jen o miliardy. Jde o princip. Jestliže je to dosud u soudu, 
já a nejen já, budeme plně respektovat nezávislost tohoto soudu. Jenom jediný po-
žadavek máme: aby soud byl na úrovni toho problému. Aby pochopil, že tato kauza 
ohromně přesahuje paragrafová vymezení. To je přeci svrchované politikum. Věc, 
která se nedá žádným soudním verdiktem plně pokrýt. A tak se vracíme k základní-
mu požadavku: proboha živého, nepokračujme už v téhle historické ostudě. 

Jaké jsou vlastně argumenty protistrany? 
Začalo to všechno tím, že se objevila teze, která se brzy stala okřídlenou: »kardinál 

nemá od své katedrály klíč«. To se objevovalo v různých formách vyjádření, vyšla tře-
ba jedna karikatura, na níž prší, z okna kouká prezident Havel, dole stojí zmoklý kar-
dinál a říká mu: pane prezidente, půjčte mi laskavě klíč od mé katedrály. Tohle byl 
samozřejmě nesmysl pro prosťáčky. Kardinál vždy klíče od katedrály měl. 

Když se tohleto podařilo vyvrátit, i oficiálním dopisem kancléře Medka, objevila 
se další teze: že král Karel IV. »daroval katedrálu v roce 1�44 zlatou bulou kapitule«. 
Tak za prvé: v roce 1�44 Karel IV. nebyl král, ale kralevic, tudíž nemohl žádnou bulu 
vydat. Za druhé: v tom roce katedrála vůbec nestála, v listopadu byl položen základní 
kámen. Za třetí: žádná taková darovací bula neexistuje, natož pak zlatá! Čili shrnuto: 
několikanásobná účelová nepravda. Protože je vědomá, můžeme použít i termín lež. 

Karel IV., který inicioval stavbu, určil spolu s otcem Janem Lucemburským, že 
desetina výnosů všech královských stříbrných dolů bude věnována na toto dílo. Ná-
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sledně kapitulu pověřil de facto stavebním dozorem. Tím bylo stanoveno, že církev 
je správcem, uživatelem, provozovatelem, nikdy ne přímým vlastníkem. 

Ale brzy se objevila třetí teze. O tom, kterak Karel IV. dal zapsat do zemských de-
sek, že katedrála patří kapitule. Mně nezbylo nic jiného, než v polemice s církevní hi-
erarchií konstatovat, že takový zápis nikdy neexistoval a existovat nemohl. Ať se ob-
rátí na profesory, kteří se zabývají touto érou. Oni jim potvrdí, že toto je pro gotiku 
zcela absurdní formulace. Tehdy nikdo majetkově nekotvil, čí je univerzita nebo ka-
tedrála. Vše bylo samozřejmě z královy moci a královi patřilo. Jakkoli některé svaz-
ky zemských desek shořely, takže není možné se o ně opírat ani v záporném, ani  
v kladném smyslu, je vyloučeno, aby tam takový zápis byl, a každý historik to po-
tvrdí. Jestliže je král stavebníkem a financuje, pak má samozřejmě patronátní práva, 
a ty se dědí z panovníka na panovníka. Císař Josef II., o němž se snad nedá tvrdit, že 
byl komunistou, pak tato patronační práva u všech katedrál v monarchii převedl na 
stát. Takže v klasické katolické zemi, jakou je Rakousko, je korunovační katedrála sv. 
Štěpána samozřejmě státní. Tak jako je státní kdejaká katedrála ve Francii, jako je 
státní katedrála Westminsterská, jako jsou státní katedrály německé... Mimochodem, 
když tenhle argument tlumočili jednomu katolickému publicistovi, replikoval: no jo, 
v cizině je to možné, ale u nás by byli schopní tam hrát Internacionálu... Na této úrov-
ni se vedla debata. 

Ale vytáhl se ještě další argument, který jakoby měl určit vlastnictví: V pozemko-
vých knihách prý existuje zápis z roku 187�, že katedrála patří církvi. Já vám řeknu, 
jak ten zápis přesně zní, a jak k němu došlo: v tom roce Ústav slepců na Hradčanech 
požádal císaře Františka Josefa, zda by jim nevěnoval ještě kus pozemku, aby mohli 
přistavit další objekt. Díky tomu bylo objeveno, že část toho pozemku patří arcibis-
kupství. A tak arcibiskupství vzneslo nárok, aby do tehdy zakládaných pozemkových 
knih byly zapsány všechny majetky, které na Hradčanech má. Jsou toho čtyři strany. 
Když to všechno sečetli a doložili, nakonec přišli na to, že tam není zapsaná kated-
rála. A tak písař na katastrálním úřadu dostal příkaz, aby tam tu katedrálu ještě do-
psal. On tak učinil, ale jako poctivý byrokrat nad ten zápis napsal: sine presentato, 
čili bez písemného podkladu. A ten samotný zápis, který je psaný švabachem v něm-
čině, zní, že pozemek číslo 4, na kterém je východní podkova kaplí, a pozemek číslo 
5, na kterém stojí věž, patří »metropolitnímu kostelu sv. Víta«. Pozemek tedy patří ko-
stelu, nikoli arcibiskupství! Je to logické, pozemek byl samozřejmě králův, a ten ho 
dal k dispozici stavbě, čili kostelu. A jelikož kostel není právní osoba, zjednává se  
k němu ten, kdo se o něj bude starat, tedy správce. A tím je kapitula. Znovu tedy zdů-
razňuji: v těch pozemkových knihách se nemluví o vlastnictví katedrály, ale pozemků. 
A ty nepatří církvi ani kapitule, ale samotné katedrále! 

Proč si církev neuvědomuje, jak tím sápáním po majetku ztrácí kredit? 
Ale uvědomuje. A tak se kardinál Vlk po všech těch blamážích dostal ke gestu, 

které svou velkorysostí vzalo dech. Prohlásil, že církev katedrálu daruje národu, pro-
tože národ si ji postavil. Tohle kardinálovo prohlášení bylo publikováno ve všech mé-
diích. A vedlo k tomu, že se věci s radostí ujal tehdejší prezident Havel a přistoupil 
na mimosoudní řešení formou zákona. Mohu vám ukázat návrh toho zákona, který 
mě poslal. I arcibiskup Vlk ho připomínkoval a souhlasil s ním. Prezident Havel dal 
tehdy premiéru Klausovi příkaz, aby ustavil právní komisi, která do tří měsíců zfor-
muluje zákon a předloží ho parlamentu. Bylo evidentní, že napříč stranami takový 
zákon lehce projde. Jenomže se náhle z církve zvedl hlas »nechceme zákon, vždyť sta-
čí smlouva«. Ale to je řádově odlišný pojem: od smlouvy lze kdykoli jednostranně od-
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stoupit... Teď čtu z úst kardinála Vlka, že tuhle situaci, kdy celý ten plánovaný zákon 
skončil na mrtvém bodě, zavinil Klaus. To vůbec není pravda. Je to přesně naopak! 
Myslím, že Havel i Klaus si postupně ozřejmili, že ve hře je něco jiného. Té straně, 
která dnes katedrálu soudně nárokuje, nejde o to, aby nevznikla nová nespravedlnost, 
ona chce spolknout úplně všechno. Nejen katedrálu. Ale i spoustu těch přilehlých 
objektů. Což by vedlo de facto k demontáži Hradu. 

Jak mohlo dojít k tomu podivnému rozsudku městského soudu? 
Několik lidoveckých poslanců podalo v roce 1998 stížnost k Ústavnímu soudu  

a zpochybnili v něm vládní nařízení z roku 1954, které stanovilo, že areál Pražského 
hradu je vlastnictvím československého lidu. Ústavní soud se v dubnu 1999 k věci vy-
slovil a konstatoval, že ono vládní nařízení, ratifikované kdysi Národním shromáž-
děním, je i nadále platným zákonem. Areál Pražského hradu je území, které je tisíc 
let neměnné, obehnané hradbami a dodnes střežené hradní stráží. To je nejsuveré-
nější území českého státu. Na takovýchto územích, ať už ve Versailles nebo v Burgu, 
nenajdete cizí majetky. Přesto kardinál Vlk přišel po výroku Ústavního soudu s pů-
vabnou tezí: že katedrála není součástí Hradu. A církevní právník vymyslel kličku: 
prohlásil, že to všechno, co v roce 1954 proběhlo, nestačí na převod majetku. O tom, 
zda stačí nebo nestačí, rozhodoval onen městský soud. Ale kde je doklad, že to v roce 
1954 církvi patřilo?! Tam přeci k převodu majetku nedošlo a nemuselo dojít! 

Co bude dál? 
Teď přijde dovolání k Nejvyššímu a Ústavnímu soudu. Podá ho Hrad, ale i úřad 

hájící státní majetky. Ačkoli se ví, že automaticky toto dovolání následuje, ve většině 
novin jsme mohli vidět palcové titulky, že katedrála »patří definitivně církvi«. Ba do-
konce, v jednom komentáři v Lidových novinách jsme si mohli přečíst fantastickou 
větu, která by měla být historií zaznamenána: »vždyť se vlastně nic nestalo«. Proč  
o to tedy církev třináct let tak vehementně usiluje? Ano, vlastně se nic nestalo, jen 
přelítlo někam pár stovek miliónů, arcibiskup Vlk a biskup Malý chtějí okamžitě za-
psat změnu do katastru, převzít všechny smlouvy, vyměnit průvodce, ujasnit, jak to 
bude s nájmem státu za korunovační klenoty... Tohle všechno naznačuje, že nejde  
o žádný pseudoproblém. Nová nespravedlnost má dostat zelenou. 

Věříte stále, že řešením je spoluvlastnictví katedrály? 
Po všechna ta léta jsem prosazoval řešení spoluvlastnictví a kompromisu. Ale oni 

mě z toho vyvedli. Když jsem přišel na to, že církvi jde o jednostranné řešení typu 
»všechno nám«, něco mě po těch třinácti letech došlo. Podle ústavy je tento stát sa-
mozřejmě reprezentantem i všech katolických občanů. A tak si myslím, že je čas, aby 
ten dosavadní stav, to jest, že katedrála patří všem Čechům a jejich státu, byl po-
tvrzen. 

Britské listy, �. 8. 2006
Se Zdeňkem Mahlerem rozmlouval Jan Stern.
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slovo na ZÁv ĚR

n Á p R ava  K ř I v d  n E B o  n Áv R aT 
m I n u l o s T I ?

Počátkem ledna roku 1990 ve velkém sále budovy tehdejšího předsednictva čes-
koslovenské vlády se uskutečnilo shromáždění aktivistů různých církví a náboženských 
sdružení o dalším vývoji církevní politiky svolané místopředsedou vlády dr. Hro-
mádkou. V úvodu vystoupilo několik interních a externích pracovníků nového úse-
ku federální vlády pro církevní politiku a lidská práva. 

Ve svém vystoupení o některých právních úkolech v církevní politice jsem při-
pomněl neuskutečněné pokusy z roku 1968 ohledně nápravy křivd, k nimž došlo ze-
jména v padesátých letech a uskutečňování koncepce dialogu, na němž se podílely  
v šedesátých letech i některé osobnosti ze zahraničí, zejména ze SRN. Potřebu a směr 
nových vztahů otevřela později iniciativa kardinála Tomáška označená jako Deseti-
letí duchovní obnovy a koncepce ekumenismu. 

Diskuse měla ukázat hlavní proudy názorů na další vývoj v této oblasti v zainte-
resované veřejnosti. Ve skutečnosti prokázala mnohem více – obecnější tendence ve 
vztahu k minulosti a budoucnosti, zejména v majetkových otázkách. V různorodé, 
podnětné a často konfliktní diskusi vedle souhlasných příspěvků někteří účastníci  
v polemice s přednesenými referáty odmítali, že by bylo podstatné se zaměřovat na 
odčinění křivd padesátých let a požadovali v kritice minulosti vrátit se mnohem ra-
dikálněji k údajným proticírkevním opatřením 1. republiky i k josefínským reformám, 
které tehdy těžce postihly katolickou církev a jejichž důsledky stále trvají. 

Široké spektrum názorů bylo tak signifikantní pro řešení další koncepce vztahu 
státu k církvím, ale i k minulosti obecně. Otevřelo problém, zda je třeba jít cestou ná-
vratu a restaurace demokratických idejí a poměrů 1. republiky, která byla představo-
vána především ideovým odkazem T. G. Masaryka, zda se má navázat na zkušenos-
ti protinacistického odporu demokratických sil českého národa a obnovy demokracie 
po válce, jichž se účastnili i náboženští představitelé, a navázat na myšlenky, jejichž 
symbolem byl prezident Beneš, nebo zda je třeba se vrátit k idejím 2. republiky, jejíž 
reprezentanti tehdy vystoupili s ostrou kritikou demokracie, vyznačovali se integrál-
ním katolicismem a snahami po monopolu moci a ideologie, obnovou privilegií šlech-
ty a nostalgií po Svaté říši římské národa německého a otevírali cestu k systému kor-
porativistickému.

Oba tyto proudy se v polistopadovém vývoji uplatňovaly i v oblasti politické. Před-
chozí režim vystupoval proti stoupencům obou těchto směrů a potlačoval je. Ve vzta-
hu k minulosti se však výrazně lišila situace v českých zemích a na Slovensku.

Velmi slabé historické vědomí o nejnovějších dějinách zejména 20. století a jejich 
ideologizace u mladé a částečně i střední generace, vypěstovaná v minulém režimu, 
otevřela prostor pro revizi základních historických pilířů české a československé stát-
nosti, základů, o které se opírali i zakladatelé československého státu. Skupina pub-
licistů a historiků revidujících protinacistické hodnocení minulosti získávala ve sdě-
lovacích prostředcích téměř monopolní postavení. Nejasné představy o revizi mi-
nulosti ve vztahu k válce a poválečném uspořádání vyjadřovali i mnozí čelní politi-
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kové před československou veřejností i při diplomatických jednáních. K objektivnímu 
poznání nejnovějších českých dějin výrazně nepřispělo ani polistopadové období  
a jeho atmosféra.

Jedním z příkladů může být omluva, adresovaná sudetským Němcům ze strany 
čelných představitelů nové státní a politické reprezentace, která přispěla ke stupňo-
vání majetkových požadavků sudetoněmeckých sdružení a vyvolala protesty obětí na-
cistické perzekuce. Někteří čeští politikové spolu s představiteli landsmanšaftu po-
depisovali různá prohlášení adresovaná české veřejnosti ( Smíření, Cestou ke smí-
ření atd.), jejichž duch a terminologie odpovídaly době pomnichovské.1 Přispívali  
tak k destrukci demokratických hodnot české státnosti. V oblasti diplomatické došlo 
nejen ke kontaktům představitelů vlády s landsmanšaftem, ale i k různým slibům 
nebo i udělováním výhod ve věcech státního občanství a majetkových náhrad pří-
slušníkům šlechty, kteří v různé době po válce odešli z Československa často v sou-
vislosti se svým chováním, nebo jednáním svých předků v době války a po ní, kdy 
podporovali síly nepřátelské československé státnosti a demokracii a vystupovali pro-
ti českému národu. Za takové jednání byli postiženi válečnou a poválečnou českoslo-
venskou normotvorbou v souladu s tehdejší politikou spojenců protiněmecké koalice. 
Po politickém převratu v listopadu 1989, který proklamoval návrat k demokracii  
a nápravu křivd, se přihlásili, jako údajné oběti perzekuce o své majetkové nároky. 
Jejich požadavky byly často podporovány vládami států, jejichž občany se po válce 
stali a kde získali vlivné kontakty. Ze strany některých představitelů československé 
a české vlády se jim někdy dostávalo povzbuzení a slibů vstřícnosti jako odměny za 
jejich přísliby kontaktů u vlivných sil západní Evropy a dalších států. 

Jedním z takových případů je mediálně známá záležitost bývalého knížete Ulricha 
Ferdinanda Kinského, bývalého aktivního představitele Sudetoněmecké strany, funk-
cionáře velezrádné a teroristické ozbrojené organizace Freikorps, přítele nacistických 
pohlavárů, který aktivně působil proti republice již před Mnichovem a zemřel kon-
cem roku 19�8 jako německý občan, a jeho ženy Mathildy, členky NSDAP od 1. 2. 
19�9 (číslo členského průkazu 11�7720�), která podobně jako další tisíce nacistů  
v době války odcestovala do Argentiny se svým tehdy nezletilým synem F. U. Kin-
ským a své panství v Německu a Protektorátu spravovala prostřednictvím svých za-
městnanců. 

Je známo, že v Argentině, v Chile a v některých dalších jihoamerických státech  
si nacistické organizace vytvářely své základny, o které se po válce opírali prchající 
nacisté při hledání úkrytu před spravedlivým trestem za své zločiny. Argentina pat-
řila k oblastem zvláštního zájmu nacistického Německa v souvislosti s plánovaným 
vyhlazením nebo vystěhováním některých evropských národů a ras. Spojení mezi ně-

1 Historici Eva Hahnová, dlouho působící jako vědecká pracovnice Collegia Carolina  v Mnichově a Hans 
Henning Hahn, profesor na Univerzitě v Oldenburgu v knize Sudetoněmecké vzpomínání a zapomínání, 
Votobia, Olomouc, 2002 ukazují na nacistickou minulost, kořeny a trvající cíle sudetoněmeckých 
předáků zejména z organizace Witikobund. Seznamují i s úsilím spojenců landsmanšaftu prosadit takové 
cíle z řad Čechů a Slováků – dříve např. Lva Prchaly, v současné době uvádějí zejména J. Mlynárika,  
B. Doležala, R. Kučery a E. Mandlera. 
Pro tento proud v české publicistice jsou pozoruhodné články jednoho z těchto autorů před několika 
lety kritizujícího Čechy také pro jejich národní pohádky, protože v nich vítězí prostí a chudí lidé nad 
bohatými a privilegovanými. Tak daleko při „vymítání“ tradic demokracie nedospěla ani „převýchova“ 
českého národa v době druhé republiky a protektorátu. 
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meckými osadami v těchto státech a nacistickým režimem bylo odhalováno při pát-
rání po nacistických prominentech například i při dopadení A. Eichmanna a vyhle-
dávání dalších nacistických zločinců. V době války nezletilý F. U. Kinský získal po-
stupně několik občanství (argentinské, rakouské) a majetek celé této rodiny v době 
války aktivně sloužil nacismu a Německé říši v boji proti spojencům.

Po válce v souladu s rozhodnutím těchto spojenců, které bylo vyjádřeno v de-
kretech prezidenta republiky i v Pařížské reparační smlouvě z prosince 1945, byl ten-
to majetek konfiskován. Konfiskační opatření směřovalo proti veškerému německému 
majetku, ať jeho vlastníkem byla osoba zletilá nebo nezletilá, neboť rozhodnutí spo-
jenců o vymáhání odškodnění a reparace za způsobené škody Německem znak zle-
tilosti vlastníků tohoto majetku nerozlišoval. Představitelé Argentiny se domáhali pro 
tuto rodinu i pro další případy navrácení tohoto majetku. Vedle tohoto nejvýrazněj-
šího případu, kdy potomek těchto nacistů dosahoval zpočátku u českých správních 
úřadů i v řízeních před soudy úspěchy, se začaly prosazovat i případy další. Někdy  
s velkou pozorností sdělovacích prostředků se komentovaly údajné křivdy, k nimž po 
válce vůči těmto jednotlivcům docházelo, jindy se navrátily obrovské majetkové hod-
noty příslušníkům šlechty bez větší pozornosti veřejnosti.

Válečná a poválečná minulost tak vstoupila po roce 1989 do aktuálních právních 
vztahů Československa a posléze České republiky. Bylo třeba obnovit historickou pa-
měť o událostech, které byly pro novou generaci většinou neznámé, pro mnohé ze 
starší generace zapomenuté, ne z důvodu obecné vzdělanosti a „paměti národa“, ale 
proto, že se staly předmětem nových právních sporů.2 Aktuální se tak staly znovu ne-
jen dekrety prezidenta republiky, ale i protinacistická opatření protiněmecké koalice 
spojená zejména s Postupimskou dohodou. Útoky na prezidenta Beneše, na dekrety 
prezidenta republiky, zastrašování, aby se české orgány neobracely na spojence z doby 
války, neboť to může ohrozit jejich vstup do EU, začaly doprovázet útoky na tyto Spo-
jence za jejich způsob vedení války, za bombardování měst apod., jako by totální vál-
ku nevyhlásilo Německo, ale jeho protivníci. Nastala doba snahy o celkové přepiso-
vání dějin, před kterou již v roce 1945 varoval prezident Beneš. Zejména se zpo-
chybňovala platnost závěrů Postupimské konference.

2 Některými spory se zabývaly i evropské soudní instituce. Do Evropského parlamentu tuto problematiku 
předkládali zástupci německé CSU ( zejména poslanec B. Posselt), hájící zájmy sudetoněmeckého 
landsmanšaftu. Odmítají připustit důsledky toho, že zdrojem válečných zločinů byla politika Německa, 
kterou podle prohlášení vůdce sudetských Němců K. Henleina z roku 1941 všichni sudetští Němci 
aktivně podporovali, aby dosáhli rozbití Československa. Tehdy se Henlein dovolával soudu dějin, aby 
tato odpovědnost a zásluhy sudetoněmectví byly uznány. Odpovědnost dr. Beneše, československé vlády 
a veřejnosti spočívaly v podpoře demokratů a židů prchajících z Německa a Rakouska a poskytnutím jim 
azylu. Oba postoje byly tehdy a jsou i dnes nesmiřitelné. 
Evropský parlament zřídil odbornou komisi v čele s německým profesorem Froweinem, aby posoudila 
československou válečnou a poválečnou normotvorbu včetně dekretů prezidenta republiky se zřetelem 
ke vstupu ČR do EU a její soulad s evropskými principy a normami. I s přihlédnutím k této zprávě byly 
útoky na ČR v Evropském parlamentě shledány neodůvodněnými. Viz Legal opinion on the Beneš 
Decrets and accession of the Czech Republic to the European Union, European Parliament, Directorate 
– General for Research. Working Paper 10 – 2002. Snad i tato publikace může přispět k verifikaci 
závěrů evropských orgánů obecně a Evropského parlamentu zvlášť a k oživení historické paměti v zájmu 
posílení demokratických tradic v Evropě. 
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Postupimská konference, která skončila 2. 8. 1945, navázala na předchozí dohody 
spojeneckých mocností o poválečném uspořádání a spoluvytvářela základnu pová-
lečných mezinárodních přeměn, poválečného mezinárodního práva, jež našly své vy-
jádření v Chartě OSN a v dalších politických a právních dokumentech.

Ve Zprávě o Postupimské konferenci se v části o Německu mimo jiné konstatova-
lo: „ spojenecké armády dokončily okupaci Německa a německý lid počal pykat za 
strašlivé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů ote-
vřeně schvaloval a slepě poslouchal…německý militarismus a nacismus bude vyko-
řeněn…“. Podle dohody o vytvoření kontrolního mechanismu v Německu vykonáva-
li nejvyšší moc v Německu velitelé ozbrojených sil čtyř vítězných mocností. Suvere-
nita moci nad německým obyvatelstvem a německým územím přešla na Kontrolní 
radu pro Německo složenou z představitelů čtyř mocností. 

K úkolům okupační správy patřila likvidace všech nacistických organizací i or-
ganizací sdružujících představitele militaristických tradic, aby bylo znemožněno ob-
novení nebo reorganizace německého militarismu a nacismu. Proto měly být zničeny 
nacistický stát, nacistická strana a jejich přidružené a podřízené organizace a zajiš-
těno, aby nebyly pod žádnou formou obnoveny.

V části nazvané Politické zásady byl formulován úkol „přesvědčit německý lid, že 
utrpěl úplnou vojenskou porážku a že se nemůže vyhnout odpovědnosti za to, co sám 
na sebe uvalil, poněvadž jeho vlastní bezohledný způsob válčení a fanatický nacistic-
ký odpor zničily německé hospodářství a musely způsobit zmatek a utrpení“. 

Součástí opatření proti Německu a Němcům také bylo získat „kontrolu a dispo-
ziční právo nad majetkem, který vlastní Němci v zahraničí, pokud takový majetek 
ještě není pod kontrolou Spojených národů, které se účastnily války proti Německu“.

Reparační nároky západních mocností a dalších států (včetně Československa) 
měly být uhrazeny ze západních okupačních pásem a z německého zahraničního ma-
jetku. To dále zkonkretizovala Pařížská reparační smlouva. 

Rozhodnutí směřující k vyvozování odpovědnosti vůči německému lidu za zlo-
činy, jichž se dopustil, se promítly i do části XIII. Postupimské dohody, týkající se 
odsunu německého obyvatelstva. Tři účastnické vlády uznaly, „že německé obyva-
telstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude 
třeba odsunout do Německa.“ Kontrolní radě bylo uloženo, aby posoudila způsob 
provedení tohoto odsunu a spravedlivě rozdělila toto obyvatelstvo do jednotlivých 
okupačních pásem. 

Z těchto dohodnutých principů vycházela i československá vláda. Lhůty a počet 
obyvatelstva stanovené na základě této dohody jí byly koncem roku 1945 sděleny di-
plomatickými nótami. Při spořádaném odsunu jí úzkou součinnost poskytovaly ame-
rické vojenské jednotky a po odstranění některých nejasností ohledně určených po-
dílů transferovaného obyvatelstva znovu pomáhaly i sovětské orgány. Pařížská repa-
rační dohoda stanovila i podíly odškodnění, které byly určeny Československu v sou-
ladu s Postupimskou dohodou. Součástí této dohody bylo, že Československu patří  
i německý majetek nacházející se na jeho území. Vnitrostátním zákonodárstvím mělo 
Československo určit, jak se budou uskutečňovat další dohodnutá opatření obsažená 
ve spojeneckých dokumentech. Československo tak učinilo zejména v dekretech pre-
zidenta republiky, které byly vydávány ještě před Postupimskou dohodou na základě 
předchozích spojeneckých stanovisek a po konzultaci s nimi a částečně k provedení 
závěrů této konference. V prohlášeních československých politiků, zejména preziden-
ta Beneše, ministrů Masaryka a Ripky, jsou obsaženy principy nejen těchto doku-
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mentů, ale i formulace, které tlumočí stanoviska čelných politiků západních spo-
jenců. Opatření a prohlášení proti německým vlastníkům a německému majetku  
v Československu se zásadně nelišila od těch prohlášení a kroků, které učinily jiné 
státy protiněmecké a protijaponské koalice – USA, Velká Británie, Francie, Mexiko, 
Lucembursko atd.

Taková opatření v Československu dopadla i na velké pozemkové vlastnictví a dal-
ší nemovitý majetek některých šlechtických rodů, jejichž příslušníci z části již před 
válkou a zčásti v době 2. republiky aktivně přispívali k rozbití Československa tím, 
že v době zvýšeného ohrožení státu jako aktivní členové nacistické nebo sudetoně-
mecké strany či přidružených organizací a různých militaristických organizací (např. 
vojenských vysloužilců apod.) se podíleli na uskutečňování plánů Německé říše na 
rozbití Československa. 

Na rozdíl od těch, kteří jako příslušníci české šlechty v době vnějšího ohrožení 
státu vyjádřili podporu hlavě tohoto státu prezidentu Benešovi a jednotlivců, kteří se 
účastnili odboje a padli za svou vlast (např. Bořek Dohalský), se jiní aktivně účast-
nili na rozbití Československa. Při rozhodování o stanovení hranic druhé republiky 
jeden z československých delegátů při tomto jednání, generál Zahálka, podával hlá-
šení vládě, že i po skončení vymezení demarkační čáry je tato linie překračována  
a jsou obsazována další území, často z podnětu velkostatkářů a bývalé šlechty, aby 
celá jejich panství připadla Německu. Uváděl, že taková činnost byla zjištěna v pří-
padě Lichtenštejnů, Kinských, Thurn–Taxise, Rohana, Schönborna, Buquoye, Ba-
raty a dalších.� Ti, kteří při žádosti o československé občanství skládali slib věrnosti 
republice, ji tak věrolomně zrazovali.

 Významná byla účast některých příslušníků šlechtických rodů ve fašistických  
organizacích, jakými byla např. Vlajka (Dr. J. Lobkowitz, J. Thun–Hohenstein, atd.) 
a další sdružení, které vypjatým antisemitismem, přípravou a organizováním tero-
ristických akcí, a jinými antidemokratickými prostředky se snažily v tehdejší atmo-
sféře uchopit moc. Jejich pokusy neuspěly ani v protektorátu a někteří členové těch-
to organizací byli postiženi, neboť nacisté dali přednost jiným skupinám pro kolabo-
raci. Jiní příslušníci šlechtických rodů uskutečňovali obojakou politiku. Teprve v době 
války často jen k záchraně svého majetku se pokoušeli o získání německé národní  
a státní příslušnosti a privilegovaného říšského občanství. Zpravidla byli v době ně-
meckých válečných úspěchů odmítnuti a dokonce postiženi ve svých majetkových 
právech dosazením nucené správy nebo postiženi i pracovně. Takové újmy neúspěš-
ných žadatelů o získání privilegií „vyšší panské rasy“, kdy ve svých žádostech doka-
zovali své němectví a oddanost nacistickému režimu, se po válce staly argumenty  
v jejich žádostech o majetkové restituce. Soudy i správní orgány zejména počátkem 
devadesátých let jejich požadavky uznávaly, a dokonce jim přiznávaly, že byli rasově 
perzekuováni. Znalost historie nacismu by je mohla poučit, že i „noc dlouhých nožů“ 
nebyla v nacistickém totalitním hnutí ojedinělým případem, jak se vedoucí skupi- 
na vypořádala s nepohodlnou frakcí, i když nebyla méně nepřátelská demokracii.  
V příznivějším případě skončili stoupenci tohoto hnutí v koncentračním táboře stej-
ně jako demokraté. 

� Mnichov 19�8 v řeči archivních dokumentů, Komentář Zd. Šamberger, Státní ústřední archiv v Praze, 
2000, str. 57
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Z těch, kteří získali německou státní příslušnost, někteří zahynuli ve službách Ně-
mecké říše na různých frontách války a jejich potomci se dožadovali restitucí jejich 
majetku s odůvodněním, že po válce nemohl být konfiskován majetek zemřelému. 

Na základě dekretů prezidenta republiky, později v roce 1946 ratihabovaných  
a prohlášených za zákony, a na základě dalších zákonů vydávaných po válce, jimiž 
byla opatření dekretů doplňována a měněna, se uskutečňovala opatření, na nichž se 
dohodly spojenecké státy. Jejich mezinárodní legitimování se uskutečnilo již ve vzpo-
menuté dohodě o reparacích Německa sjednané v Paříži 21. prosince 1945, jíž bylo 
Československo v souladu s Postupimskou dohodou účastno. Tato dohoda byla pu-
blikována pod č. 150/1947 Sb. a je součástí mezinárodních smluv, jimiž je Česká re-
publika vázána podle čl. 10 Ústavy ČR. 

Obnova demokratického právního řádu po roce 1945, byť limitovaná revoluční si-
tuací podobně jako v jiných státech západní Evropy i nezávislá justice a parlamentní 
kontrola výkonné moci v zásadě umožňovaly postupovat spravedlivě i při řešení opat-
ření proti těm příslušníkům šlechtických rodů, kteří se aktivně nebo méně aktivně 
účastnili na uskutečňování nacistické perzekuce, a rozlišovat mezi nimi, podobně 
jako u jiných Němců a kolaborantů. Československý parlament zřídil i vyšetřovací 
komisi, aby zkoumal excesy, k nimž došlo v postupu vůči Němcům bezprostředně po 
válce nebo při uskutečňování odsunu. Někteří pachatelé těchto zločinů vůči Něm-
cům byli tehdy i soudně trestáni a publikovaná judikatura Nejvyššího soudu o tom 
podává svědectví. Nepochybně některé zločiny nebyly potrestány. V mnohem větším 
počtu unikli trestu nacističtí zločinci. Někteří proto, že byli odsunuti, jiní také díky 
tomu, že se dali do služeb výzvědných institucí vítězných států.

Ani v poválečné době ovšem nechyběly intervence ve věcech občanství a majetku, 
pokud jde o případy různých jednotlivců, a to i ze strany nejvyšších státních orgánů, 
jak o tom svědčí obsah spisů, které jsou předmětem restitučních sporů. V některých 
případech hrály svou roli i příbuzenské vztahy mezi účastníky odboje a těmi, kdo se 
vůči republice provinili a měli být postiženi. 

Právním základem postihu provinilců bylo zejména několik dekretů prezidenta 
republiky. Jednalo se o dekret č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkových jed-
nání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, 
zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů; dekret č. 12/1945 Sb., o kon-
fiskaci a urychleném osídlení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrád-
ců a nepřátel českého a slovenského národa; dekret č. 108/1945 Sb., o konfiskaci ne-
přátelského majetku a Fondech národní obnovy. Z ústavních dekretů se těchto vzta-
hů týkal zejména ústavní dekret č. 11 z roku 1944, o obnovení právního pořádku  
a ústavní dekret č. ��/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob 
národnosti německé a maďarské, který mimo jiné navazoval i na některé závěry Po-
stupimské konference. Opatření správních a soudních orgánů na základě těchto de-
kretů nebyly ve všech případech ukončeny do února 1948. V některých případech ne-
došlo k jejich skončení také proto, že žadatelé se souhlasem československých stát-
ních orgánů se vystěhovali do zahraničí, v jiných případech zemřeli apod. Neukon-
čená řízení podle dekretů prezidenta republiky se rovněž stala dalším z důvodů uplat-
ňování majetkových nároků po listopadu 1989. 

Komplikovanost těchto případů i řada dalších skutečností vedla k tomu, že ně-
kterými zásadními otázkami se zabýval i Ústavní soud ČR. I když ve svém nálezu 
ohledně platnosti dekretu č. 108/1945 Sb., publikovaném pod č. 55/1995 Sb., Ústav-
ní soud odmítl pokusy popřít legitimitu dekretální normotvorby a poválečného práv-
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ního řádu, v některých jiných případech a zejména v řadě rozhodnutí správních or-
gánů i obecných soudů se postupovalo jinak. Jedním z podstatných důvodů takových 
rozdílů byla neznalost historických skutečností, které byly důvodem vydaných norem 
v době války a po ní, i neznalost mezinárodních právních závazků a vztahů, z nichž 
tehdejší Československo vycházelo a bylo jimi vázáno, a konečně i neznalost tehdej-
šího vnitrostátního práva. Požadavky na nové dokazování skutečností zjištěných již 
před více jak padesáti či šedesáti lety, na jejichž základě bylo tehdy rozhodováno,  
otevřelo možnost zkreslování tehdejších dějů a jednání jejich aktérů, a to tím spíše, 
že mnozí bojovníci za svobodu již nejsou mezi živými. 

V rozhodnutí správních i soudních orgánů, zejména však v žurnalistice, která vy-
tváří tlak na veřejné mínění a na rozhodovací orgány, se prosazovaly názory obhaju-
jící tehdejší kolaboraci s nacismem nebo přímou účast na nacistických zločinech těch, 
kteří se jako členové německého nacistického potlačovacího aparátu účastnili boje 
proti demokracii v Československu a ve světě. Soudy a správní orgány v polistopado-
vém období v mnoha případech nesprávně hodnotily tehdejší význam národní a stát-
ní příslušnosti, která měla v německém pojetí „rasový“ kontext a pro příslušníky čes-
kého národa měla mít osudové důsledky. Vedle tohoto rasového principu musel kaž-
dý nový uchazeč o německé občanství prokázat, že si je svým chováním zasloužil. 
Prokázání takových zásluh znamenalo důkazy o podílu na germanizaci českého pro-
storu a oddanost nacistické moci, což obojí vylučovalo, že mohl zůstat věrný Čes-
koslovenské republice, jak požadovala československá normotvorba. 

Některé případy úspěšných nebo neúspěšných žádostí o získání německého stát-
ního občanství jsou obsaženy v tomto sborníku. Již v minulosti byly některé popsány 
v jiných publikacích (případ Colloredo-Mansfeld). Jaké nebezpečí pro správné a ob-
jektivní rozhodování soudních orgánů představuje značný časový odstup tehdejších 
událostí a absence znalostí dějinných souvislostí ukázalo rozhodnutí Ústavního sou-
du z roku 2005 ve věci restituce majetku Salmů. V rozhodnutí Ústavního soudu se 
vyskytuje řada chyb faktických i právních. Ústavní soud svá stanoviska mimo jiné 
opírá o tvrzení, že rozhodnutí o československém státním občanství, které uvedené-
mu Salmovi bylo vydáno po jeho smrti v březnu 1946, mohlo být schváleno Kraj-
ským národním výborem. Salm získal německou státní příslušnost podle údajů to-
hoto soudu �0. 8. 1940. Ústavní soud se tedy ve svém rozhodnutí, které rušilo před-
chozí rozhodnutí, opíral o předpisy vydané až po smrti H. Salma. Krajské národní 
výbory ovšem v té době neexistovaly a byly zřízeny až k 1. 1. 1949, tedy � roky po 
smrti H. Salma. Na základě takových argumentů, které odporovaly tehdejšímu fak-
tickému a právnímu stavu, Ústavní soud otevřel cestu k restituci obrovského majetku 
ve věci osoby, která se v době války přihlásila k „rasově čistému německému národu“, 
a na rozdíl od jiných případů jí bylo vyhověno, neboť tvrzení tohoto uchazeče bylo 
zřejmě ještě přesvědčivější pro soud než v případu Colloredo-Mansfelda, jemuž teh-
dy vyhověno nebylo. 

Rozhodnutí ve věci Salmů je pozoruhodné nejenom pro samotnou posuzovanou 
věc, ale z hlediska trendu, který se začal uplatňovat v řadě případů a ukazoval snahu 
revidovat demokratické přeměny, k nimž Československo přistoupilo po první4 a dru-
hé světové válce a jejichž legitimitu odůvodňoval již T. G. Masaryk ve své publikaci 
Nová Evropa, stanovisko slovanské.

Průběh těchto „velkých restitučních případů“ narušuje právní jistotu vlastnických 
vztahů ve společnosti a přispívá k její demoralizaci. Přisvědčuje názoru, že zrada vlast-
ního demokratického státu se vyplácí. Na zločiny proti lidskosti páchané Němci spja-
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tými s nacistickým režimem a Německou říší a jejich pomahači z řad Čechů a Slo-
váků se zapomnělo právě tak, jako na obrovské oběti těch, kteří za svou vlast a svo-
bodu nezištně položili své životy. Pocházeli ze všech národů žijících v republice a so-
ciálních vrstev a byli stoupenci rozličných politických směrů. Je to významnou sou-
částí „ přepisování dějin“, kdy odškodnění získávají ti, kdo měli být za své jednání  
v době války po jejím skončení potrestáni.

Mnohé obce a jiné ekonomicky slabé subjekty neunesou nákladné a dlouholeté 
soudní spory o významné kulturní památky a mimosoudními dohodami tak získá-
vají finanční náhrady ti, kteří by jako spolupodílníci na zločinech nacistického režimu 
v soudních sporech patrně neuspěli. Po letech je tak mařeno deklarované úsilí spo-
jenců o vině těch, kteří se podíleli na strašlivých zločinech, pod vedením lidí, které  
v době jejích úspěchů otevřeně schvalovali a slepě poslouchali. 

Soudní řízení může spravedlivě probíhat zpravidla jen tehdy, když následuje brzo 
po skutečnostech, které nastaly a pokud lze provádět důkazy, které lze ověřovat ješ-
tě relativně spolehlivou lidskou pamětí. Po padesáti či šedesáti letech lze dokonané 
skutečnosti měnit již jen zákony s ohledem na nové poměry, neboť osobní svědectví 
nebo listinné důkazy lze objektivně posuzovat jen stěží. Průběh těchto sporů trvajících 
více jak deset let to vesměs dokazuje. 

Ústavní soud se pokusil v rozhodnutí svého pléna ( Pl. ÚS- 12/05) přispět k po-
sílení právní jistoty tím, že určil vztah mezi restitučními předpisy a obecnou právní 
úpravou: „ Žalobou o určení vlastnického práva nelze obcházet smysl a účel restituč-
ního zákonodárství. Nelze se účinně domáhat podle obecných předpisů ani ochrany 
vlastnického práva, k jehož zániku došlo před 25. 2. 1948 a zvláštní restituční před-
pis nestanovil způsob zmírnění nebo nápravy této majetkové újmy.“ Tímto stanovis-
kem se alespoň zčásti čelí prodlužování soudních sporů a obcházení smyslu restituč-
ních zákonů, a to v zájmu dosažení větší spravedlnosti. Mnohá předchozí rozhodnu-
tí učiněná na základě nesprávné aplikace právních předpisů jsou však již nevratná  
a mnohé vzácné kulturní památky na základě takových rozhodnutí jsou již ztraceny. 

Ani toto rozhodnutí neodstraňuje jinou překážku, která vede často k nepředvída-
telným závěrům soudů – neznalost historicko– právních skutečností a souvislostí  
u orgánů, které rozhodují. Musí se totiž rozhodovat často nejen na základě znalosti 
„starého“ práva, ale často „cizího“ práva, převážně německého, podle kterého pří-
slušné orgány v době nesvobody postupovaly. Není proto překvapující, že rozhodnu-
tí různých soudů v obdobných věcech, často týkající se téhož žadatele, jsou zásadně 
odlišná. 

I když plénum Ústavního soudu se pokusilo sjednotit rozhodovací praxi obecných 
soudů i svých senátů poukazem na význam zvláštního zákonodárství a právní jistoty 
ve společnosti, nezdá se, že by byly zastaveny pokusy vrátit se před demokratická 
opatření po vzniku 1. republiky. Ukazuje to ostatně i rozhodnutí soudů nižších stup-

4 O pokusech revidovat i základy, na niž vzniklo Československo, svědčí také obsah publicistických 
vystoupení reagujících na zprávu, že potomci Františka Ferdinanda d´Este, následníka trůnu zabitého 
v Sarajevu, usilují o znovuzískání majetku v České republice. Tento majetek připadl Československu 
podle zák. č. �54/1921 Sb. z. a n., o převzetí statků a majetku připadlých státu podle mírových smluv. 
Národní shromáždění tímto zákonem převedlo do vnitrostátního práva  ustanovení čl. 208 Mírové smlouvy 
Saint–Germainské, která mimo jiné stanovila, že novým státům má připadnout majetek Koruny  
i soukromé statky bývalé panovnické rodiny Rakousko–Uherské. Publicisté se zaměřili na zpochybňování 
i tohoto zákona bez objektivního uvedení širších zejména mezinárodních a státoprávních souvislostí. 
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ňů ve věci Katedrály sv.Víta, kdy nebyl vzat zřetel na dominantní roli státu ve vlast-
nických vztazích katolické církve již v bývalé monarchii. 

Soud odmítl vzít na zřetel pojem lid z hlediska subjektu vlastnického práva, ač-
koliv právě po listopadu 1989 jej československý ústavodárce zdůraznil při konfiska-
ci majetku Komunistické strany a Socialistického svazu mládeže ve prospěch lidu 
Československa. Soud však katedrálu lidu odebral, a to i v rozporu s právní expertí-
zou učitelů Právnické fakulty Univerzity Karlovy i názory převážné většiny tohoto 
lidu. Nepřihlédl ani ke způsobu a z jakých prostředků byl tento symbol české stát-
nosti budován a dostavěn. I v tomto případu se ukázalo, že soudní moc nemůže ře-
šit vztahy, které přísluší moci zákonodárné. 

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne �1. 1. 2007 pod č.j. 28 Cdo ��18/2006–486 zru-
šil předchozí rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 a Městského soudu v Praze 
a vyslovil svůj právní názor závazný pro nižší soudy. Jednostranná mediální kampaň 
i ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích zkresluje podstatu celé záležitosti po 
stránce skutkové i právní, a to z hlediska historického i aktuálního. V odborném tis-
ku na některé právní souvislosti správně upozornil JUDr. Aleš Pejchal5. Analyzoval 
odbornou literaturu z doby monarchie i Československé republiky, jakož i tehdejší 
názory představitelů katolické církve. Katolická církev nebyla chápána jako samostat-
ný soukromý majetkový subjekt a její tzv. církevní majetek byl majetkem veřejným, 
který pocházel z veřejných prostředků a veřejným účelům měl vždy sloužit. Často  
s ním v dávnější době disponoval panovník jako představitel této veřejné moci. Pod-
le rakouské právní úpravy (platné až do tzv. církevních zákonů z roku 1949) s ním 
nemohly tyto církevní subjekty disponovat bez souhlasu veřejné moci, pokud nešlo 
o hodnoty nepatrné. 

Tento majetek nepatřil církvi jako celku. Jednání o něm nemohlo být a nemůže 
být ani v současné době předmětem mezinárodní smlouvy, neboť ústředí této církve 
ve Vatikánu nemá k němu žádné právo, ale ani povinnosti. Ostatně ani jinde ve svě-
tě v současné době (aktuálně např. v USA) neodpovídá za povinnost finančně na-
hradit újmu za delikty svých představitelů. 

Populistická hesla současných církevních představitelů a některých politiků po-
žadující „návrat“ majetku („co bylo ukradeno, musí být vráceno“) a stížnosti na údaj-
nou diskriminaci církve zakrývají, že se nejednalo u majetku užívaného katolickou 
církví nikdy o soukromý majetek v obvyklém slova smyslu. Teprve po listopadu 1989 
bylo zrušeno omezení pro církevní subjekty volně s majetkem disponovat a katolická 
církev dokonce získala (chybou nebo záměrně), co jí nikdy nepatřilo (část budovy Ná-
rodního divadla) a nikdy to nevrátila. Pokračují pokusy vrátit vztahy katolické círk-
ve a státu hluboko před změny, které ve světě otevřela Francouzská revoluce, a u nás 
před josefínské reformy a navíc získat nová privilegia. 

Nepravdy, šířené částí katolické hierarchie, vytvářejí atmosféru pro dary od stá-
tu, které má získat katolická církev, a mají trvaleji a více zatížit státní rozpočet. Po-
žadavky představitelů katolické církve nesměřují k restituci majetkových vztahů, ne-
boť nejde také o návrat práv veřejné moci vůči subjektům majetku této církve, jak 
tomu bylo před nástupem komunistů k moci, ale o to, aby se katolická církev stala 
silným a nezávislým majetkovým a mocenským subjektem ve vztahu k veřejné moci. 
Stát má být zavázán subjektům této církve darovat jako ničím neomezeným sou-

5 Katedrála a pravidla hry na spravedlnost, JUDr. Aleš Pejchal, Praha, Právní rozhledy, č. 10/2007
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kromým vlastníkům nemovitosti, ale i vyplácet „desátky“ z veřejných prostředků, 
tedy ze státního rozpočtu. Církevní daně ve státech, kde jsou zavedeny, se vybírají od 
členů církve, nikoliv od všech občanů, tedy ze státního rozpočtu, jak se v současné 
době navrhuje. V tomto sporu nejde o duchovní hodnoty, které také náboženství vy-
jadřuje, ale o majetek a moc, která je na tomto majetku založena. Nejde také o svo-
bodu katolické církve, neboť od středověku nikdy nebyla od státu tak svobodná jako 
je v současnosti, ale o nová její privilegia, jež si chce vynutit od státu, který podle 
svých ústavních předpisů se nesmí vázat na žádné náboženské vyznání a přesvědčením 
svých občanů je převážně ateistický. Svou praktickou politikou v posledních pat-
nácti letech k tomuto ateismu a deziluzi ostatně tato církev výrazně přispěla. Neboť 
„ne podle slov, ale podle skutků poznáte je“. 

Spor o katedrálu sv. Víta a o další součásti areálu Pražského hradu je třeba také 
proto vnímat v reálných širších souvislostech útoků na demokratickou českou stát-
nost, na suverénní, tedy nejvyšší moc státu, bez které není stát státem. 

Již na počátku první republiky Nejvyšší správní soud dovozoval, že z podstaty su-
verenity státu vyplývá, že nemohou být pro stát závazné předpisy tzv. práva církev-
ního, neboť právem je jen to, „ co stát sám svými normami za právo pro něho platné 
prohlásil nebo uznal“ (rozh. NSS z 10.1.192� č. �15). Evropské státy si svou suvere-
nitu musely prosadit právě vůči církvi a návrat zpět k jakémusi partnerství jako na 
konci středověku není možný. 

Katedrála sv.Víta a další církevní stavby na Hradčanech jsou nepochybně sou-
částí areálu Pražského hradu, symbolu české státnosti. V katedrále jsou tradičně ucho-
vávány korunovační klenoty, jež nemohou být chráněny nikým jiným než jejich vlast-
níkem, tedy státem. Tím, že stát přestal uplatňovat zbylá tradiční práva vůči katolic-
ké církvi obsažená ještě v Modu vivendi z roku 1928, nemůže zcela rezignovat na tra-
diční hodnoty české státnosti, svou suverenitu a platnou právní úpravu. V § � odst. 
1 zákona č. 114/199� Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se stanoví: „Kancelář vy-
konává právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál Praž-
ského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční ce-
lek a pečuje o ně jako o sídlo prezidenta republiky; vykonává též právo hospodaření k mo-
vitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo sou-
visejí s činností Kanceláře.“ Je tedy nepochybné, že i podle tohoto zákona náleží čes-
kému státu nejen všechny stavby a další nemovitosti v areálu Pražského hradu, ale  
i všechny movité věci, které se v těchto stavbách nacházejí. 

Nižší soudy ustanovení tohoto zákona nedbaly a přisvojily si bez znalosti státo-
právních souvislostí pravomoci, které jim nepřísluší, když o vlastnictví katedrály roz-
hodovaly. 

Český stát a lid tohoto státu, který je zdrojem veškeré moci, ztratil ovšem již mno-
hem více. Podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod vlastnictví zavazuje a nesmí 
být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obec-
nými zájmy. Katolická církev sice usiluje o získání stále dalšího majetku, ale nedoká-
zala obrovské kulturní a majetkové hodnoty, které dosud nabyla, také ochránit prá-
vě z hlediska obecných zájmů a zmizely často v zahraničí. 

V diskusích o evropských hodnotách demokracie jsou českým tradicím stát-
nosti, založeným T. G. Masarykem a E. Benešem, blízké nikoli koncepce teokratické 
zahrnující privilegia minulosti, ale demokratické a republikánské pojetí laického, se-
kulárního státu, založeného na rovnosti, svobodě a solidaritě vyjádřené již ve Fran-
couzské revoluci. Francie a další demokratické státy se k těmto hodnotám hlásí do-
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sud.6 Není důvod, aby Česká republika hledala svou inspiraci jinde a podléhala ra-
dám nacházet ji v době nesvobody po Mnichovu nebo dokonce po Bílé hoře. Jsem 
přesvědčen, že i pro naši společnost může být francouzský příklad zajišťující indivi-
duální svobodu vyznání odlukou církve od státu i v oblasti církevního majetku  
a v obraně proti náboženskému fundamentalismu, který se znovu šíří světem, správ-
nou cestou. 

VÁCLAV PAVLíČEK

6 E. Beneš posílal ze svého studijního pobytu ve Francii do několika novin a časopisů zprávy o tamním 
konfliktu při uskutečňování odluky církve a státu a popisoval českému čtenáři v tehdejší monarchii její 
průběh. Viz o tom V. Pavlíček: Edvard Beneš a demokratický právní řád, in Sborník Edvard Beneš, 
československý státník a politik, vydala Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha v roce 
2006, k vydání připravil Doc. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. Některá tehdejší expresivní hesla obviňující 
Francii z krádeže se velmi podobají současným tvrzením, která útočí na současnou ČR. 
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Příloha č. 1: Shrnutí dokumentu

Doporučení Evropského parlamentu č. A5–0089/2003 o přijetí České repub-
liky mezi členy Evropské unie ze dne 23. března 2003

Toto doporučení vydává Evropský parlament na základě článku 49 Smlouvy EU, 
a to na žádost Rady. Zpracováním této zprávy pověřil předseda EP Výbor pro za-
hraniční záležitosti, jako reportér byl určen pan Jürgen Schröder.

Výsledkem hlasování k doporučení bylo hlasování 54 pro, 2 proti a jeden se zdržel.

Mezi závěrečnými ustanoveními doporučení se mimo jiné praví, že Česká republika 
úspěšně splnila podmínky vstupu, jako jsou: stabilní demokratické prostředí, pod-
pora právního prostředí a respekt k lidským právům a ochrana menšin.

Výbor se zabýval i otázkou Benešových dekretů. V této věci přijal návrh svého před-
sedy požádat skupinu nezávislých odborníků o právní stanovisko k otázce slučitel-
nosti dekretů se Smlouvou o EU v kontextu budoucího vstupu České republiky do 
Evropské unie. (VIZ příloha č. 2) Jejich závěry byly Výboru pro zahraniční věci pře-
dány v září 2002 a potvrzovaly, že Benešovy dekrety nepředstavují překážku vstu-
pu České republiky.
Spolu s hodnocením odborníků z právní služby Komise, že dekrety z právního hle-
diska nemají v současnosti žádný právní účinek a s odsouzením spáchaných zločinů 
při odsunutí sudetských Němců z české strany, se pro Evropský parlament uzavřeno 
jedno důležité politicko–morální téma.
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Příloha č. 2: Shrnutí dokumentu

Právní posouzení Benešových dekretů a přistoupení České republiky k Ev-
ropské unii

Tento dokument byl vypracován jako odborný, nezávislý posudek na žádost Kon-
ference hlav států Evropského parlamentu v rámci ročního výzkumného programu. 
Autory jsou Prof. Dr. Dres. h.c. Jochen A. Frowein, Prof. Dr. Ulf Bernitz a Rt. Hon. 
Lord Kingsland Q.C. Rukopis byl dokončen v září/říjnu 2002.

Předkládáme závěry autorů:

1. Konfiskace na základě Benešových dekretů nevytváří podle právních předpisů EU 
problém, neboť právní předpisy EU nemají zpětnou účinnost.
2. Dekrety týkající se občanství leží mimo působnost EU.
�. Český systém restitucí, i když je v některých ohledech diskriminační, jak shledal 
Výbor pro lidská práva při OSN, nevytváří problém podle právních předpisů EU.
4. V průběhu procesu přistoupení musí být vyjasněno, že trestní rozsudky na základě 
Benešových dekretů nemohou být po přistoupení uplatňovány.
5. Zrušení zákona č. 115 z roku 1946, který vyjímá případy spravedlivé odplaty z trestní 
odpovědnosti, se v souvislosti s přistoupením nejeví jako povinné. Důvodem je, že 
jednotlivci se na tato ustanovení spoléhají po více než 50 let a jako takoví mají opráv-
něné očekávání, že nebudou za tato konání nyní trestně stíháni. Protože však shle-
dáváme tento zákon neslučitelný s lidskými právy a všemi základními právními zá-
sadami, jsme toho názoru, že by Česká republika měla tento fakt oficiálně uznat.
6. Založili jsme své posudky na přesvědčení, že od okamžiku přistoupení budou mít 
všichni občané EU na území České republiky stejná práva.
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1�) Dohoda o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu 
a o vrácení měnového zlata číslo 150/1947 Sb., uzavřená v Paříži dne 21. prosince 1945
14) Zákon číslo 229/1991 Sb. ze dne 21. května 1991 o úpravě vlastnických vztahů  
k půdě a jinému zemědělskému majetku 
15) Zákon číslo 24�/1992 Sb. ze dne 15. dubna 1992, kterým se upravují některé 
otázky, související se zákonem číslo 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku
16) Zákon číslo 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích
(Materiály ad 1–16 jsou publikovány ve Sbírce zákonů)

17) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkzugehörigkeit na jméno Hugo 
Nikolaus Fürst Salm-Reifferscheidt, nar. 14. října 189� ze dne 29. 9. 19�9 
18) Kartotéční listy tzv. „Tugemannovy kartotéky“ se jmény členů rodiny Salm-Reif-
ferscheidt
19) Kriegerkameradschaft Raitz – seznam členů organizace s datem vstupu 1. 10. 1940 
20) Vermietung der Schlossräume im Schloss Blanz – svazek korespondence mezi 
Bund deutscher Osten (Kreisführung Brünn) a Salm-Reifferscheidtsche Güter-
Direktion Raitz z období od 11. dubna do 5. května 1941 
21) Dopis Hugo Fürst Salm-Reifferscheidt Güterdirektion Raitz an der Zwittawa, 
Mähren (podpis Alois Weselka e. h.), adresovaný Emilie Štěpař, Schlossverwalterin 
in Blanz – Schloss ze dne 20. května 1941 
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22) Dopis MNV – bezpečnostní odd. Rájec nad Svitavou, čj. 80/45 ze dne 4. června 
1945 – Hlášení zajištěných a nezajištěných Němců, Maďarů, fašistů, kolaborantů, 
vlajkařů a osob se Svatováclavskou orlicí – k příkazu ONV v Boskovicích, čj. B-�2�0/45 
ze dne 1. 6. 1945 
2�) Protokol, sepsaný o „schůzi předsednictva rad ONV v Boskovicích“ ze dne 14. břez-
na 1946 
24) Evidence vydaných osvědčení podle § 2, vzor B, podle dekretu presidenta č. ��/45 
Sb. 
25) Osvědčení podle § 2 dekretu presidenta republiky čís. ��/1945 Sb. o prozatímním 
zachování státního občanství na jméno Hugo Salm-Reifferscheidt, narozený 14. 10. 
189� ze dne 20. března 1946 (ověřený opis) 
26) Dopis Sboru národní bezpečnosti – Velitelství stanice Rájec, okres Boskovice 
(věc: Cizí státní příslušníci – opatření průkazů totožnosti) ze dne 4. června 1948, ad-
resovaný ONV Boskovice 
27) Dopis Krajské správy Ministerstva vnitra Brno, čj. A/9-01�07/R-59, adresovaný 
Ministerstvu vnitra – I. zvláštnímu odboru Praha ze dne 16. 10. 1959 
28) Listina o udělení státního občanství České republiky a tím i České a Slovenské 
Federativní republiky na jméno Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzová, narozená 17. 
8. 19�1 v Rájci nad Svitavou, vydaná dle ustanovení článku II bodu � písmeno a) 
zákona č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání 
československého státního občanství, dne 5. 11. 1992 Ministerstvem vnitra ČR, čj. 
VCS/2-55/2810/91-1�40 
29) Listina o udělení státního občanství České republiky na jméno Hugo Salm-Reif-
ferscheidt, narozený 18. 6. 197� ve Vídni, vydaná dle ustanovení § 10 zákona České 
národní rady č. �9/1969 Sb. dne 10. 12. 1992 Ministerstvem vnitra ČR, čj. VSC/2-
5�/�817/92-1079 
�0) Listina o udělení státního občanství České republiky na jméno Ida Schoellerová, 
rozená Salm-Reifferscheidtová, narozená 17. 10. 1921 v Rájci nad Svitavou, vydaná 
dle ustanovení § 10 zákona České národní rady č. �9/1969 Sb. dne �0. 12. 1992 
Ministerstvem vnitra ČR, čj. VSC/2-5�/8956/92-1097 
�1) Prohlášení Českého svazu bojovníků za svobodu – okresního výboru Blansko-
Boskovice ze dne 21. září 2005 
�2) Čestná prohlášení Mgr. Hany Kladivové (16. 9. 2005), Mgr. Jany Dobrovolné 
(27. 9. 2005), Karla Klemsy (�. 10. 2005) a Aleny Fleissigové (25. 10. 2005) s pod-
pisy, úředně ověřenými na Městském úřadě Blansko
��) Petice proti cenzuře na obranu pozůstalého po oběti Osvětimi, historika Dr. 
Jiřího Jaroše, ze dne 20. prosince 2004
�4) Rozhodnutí Okresního úřadu Blansko (Okresního pozemkového úřadu) čj. RPÚ 
�112/92/KC/1704 ze dne 2�. září 1996
�5) Rozsudek Městského soudu v Praze č. 28 Ca 266/96 ze dne 1. září 1997
�6) Nález Ústavního soudu č. IV. ÚS 114/96 ze dne 25. září 1997
�7) Rozhodnutí Okresního úřadu Blansko (Okresního pozemkového úřadu) čj. RPÚ 
�112/92/KC/1962 ze dne 25. srpna 1998
�8) Rozhodnutí Okresního úřadu Blansko (Okresního pozemkového úřadu) čj. RPÚ 
�112/92/KC/1971 ze dne 26. listopadu 1998
�9) Rozsudek Krajského soudu v Brně č. 29 Ca �92/98 ze dne 28. srpna 2000
40) Rozsudek Krajského soudu v Brně č. 29 Ca 101/99 ze dne 29. �. 2001
41) Rozhodnutí Ministerstva vnitra čj. VS-95�/51/2-98 ze dne �. 7. 2001
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42) Rozhodnutí Ministerstva vnitra čj. VS-95�/51/2-1998 ze dne 17. ledna 2002 (práv-
ní moc nabylo rozhodnutím ministra vnitra o rozkladu dne 12. června 2002)
4�) Rozhodnutí Ministerstva zemědělství (Ústředního pozemkového úřadu) zn. 
19175/01-5010 ze dne 27. března 2002
44) Rozhodnutí ministra zemědělství čj. 18821/2002-1000 ze dne 26. června 2002
45) Rozhodnutí Okresního úřadu Blansko (Okresního pozemkového úřadu) čj. RPÚ 
�112/92/KC/2267 ze dne 29. října 2002
46) Rozhodnutí Okresního úřadu Blansko (Okresního pozemkového úřadu) čj. RPÚ 
401/2002/KC/2282 a čj. RPÚ 458/2002/KC/228� ze dne 14. listopadu 2002
47) Potvrzení Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno č. JMK 5002/200� OLP 
ze dne �. července 200�
48) Rozhodnutí Ministerstva zemědělství (Pozemkového úřadu Blansko) čj. RPÚ 
400/2002/KC/2296 ze dne 15. září 200�
49) Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně čj. 6 A 90/2002-82 ze dne 27. 
listopadu 200�
50) Nález Ústavního soudu č. I. ÚS 98/04 ze dne 29. června 2005, publikovaný dne 
18. srpna 2005
(Materiály ad 17-50 jsou obsaženy v soudním spise kauzy Salm-Reifferscheidt.)

51) Fowler E. W. W., Nacistické reálie, Praha 1998
52) Nečasová Eva, Causa Salm, počítačový tisk, Blansko 2000, in Archiv Muzea 
Blansko
5�) Odborná právní expertíza doc. JUDr. Karla Schelle, CSc. z 22. února 2001 (zada-
vatel Muzeum Blansko), in Archiv Muzea Blansko 
54) Jaroš-Boskovský Jiří, Nacismus v Rájci 1944, samizdat, Bílovice nad Svitavou 
2001, in Odborná studijní knihovna Muzea Blansko
55) Jaroš-Boskovský Jiří, Medaile Řádu Koruny krále Zvonimíra – veřejná lež advo-
káta Salmů ve světle historických dokumentů, samizdat, Boskovice-Bílovice nad 
Svitavou 2001, in Odborná studijní knihovna Muzea Blansko
56) Jaroš-Nickelli Jiří, Pana novináře Kladivo na antifašisty (Maleus Antifasistorum), 
samizdat, Blansko-Bílovice nad Svitavou 2004, in Odborná studijní knihovna Muzea 
Blansko
57) Jaroš-Nickelli Jiří, Legionář Jan Holík – odbojář Alois Štěrbáček – Od Bachmače 
k Osvětimi, Blansko 2005
58) Hroch Jaroslav, Byli postrachem odbojářů, in Národní osvobození č. 14/2006,  
7. července 2006, s. 2

59) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkzugehörigkeit na jméno Karl Graf 
Des Fours-Walderode, nar. 4. května 1904, ze dne 4. 7. 19�9 
60) Kopie stránek 4, 5, 6, 7, 22 a 2� z občanského průkazu č. AD 228822 na jméno 
JUDr. Karel Des Fours-Walderode, vydaného Policií ČR, Obvodní ředitelství Praha 
5 dne 24. července 1991
61) Listina o udělení státního občanství čj. VSC/2-5�/1�85/91-588 podle ustanovení 
§ 10 zákona ČNR číslo �9/1969 Sb. na jméno JUDr. Karel Des Fours-Walderode, 
vydaná Ministerstvem vnitra ČR dne 25. 8. 1992
62) Dopis Ing. Pavla Bratinky, náměstka ministra, Ministerstvo mezinárodních 
vztahů České republiky, ze dne �0. 11. 1992, adresovaný Jiřímu Křižanovi, náměst-
ku ministra vnitra ČR
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6�) Dopis Ing. Pavla Bratinky, náměstka ministra, Ministerstvo mezinárodních vzta-
hů České republiky, ze dne 22. 12. 1992, adresovaný Dr. Henychovi, civilně-správ-
ní úsek, Ministerstvo vnitra ČR, U Obecního domu �, 112 20 Praha 
64) Protest Generální prokuratury ČR, č. III Gd 4226/9�, proti udělení občanství 
JUDr. Karlovi Des Fours-Walderode ze dne 10. prosince 199�, adresovaný Minis-
terstvu vnitra ČR, odboru všeobecné správy, U Obecního domu �, 112 20 Praha 1
65) Rozhodnutí ministra vnitra Jana Rumla čj. II/�-LK-22/94-2 ze dne 18. února 
1994, kterým ministr protest Generální prokuratury ze dne 10. prosince 199� zamítá
66) Rozsudek Okresního soudu v Liberci, čj. 24 C 167/2004-188 ze dne 29. prosince 
2005
(Materiály ad 59–66 jsou obsaženy v soudním spise kauzy Des Fours-Walderode.)

67) Stehlík Petr, Skandální pozadí velkých restitučních kauz šlechty, Brno 200�
68) Polák Michael, Šlechta získala miliony, in Mladá fronta-Dnes, 14. 4. 2006, s. C/4

69) Hauptprotokoll über die Reiferprüfungen se jménem Colloredo-Mannsfeld Josef, 
narozený 4. 7. 1910 v Pule, školní rok 1920/21
70) Sčítací arch (Sčítání lidu 19�0) se jménem majitele bytu – Jeroným Colloredo-
Mannsfeld, Zbiroh, 2. prosince 19�0
71) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkzugehörigkeit na jméno Collore-
do-Mannsfeld Hieronymus, nar. �. listopadu 1870, ze dne 8. 10. 1940
72) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkzugehörigkeit na jméno Collore-
do-Mannsfeld Hieronymus, nar. 9. července 1912, ze dne 8. 10. 1940
7�) Dopis Helmuta Rabla (SS-Hauptscharführera), SS-Nr. 275.74�, München 2, 
Neuhauserstrasse Nr. 7, ze dne 15. dubna 1942, adresovaný na Vermögensamt des 
Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, Prag II., Emausgasse
74) Dopis dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda, nedatovaný, adresovaný na Geheime 
Staatspolizei, Staatspolizeistelle Prag
75) Dopis dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda ze dne 1. 8. 1945, adresovaný Minister-
stvu vnitra Praha, obsahující jeho osobní životopis
76) Dopis Ministerstva zemědělství v Praze, čj. 44.5��/46-IX/A-22, adresovaný 
Nejvyššímu správnímu soudu v Praze, ze dne 18. května 1946 (zamítnutí stížnosti 
dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda)
77) Potvrzení, že dr. Josef Colloredo-Mannsfeld byl až do své smrti dne �0. 1. 1990 
státním občanem České republiky a tím i České a Slovenské Federativní republiky, 
čj. VSC/2-51/6919/92, vydané Ministerstvem vnitra ČR – Civilně správním úsekem 
(podpis JUDr. Kateřina Guluškinová, vedoucí oddělení) dne �. 12. 1992
78) Potvrzení českého státního občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi ke dni 
jeho úmrtí, vydané odborem matrik Úřadu městské části Praha 1 (podpis Jana Tal-
manová, vedoucí odboru), ze dne 1. 12. 200�
79) Nález Ústavního soudu čj. III. ÚS 107/04 ze dne 16. prosince 2004
(Materiály ad 69–79 jsou obsaženy v soudním spise kauzy Colloredo-Mannsfeld.)

80) kol., Pokusy o restituci státního zámku Opočno po roce 1989 (studie a dokumen-
ty), 1. vydání, Pardubice 2002, 2. doplněné vydání, Pardubice 200� (neprodejný tisk) 
in Archiv NPÚ Pardubice (publikace obsahuje právní expertízu prof. JUDr. Václava 
Pavlíčka, CSc. a studii PhDr. Jaroslava Šůly, CSc. na téma kauza Colloredo-Manns-
feld)
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81) Dodatek k výroční zprávě Národního památkového ústavu – Územního odbor-
ného pracoviště v Pardubicích za rok 2004, Pardubice 2005 
82) kol., Rozumět dějinám – Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 
1848–1948, Praha 2002

8�) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit na jméno Berch-
told Graf Thun-Hohenstein, nar. 19. dubna 19�9, ze dne 17. 7. 19�9 
84) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit na jméno Leopold 
Graf Thun-Hohenstein, nar. 10. prosince 1885 ze dne 17. 7. 19�9 
85) Přídělová listina Ministerstva zemědělství čj. 455025/46-IX/A� ze dne 18. 12. 1946
86) Listina o udělení Čestného kříže německé matky (Ehrenkreuz der deutschen 
Mutter) na jméno Irene Gräfin Thun-Hohenstein ze dne 16. května 194�
87) Dopis Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei – Ortsgruppe Pardubitz  
č.K 24/41 ze dne 27. ledna 1941, adresovaný Leopoldu Thun-Hohensteinovi, se 
jmény členů NSDAP z rodiny Thun-Hohenstein a s výší jejich členských příspěvků
88) Dopis Dr. Leopolda Thun-Hohensteina zn. 259/44-Př./Bá z 15. března 1944  
s údaji o jeho německé státní příslušnosti
89) Dopis Zemského národního výboru v Praze č. III-NS-sem.-285/12 ze dne 4. říj-
na 1946, adresovaný Národní správě velkostatku Dr. Thun-Hohensteina, potvrzují-
cí právoplatnost provedené konfiskace
90) Rozsudek Okresního soudu pro Prahu 1 č. 25 C �06/91 ze dne 12. května 1992
91) Usnesení Okresního soudu v Pardubicích o přerušení řízení č. 10 C 88/92-216 ze 
dne 14. dubna 1999
92) Usnesení Okresního soudu v Pardubicích čj. D 1444/99-215 ze dne �1. března 
200�, zamítající projednání pozůstalosti Bertholda Thun-Hohensteina
9�) Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. 22 Co 419/2004 ze dne �1. břez-
na 2005
(Materiály ad 8�–9� jsou obsaženy v soudním spise kauzy Thun-Hohenstein.)

94) Štrait Jaroslav, Případ pro A. Christieovou: Kauza choltického zámku stále s otaz-
níky, in Haló noviny, 10. prosince 2001, s. IV. (8)
95) Vyjádření k problematice dědického nástupnictví podle Obecného zákoníku 
občanského z roku 1811 ve srovnání s právní úpravou dědění v Občanském zákoníku 
číslo 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů – autor doc. JUDr. Jiří Mikeš, Kated-
ra občanského práva, Právnická fakulta UK, 2. listopadu 2004, in Archiv Obecního 
úřadu Choltice

96) Fragebogen zur Fesestellung der deutschen Volkzugehörigkeit na jméno Anton 
Möse, nar. 16. dubna 1888, ze dne 12. 7. 19�9 
97) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkzugehörigkeit na jméno Elisabe-
th Möse (první manželka A. Möse), nar. 14. dubna 1900, ze dne 25. 7. 19�9 
98) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkzugehörigkeit na jméno Hedwig 
Hassmann, provd. Möse (matka žalobkyně), nar. 2. března 1907, ze dne 25. 8. 19�9 
99) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkzugehörigkeit na jméno Johanna 
Maiwald, roz. Möse (1. sestra A. Möse), nar. 9. prosince1895, ze dne 21. 7. 19�9 
100) Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkzugehörigkeit na jméno Elisa-
beth Botschen, roz. Möse (2. sestra A. Möse), nar. 28. ledna 1899, ze dne 21. 7. 19�9 
101) Dopis Comité international de la croix-rouge, délégation en Tchécoslovaquie, 



/ 241

čj. HG-rech. M, ze dne 14. května 1947, adresovaný Ředitelství národní bezpečnos-
ti, Bartolomějská 10, Praha 1, požadující zahájení pátrání po ing. Antonu Möse 
102) Trestní oznámení na Ing. Antona Möse ze dne �0. 12. 1947, adresované Stát-
nímu zastupitelství – retribučnímu oddělení, Praha-Pankrác
10�) Návrh veřejného žalobce na zahájení trestního řízení proti Antonu Möse, čj. Lst 
25008/48, doručený dne 4. 5. 1948 Mimořádnému lidovému soudu v Praze 
104) Policejní pobytová karta na jméno K. H. Frank, nar. 24. 1. 1898, pro pobyt  
v domě Strojnická čp. 4��/�, Praha 7 
105) Policejní pobytová karta na jméno Konrád Henlein, nar. 5. 5. 1898, pro tentýž 
pobyt 
106) Protokol o jednání před soudem 1. stupně, čj. 14C 2�0/2004 z 29. července 2005
(Materiály ad 96–106 jsou obsaženy v soudním spise kauzy Möse.)

107) Stanovisko pléna Ústavního soudu ve věci majetku, zabaveného státem před ro-
kem 1945 ze dne 1. listopadu 2005
(Publikováno na internetu)
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