
Benešovy dekrety 

je neoficiální souhrnné označení cca 100 dekretů vydaných v r. 1945, v době před znovuusta-

vením Národního shromáždění, presidentem Edvardem Benešem a ratihabovaných ústavním 

zákonem č. 57/1946 Sb.  

          Dekrety v osvobozeném Československu (prvním dekretem byl 

ústavní dekret č. 1/1945 Sb. o nové organizaci vlády. z 2.4.1945, po-

sledním dekret č. 143/1945 Sb..) především uskutečňovaly cíle Košic-

kého vládního programu z 5.4.1945 a dále komplexně upravovaly 

všechny oblasti poválečného života. Vedle hospodářských opatření s 

tím spojených to bylo vydání nových trestněprávních norem a odčině-

ní křivd způsobených některými skupinami občanů. Značná část de-

kretů byla věnována oblasti školství a kultury a mnohé instituce vděčí 

za svůj vznik právě dekretům presidenta republiky. Řada dekretů se 

týkala Němců, Maďarů a zrádců a uskutečnila znárodnění. Ve vztahu 

k Němcům se vycházelo z kapitoly VIII. a kapitoly IX. Košického 

vládního programu. Cíle tohoto programového prohlášení uskutečňovala řada dekretů presi-

denta republiky, vydaných od té doby. Jedním z nejvýznamnějších byl ústavní dekret č. 

33/1945 Sb. o úpravě československého: státního občanství vycházející ze stanoviska, že toto 

občanství přetrvalo celou dobu války, tak jak existovalo před Mnichovem. Veškeré akty v této 

otázce s jinými státy, tedy i s Německem jsou tudíž neplatné. Teprve tímto dekretem byli ob-

čané německé a maďarské národnosti propuštěni ze státního svazku. Vztah k občanství vy-

cházel z plnění občanských povinností a pozbýval se opcí pro cizí stát, vstupem do služeb 

cizího. Z těchto kriterií vycházely dekrety týkající se majetkových vztahů, tedy dekrety č. 5, č. 

12, č. 108/1945 Sb. Směrodatná pro tyto dekrety byla úprava v ústavním dekretu o státním 

občanství č.33/1945 Sb. 

Poněkud se zapomíná na to, že ze stejného principu vycházely také znárodňovací dekrety č. 

100 a 103/1945 Sb. jimiž došlo ke znárodnění podniků s 75% podílem na výrobě a s 61% 

všech zaměstnanců v průmyslu. 

          Dekretální období českého zákonodárství bylo časově omezené na dobu války a pová-

lečného vzniku Prozatímního národního shromáždění. Všechny dekrety presidenta republi-

ky byly dodatečně schváleny (ratihabovány) Prozatímním národním shromážděním a 

staly se zákony resp. ústavními zákony (ústavní zákon č. 57/1946 Sb.) 

Problematiku jednotlivých dekretů najdete v jejich seznamu na internetu (zde). Vybrali jsme 

znění šesti z nich:  

 

Dekret č. 5/1945 Sb.  
o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě 

majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů. 

(vydaný 19. května 1945)  

Povaha dekretu je rehabilitační a restituční. Dekret stanovil:  

                                                                           § 1 

Jakékoliv majetkové převody a jakákoliv majetkově-právní jednání, ať se týkají majet-

ku movitého či nemovitého, veřejného či soukromého, jsou neplatná, pokud byla uza-

vřena po 29. září 1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické perse-

kuce.  

 

http://iuridictum.pecina.cz/w/Ratihabice
http://iuridictum.pecina.cz/w/Bene%C5%A1ovy_dekrety
http://iuridictum.pecina.cz/w/Dekret


 

Dekret č. 12/1945 Sb.  
o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a 

nepřátel českého a slovenského národa. (vydaný 21. června 1945).  

Paragraf 1 tohoto dekretu zní:  

                                                                          § 1 

(1) S okamžitou platností a bez náhrady se konfiskuje pro účely pozemkové reformy 

zemědělský majetek, jenž je ve vlastnictví:  

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

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

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

    c) akciových a jiných společností a korporací, jejichž správa úmyslně a záměrně slou-

žila německému vedení války nebo fašistickým a nacistickým účelům.  

Vyňaty byly jen ty fysické osoby, které se "aktivně zúčastnily boje za zachování celistvosti a 

osvobození Československé republiky".  

Kritérium národnosti bylo upraveno v § 2:  

                                                                            § 2 

(1) Za osoby národnosti německé nebo maďarské jest považovati osoby, které při 

kterémkoliv sčítání lidu od roku 1929 se přihlásily k německé nebo maďarské 

národnosti nebo se staly členy národních skupin nebo útvarů nebo politických 

stran, sdružujících osoby německé nebo maďarské národnosti.  

 

Dekret č. 27/1945 Sb.  
o jednotném řízení vnitřního osídlení. (vydaný 17. července 1945)  

Byly jim ustaveny osidlovací úřady v Praze a Bratislavě. Pozoruhodný na tomto – dosud plat-

ném – dekretu je pouze jeho § 1, který zní:  

                                                                         § 1 

Vnitřním osídlením se rozumí soubor všech opatření, kterými se podle zvláštních před-

pisů o tom vydaných má dosáhnouti navrácení všech oblastí Československé republiky 

původnímu slovanskému živlu.  

 

 

Dekret č. 108/1945 Sb.  
o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. (vydaný 25. října 1945)  

Tímto dekretem byl bez náhrady konfiskován veškerý majetek ve vlastnictví Němců, Maďarů, 

zrádců a kolaborantů. Ustanovení § 1 tohoto dekretu zní:  

                                                                         § 1 

(1) Konfiskuje se bez náhrady - pokud se tak již nestalo - pro Československou republi-

ku majetek nemovitý i movitý, zejména i majetková práva (jako pohledávky, cenné pa-

píry, vklady, práva nehmotná), který ke dni faktického skončení německé a maďarské 

okupace byl nebo ještě jest ve vlastnictví:  

http://iuridictum.pecina.cz/w/Dekret


1. Německé říše, Království maďarského, osob veřejného práva podle německého nebo 

maďarského práva, německé strany nacistické, politických stran maďarských a jiných 

útvarů, organisací, podniků, zařízení, osobních sdružení, fondů a účelových jmění těchto 

režimů nebo s nimi souvisících, jakož i jiných německých nebo maďarských osob práv-

nických, nebo  

2. osob fysických národnosti německé nebo maďarské, s výjimkou osob, které prokáží, 

že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému 

a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacis-

tickým nebo fašistickým terorem, nebo  

3. osob fysických, které vyvíjely činnost proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celist-

vosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé 

republiky, které k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly, záměrně 

podporovaly jakýmkoli způsobem německé nebo maďarské okupanty, nebo které v do-

bě zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 

1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimo-

řádných lidových soudech) nadržovaly germanisaci nebo maďarisaci na území Česko-

slovenské republiky nebo se chovaly nepřátelsky k Československé republice nebo k 

českému nebo slovenskému národu, jakož i fysických nebo právnických osob, které str-

pěly takovou činnost u osob spravujících jejich majetek nebo podnik.  

(2) Konfiskaci podléhá rovněž veškerý majetek, který náležel v době po 29. září 1938 

subjektům uvedeným v odstavci 1 a byl v době rozhodné podle odstavce 1, věta první, po 

případě je ještě, ve vlastnictví osob, v jejichž rukou by konfiskaci nepodléhal, leč by 

podrobení takového majetku konfiskaci neodpovídalo zásadám slušnosti.  

(3) O tom, jsou-li splněny podmínky pro konfiskaci podle tohoto dekretu, rozhoduje pří-

slušný okresní národní výbor. Rozhodnutí lze doručiti veřejnou vyhláškou, i když nejsou 

splněny předpoklady § 33 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve 

věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení). Z rozhodnutí 

okresního národního výboru lze se odvolati k zemskému národnímu výboru (na Sloven-

sku k příslušnému orgánu Slovenské národní rady). Ministr vnitra může způsob rozho-

dování podle tohoto odstavce blíže upraviti směrnicemi.  

Vyňat měl být nezbytně potřebný osobní majetek (oděv, peřiny, prádlo apod.). Dekret fakticky 

postihoval pouze movitý majetek, nemovitosti byly konfiskovány již dekretem č. 12/1945 Sb. 

 

  

Ústavní dekret č. 137/1945 Sb.  

o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční. (vydaný 27. 

října 1945)  

Tento ústavní dekret prohlásil za zákonné omezení osobní svobody státně nespolehlivých 

osob:  

                                                                        § 1 

Zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, úřady nebo orgány repub-

liky i mimo případy zákonem dovolené nebo prodloužení jich zatímního zajištění (vaz-

by) přes dobu přípustnou podle zákona se prohlašuje za zákonné. Osoby tyto nemají z 

http://iuridictum.pecina.cz/index.php?title=Omezov%C3%A1n%C3%AD_osobn%C3%AD_svobody&action=edit&redlink=1
http://iuridictum.pecina.cz/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_nespolehliv%C3%A1_osoba&action=edit&redlink=1
http://iuridictum.pecina.cz/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_nespolehliv%C3%A1_osoba&action=edit&redlink=1


důvodu tohoto svého zajištění nebo prodloužení zatímního zajištění přes dobu přípust-

nou podle zákona nárok na náhradu škody.  

 

Dekret č. 138/1945 Sb.  
o trestání některých provinění proti národní cti. (vydaný 27. října 1945)  

Je zvaný též malý retribuční dekret nebo malý dekret, je jedním z tzv. retribučních dekretů, 

které byly vydány v roce 1945 za účelem přísnějšího potrestání zločinů okupantů, kolaborantů 

a domácích zrádců a zároveň umožnily retroaktivně postihnout i další činy, které podle dosa-

vadního československého práva trestné nebyly.  

Účelem malého dekretu bylo umožnit stíhání a potrestání i méně závažných činů, než jakými 

se zabývaly mimořádné lidové soudy. Na rozdíl od jiných, známějších retribučních dekretů, 

malý dekret spadal do oblasti správního práva a jeho ustanovení prováděly národní výbory 

na úrovni okresů.  

Dekret stanovil:  

                                                                        § 1 

(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 

19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů 

a o mimořádných lidových soudech) nepřístojným chováním, urážejícím národní cítění 

českého nebo slovenského lidu, vzbudil veřejné pohoršení, bude potrestán – nejde-li o 

čin soudně trestný – okresním národním výborem vězením do jednoho roku nebo poku-

tou do 1 000 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo dvěma nebo všemi těmito tresty.  

 

 

 


