
ÚSTŘEDÍ ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮ 

Sbor pro postavení a udržování právnického domu v Praze 

 

Slovutný Pán 

Pan Jan Černý, ministr vnitra, Praha – Hrad  

 

V Praze 14. října 1938 

 

Slovutný pane ministře! 

Ústředí československých právníků dovoluje si předložiti připojené memorandum, které bylo 

zasláno vládě republiky československé, k laskavému uvážení. 

 

t. č. jednatel, JUDr. Anděla Kozáková, notář, Praha II, čp. 846 

t. č. předseda, JUDr. Václav Hora, univ. prof., Praha 

 

 

Vládě republiky československé v Praze 

 

Podepsané korporace dovolují si upozorniti na mocné hnutí v lidu, které je namířeno proti 

židům a jehož vyvrcholení mohlo by se státi našemu státu a našemu národu osudným. 

Příslušníci podepsaných korporací sledují toto hnutí s obavami ve svém denní styku se 

širokými vrstvami občanstva a nemohou mu upříti oprávnění. 

Vliv židovské otázky pociťují ve svých vlastních povoláních a žádají, aby tomuto živelnému 

hnutí vláda věnovala svoji plnou a účinnou pozornost, má-li se předejíti nedohledným 

následkům. 

Podepsané korporace dovolují si – pokud jde o jejich příslušníky – upozorniti zejména na 

následující požadavky pro své stavy. 

I. 1) aby se židy v našem státě bylo nakládáno – pokud již svobodná povolání provozují 

– jako s menšinou, a to podle poměru jejich počtu k celkovému počtu 

obyvatelstva; 

2) aby byla učiněna energická opatření, pokud jde o přítomný stav. Upozorňují na 

to, že ve svobodných povoláních jsou činni v nepoměrném počtu židé a že bude 

zapotřebí, aby přiměřeným opatřením účast židů v uvedených svobodných 



povoláních byla ihned omezena na takové procento, které odpovídá celkovému 

počtu obyvatelstva. 

Totéž, co platí o svobodných povoláních, bylo by také třeba uskutečniti pokud jde 

o stav soudcovský a veřejnou správu. 

II.  aby pro budoucnost vůbec nebylo přípustno v zájmu nejdůležitějších statků 

národa, aby povolání lékařská, právnická a technická byla vykonávána židy. 

Za žida budiž pokládána osoba, jejíž oba rodičové nebo jeden z nich jest původu 

židovského.  

K těmto požadavkům jsme vedeni přesvědčením, že oběti, které na sebe vzal národ český, 

slovenský a podkarpatský, přinesl pouze v pevné víře v daná mu ujištění, že tento náš 

zmenšený stát bude státem národním – Čechů, Slováků a Podkarpatorusů a že je nezbytně 

nutno, aby těmto národům nebylo bráněno v jejich rozvoji činností cizích živlů, které 

k těmto národům počítati nelze a které se v převážné části podle nabytých zkušeností 

ukázaly nespolehlivými jak po stránce státní a národní, tak i stavovské. 

Podepsané korporace jsou ochotny předložiti potřebný materiál a spolupracovati na 

provedení této naléhavé otázky, neboť odklad jejího řešení působí národu i státu nedozírné 

škody. 

 

V Praze 14. října 1938  

 

Ústředí čsl. právníků 

Univ. prof. Dr. V. Hora, předseda 

Dr. Anděla Kozáková, jednatelka 

 

Ústřední jednota čsl. lékařů 

Dr. Ot. Janota, jednatel 

Dr. Josef Malík, starosta 

Prof. Dr. Arnold Jirásek, president lékařské komory v Praze 

 

Jednota advokátů čsl. 

Dr. A. Čižinský, jednatel 

Dr. J. Schlecht, předseda 

JUDr. Theodor Kopecký, president právnické komory v Praze 

 



Spolek čsl. notářů  

Dr. Jar. Čulík, předseda 

Dr. Fr. Janatka, jednatel 

JUDr. Jaroslav Ponec, president notářské komory v Praze 

 

Ing. Václav Stieber, president inženýrské komory pro ČSR 

  

 

 

  


