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Princip jednoty strany a státu jako jeden
z principů fungování státního aparátu
nacistického Německa
JUDr. et Bc. Jaromír Tauchen, LL.M.Eur.Integration (Dresden)
nástrojem v rukou Vůdce a jejímž prostřednictvím bylo
Německo přetvořeno v totalitární
stát.4)
Oficiální funkcí
strany v národně socialistickém státě bylo ztělesňovat spojení
mezi Vůdcem a německým národem.5) Vůdcovský princip se nejdříve prosadil právě ve straně.
Vůdce nestál jen na vrcholu strany, nýbrž byl také jejím zdrojem.

Citát:
„Stát si udržuje svojí prioritu ve všech formálních oblastech, které mu náleží. Naproti
tomu v oblastech vytváření myšlenek nese
primát výlučně strana. Vytvořili jsme ideu
a uskutečníme jí s pomocí aparátu, který
nám poskytne stát“.
Dr. Hans Frank 1)

I. Úvodem
K uskutečnění a zavedení vůdcovského principu a principu
zvláštního zákonodárství2) do právního systému Německé Říše byla zapotřebí existence mocné organizace
s ideologickým monopolem, která
by dokázala tyto principy ve státním aparátu prosadit. Touto organizací byla Národně socialistická německá strana práce,3) která se stala

4) Ditrich Klaggers uvádí ve své učebnici
dějepisu: „Vůdce – poslušnost - národní
společenství - rasa. Na těchto zaručených
ideálech německo-germánských dějin vyrůstá nová Říše. Pryč se stranami! To byl
první úkol. Nyní existuje jen jedna strana,
Národně socialistická německá dělnická
strana. Jí a jejímu Vůdci náleží důvěra německého lidu“. Blíže k tomu: Klagges, D.,
Stoll, F.: So ward das Reich. Verlag
Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main
1943, s. 203.
5) Jeserich, K., Pohl, H., Unruh, G. a kol.:
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Band 4.
Das Reich als Republik und in der Zeit
des Nationalsozialismus. Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart 1985, s. 661.

1) Dr. Hans Frank, říšský ministr a pozdější
generální guvernér okupovaného Polska.
Tento citát je otištěn časopise: Deutsche
Rechtspflege. 1. roč., č. 7, 1936, s. 315.
2) K pojmu vůdcovský princip blíže:
Tauchen, J.: Prosazení vůdcovského principu
ve státním aparátu Třetí říše. Časopis pro
právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, Brno 2007, č. 2, s. 159-164.
3) K úloze NSDAP blíže: Klagges, D., Stoll, F.:
So ward das Reich. Verlag Moritz
Diesterweg, Frankfurt am Main 1943, s. 194.
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Od něj pocházela všechna moc uvnitř strany. Až do roku 1933 se výsostná moc Vůdce omezovala jen
na NSDAP, ale později se rozšířila
i na stát a Wehrmacht a uplatňovala se v celé Velkoněmecké Říši.6)

2008

tedy již stát, ale strana. Tento právní předpis tak navazuje na zákon
o zákazu zakládání nových stran
z 14. července 1933 (RGBl. I S. 479),
podle kterého jediná možná politická strana, která mohla vyvíjet činnost byla NSDAP.9) Kdo by usiloval
o založení nové politické strany,
mohl být potrestán trestem odnětím svobody až na tři léta. Zákon
o zákazu zakládání nových stran
tak zavádí mocenský monopol
strany, zatímco zákon o zajištění
jednoty strany a státu představuje
ideologický monopol.
Princip mocenského a ideologického výsadního postavení jedné strany a jejích organizačních
a osobních vazeb se státními orgány byl pro Německo zcela něčím
novým. Nejen, že byla „zlikvidována“ politická opozice, nýbrž došlo i k úplnému odstranění všech
ostatních samostatných zájmových
skupin a organizací, které sice nebyly zrušeny zákonem, nýbrž pod
politickým tlakem byly donuceny,
aby se rozpustily sami. Dalším
krokem k monopolizaci politického života bylo začlenění dosavadních existujících organizací
do masových národně socialistických organizací nebo jejich zakládání. Typický příklad představuje

II. Právní základ ideologického
a mocenského monopolu
NSDAP
Podle národně socialistické
doktríny byly strana a stát neodmyslitelně spojeny. Právní základ
tvořil zákon o zajištění jednoty
strany a státu z 1. prosince 1933
(RGBl. I S. 1016). Podle § 1 odst. 1 se
„NSDAP stala po vítězství národně
socialistické revoluce nositelkou
německé státní myšlenky a z tohoto
důvodu je se státem nesmazatelně
spojená“.7) Byla-li tedy NSDAP považována za nositelku státní myšlenky, přiznávalo jí tak ustanovení
tohoto zákona prakticky monopolní
postavení ve státě.8) Nositelem není

6) Meier-Benneckenstein, P.: Das Dritte Reich
im Aufbau. Band 5. Partei und Staat.
Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin
1941, s. 72.
7) Böckenförde, E.-W.: Staatsrecht und
Staatslehre im Dritten Reich. C.F.Müller,
Heidelberg 1985, s. 149.
8) Bracher, K.D.: Die deutsche Diktatur.
Entstehung, Struktur und Folgen des Nationalsozialismus. 3.vydání. Kiepenheuer &
Witsch, Köln am Thein 1970, s. 253.

9) Wesel, U.: Geschichte des Rechts. 3.vydání.
C.H.Beck, München 2006, s. 495.
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Německá pracovní fronta.10) Pro
tento proces „přetvoření“ dosavadních organizací v národně socialistické organizace se vžil termín
„Gleichschaltung, zglajchšaltování“.
NSDAP zasahovala i do veřejného
a soukromého života, kdy došlo
např. k odstranění svobody tisku,
zavedení cenzury a k nucenému
sloučení organizací sdružující spisovatele, umělce či osoby pracující
ve filmu a v rozhlase a jejich podřízení Ministerstvu propagandy.
Ani německá mládež nezůstala
uchráněna vlivu strany. Zákonem
o Hitlerjugend (Hitlerově mládeži)
z 1. prosince 1936 (RGBl. I S. 993)
byly veškeré mládežnické organizace na území Říše sloučeny do
Hitlerovy mládeže, tedy do jedné
z organizačních složek napojených na NSDAP. Výchova německé mládeže byla svěřena říšskému
vůdci mládeže, který měl postavení jednoho z říšských úřadů.
Druhým nařízením k zákonu

o Hitlerjugend z 25. března 1939
byla státem zavedena povinná
služba u Hitlerjugend pro osoby
mezi 10. a 18. rokem věku. Pokud
by se někdo pokusil odradit člena
Hitlerjugend od výkonu jeho služby, hrozila mu peněžitá pokuta nebo trest vězení.

10) Německá pracovní fronta (DAF) byla založena pro zaměstnance. Neměla však
nahradit jen zrušené odbory, ale zahrnovala i osoby provozující řemeslnou činnost a živnostníky, aby tak byly odstraněny třídní rozdíly. Zřízením DAF došlo
k výraznému posílení pozice zaměstnavatele, neboť např. stávka jakožto mocná
zbraň dělníků k prosazení jejich nároků
byla zakázána. K tomu blíže: Tauchen, J.:
Vývoj pracovního práva ve Třetí říši. In
Právní a ekonomické problémy V. KEY
Publishing, Ostrava 2008, s. 131.

11) Paul Meier-Benneckenstein popisuje charakter NSDAP následujícím způsobem: „
Stranu před rokem 1933 tak i poté jako takovou není možné zařadit do žádné právní kategorie. Nebyla před převzetím moci spolek bez
právní subjektivity a není dnes ve své podstatě žádná veřejnoprávní organizace. Ona byla
nositelkou a ochráncem výsostné moci národa
dříve vůči státu, dnes vedle státu a nad státem“. Blíže: Meier-Benneckenstein, P.: Das
Dritte Reich im Aufbau. Band 5. Partei und
Staat. Junker und Dünnhaupt Verlag,
Berlin 1941, s. 70.

III. Právní postavení NSDAP
Zákon o zajištění jednoty strany
a státu z 1. prosince 1933 (RGBl. I S.
1016) přetvořil stranu v ústavně
právní instituci. Byla prohlášena
za veřejnoprávní korporaci a byl jí
přiznán nárok na právní a úřední
pomoc ze strany státních orgánů.
Národně socialistická právní věda
zastávala názor, že „NSDAP požívá
postavení, které je dosavadnímu ústavnímu právu neznámé. NSDAP není
podřízena státu, nýbrž stojí vedle státu
a z tohoto důvodu stát také není oprávněn jí kontrolovat“.11)
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Zákon o zajištění jednoty strany
a státu však právní postavení
NSDAP a vztahu NSDAP ke státu
dostatečně jasně neupravil, což
v pozdější době vedlo ke vzniku
konfliktů mezi stranou a státem.
Jediný právní základ tak představovala programová prohlášení představitelů strany, která ovšem nebyla
dostatečně jasně právnicky formulována.
Právní postavení strany se vyjasnilo až vydáním nařízení k provedení
zákona k zajištění jednoty strany a státu z 29. března 1935 (RGBl. I S. 502).
Tímto nařízením byl zrušen Národně socialistický německý dělnický
spolek (Nationalsozialistischer Deutscher
Arbeiterverein e.V.) a Spolek Hitlerovy mládeže (Verein Hitler-JugendBewegung e. V.). Majetek těchto spolků přešel bez likvidace na NSDAP
jako na veřejnoprávní korporaci. Stanovy Národně socialistického německého dělnického spolku byly na základě tohoto nařízení přejaty NSDAP.
NSDAP jako monopolní strana
by mohla být považována v jistém
ohledu za stranu státní (např. na základě trestněprávní ochrany stranických symbolů). Její finanční příjem
však nepodléhal státnímu dozoru.12)

2008

Protože činnost strany byla úzce
spojena s činností státu, plnila některé státní funkce a požívala zvláštního privilegovaného postavení,
snažili se národní socialisté všemi
způsoby stranu a její organizační
složky osvobodit od placení různých poplatků. Příkladem je např.
§ 90 zákona o soudních poplatcích
ve znění nařízení z 27. března 1937
(RGBl. I S. 428), kdy NSDAP (a její
organizační složky) byly osvobozeny od placení soudních poplatků.
NSDAP byla rovněž v určitém rozsahu osvobozena od placení daní.
Rovněž bylo právně upraveno poskytnutí finančních prostředků straně, např. zákonem o zřízení domovů Hitlerjugend z 30. ledna 1939
(RGBl. I S. 215). V případě, že rozpočet jednotlivých místních organizací NSDAP nemohl pokrýt výstavbu a provoz domovu Hitlerjugend,
byly jednotlivé obce povinny tyto
domovy samy zřídit a přispívat na
provoz.
Členové strany a jejích organizačních složek a na stranu napojených
organizací mohli uplatnit slevu jízdného u říšských drah a v jiných dopravních prostředcích.13)

12) Jeserich, K., Pohl, H., Unruh, G. a kol.:
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Band 4.
Das Reich als Republik und in der Zeit
des Nationalsozialismus. Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart 1985, s. 661.

13) Meier-Benneckenstein, P.: Das Dritte Reich
im Aufbau. Band 5. Partei und Staat.
Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin
1941, s. 130.
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říši do zahraničně-politických potíží, byl potrestán káznicí minimálně
na 3 roky nebo na doživotí, ve zvláště těžkých případech dokonce hrozilo odsouzení k trestu smrti. Trestněprávně byl postižen i ten, kdo bez
povolení říšského pokladníka NSDAP vyráběl uniformy či odznaky
a uvedl je do oběhu.
Chráněny byly rovněž osoby, které „v boji za pozdvižení německého
národa nebo v boji za německou
brázdu“ spáchaly trestný čin. Nařízením říšského prezidenta o zaručení beztrestnosti z 21. března 1933
(RGBl. I S. 135) jim byla zaručena
beztrestnost. Amnestii pro ty, kteří se
„nechali strhnout“ v boji za národně
socialistickou myšlenku a spáchali
přitom trestný čin zaváděl rovněž
zákon o zaručení beztrestnosti
z 23. dubna 1936 (RGBl. I S. 378).

III.I. Trestněprávní ochrana NSDAP
Jako v každém totalitním režimu
nebyl občan chráněn před státem,
nýbrž opačně, stát se stal objektem
ochrany před občanem.14) Aby byla
každá i sebemenší kritika strany či
jejích organizačních složek (SA, SS,
Hitlerjugend atd.) podchycena již
v zárodku, byl vydán 20. prosince
1934 zákon o zákeřných útocích na
stát a stranu a o ochraně stranických
uniforem (RGBl. I S.1269).15) Pokud
někdo rozšiřoval úmyslně nepravdivé tvrzení, které by mohlo narušit
blaho Říše nebo důstojnost říšské
vlády či NSDAP nebo jejích organizačních složek, hrozil mu trest odnětí svobody ve výši 2 let, pokud tento
trestný čin spáchal na veřejnosti, byl
pachateli udělen trest vězení minimálně na 3 měsíce. Nosil-li někdo
neoprávněně uniformu či odznak
NSDAP nebo jejích organizačních
složek, aniž by byl jejich členem,
hrozil mu poměrně vysoký trest odnětí svobody minimálně na 6 měsíců. Způsobil-li někdo tento trestný
čin s úmyslem, aby vyvolal v obyvatelstvu strach či dostal Německou

III.II. Organizační složky NSDAP
a na stranu napojené spolky
Ustanovení § 2 prováděcího nařízení k zákonu o ochraně jednoty strany a státu uvádí jednotlivé organizační složky strany a na stranu
napojené spolky. K organizačním
částem strany, které nepožívaly
právní subjektivity ani vlastního
majetku a občanskoprávně byly
identické s NSDAP organizované
zvláštním specifickým způsobem,
patřily: SA (Sturmabteilungen) –

14) Hirsch, M. a kol.: Recht, Verwaltung und
Justiz im Nationalsozialismus. 2.vydání.
Nomos Verlag, Baden – Baden 1997, s. 286.
15) Státní symboly (symboly z německých
dějin, německého státu a národního hnutí
v Německu) byly chráněny zákonem
o ochraně národních symbolů vydaným
již 19. května 1933.
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úderné oddíly, SS (Schutzstaffeln) –
ochranné oddíly, NSKK (Das nationalsozialistische-Kraftfahrkorps) – jízdní
sbor, HJ (Hitlerjugend) – Hitlerova
mládež včetně BDM (Bund deutscher
Mädel) - Svazu německých dívek,
NSDStB (NS-Deutscher Studentenbund)
– Národně socialistický německý
spolek studentů, NS-Dozentenbund
– Národně socialistický spolek docentů a NS-Frauenschaft – Národně
socialistický spolek žen.
NSDAP tedy tvořila se svými organizačními složkami majetkoprávně jeden celek, tzn. právní subjektivitu měla pouze strana, která se
mohla majetkoprávně zavazovat.
Na stranu napojené spolky měly
právní subjektivitu a vlastní majetek, podléhaly ale dozoru říšského
pokladníka. Říšský pokladník byl
generálním zmocněncem Vůdce ve
všech majetkoprávních záležitostech16) a ostatní státní úřady mu byly povinny kdykoliv poskytnout
svou pomoc a součinnost. Na tomto
místě opět vidíme propojení strany
a státu.
K těmto na stranu napojeným
spolkům patřili: DAF (Die deutsche
Arbeitsfront) - Německá pracovní
fronta včetně NS-Gemeinschaft „Kraft
durch Freude“ – Národně socialistické společenství „Silou k radosti“,

2008

NS-Deutscher Ärztebund e.V. –
Národně socialistický svaz lékařů,
NS-Lehrerbund e.V. - Národně socialistický svaz učitelů, NS-Volkswohlfahrt e.V. – Národně socialistický
svaz pro sociální péči národa, NSKriegsopferversorgung e.V. - Národně socialistický svaz pro zaopatření
obětí války, Reichsbund Deutscher
Beamten e.V. – Říšský spolek německých úředníků a NS-Bund
Deutscher Techniker - Národně socialistický svaz německých techniků.
Vůdci těchto spolků byli současně vůdci příslušných úřadů říšského vedení NSDAP. Především SS
a DAF se staly samostatnými a na
ostatních stranických orgánech nezávislými a již nekontrolovanými
útvary, ve kterých se překřižovaly
státní úkoly se stranickými funkcemi.
III.III. Vztah strany a státu
Jak již bylo několikráte uvedeno
výše, podle národně socialistické
právní vědy nebyla strana podřízena státu, nýbrž stála vedle státu, později nad státem. Co se týče organizace státu, byl stát od strany
formálně oddělen, ale tím, že se
v rukou nacistických vůdců hromadily jednotlivé úřady nejrůznější povahy, otevřel se tak prostor pro pronikání stranických funkcionářů do
organizace státu a jejímu úplnému
ovládnutí. Stát tedy nebyl považován za nositele politické moci, nýbrž

16) § 4 odst. 3 prováděcího nařízení k zákonu
o ochraně jednoty strany a státu z 29.
března 1935 (RGBl. I S. 502).
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pouze za nesamostatnou pomocnou
organizaci, jejíž obsah a funkce jí dodali až političtí vůdci.17) Pojem stát
byl tedy zúžen pouze na organizaci
jednotlivých úřadů.18) Na výše uvedeném je možno demonstrovat
striktní oddělení organizace státu
od funkce a obsahu činnosti státních
orgánů i státu samotného, neboť cíle
státu určovala strana a státní orgány
plnily pouze pomocné funkce ve
prospěch strany. Státní orgány byly
pod neustálou kontrolou příslušných stranických orgánů a také se
na tyto orgány postupně převáděla
velká část kompetencí státu. Tím, že
se stát stal nástrojem v rukou národně socialistické ideologie ztělesňované jednou stranou, došlo k odebrání všech funkcí státu, které stát
samostatně vykonával (např. zajištění rovnosti před zákonem, právní
jistoty, spravedlnosti).
Vztah NSDAP a státu by se dal
tedy charakterizovat následujícím

způsobem: politický primát NSDAP,
nařizovací právo NSDAP vůči státu
a personální provázání stranických
a státních úřadů. Strana i stát tedy
tvořily podle národně socialistické
právní vědy jednotu, ale nebyly
identické. Strana a stát byly spojeny,
nikdy nebyly sloučeny19) a „obě tyto
organizační formy německého národa
měly sloužit Vůdci a nést v sobě národně socialistický světový názor“.20)
Strana, stát a Wehrmacht měly
pod Vůdcovým vedením splnit následující úkoly: straně náleželo politické vedení, stát ovládal správu
a Wehrmacht jako ozbrojená složka
německého národa měl zabezpečit
obranu Říše. V národně socialistickém Německu ztratil význam tradičního trojího dělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní,
neboť veškerá moc ve státě byla
koncentrována v rukou Vůdce (strana, stát, Wehrmacht).21) Vůdce reprezentoval německý národ, byl

17) Majer, D.: Grundlagen des nationalsozialistischen Rechtssystems. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1987, s. 211.
18) Právní věda v období Výmarské republiky a také v prvních létech po uchopení
moci rozdělovala politickou jednotu na:
stranu, stát a samosprávu. Poté co byla
jak územní tak i profesní samospráva odstraněna, již se neuváděla a místo ní se
součástí politické jednoty stal stále na významu nabývající Wehrmacht, který byl
do té doby chápán jako součást státu.
Blíže k tomu: Meier-Benneckenstein, P.
(FN 6), s. 112.

19) Jednota strany a státu je možné dovodit
již z názvu zákona z 1. prosince 1935 o zajištění jednoty strany a státu.
20) Meier-Benneckenstein, P.: Das Dritte Reich
im Aufbau. Band 5. Partei und Staat.
Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin
1941, s. 120.
21) Říšský ministr spravedlnosti Frank prohlásil ve své řeči na Německých právnických dnech v roce 1935: „Dnes existuje
v Německu pouze jediná moc, a to je moc
Vůdce“. Blíže k tomu: Eisenhardt, U.:
Deutsche Rechtsgeschichte. 4 vydání.
C.H.Beck, Mnichov 2004, s. 449.
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ochráncem národně socialistického
světového názoru, ochráncem Říše,
prvním zákonodárcem a nejvyšším
soudcem. Dělení státní moci bylo tedy pouze formální povahy bez
ústavněprávního významu.
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vůdci se tak dostali k výkonu státních funkcí a zajistili si tím také vliv
na stát po stránce jeho organizace.
V osobě Adolfa Hitlera byl spojen
nejvyšší orgán NSDAP (Vůdce)
a nejvyšší orgán státu (říšský kancléř). Po smrti prezidenta Hindenburga přešla na Hitlera i oprávnění
říšského prezidenta. Druhým nejvyšším funkcionářem NSDAP byl
zástupce Vůdce, který se stal členem
říšské vlády a účastnil se zákonodárního procesu. Počínaje 24. zářím
1935 disponoval Rudolf Heß jako
zástupce Vůdce spolurozhodovacím
právem při jmenování a povýšení
všech vyšších úředníků. Ve vládě
zasedal rovněž štábní vedoucí SA;
říšský vedoucí pro tisk se stal tiskovým šéfem vlády. Na základě zákona z 30. ledna 1935 o říšských
místodržících (RGBl. I S. 65), tzn.
o zástupcích říšské vlády (státu) na
místní úrovni, byli říšští místodržící
jmenováni Vůdcem. Obsahem jejich
funkce bylo sledovat jak se dodržují
politické cíle stanovené Vůdcem
a říšským kancléřem na místní úrovni.23) Do této funkce byly většinou
obsazováni Gauleiteři (župní vedoucí strany), kteří tvořili součást
organizačního aparátu NSDAP.
Personální unie mezi představiteli strany a státu se neprosadila

IV. „Zglajchšaltování“ státu
s NSDAP
IV.I. Personální unie
Politicko-ideologický monopol
strany bylo nutno nějakým způsobem zakotvit přímo ve státním aparátu, neboť hrozilo nebezpečí, že se
úřednictvo vymkne politické kontrole strany. Proto musela být provedena „čistka“ v personálním obsazení státní správy a byly vytvořeny
úzké, jak personální, tak i institucionální, vazby mezi stranou a státním
aparátem.
Ihned po uchopení moci začali
národní socialisté prosazovat zavedení personální unie (dualismu)
mezi stranickými a státními funkcionáři, což ale nevedlo ke spojení
strany a státu, nýbrž k jeho ovládnutí stranou a zavedení principu
jednoty strany a státu.22) Straničtí

22) Jeserich, K., Pohl, H., Unruh, G. a kol.:
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Band 4.
Das Reich als Republik und in der Zeit
des Nationalsozialismus. Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart 1985, s. 661.

23) Hoke, R.: Österreichische und deutsche
Rechtsgeschichte. Böhlau Verlag, Wien
1992, s. 487.

42

PRÁVO

ČÍSLO ČTVRTÉ

ČASOPIS PRO PRÁVNÍ TEORII A PRAXI

ROČNÍK

pouze ve správě, nýbrž i v soudnictví, kdy vedoucí funkce v něm
(předsedové soudů, předsedové senátů, státní zástupci) byly obsazeny
členy strany, kteří vykonávali zároveň nejrůznější funkce v organizacích napojených na NSDAP, např.
v Národně socialistickém svazu
ochránců práva.
Další personální unie existovala
mezi vyššími policejními vůdci
a vůdci SS, která se stala účinným
instrumentem dohledu a pronásledování obyvatelstva a ulehčovala
vyčlenění policie ze státní správy.
Tato oblast je spojena se jménem
a kariérou Heinricha Himmlera.
Vzestup vedoucího „politické policie“ začal v roce 1934 po vyčlenění
SS z velení SA. Od 17. června 1936
vedl Himmler současně ministerskou instanci na pozici státního sekretáře – jako „Říšský vedoucí SS
a šéf německé policie“ na ministerstvu vnitra. SS tím prakticky disponovala pro celou říši jednotným,
spojeným a administrativně osamostatněným policejním aparátem. Od
roku 1937 bylo dokonce možné, aby
SS a Gestapo odejmuly odpůrce národně socialistického režimu řádnému soudnictví. Vytvořením Říšského hlavního bezpečnostního úřadu
podřízenému Himmlerovi, vedeném Reinhardem Heydrichem jako
šéfem bezpečnostní policie a bezpečnostní služby dne 27. září 1939
bylo poukázáno ještě zřetelněji na

2008

splynutí státních a stranických funkcí a podřazení policie pod vedení SS.
Hromadění funkcí v rukou Heinricha Himmlera pokračovalo v roce
1939, kdy byl v souvislosti se začátkem 2. světové války jmenován komisařem pro upevnění němectví
a z titulu této funkce náležely do jeho kompetence všechny „přesídlovací a kolonizační“ projekty na východě.24) V roce 1943 se stává ještě
ministrem vnitra a velitelem záložního vojska.25) Dalším „sběratelem
funkcí“ byl Joseph Geobbels, který
působil jako říšský vedoucí propagandy NSDAP, župní vedoucí
v Berlíně, ministr národní osvěty
a propagandy a šéf říšské kulturní
komory.
Dne 1. září 1939 v souvislosti se
začátkem druhé světové války byla
většina Gauleiterů (župních vedoucích) jmenována komisaři pro obranu Říše a vybavena příslušnými plnými mocemi.
Do kompetence státních orgánů
náleželo řešení „standardních“ státních úkolů, včetně provádění diskriminačních opatření proti odpůrcům režimu, Židům, představitelům

24) Jeserich, K., Pohl, H., Unruh, G. a kol.:
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Band 4.
Das Reich als Republik und in der Zeit
des Nationalsozialismus. Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart 1985, s. 702.
25) Keegan, J.: Kdo byl kdo ve druhé světové válce. Přeložila Lenka Libosvárská. Barrister
& Principal, Brno 2002, s. 113.
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odborů a jiných skupin a menšin,
které byly nacisty pronásledovány.
K uskutečnění těchto úkolů byly
vydávány zákony, nařízení, směrnice, výnosy, správní akty, rozsudky,
jejichž důsledkem bylo vyloučení
postižených z národního společenství a ztráta jejich práv (zatčení, zbavení státního občanství) a zabavení
jejich majetku (říšské ministerstvo
financí).26)
Naproti tomu pro provedení „nestandardních radikálních“ akcí proti
odpůrcům režimu nebyl státní aparát vhodným prostředkem, neboť
jeho byrokracie byla těžkopádná
a vázána na písemné pokyny, na
základě kterých bylo pak zahájeno
řízení. Jelikož ale k provedení „nestandardních“ akcí nebyly k dispozici písemné podklady, spadaly tyto
akce do kompetence organizačních
jednotek NSDAP (SA, SS) nebo župních vedoucích či nejrůznějších
zvláštních úřadů např. komisař pro
upevnění němectví, které pro svoji
činnost nepotřebovaly žádné normativní právní předpisy či směrnice
a jednaly podle tajných rozkazů.
Orgány státu působily při provádění těchto akcí pouze jako pomocné
orgány.
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IV.II. Personální politika NSDAP
Vedle principu personální unie
tvořila důležitou součást „zglajchšaltování“ státu se stranou personální politika, která zasáhla všechny
stupně státní správy. Nejdůkladněji
byla tato personální politika uskutečněna na obecní úrovni, kde se občan každodenně dostal do styku se
státem a proto její důsledné provedení bylo třeba uskutečnit co nejdůkladněji.
Mohlo by se zdát, že bezprostředně pro uchopení moci nebylo
možno obsadit všechny vedoucí
pozice ve státním aparátu členy
NSDAP, a to nejen z nedostatku
osob, ale i především z důvodu jejich chybějící odborné kvalifikace.
Při obsazování těchto pozic se prosadila tzv. zásada uplatnění „starých bojovníků“, tedy členů strany
před rokem 1933, kterým byl jako
zásluha za svou podporu NSDAP
v tzv. „období bojů“ přidělen státní
úřad.27) Národním socialistům se
v drtivé většině případů podařilo
obsadit všechny klíčové pozice
a dokumentováno to budiž v následujícím přehledu: podle údajů vedoucího personálního oddělení říšského ministerstva vnitra bylo

27) Meier-Benneckenstein, P.: Das Dritte Reich
im Aufbau. Band 5. Partei und Staat.
Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin
1941, s. 134.

26) Majer, D.: Grundlagen des nationalsozialistischen Rechtssystems. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1987, s. 217.
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v roce 1937 v Prusku z celkového
počtu 438 míst ve vnitřní správě
obsazeno 356 míst (81 %) členy
NSDAP. V ostatních zemích mimo
Prusko byl tento poměr výrazně
menší, obsazeno bylo členy strany
217 klíčových míst z celkového počtu 346.28)
Úzké propojení mezi stranou
a státním aparátem bylo vytvořeno
s ohledem na služební povinnosti
každého úředníka. Na základě
ustanovení § 1 zákona o úřednících z 26. ledna 1937 (RGBl. I S. 39)
se stal každý úředník vykonavatelem vůle státu a musel Vůdci přísahat svou věrnost. V tomto zákoně byly jednotně stanoveny práva
a povinnosti úřednictva.29) Při své
činnosti musel úředník vycházet
ze skutečnosti, že NSDAP je nesmazatelně spojena s německým
národem a je nositelkou německé
státní myšlenky.30) Požadavek pro
výkon funkce státního úředníka
nebyla pouze odbornost, ale i politická spolehlivost projevující se ve
věrnosti k Vůdci. Pro splnění po-
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žadavku politické spolehlivosti
nestačil pouhý neutrální postoj
k národnímu socialismu, ale vyžadovalo se i pozitivní národně socialistické smýšlení. To musel také
kandidát na státního úředníka doložit členstvím v NSDAP či v jejích
organizačních složkách např. SA
nebo v na stranu napojených organizacích.
Zda kandidát splnil podmínky
pro výkon státní služby posuzoval státní úřad pro zaměstnávání
(Einstellungsbehörde) a NSDAP měla
z počátku pouze právo účastnit se
tohoto řízení; později výběr úředníků prováděla pouze strana. V praxi
musel být stranou vypracován posudek o vhodnosti kandidáta na
danou funkci, přičemž byl přezkoumáván vztah kandidáta k národnímu socialismu a jeho dosavadní
politická činnost. Tento politický posudek se opíral nejen o údaje nižších
stranických míst v kandidátově obvodu, kde byl kandidát místním
stranickým funkcionářům osobně
znám, ale i o údaje dodané donašeči
a udavači z okruhu jeho přátel,
kolegů či známých.31) Personální politika strany ve vztahu ke státnímu
úřednictvu se ale neomezovala pouze na přijímání nových státních úředníků, nýbrž strana vypracovávala

28) Majer, D.: Grundlagen des nationalsozialistischen Rechtssystems. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1987, s. 221.
29) Hirsch, M. a kol.: Recht, Verwaltung und
Justiz im Nationalsozialismus. 2.vydání.
Nomos Verlag, Baden – Baden 1997,
s. 300.
30) Majer, D.: Grundlagen des nationalsozialistischen Rechtssystems. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1987, s. 214.

31) Hattenhauer, H.: Geschichte des deutschen
Beamtentums. 2.vydání. Carl Heymanns
Verlag, Köln 1993, s. 410.

45

ČLÁNKY

ČLÁNKY

PRÁVO

ČÍSLO ČTVRTÉ

ČASOPIS PRO PRÁVNÍ TEORII A PRAXI

ROČNÍK

politické posudky i na stávající
úřednictvo32) 33).
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tickém státě zvýšené povinnosti vůči Vůdci, národu a státu. Pokud členové těchto uskupení porušili tyto
zvýšené povinnosti, podléhali stranickým a SA soudům. Za porušení
povinnosti se považovalo každé jednání či opomenutí, které narušilo či
ohrozilo organizaci, činnost nebo
vážnost NSDAP. Kromě běžných
trestů mohl být stranickými soudy
uložen rovněž trest odnětí svobody.
Stranické soudnictví bylo zřízeno
1. ledna 1934.35)
Stranické soudy se skládaly
z předsedajícího soudce a dvou přísedících. Protože tyto soudy byly od
samého počátku koncipovány jako
„prováděcí nástroje“ strany, stanovy
přesně a jasně neupravovaly skutečnosti, za které byl pak udělen trest
a soudci nebyli na tyto stanovy při
rozhodování vázáni. Mezi udělované tresty patřilo napomenutí (bylo
zapisováno do členské legitimace),
zákaz nosit zbraň na dobu 12 měsíců, zákaz veřejného vystupování
a vyloučení ze strany. Ačkoliv existovala zákonná možnost udělovat
trest odnětí svobody, stranické soudy toto oprávnění nevyužívaly.
Podle ustanovení § 6 zákona o jednotě strany a státu byly státní úřady
povinny poskytnout stranickým
soudům úřední a právní pomoc.

IV.III. Stranické soudnictví a jeho
vztah k řádné justici
Stranická justice vznikla z tzv.
vyšetřovacího a smírčího výboru,
který byl vytvořen v roce 1926. Úkolem těchto výborů bylo zabezpečit,
aby členové strany dodržovali stanovy a vyloučit nežádoucí osoby
z hnutí.34) Na základě zákona o zajištění jednoty strany a státu příslušely členům NSDAP a SA (včetně
jim podřízených složek) jako vůdčí
a revoluční síle v národně socialis32) Zaměstnanci ve státní správě byli vedle
stranického posudku rovněž posuzováni
vedoucími jednotlivých úřadů. Za pozitivní bylo považováno následující úředníkovo chování: souhlas s politikou národního socialismu, vyzvedávání Vůdcových
vlastností, energické a cílevědomé vystupování či působení národně socialistickým duchem na své podřízené. Naopak
jako negativní chování bylo považováno:
nejasný vztah ke straně, rozpačitý vztah
k válečnému trestnímu právu, odmítnutí
trestu smrti nebo jen okolnost, že úředník
nesouhlasil se závěrečným návrhem státního zástupce na uložení trestu smrti.
33) Jeserich, K., Pohl, H., Unruh, G. a kol.:
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Band 4.
Das Reich als Republik und in der Zeit
des Nationalsozialismus. Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart 1985, s. 662.
34) Meier-Benneckenstein, P.: Das Dritte Reich
im Aufbau. Band 5. Partei und Staat.
Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin
1941, s. 83.

35) Böckenförde, E.-W.: Staatsrecht und
Staatslehre im Dritten Reich. C.F.Müller,
Heidelberg 1985, s. 156.
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V roce 1938 v souvislosti s útoky
na Židy při tzv. „křišťálové noci“ byly stranické soudy použity k tomu,
aby vyřadily z rozhodování řádné
trestní soudy a ve jménu strany kryly
spáchané zločiny. Stranické soudy
projednávaly 13 případů zavraždění
21 Židů a žádný pachatel nebyl za toto jednání ze strany vyloučen. Žádný
ze 13 pachatelů nebyl předán k odsouzení řádné trestní justici.36) Na
tomto případě lze opět dokumentovat zasahování NSDAP do kompetencí státu, dokonce i do moci soudní.

2008

ho plnému ovládnutí. Státní orgány
byly pod neustálou kontrolou příslušných stranických orgánů a také
se na ně postupně převáděla velká
část kompetencí státu. Strana i stát
tedy tvořily podle národně socialistické právní vědy jednotu, ale nebyly
identické.
Jedním z prostředků, které použila NSDAP při ovládnutí státu byl
vznik personální unie mezi stranickými a státními funkcionáři. Straničtí
vůdci se tak dostali k výkonu státních funkcí a zajistili si tím také vliv
na stát po stránce jeho organizace.
Některé organizační složky NSDAP
či na stranu napojené spolky úplně
převzaly výkon některých státních
kompetencí, které byly dříve pro
státní moc charakteristické. Jmenována budiž např. Německá pracovní
fronta či ochranné oddíly SS, které ovládly práci německé policie.
Vzorovým příkladem prolínání strany a státu byla existence říšské pracovní služby jakožto organizace
NSDAP. K práci v ní byli státem nuceni mladí Němci, kteří byli v rámci
výkonu této služby vychováváni
k národnímu socialismu.

V. Závěrem
Princip jednoty strany a státu
ovládal státní aparát nacistického
Německa po 12 let vlády národních
socialistů. NSDAP jakožto monopolní strana ve státě a „nositelka státní
myšlenky“ nebyla podřízena státu,
nýbrž stála vedle státu, později nad
státem. Co se týče vlastní organizace
státu, byl stát od strany formálně oddělen, ale tím, že se v rukou nacistických vůdců hromadily jednotlivé
úřady nejrůznější povahy, otevřel se
prostor pro proniknutí stranických
funkcionářů do státního aparátu a je-

JUDr. et Bc. Jaromír Tauchen,
LL.M.Eur.Integration (Dresden)
soudní tlumočník
interní doktorand
Katedra dějin státu a práva
Právnická fakulta
Masarykova Univerzita v Brně

36) Die Parteigerichtsbarkeit der NSDAP. [citováno 9. března 2007]. Dostupný z:
http://www.koeblergerhard.de/ZRG120
Internetrezensionen2003/BlockNilsDieParteigerichtsba rkeitderNSDAP.htm.
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