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E gon Schwelb:
STÁTNI OBČANSTVT RODINNýCH PŘíSLUŠNíKŮ PODLE
ČESKO-SLOVENSKO-NĚMECKÉ SMLOUVY Č. 300/1938 Sb.

Podle právního řádu Cesko-Slovenské republiky, jak platil až do dne
účinnosti smlouvy č . 300/1938 (26. listopadu 1938) jest státní občanství
členů rodiny, t . j. manžela, manželky, dětí (až do dosažení zletilosti, pokud
s e týče 18. roku věku), vždy jednotné. Narozenín1 nabývá státního občan
s tví manželské dítě státního občana a nemanželské dítě státní občanky .

Manželka nabývá sňatkem státního občanství manžela. Ženy a děti sledu jí
manžela a otce ve státním občanstvÍ. Manželka a děti nejsou samostatnými
s ubjekty nabývání a pozbývání státního občanstvÍ. Sml o u v a sNě m e ck em znamená průlom do této soustavy jednotnosti rodiny.
Při tom jest však úprava státního občanství rodinných příslušníků
r ozdílná podle toho, jde-li o automatické nabývání německé státní přísluš
n osti dle § 1, o ztrátu československého státního občanství přesunem obyvatelstva (§ 2) aneb o nabývání československé aneb německé státní pří
slušnosti opcí (§§ 3 a 4) .
1. Automatické

nabývání

německé

státní

příslušnosti:

a) podle bydliště:
U osob, které v rozhodný den měly své bydliště uvnitř b Ý val é ho
československého státního území, jest základním předpokladem automatického ,nabývání německé a automatické ztráty československé státní pří
s lušnosti, že měly dne 10. října 1938 své bydliště v některé obci připojené
k Německé říši. Osoba, která v uvedený den měla své bydliště
s i c e u v nit ř s tar Ý c h hra nic, a v š a k mim o úze m í, o d s t o u p en é Něm e c k u, n e m o h I a i p s o fa c t o z í s k a t i něm e c k o u s t ~ tII í pří s I u š n o s t a t o a nit e h d y, je-li dít ě tem, v n u k e man e b
manželkou osoby, která se automaticky stává státním
př í s I u š ní k e mně m e ck ým. Podle znění smlouvy zůstává tedy i dítě
nezletilé, resp. mladší 18 let státním občanem československým, nemělo-li
v rozhodný den bydliště na území odstoupeném Německu a to i tehdy,
získá-li otec, který měl bydliště na odstoupeném území, automaticky státní
příslušnost německou. Ve svých vysvětlivkách k smlouvě (Pr. ArcHiv,
r. XX, 1938, str. 1450 ; ve zvláštním otisku str. 10) projevil jsem názor, že
t yto důsledky sotva odpovídají úmyslu smluvních stran, že je však přes . to
p ochybné, zda je lze vyloučiti obdobným použitím všeobecných pravIiích
zásad, ovládajících právní řád obou států.
.
Ve r n e r ve spise »StátnÍ občanství a opce v důsledku připojení
s udetského území k Německu«, str. 23, rovněž zdůrazňuje, že při určení
s tátní příslušnosti nerozhoduje věk dotyčné osoby, a uvádí, .že děti, třeba
j nezletilé, či děti mladší 18 let, nesledují v příslušnosti otce, nýbrž posuzují se samostatně. Podle Ve r n e r a (n. u. nl.) není vyloučeno, že toto
u stanovení dojde částečně jiného výkladu smíšeným výborem (§ 13),
j ež t o d o s ah to hot o u s t a n o ven í pod I e zn ě n í s m 10 u v y v z b uzu je značné pochybnosti.
., ' ,
' '.

88

PRÁVNí PRAKSE

Číslo

3-4.

Provdaná žena (i taková, jejíž manželství nebylo ani soudně rozvedeno, ani rozloučeno, ani prohlášeno za neplatné), zůstává podle smlouvy
státní občankou československou, neměla-li bydliště na území připojeném
k Německé říši, třebas její manžel, který na připojeném území bydlil,
státní občanství česko-slovenské automaticky ztratil q, třebas manželství
nebylo ani rozvedeno, ani rozloučeno, ani prohlášeno neplatným. 1 )
Podle positivního předpisu posledního odstavce § 1 nemůže ovšem nastati opačný případ, že by totiž manželka získala státní příslušnost ně
meckou a manžel by zůstal státním občanem československým. »Manželka
nenabývá něm e c k é státní příslušnosti, jestliže jí nenabývá její manžel.«2)
b) pod led o m o v s k é hop r á v a.
Z osob, které dne 10. října 1938 měly své bydliště n1imo bývalé česko
slovenské státní území stávají se německými státními příslušníky oni dosavadní státní občané českoslovenští, kteří 1. měli dne 10. října 1938 domovské právo v některé obci připojené k Německé říši a 2. jsou německé
národnosti (Volkszugehorigkeit). 3)
1) Názor v textu hájený zastává též oběžník ministerstva vnitra ze dne 12. prosince 1938, č. 97.326/1938-7 o provádění smlouvy, uveřejněný za tisku tohoto článku
ve Věstníku min. vnitra roč. 1938, č. 12 a v publikaci )i Nové zákony a nařízení Česko
Slovenské Republiky« roč. 1., číslo 1, str. 65 a násl. V připomínkách ministerstva
vnitra k § 1 smlouvy uvádí se v odst. 6, že ve všech případech ~ 1 smlouvy jde o nabytí státní příslušnosti německé způsobem původním; nelze tedy nabýti německé pří
slušnosti odvozeně; manželka nesleduje v nabytí německé příslušnosti manžela, dětí
- bez ohledu na věk - nesledují rodiče.
2) »Ustanovení odstavce 3, ~ 1 znamená, že ani taková manželka, která samostatně splnila podmínky pro nabytí německé státní příslušnosti, nestane se německou
příslušnicí, jestliže se německým příslušníkem nestane její manžel; musí tu ovšem
jíti o manželku, jejíž manželské společnství nebylo soudně zrušeno, to jest manželství
rozvedeno, rozloučeno nebo prohlášeno za neplatné. Není na místě z tohoto ustanovení"
a contrario dovozovati, že manželka nabude německé příslušnosti, nabude-li jí manžel,
aniž by manželka sama splnila podmínky pro nabytí německé příslušnosti.« (Oběžník
min. vn. ad § 1, odst. 7.)
Ve r n e r (Právní prakse III/2, str. 62) právem určení příslušnosti manželů řadí"
mezi případy, ve kterých ve smlouvě reciprocita není dodržována.
3) O tom, jak vykládati pojem německé a neněmecké národnosti (Volkszugehorigkeit) s kterým smlouva operuje na několika místech, panuje dosud značná nejistota, zejména pokud jde o aplikaci tohoto pojmu na osoby židovského původu.
Ve svých Vysvětlivkách (Pr. Arch. str. 13 a násl.) poukázal jsem na to, že říšská vláda
nikdy nezanechala pochybnosti o tom, že za člena německé národní pospolitosti neuznává každého, který se přiznává k národnosti německé aneb se počítá mezi Němce
dle demokratických právních řádů podle mateřského aneb obcovacího jazyka, nýbrž
že pokládá za nejdůležitější podmínku toho, aby určitá osoba byla uznávána
za příslušníka německého národa, že podle své rasy přináleží k německému aneb pří
buznému národu. Názor říšské vlády na otázku rasovou nezůstal obmezen na politická
prohlášení, sociální opatření a faktické diskriminace, nýbrž byl uveden do positivního
práva německého řadou zákonů, v Německu pokládaných za základní, hlavně v zákon
o říšském občanství (Reichsbiirgergesetz) ze dne 15. září 1935; zákon na ochranu němec
ké krve a německé cti (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre)
ze dne 15. září 1935. Z platného právního řádu německého vysvítá způsobem vyluču
jícím jakoukoliv pochybnost, že osoby židovského původu nejen že se neuznávají jako
Němci, nýbrž německé zákonodárství je pokládá za cizí národu německému a to
mnohem více než příslušníky jiných germánských aneb i slovanských a románských
národů. Orgánům Česko-Slovenské republiky, uzavírajícím státní smlouvu, tento právní"
názor říšské vlády o pojmu německé národnosti (Volkszugehorigkeit) byl znám; jest
přece znám i každému čtenáři novin. Uzavřela-li československá vláda s německou
vládou smlouvu, ve které se na důležitých místech operuje pojmem německé národnosti
(Volkszugehorigkeit) a neučinila-li k tomu výhradu, jest nutně z toho vyvozovati, že
pro obor provedení této smlouvy akceptovala říšskoněmecký pojem německé
-
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ad 1. :Protože ženy a děti sledují manžela a otce v domovském právu,
z prvního předpokladu vzniknouti rozdíl ve státnínl občanství mezi
otcem a dětmi, resp. mužem a ženou.
ad 2. Naproti tomu může býti různost národnosti v tomto případě ·
důvodem k rozdílnému státnímu občanstvÍ. Tak ku příkladu dosavadní
československá státní občanka jiné než německé národnosti, která se svým
manželem žila dne 10. října 1938 v cizině, ne p o z b Ý v á státního občan
ství československého a zůstává státní občankou československou, třebaže
měla se svým manželem, který je národnosti německé a jenž se stává
říšským Němcem, v rozhodný den právo domovské v některé obci připo
j ené k Německu. Tu vzniká tedy různost státního občanství i mezi manželi,
kteří žijí a žili ve společné domácnosti.
.
nemůže

náro.dno.sti. Tí~ o.všem - byť i jen v o.mezeném úseku - byl zaveden do. právního. řádu
česko.sIo.venského. moment, našemu právnímu řádu napro.sto. cizÍ. To.mu však zajisté
n~bylo. mo.žno. zabrániti, neboť německá vláda nebyla zajisté o.cho.tna přijmouti jiný
Po.jem německénál'o.dno.sti než o.nen, který Po.kládá za zásadní, aneb vzdáti se do.ko.nce
svých raso.vých zásad. Smlo.uva stala se skutkem konsensem o.bo.U smluvních stran.
Ježto. jest pokládati za vylo.učeno., že německá vláda dala so.uhlas k jinému pojmu
německé národno.sti než raso.vému, jest jasné, že česko.slo.venská vláda pro. o.bor této.
smlo.uvy přijala Po.jem německého. právního. řádu. Myslila každá ze smluvních stran slo.vem »národno.st« (Vo.lkszugehorigkeit« na něco. jiného., pak by vůbec nešlo o. so.uhlasno.u
yůli kontr~hentů a scházel by konsens, předpoklad každé platné smlo.uvy. V cito.vané
své práci Po.ukázal jsem pak - s hlediska česko.-sIo.venského. právního. řádu - na před
pis § 21, o.dst. 1 nař. o. sčítání lidu č. 86/30, dle něhož se židé vždy mo.hou hlásiti k náro.dno.sti žido.vské.
Ve spise »Státní o.bčanství a o.Pce atd.« 1. vyd. str. 23 pro.jevuje Ve r ne r stejný
názo.r. Poj,ednávaje o. .nabytí německé státní příslušno.sti na Po.dkladě do.movského. práva
uvádí, že Po.jmem » německá národnost« ro.zuměti dlužno. příslušno.st k německé náro.dní
Po.sPo.lito.sti ~e smyslu norimberských záko.nů. »Nevztahuje se tedy to.to. ustano.vení (~ 1,
odst. 2) na Cechy, ne a r i j ce a Po.d. Na str. 26 uvádí pak jako. do.klady, které o.ptant
pro. česko.-sIo.venské státní o.bčanství na důkaz své neněmecké náro.dno.sti má předlo.žiti,
mimo. jiné i mat r i ční výt a h y o. n e a r i j s k é m p ů v o. d u. Tento. názo.r min.
rada Ve r n e r částečně o.Pustil v glo.se » Opční smlo.uva s Německem« v Právní praksi
IIII2, str. 61 a násl. Zde zastává názo.r, že pojem »Volkszugehorigkeit« má býti
u v nit ř československého. právního řádu vyložen různým způso.bem Po.dle toho, jde-li
'Ů Po.souzení o.tázky náro.dnosti bez ohledu na nutnou vzájemnou úpravu aneb o úpravu
vzájemno.u. Dle Vernera. na příklad nebude lze považo.vati při výměně obyvatelstva
( §' 2) za osobu německé náródnosti osobu, která není německé národnosti podle právního
ř ádu německého., ježto nelze očekávati, že by Německo. se cítilo. zavázaným přijmouti
vykázanou osobu tehdy, když nebude německé náro.dní příslušno.sti podle jeho. zákonů;
při opcích, o jichž oprávněnosti rozhodují československé úřady, bude dle názo.ru jmeno.vaného spisovatele Po.jem. národno.sti vykládati podle česko.sIo.venského právníh0 řádu.
Vernerův nynější výklad nelze označiti za uspokojivý. S hlediska meťho.do
logického. není přípustno, dáti stejnému výrazu (a to výrazu smluvními stranami úmyslně stereo.typně používanému) jiný obsah v předpisu o přesunu o.byv atelstva z Česko-Slovenska, jiný o.bsah při úpravě o.Pce pro. Česko-Slo.vensko,
jiný obsah při o.Pci pro Německo a jiný obsah při řešení auto.matického nabytí německé
státní příslušnosti o.sob, bydlících mimo bývalé českoslo.venské státní územÍ. Tako.vý
způ So.b výkladu byl by v rozporu se základními interpretačními pravidly. Pojem »ná"l'odno.sti« třeba v celé smlouvě vykládati jednotně.
Nabytí německé státní příslušno.sti má za následek ztrátu státního občanství
česko-slovenského a naopak. I opční prohlášení pŮSo.bí tedy v o.bou státech. Nelze ztrátu
·s tátního. občanství jednoho státu Posuzo.vati Po.dle jiné normy než jí o.dpo.vídající získání
státní příslušnosti druhého státu. Neexistuje tedy případ získání aneb ztráty státního
občanství podle smlouvy, který by nepůso.bil so.učasně v právním řádě o.bou států.
Hledisko Vernerem vytčené o.všem úplně selhává při posouzení auto.matického nabývání německé státní p ř íslušnosti dle ~ 1, odst. 2. Zde · r o z hod u j e československý
úřa d i německý úřad o tom,. zda určitá osoba automaticky se stala státním příslušní
kem německým.
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Ovšem i zde platí zásada, že manž'e lka nenabývá německé' státní pří
slušnosti, je.stliže jí nenabývá její manžel.
' Toto omezení neplatí pro vdanou ženu. jejíž manželství bylo prohlášeno neplatným aneb rozloučeno. Z předpisu § 9 odst. 2 možno vyvozovati
per analogiam, že neplatí ani pro ženu, jejíž nlanželství bylo rozvedeno
od stolu a lože (»soudně zrušeno«).

2. Z t r á t a

čes

k o - s loven s k é h o stá t n í h o o b
s u n e m o byv a tel s t v a.

č

a n s tví

pře

Československá
německé národnosti

vláda může do 10. července 1939 žádati, aby osoby
(Volkszugehorigkeit), které dne 26. listopadu 1938
\ byly česko-slovenskými státními občany a od 1. ledna 1910 se přistěhovaly
na nynější území Česko-Slovenské republiky, j a k o ž i j e j i ch p 0tom c i, opustili Česko-Slovenskou republiku. T y t o o s o byt í m p oz b ý v a j í čes k o - s loven s k é h o stá t n í h o o b č a n s tví; ně· mec;ká .vláda je přijme na své územÍ.
'::
. To neplatí o osobách, které nabyly česko-slovenského státního občan; stvíi po 3Q. lednu 1933.
;1'
Také tyto předpisy mohou způsobiti různost státního občanství uvnitř
· ,rodiny. '
. .e., Česko-slovenská vláda může použíti uvedeného oprávnění jen vůči
:r pSQbá;m , německé národnosti a vůči jejich potomkům (bez ohledu na ná· ;l~odnost)., Opatření nemůže však býti vydáno proti manželce občana ně
:, ,meck~ národnosti, je-li sama jiné národnosti než německé.
;r,' I:' . .Qp~4ření není přípustné proti manželce postižené osoby, je-li manželka sice německé národnosti, ale nepřistěhovala-li se po 1. lednu 1910.
':; 'Ú eskoslovenský občan , německé národnosti, který se do nynějšího státního
ir (jze:mí ) přistěhoval po r. 1910 a který se oženil s Němkou v Praze narozenou,
', ' ztratí,v ' důsledku opat~ení dle § 2 smlouvy státní občanství československé,
jeh<:>,,žena' však přesunuta býti nemúže a podrží státní občanství česko
!I ~lóvenské. :
.1' '..
Slovní znění smlouvy nevylučuje výklad, že jest možno přesunouti
';;, Ij přistěhovavší 's e manželku-Němku, třebas na manžela-Němce předpis ne:dopadá, protože manžel pochází z :nynějšího území česko-slovenského.
' Podle znění . bylo by opatření přípustno proti Němce, vdané za Čecha, ne\ arijce a 'pod., přistěhovala-li se po 1. lednu 1910 aneb je-li potomkem osoby,
.' ,jež ,s e po 1. jednu 1910 přistěhovala. Tento výklad nutno však odmítnouti,
protože jest v rozporu s podstatou manželství a výjimečná povaha předpisu
' , o ' př,esub,u obyvatelstva vylučuje extensivní výklad.
",Výjimka o osobách, které nabyly česko-slovenského státního občan
', ' ství po 30. lednu 1933 jest míněna - se stanoviska právního řádu říŠskoněmeckého jako privilegium o d i o s u m osob, které se po dni, kdy
',- nacionáÍně-socialistická strana převzala v ' Německu výkon státní moci, se
'~ vzdaly státní příslušnosti německé aneb rakouské ve prospěch státního
.,. občanství česko-slovenského. úmysl nesl se zajisté k tomu, zachytiti pouze
takové bývalé německé nebo rakouské státní příslušníky, kteří se po
30."lednu 1933 staly na tur a 1 i s a c, í státními občany česko-slovenskými.
Znění smlouvy dopadá však také na případy nabytí , česko-slovenského
státního, občanství sňatkem aneb legitimacÍ. Podle toho není přípustný
přesun manželky, bývalé německé aneb rakouské státní občanky, která po
1',
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občanství česko-slovenské sňatkem se státním
občanem česko-slovenským německé národnosti, který se po 1. lednu 1910

30. lednu 1933 získala státní
přistěhoval
případě

na nynější území Cesko-Slovenska. Také zde ztrácí muž po
státní občanství česko-slovenské, manželka je podrží.
3. Op ce.

a) P r á v n í p o s t a ven í man žel k y. Vliv opce na státní pří
slušnost manželky jest ve smlouvě upraven způsobem jasným a vyčerpá
vajícím. Pochybnosti, jež jsme projevili ohledně státní příslušnosti manželky v případě automatického nabytí německé státní příslušnosti a v pří
padě ztráty česko-slovenského státního občanství následkem přesunu dl~
§ 2 smlouvy, nemohou vzniknouti v případě opce. Ve státním občanství,
získaném opcí; sleduje vdaná žena svého muže. »Vdaná žena nemůže sarnostatně optovati; opce manželova se vztahuje na manželku.« (§ 9.)'
Manželka stává se pro obor opčního práva samostatným subjektem
státního občanství soudním zrušením manželského společenství (Aufhebung der ehelichem Gemeinschaft). Jest s podivem, že ve smlouvě byio '
použito terminu říšskoněmeckého práva občanského, ačkoliv se smlouva zabývá úpravou státního -občanství osob, jež bez výjimky byly státními
občany česko-slovenskými a pro které tedy platily dosud i předpisy manželského práva česko-slovenského. Pojem »zrušení manželského společen
ství« »Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft« (§§ 1575 říšskoněmeckého'
občanského zákoníka) odpovídá našemu r o z vod u od stolu a lože. Ro 'z vod manželství ye smyslu říšskoněmeckého práva (Scheidung der Ehe;
§§ 1564 a násL říšskoněmeckého občanského zákoníka) , odpovídá našemu
pojmu r o z 1u k y manželství.
Manželka, jejíž manželství bylo aneb bude do 29. března 1939 soudně'
rozvedeno, může samostatně optovati, pokud se týče samostatně podržeti
dosavadní státní občanství přes to, že - rozvedený - manžel optoval.
Tu se nabízí otázka, zda manželka, která získala opcí manželovou provedenou před rozvodem určitého státního občanství, po rozvodu manželství
nlůže si samostatně zvoliti opcí znovu ono občanství, jež opcí manželovou
ztratila. Otázku tuto jest podle , mého názoru zodpověděti záporně. Podle
~ 3 mohou osoby neněmecké národnosti, které pod I e' § 1 nabývají ně
n-lecké státní příslušnosti, optovati pro česko-slovenské stát:ní občanství.
Vdaná žena však, jež se nestala státní pi'íslušnicí německou au,tomaticky
podle § 1, nýbrž opcí manželovou ve prospěch Německa vykonanou, jest
tedy z opčního práva pro Cesko-Slovenskou republiku -vyloučena.
Příslušníci německé národnosti, kteří z ů stá va j í česko-sl oven
skými státními občany, mohou optovati pro německou státní příslušnost.
Žena, která ne z ů s t a I a česko-slovenskou státní občankou, naopak toto
občanstVÍ dle § 1 ztratila a opět získala opcí pro Cesko-Slovensko, vykonan0U manželem před rozvodem, nemůže po rozvodu zase optovati ,pro
Německo. Nemůže ovšem býti do Německa přesunuta dle § 2, ani když
ostatní předpoklady v její osobě jsou splněny, protože v době, kdy, smlouva
nabyla účinnosti, nebyla česko-slovenskou státní občankou.
Z opce pro Německo jest vyloučena dle positivního předpisu § 4 rozvedená žena, která česko-slovenské státní občanství nabyla sňatkem po
30. lednu 1933 a až do sňatku byla státní příslušnicí německou aneb rakouskou.
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b) P r á v n í p o s t a ven í d ě t í. Kdežto smlouva výslovně ustanovuje, že manželka nemůže samostatně optovati a že opce manželova se
'V1.;tahuje na ni, obdobný pi'edpis ve smlouvě obsažen není co do státního
občanství dětí do 18 let. Naopak: podle § 9 odst. 3 vykonává za osoby nedosáhnuvší 18 let opci jejich zákonný zástupce, i když sám nemá práva
opce. Tento předpis nasvědčuje tomu, že i děti do 18 let podle smlouvy
jsou samostatnými subjekty opčního práva, jen že právo toto z a ně
:vykonává zákonný zástupce. Z toho by tedy plynulo, že otec jako zákonný
. zástupce může optovati j m é n e m dítěte, aniž by zároveň optoval jménem vlastním a že na druhé straně otec múže optovati jménem vlastním,
aniž by opční prohlášení podal též jménem dítěte. Dalším dúsledkem tohoto
názoru by bylo, že otec múže pro některé ze svých dětí optovati a některým
ponechati státní příslušnost automaticky získanou, pokud se týče podrženou. Řešení toto vzbuzuje zajisté pochybnosti, třeba že nelze neuznat, že
podle úpravy § 1 se ~yskytnou případy různosti státního občanství mezi
otcem a dítětem resp. mezi dětmi téhož otce.
Smlouva obsahuje v § 8 odst. 3 ustanovení, že v opčním osvědčení jest
.třeba uvésti také pří s I u š n í k y rod i n y, na které se vztahují účinky
opce. Mluví-li smlouva zde o pří s I u š n í c í c hro d i n y, nikoliv
pouze o manželce, vyplývá z toho, že smluvním stranám přece jen tanulo
na mysli, že opce se nevztahuje jen na manželku, jak to v § 9 odst. 2 výslovně se uvádí, nýbrž i na děti do 18 let. § 8 ex professo se nezabývá materielně-právními důsledky opčního prohlášení, nýbrž upravuje říz e n í
o opci zavedené. Přece však nutno tohoto procesního předpisu použíti při
výkladu materielně-právní normy § 9 odst. 3 a tuto vykládati tak, že zákonný zástupce vykonává opci za osoby nedosáhnuvší 18 let, když tytonemají otce, mají-li však otce, vztahuje se opce otcova i na děti do 18 let.
Výjimku z tohoto pravidla bylo by podle mého názoru uznati jen tam, kde
"dle § 1 nastala rúznost mezi státním občanstvím otce a státním občanstvím
dítěte. 4 )

4. Rodinný poměr jako dúvod samostatného (origin é r n í ho) n a b Ý v á n í něm e c k é stá t ní pří s I u š n o sti.
Podle § 1; odst. 1 c) smlouvy nabývají německou státní příslušnost čes
koslov.enští státní občané, k t e ř í měl i 10. ř í j na 1938 s véb y d I i š t ě
v některé obci připoj ené k Německé říši, jestliže jsou dětmi
nebo vnuky osoby, u které jsou splněny podmínky písmena a) nebo b), t. j.
jestliže jsou dětmi nebo vnuky osoby, která se narodila před 1. lednem
1910 na území připojeném k Německé říši (a) aneb pozbyla německé
státní příslušnosti připojením Hlučínska k Česko-Slovenské republice
dnem 10. ledna 1920 (b).
Již shora sub 1. jsme vylíčili, že zde nejde o právní normu, upravující
otázku, zda a za jakých okolností sleduje dítě otce ve státním občanství,
naopak dospěli jsme k přesvědčení, že děti i nezletilé posuzuj í se samostatně při řešení otázky, nastalo-li automatické nabytí státní příslušnosti
německé a automatická ztráta státního občanství česko-slovenského. Před
pis § 1, odst. 1, lit. c) zabývá se originérním, neodvozeným dúvodem nabývání německé státní příslušnosti. Podmínkou získání německé státní pří4) Oběžník ministerstva vnitra k
i když je jejich otec živ.
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slušnosti ovšem jest, aby u dotyčné osoby byly splněny dvě skupiny zákonných předpokladů, z nichž jedna se týká osoby, o kterou jde (bydliště),
kdežto druhá musí býti splněna v osobě předka (narození na území, odstoupeném Německu, pokud se týče dřívější německé státní občanstvÍ,
ztracené Versaillesskou smlouvou).
Třebas ani nejde o obvyklou klausuli o státním občanství potomků,
a ani předpis lit. d) není obvyklou doložkou o státním občanství manželky,
nutno při výkladu našeho ustanovení přihlížeti k tomu, že jde u obou před
pisů lit. c) a d) o jakýsi doplněk norem lit. a) a b). Smyslem předpisu
lit. c) jest: upraviti státní občanství oné generace, která se nenarodila
před 1. lednem 1910 resp. nepozbyla německou státní příslušnost Versaillesskou smlouvou. Máme za to, že ustanovení lit. c) obsahuje jen in extenso ohraničení onoho pojmu, který v následu.iícím paragrafu smlouvy
(§ 2) se pak heslovitě vyjadřuje slovem »potomci«.
Dle lit. c) získávají tedy státní příslušnost německou i takoví státní
občané česko-slovenští, kteří se narodili po 1. lednu 1910 a to i mimo území
odstoupené Německu. Pochybnosti vznikají teprve při řešení otázky, zda-li
norma lit. c) dopadá i na takové osoby, které se narodily p ř ~ d 1. lednem
1910 mimo odstoupené území. Slovní znění připouští takový výklad a na
první pohled nevylučuje interpretaci, že i osoby, které se narodily před
1. lednem 1910, ale mimo oblast odstoupenou Německu, se stávaií autoIúaticky německými státními příslušníky jen proto, že se narodil na ' odstoupeném území jeden z jejich rodičů, ba i jen jeden z jejich čtyř prarodičů, tedy jedna z šesti osob příbuzných v sestupné linii s osobou o níž
j de. Tento výklad by znamenal, že by osoba, která se narodila ku příkladu
v r. 1870 na nynějším česko-slovenském území, jejíž oba rodičové se kolem
roku 1840 narodili rovněž na nyněj ším česko-slovenském území, se stávala
automaticky říšsko-německým státním příslušníkem, narodil-li se i jen
jeden ze čtyř prarodičů na území připojeném k Německu. U starší osoby
mohlo by pak zodpovědění otázky, zda-li je státním občanem česko-sloven
ským aneb německým záviseti na místě narození děda aneb báby v 18. století. Tyto zajisté nezamýšlené důsledky podporují náš názor, shora již
naznačený, že předpis se týká jen osob, narozených po 1. lednu 1910, jichž
státní občanství předpisem lit. a) (resp. lit. b) není řešeno.
Jest zajisté správné, že jeden z obou kontrahentů smlouvy, Německo,
pokládá ve svém vnitrostátním zákonodárství kvalifikaci prarodičů za
rozhodnou pro právní postavení vnuků dnes žijících. Podle náboženství
prarodičů zjišťuje se, kdo jest žid, smíšenec, státní příslušník německé
aneb spřízněné krve. Právnímu řádu aspoň německého kontrahenta smlouvy pátrání po osobních poměrech prarodičů není naprosto cizí. Právní řád
německý ovšem toto pátrání po osobních poměrech prarodičů činí nutným
ve směru, který pokládá za důležitý, ba přímo za zásadní, totiž v otázce
tasové. Nelze se ale domnívati, že němečtí vyjednávači, tím méně pak
vyjednávači česko-slovenští, zamýšleli zavésti pátrání po detailu ze života
prarodičů žijících osob, starších 28 let, a to po detailu naprosto nezajímavém, totiž po rodišti. Nelze předpokládati, že kontrahenti smlouvy hodlali
činiti státní občanství závislým na skutečnostech z.iistitelných dnes jen
s neobyčejnými obtížemi, často však vůbec neprokazatelnvch.
Mám proto za to, že předpis § 1 odst. 1 lit. c) se týká jen osob, narozených po 1. lednu 1910. Osoby, jež se narodilv před 1. lednem 1910 jest
posuzovati výhradně podle toho, zda-li předpoklady automatického nabý-
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vání německé státní příslušnosti jsou 'splněny v jej i ch osobě, nikoliv
podle poměrů jej ich předků. Podle mého názoru osoba, narozená 'před
1. lednem 1910 se nestává automaticky státním příslušníkem německým,
není-li narozena na území odstoupeném Německu, a na tom neměnila by
ničeho okolnost, že jest dítětem aneb vnukem osoby, na odstoupeném území
narozené. 5 )
Zdá se, že názor tento sdílí i Ve r n e r (Právní prakse 111/1
str. 16/17), kde uvádí, že osoba na r o z e n á poL led n u 1910 kdekoliv,
jež bydlela 10. října 1938 v obsazeném území, stane se německým přísluš
níkem, jestliže její otec (děd) se narodil před 1. lednem 1910 na odstoupeném územÍ.
I když však se dosah předpisu lit. c) takto omezuje na osoby, narozené
po 1. lednu 1910, zůstává ještě řada otázek nevyřešených, které souvisejí
s· našim předpisem.
Skutečnému úmyslu kontrahentů zajisté by odpovídalo, aby platnost
předpisu. nebyla obmezována věkově jen směrem nahoru (vyloučiti z aplikace osoby, narozené před 1. lednem 1910), nýbrž i směrem dolů, aby děti
do 18 let sledovaly ve státním občanství otce a aby tím byly vyjmuty z před
pisu lit. c) veškeré osoby, narozené po 10. říjnu 1920 t. j. osmnáct let před
10. říjnem 1938. Tímto výkladem omezoval by se dosah normy lit. c) na
osoby narozené mezi 1. lednem 1910 a 10. říjnem 1920. Tato posléze uvedená restriktivní interpretace nedá se však ze znění smlouvy spolehlivě
vyvozovati a obdobné použití všeobecných právních zásad o tom, že děti
sledují otce, proti striktnín1u zněnÍ. normy asi místa nemá.
Další otázkou jest, zda-li rodiče, resp. prarodiče, v jejichž osobě musí
býti splněny předpoklady, odůvodňující získání německé státní přísluš
nosti dítětem aneb vnukem, musily býti na živu v den 10. října 1938, pokud
se týče v den, kdy smlouva nabyla působnosti. .(26. listopadu 1938.) I tu
nám dává zn ě n í smlouvy odpověď, která neuspokojuje. Smlouva mluví
o osobách, které ,»j s o u dětmi nebo vnuky osoby, u které j s o u splněny
podmínky... « (v německém textu, rovněž autentickém: »Kinder oder
Enkelkinder einer Person s i n d, auf die die Voraussetzungen ... z ut r e ffe n«. První »jsou« jasnou odpověď nedává, neboť lze mluviti v přítomném
čase o poměru dítěte resp. vnuka, i když rodiče aneb prarodiče na živu již
nejsou. Avšak i tu stává paralelnost k předpisu lit. d), kde se mluví o osobách které »j s o u manželkami osob, u kterých j s o u splněny podmínky ... « a dalo by se již z prvního pomocného slovesa vyvozovati obdobou
předpi~u lit. d), že aktuální poměr dítěte k rodičům, resp. ' poměr vnuka'
k prarodičům musí stávati dne 10. října resp. 26. listopadu 1938 t. j. rodič
aneb prarodič musí ještě žíti. V oboru gramatického výkladu vylučuje
však jakoukoliv pochybnost druhé sloveso »jsou« (resp. v německém textu
:"zutreffen«, praesens). Tato čistě gramatická interpretace však neuspoh:ojuje proto, že se tím vylučují z automatického nabytí státní příslušnosti
německé veškeré osoby narozené po 1. lednu 1910, jichž rodiče a prarodiče
se nedožili 10~ října 1938 resp. 26. listopadu 1938. Jest opět velmi pochyb-'
né, zda jest dovoleno, nepřihlížet při výkladu k výsledku slovní interpre5) Upozorňtiji, že oběžník min. vnitra názor v textu hájený nes díl í. Podle
stal se. německým 'státním příslušníkem československý státní občan bez ohl e cl u
n ,a stá ř í; který dne 10. října 1938 bydlel na území připojeném k Německu, kt~rý
se ' TI.a tomto území sice vůbec neriarodil, nebo se tam narodil po 1. lednu 191Q', avšak
jehož ůtec, ·matka, děd nebo bába patří k osobám uvedeným pod písm: b) : - t;r " ,"
,
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o tům, že aspůň jeden z šesti nejbližších
na ůdstůupeném území musí býti na živu. 6 )
,
Ve r n e r jak se zdá, zastává názůr (n. u. m. str. 23), že růzhůduje
jen ůtec a děd (otcův ůtec) a místo. narůzení matky, děda z mateřské strany
a ůbůu babiček že jest nerůzhůdné. Tento. názůr jest zajisté růz,umnější
a účelnější než text. Jest ale ůtázkůu, zda-li právě ůdpůvídá textu, kde se
Júluví o. »ůsůbách« bez ůmezení na předky mužského růdu a půkůlení.
K tůmu, aby byla získána německá státní příslušnůst a aby nastala
ztráta státního. ůbčanstvÍ česků-slůvenskéhů, zdá se, že stačÍ, aby i jen jedna,
z šesti ůSůb, přicházejících v úvahu (dva růdičůvé, 4 prarůdičůvé) býla narů
zena na ůdstůupeném územÍ. Důvůd tůhů, že i menšina pí·edků má způsůbiti
změnu státního ůbčanství, není sice jasný, ale i v tům směru nutno. se půd_I
robiti tůmu, co. v textu smlůuvy bylo. vyjádřenů. 7,)
tace, která

nepůnechává půchyb

předků, narůzený

Ladislav Hlavatý:

o

I

'I

KNIHOVNTCH POZNÁMKÁCH PODLE ZEMĚDĚLSKÉHO ,
VYROVNACíHO ŘíZENí.
1.
,

"

Praktický právník bude se v půzemkůvých knihách ještě po. léta se~
tkávati s půznámkami, vzniklými za zemědělského. vyrůvnacíhů řízení.
Kdežto. řádné vyrůvnací řízení zná jen j edinůu knihůvní půznámku -",
a to. zahájení vyrovnacího. řízení - a má o. ní jasné a úplné předpisy, zavádí vyrůvnací řízení zemědělské celůu řadu knihůvnÍch poznámek; avšak
nedává o. nich ustanůvení vždy důkůnalých. Průto. přinášíme přehled a výklad těchto. půznámek, p o. k u d nebylo. o. nich půjednánů u Srb a, Země
dělské vyrůvnací 'řízení, Praha 1936.
Vládní nařízení č. 76/1936 Sb. z. a n., o. zemědělském vyrůvnacím
řízení (dále jen z. v. ř.) důpůuští tyto knihůvní půznámky:
1. půznámku zahájení zemědělského vyrovnacího řízení (§ 3 z. v. ř. a
§8 vyr. ř.),
2. půznámku roku k určení stavu břemen (§ 9, ůdst. 4, 2'. věta z. v. ř.)';
3. půznámku pravoplatnosti usnesení k určení stavu břemen , (§ ,9 ,
ůdst. 11 z. v. ř.),
4. půznámku zániku práv na, oddělené uspokojení; po.kud břemena jé
předcházející půdle stavu ke dni zahájení zem. vy,r. řízení vyčerpávají
,c elkem čtyři pětiny ůdhadní ceny nemůvitůsti (§ 9, ůdst. 1 a rl z. v. ř.),
6) Oběžník min. vnitra uvádí, že není potřeba, aby otec nebo matka, resp. děd
nebo bába sami se podle § 1 smlouvy stali německými státními příslušníky a aby
v ů b e c byl i dne 10. ř í j n a 1938 j e š t ě n a ž i v u.
'7) Podle § 1, odst. 1 d) nabývají německou státní příslušÍlOst za oS,t atních před
pokladů osoby, které j s o u manželkami osob, u kterých jsou splněny podmínky písmena a), b) nebo c). Mám za to, že manželský svazek musí stávati dne 10. října, resp';
dne 26. listopadu 1938. Oběžník ministerstva vnitra klade však manželce na roveň
i v d o v U. Dle oběžníku stane se státní příslušnicí žena, která bydlela na odstoupeném
území dne 10. října 1938, narodil.Ji se tam její (t ř e b a i zem řel ý) manžel před
1. lednem 1910, nebo patří-li její manžel k osobám uvedeným pod ,písm. b) nebo c).
Podle mého názoru nelze o vdově říci, že je s t manželkou osoby, u které určité, před~
pokladý j s o u splněny. Pokládám proto ro~šíření platnosti předpisu l~t. c), i:l::t: vdo~
:za neoduvod:něné.
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