
Přípravný výbor

Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, občanského sdružení

Tisková zpráva
České ministerstvo vnitra skandálně zakázalo činnost 

spolku, jehož stanovy kritisují Benešovy dekrety

Rozhodnutím ze dne 24. srpna 2009 zakázalo Ministerstvo vnitra České repub-
liky  spolku  s  názvem  Sudetoněmecké  krajanské  sdružení  v  Čechách,  na 
Moravě a ve Slezsku činnost, neboť jeho stanovy nejsou v souladu s oficiálním 
výkladem poválečných dějin, protože se staví kriticky k dekretům presidenta 
Edvarda Beneše.

Toto rozhodnutí, jehož dikce dává vzpomenout na dobu před listopadem 1989, 
pokládá přípravný výbor spolku za skandální:  Česká republika je již pět let 
plnoprávným členem Evropské unie a nemůže si  dovolit  zacházet  se svými 
občany způsobem, který byl běžný v dobách totality. V demokracii má každý 
právo vyjadřovat své názory – a to přirozeně i názory nesouladné s oficiálními 
postoji státních orgánů a institucí – slovem i písmem, a může se k tomu účelu 
svobodně sdružovat s dalšími osobami stejného přesvědčení.

Totalitní rozhodnutí ministerstva se opírá o 15 let starý nález českého Ústav-
ního soudu. Z jeho argumentace, ministerstvem převzaté, vyjímáme:

„Ústavní soud byl postaven před otázku, jaký postoj zaujali občané Československa 
německé národnosti v krizových třicátých letech a zda dekret prezidenta republiky  
č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy,  
představuje adekvátní, ústavněprávně a hodnotově odůvodněnou, reakci na tento 
postoj, adekvátní potud, že obstojí i z hlediska právních zásad uznávaných v této 
době civilizovanými národy.“

Ústavní soud poté dochází k závěru, že vyhnání sudetských Němců bylo plně 
legitimním a legálním aktem. Připomínáme, že na základě Benešových dekretů 
byly připraveny o veškerý majetek i o právo na vlast tři miliony sudetských 
Němců,  přičemž  při  jejich  deportacích,  prováděných  českými  Revolučními 
gardami s mimořádnou brutalitou, zahynuly desítky tisíc lidí,  převážně civi-
listů, včetně starců, žen a dětí. Za tuto genocidu se Česká republika obětem 
dodnes neomluvila, veškerý zabraný majetek je dodnes v českých rukou.

Dále ministerstvo hodnotí činnosti německého a rakouského sudetoněmeckého 
krajanského sdružení, k jejichž cílům se český spolek hlásí, a tyto cíle naprosto 
bez důvodu označuje za neslučitelné s mezinárodním právem.
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Závěrem ministerstvo dochází k závěru, že skutečným cílem spolku je „záměr 
porušovat ústavu a zákony“, a jeho činnost se proto zakazuje – opět bez toho, 
aby naznačilo, které konkrétní právní normy kritika Benešových dekretů poru-
šuje.

Proti  rozhodnutí  bude přípravný výbor spolku brojit  všemi dostupnými pro-
středky. V tuto chvíli již bylo rozhodnutí napadeno u správního soudu, a pokud 
se nepodaří prosadit zásady civilisované a demokratické státní správy u čes-
kých soudů, obrátí se spolek na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, 
který  již  řešil  celou řadu podobných případů a  vesměs dal  za  pravdu těm, 
jejichž právo na svobodu projevu a sdružování bylo vládou členské země poru-
šeno.

„Vláda České republiky si musí uvědomit, že její občané už nejsou bezpráv-
nými, lehce manipulovatelnými jedinci tak jako před 20 lety, ale mají celou 
řadu právních i mimoprávních prostředků, jak se nezákonným praktikám stát-
ních orgánů bránit,“  řekl  člen přípravného výboru spolku Tomáš Pecina,  a 
dodal:  „Cíle  našeho  sdružení  jsou  legitimní,  humánní  a  zasahují  samotnou 
dřeň demokracie, totiž právo občana na nesouhlas s oficiálními postoji jeho 
vlády. Tohoto práva se nikdy nevzdáme a jsem přesvědčen, že ve svém úsilí 
budeme  nakonec  úspěšní,  protože  na  naší  straně  je  pravda.  Je  pro  nás 
naprosto nepřijatelné, abychom byli nuceni lhát o minulosti vlastního národa, 
a aby nás k tomu nutila vláda státu, který se chce pokládat za demokratický.“

Plný text stanov spolku, rozhodnutí ministerstva i podaná správní žaloba jsou 
v příloze této tiskové zprávy.
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