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The study deals with some issues pertaining to the Czechoslovak citizenship of army employ-
ees after the country‘s founding in 1918. Due to Czechoslovakia achieving independence, 
some persons gained foreign status overnight, despite living and working in the Czech lands 
for decades. Some of them included former employees of the Austrian-Hungarian armed 
forces, whose lack of Czechoslovak citizenship prevented them from serving in the newly-
formed Czechoslovak army and could not claim for various financial benefits for which they 
would otherwise be eligible owing to their previous service. Therefore, some of the military 
employees sought to gain Czechoslovak citizenship. Their applications were decided by low-
er-tier political authorities. A number of these applicants were ultimately unsuccessful. This 
was chiefly caused by the fact that Czechoslovakian authorities would have to compensate 
them, which would put a strain on the country‘s budget.
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Dne 28. října 1918 vznikl na troskách bývalého Rakouska-Uherska samostatný česko-
slovenský stát. K tomuto dni se také datují počátky československého státního občanství.1 
V podobné situaci se po první světové válce ocitly rovněž ostatní státy bývalého habsbur-
ského mocnářství: Rakousko, Maďarsko, Polsko a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.2 
Všechny nově vzniklé státy hledaly odpověď na dvě klíčové otázky: jakým způsobem bude 
vymezeno jejich státní území, a především, na základě kterých kritérií jim připadne oby-
vatelstvo bývalé habsburské monarchie. K vyřešení těchto otázek měla výrazným způso-
bem přispět pařížská mírová konference probíhající od počátku roku 1919. Jednání byla 

* Studie byla napsána v rámci řešení projektu SGS na FF Ostravské univerzity, registrační číslo SGS7/FF/2014-
2015.
1 Státní občanství je obecně definováno jako relativně trvalý právní vztah, který vyjadřuje užší faktický poměr 
mezi fyzickou osobou a státem. Srov. DAVID, Vladislav: Mezinárodní právo veřejné. Praha 2006, s. 244. Ze starší 
literatury k pojmu státní občanství a jeho historického vývoje Handbuch der österreichischen polithischen Ver-
waltung für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, 1. Wien 1890, s. 590–594; Österreichisches 
Staatswörterbuch, 4. Wien 1909, s. 312–314; PRAŽáK, Jiří: Rakouské právo ústavní, 3: Ústava říšská. Praha 
1902, s. 9–40; Slovník veřejného práva Československého, II. Brno 1932, s. 976–990.
2 Pro účely této studie budeme pro pojmenování Království Srbů, Chorvatů a Slovinců používat v dobové litera-
tuře častěji užívaný neoficiální název státu – Jugoslávie.
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složitá a velice dlouhá, ovšem až do podepsání mírových smluv nebylo možné ani v jed-
nom z nových evropských států dospět k definitivnímu řešení státní příslušnosti.3 

V Československu byl vydán zákon o státním občanství teprve rok a půl po říjnovém 
převratu. Do té doby se zásady o nabývání a pozbývání státního občanství řídily zcela 
podle starých rakouských a uherských předpisů,4 což potvrdil i zákon z 28. října 1918 
č. 11 Sb.5 Teprve 9. dubna 1920 vyšel nový ústavní zákon č. 236/1920 Sb., který doplňoval 
a měnil dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domov-
ského v republice Československé. Tato norma převzala ustanovení tří nejdůležitějších 
smluv uzavřených po první světové válce, a to mírové smlouvy uzavřené s Německem ve 
Versailles dne 28. června 1919, mírové smlouvy s Rakouskem uzavřené v Saint-Germain 
dne 10. září 1919 a smlouvy uzavřené v Saint-Germain dne 10. září 1919 mezi pěti velmo-
cemi a Československem. Z hlediska budoucího vývoje čs. občanství obsahovala nejdůle-
žitější ustanovení smlouva s Rakouskem, smlouva s Německem byla poněkud stručnější 
a smlouva s Československem na ustanovení předchozích smluv v článku číslo 3 jen od-
kazuje. Všechny tři smlouvy se však vzájemně doplňovaly a tvořily jediný celek.6 Zákon 
č. 236/1920 Sb. upravoval také vztahy s bývalými Uhrami, byť v době jeho projednávání 
v parlamentu smlouva s Maďarskem nebyla ještě podepsána.7 Podle vládního návrhu se 
tato smlouva, co se obsahu týče, měla „krýt“ s mírovou smlouvou rakouskou, a tudíž 
schválení ústavního zákona již nic nebránilo.8 Všechny výše uvedené smlouvy měly za cíl 
upravit poměr mezi Německem a státy bývalého Rakouska-Uherska, jakož i státoobčan-
ské poměry mezi těmito státy navzájem.9

Poválečné mírové smlouvy obsahovaly nejen zásady pro úpravu státního občanství 
v jednotlivých smluvních státech, ale i závazek těchto států, že ustanovení smluv budou 
pojata jako ústavní zákony.10 Na druhou stranu však obsahovaly ve vztahu k Českoslo-
vensku, ale i k Jugoslávii a Itálii celou řadu výjimek, proto Československo nepřevzalo 
znění těchto smluv doslovně, ale sloužily jen jako určité směrnice pro budoucí úpravu 
státního občanství. Na základě těchto výjimek nemusely jmenované státy přijmout za 
svého státního příslušníka každého občana žijícího toho času na jeho území, ale mohly 
si jej dle podrobných zvláštních ustanovení vybírati, zatímco například Německo či Ra-
kousko tuto možnost neměly. Tehdejší právník a dlouholetý zaměstnanec ministerstva 
vnitra (dále MV) Vladimír Verner upozorňoval, že tato skutečnost později způsobila v čs. 
právním řádu jisté nedůslednosti a neúplnosti.11 Československo a Jugoslávie měly mož-
nost prozkoumat všechna státní občanství, resp. domovská práva, nabytá na jejich území 

3 ŠUCHOVá, Xénia: Česko-slovenské štátne občianstvo a „Lex Dérer“ z roku 1926. In: NIŽŇANSKÝ, Eduard – 
PETRUF, Pavol (eds.): V premenách stáročí. Zvolen 2001, s. 159.
4 ŽLáBEK, Josef – VERNER, Vladimír: Státní občanství a domovské právo v Republice Československé. Praha 
1923, s. 1.
5 PEŠKA, Zdeněk: Československá ústava a zákony s ní souvislé, I. Praha 1935, s. 137.
6 Tamtéž, s. 807–808.
7 Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a přidruženými a Maďarskem byla podepsána až 4. 7. 1920.
8 PEŠKA, Z.: Československá ústava, s. 809.
9 Tamtéž, s. 808. Upravovaly to zejména čl. 70 smlouvy s Rakouskem a čl. 84 smlouvy s Německem.
10 ČERNÝ, Jan – VALáŠEK, Miloš: České státní občanství : Ucelený výklad právních předpisů upravujících státní 
občanství České republiky v návaznosti na státní občanství ČSR, ČSSR a ČSFR. Praha 1996, s. 42.
11 VERNER, Vladimír: Státní občanství a domovské právo republiky Československé. Praha 1947, s. 14.
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po 1. lednu 1910 a určit, zdali jejich nositelům bude definitivně přiznáno státní občanství 
(blíže k této zásadě na jiném místě textu).

Ústavní zákon č. 236/1920 Sb. rozhodně nebyl normou, která by jasným a přehledným 
způsobem pokrývala všechny oblasti státoobčanské problematiky, naopak, některé jeho 
pasáže vnesly do státoobčanské agendy značný chaos. Svědčí o tom i zpráva ministerstva 
národní obrany (dále MNO) ze září 1920 adresovaná MV, v níž požaduje urychlené vydání 
prováděcích předpisů k ústavnímu státoobčanskému zákonu, neboť jeho provádění na-
ráží na značné potíže.12 Známý prvorepublikový právník Antonín Břeský varoval, že i přes 
schválení zákona č. 236/1920 Sb. zůstala největší část sporných otázek nerozřešena, ba 
dokonce ku dosavadním pochybnostem přibyly nové.13 Zákon o státním občanství byl svým 
způsobem pouze reakcí na překotný vývoj po první světové válce, řešil jen aktuální stá-
toobčanské otázky. Již zpráva ústavního výboru Národního shromáždění č. 2284 z roku 
1920 informuje o nutnosti provést novou jednotnou úpravu otázek státního občanství 
a domovského práva pro celé Československo mimo jiné proto, že v otázce státního ob-
čanství platilo v českých zemích, na Slovensku a Podkarpatské Rusi jiné zákonodárství.14 
Ovšem v této chvíli vláda nepokládala za správné činit v této problematice další kroky, ne-
boť mírové smlouvy a zákon č. 236/1920 Sb. samy o sobě způsobí aspoň na přechodnou 
dobu tolik změn v poměrech státního občanství a práva domovského a tolik agendy přísluš-
ných úřadů. Za současné nejisté mezinárodní situace by podle ní bylo vhodné počkat do 
doby, než státoobčanské poměry upraví vnitrostátními normami také okolní státy.15

Ministerští úředníci nejrůznějších vlád se několikrát pokoušeli připravit nový zákon 
o státním občanství, ale legislativní proces nebyl nikdy dotažen do konce. Z korespon-
dence jednotlivých ministerstev vyplývá, že jeden z hlavních důvodů tohoto neutěšeného 
stavu spočíval zejména ve skutečnosti, že politická reprezentace měla na podobu nového 
státoobčanského zákona odlišné názory.16 Většina ministerstev se snažila prosadit své 
požadavky, a proto docházelo ke kompromisu jen velmi těžce.17 Když se konečně v le-
tech 1937–1938 rýsovala určitá dohoda a státní občanství mělo být upraveno jednotně 
a moderně pro celé území republiky, přerušila tyto snahy mnichovská krize a následná 
okupace.18

Státoobčanský zákon ze dne 9. dubna 1920 číslo 236 Sb., jímž se doplňovala a měnila 
dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského, 
se tak stal základním a v podstatě jediným uceleným státoobčanským zákonem v období 

12 Národní archiv Praha (dále NA), fond Ministerstvo vnitra – stará registratura (dále MV-SR), sign. 114/1–6, 
kart. 231.
13 BŘESKÝ, Antonín: Právo domovské a státní občanství v republice Československé. Praha 1923, s. 7.
14 Státoobčanská legislativa v českých zemích navazovala na předlitavské zákonodárství, na Slovensku a Pod-
karpatské Rusi na zalitavské zákonodárství. V této studii bude předmětem zájmu situace v českých zemích, ne-
boť státoobčanské poměry na Slovensku a Podkarpatské Rusi byly oproti poměrům v českých zemích mnohem 
složitější.
15 PEŠKA, Z.: Československá ústava, s. 808–809.
16 Kromě ministerstva vnitra, pod které agenda státního občanství spadala, se ke státoobčanské problematice 
nejčastěji vyjadřovalo ministerstvo národní obrany (dále MNO; státní občanství vojenských osob, penzistů, legi-
slativa) a zahraničních věcí; dále ministerstvo sociální péče (penzisté a invalidé), školství a národní osvěty (uči-
telé a profesoři vysokých škol), zdravotnictví a tělesné výchovy (lékaři), železnic (státní občanství zaměstnanců 
drah), financí (státní zaměstnanci a finanční zaopatření) a unifikací (legislativa).
17 Bližší informace in: NA, fond Předsednictvo ministerské rady, kart. 209, 3403, 3404–3405.
18 VERNER, V.: Státní občanství, s. 18.
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první republiky, jenž platil až do roku 1948.19 Tento zákon nakonec do značné míry jen 
navázal na starší předlitavské zákonodárství20 a zahrnoval sobě ustanovení pováleč-
ných mírových smluv. Především stanovil, kdo se stal čs. státním občanem, a určil, jak 
se čs. státního občanství nabývá a pozbývá.21 Zákon potvrzoval, že čs. státní občanství 
vzniklo společně s vytvořením samostatné republiky dne 28. října 1918.22 Tuto situaci již 
dříve kodifikovala ústavní listina Československé republiky,23 v níž se v § 4 zdůrazňovalo, 
že čs. státní občanství je jediné a jednolité, byť existovaly různé předpisy na území dříve 
předlitavském a zalitavském.

Československé státní občanství bylo bezprostředně spjato s institutem domovského 
práva.24 Státními občany republiky se dne 28. října 1918 staly automaticky všechny 
osoby, které měly v tento den domovské právo v libovolné obci, jež se stala po zániku Ra-
kouska-Uherska součástí Československa. Tyto osoby musely domovskou příslušnost na 
území pozdějšího Československa získat nejpozději 1. ledna 1910. Paragraf 1 ústavního 
zákona č. 236/1920 Sb. však stanovil, že u některých osob vzniklo čs. státní občanství 
až ke dni platnosti mírových smluv, u smlouvy s Německem ke dni připojení Hlučínska 
k Československu, tedy k 10. lednu 1920, a v případě smlouvy s Rakouskem k 16. čer-
venci 1920.25 V této souvislosti upozorňují právníci Žlábek a Verner na určitý paradox, 
neboť osoby, jež se staly čs. státními občany k 16. červenci 1920, pozbývají státní občan-
ství rakouské nebo uherské teprve k tomuto datu, poněvadž účinky vyplývající ze státní 
samostatnosti se spojují až se dnem platnosti mírových smluv. Přestože v den platnosti 
mírových smluv již Rakousko-Uhersko neexistovalo, bylo stanoveno, že do tohoto dne 
existovalo státní občanství těchto bývalých států. Tehdejší právnická literatura tento stav 
považovala za nesrovnalost, jejíž důsledky se budou překonávat jen velice těžce. Zají-
mavá byla i skutečnost, že československý právní řád spojoval nárok na čs. státní občan-
ství s držením domovského práva na území Československa. Nestačilo tudíž jen místo 
pravidelného pobytu, jak je tomu u současné úpravy státního občanství v České repub-
lice. Přesto se československými občany nakonec staly i osoby, které domovské právo na 
území Československa vůbec neměly. Patřili mezi ně ti, kteří nabyli před 28. říjnem 1918 

19 V tomto roce byl přijat nový státoobčanský zákon, který upravoval otázky státní příslušnosti na zcela nových 
základech. Např. institut domovského práva byl zrušen a nahradilo jej bydliště. ČERNÝ, J. – VALáŠEK, M.: 
České státní občanství, s. 72nn.
20 Především na § 28–32 všeobecného občanského zákoníku z roku 1811, jenž byl později doplněn nejrůzněj-
šími dekrety dvorské kanceláře.
21 ČERNÝ, J. – VALáŠEK, M.: České státní občanství, s. 41–42.
22 VERNER, V.: Státní občanství, s. 13.
23 Ústavní listina republiky Československé, jež byla uvedena v platnost zákonem ze 29. 2. 1920, č. 120 Sb.
24 Domovským právem (domovskou příslušností) rozumíme osobní právní poměr určité osoby k určité obci. 
Domovský příslušník měl v obci nárok na nerušený pobyt a chudinské zaopatření v případě, že by se dostal do 
tíživé sociální situace. Domovského práva v obci mohli nabýt jen státní občané, a to tehdy, jestliže se v této obci 
po dosažení plnoletosti deset let nepřetržitě a dobrovolně zdržovali, přičemž po tuto dobu nepřipadli na obtíž 
veřejnému chudinskému zaopatření. Ženy vždy po provdání nabývaly domovskou příslušnost manžela. Pokud 
manžel zemřel nebo bylo manželství soudně rozvedeno nebo rozloučeno, podržela si vdova, resp. rozvedená 
(rozloučená) žena domovské právo v té obci, ve které jej měla v době úmrtí manžela či rozvodu (rozluky), s do-
datkem, že mohla nově nabýt domovskou příslušnost v jiné obci. Děti nabývaly domovské právo svého otce, ne-
manželské děti matky. Slovník veřejného práva Československého, I. Brno 1932, s. 434–449.
25 KINDL, Vladimír: Československé státní občanství 1918–1938 (28. 10. 1918–30. 9. 1938). In: Českosloven-
ské právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě, 1. Praha 2010, s. 412.
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domovské právo v některé obci bývalého Rakousko-Uherského mocnářství nacházející 
se mimo území ČSR a stali se skutečnými úředníky26 nebo zřízenci státu, státních ústavů 
nebo podniků. Tím se však podle Žlábka a Vernera opouští mírovými smlouvami daný 
přirozený základ pro určení státní příslušnosti – domovské právo, a vznikají tím další 
nesrovnalosti.27

Československými státními občany se staly od 16. července 1920 rovněž osoby, které 
nabyly domovské právo na území ČSR až po 1. lednu 1910. Nestalo se tak již automaticky, 
ale pouze v tom případě, pokud jim bylo čs. státní občanství přiznáno československým 
státem.28 Dále to byly osoby, které na plebiscitním území Těšínska, Oravy a Spiše požá-
daly o souhlas s nabytím čs. státního občanství a tento souhlas jim byl vysloven.29

V zákoně č. 236/1920 Sb. byl podstatný § 19, podle něhož se vláda zmocňuje, aby ku 
provedení tohoto zákona dohodla se o podrobnostech s vládami států, jichž se týče. S okol-
ními státy byly proto následně uzavřeny mezinárodní smlouvy,30 které měly některé otázky 
státního občanství ve smluvních státech dále upřesnit.

V této teoretické části je nezbytné ještě pojednat o možnostech nabytí čs. státní přísluš-
nosti. Ty určily § 4–12 zákona č. 236/1920 Sb. Podle nich rozlišujeme tyto základní způ-
soby nabytí čs. státního občanství: 1) narozením, 2) sňatkem, 3) legitimací dítěte, 4) opcí, 
5) přiznáním podle mírových smluv po první světové válce, 6) udělením.31

Nabývání čs. státního občanství narozením, sňatkem, legitimací dítěte a udělením vy-
cházelo ze starších rakouských a uherských norem, zejména z rakouského všeobecného 
občanského zákoníku z roku 1811. Pro děti narozené na území Československa bylo 
klíčové domovské právo rodičů, neboť právě ono určovalo jejich státní příslušnost. Děti 
československých příslušníků i cizinců tudíž automaticky nabývaly československou nebo 
cizí státní příslušnost otce, případně matky.

Cizinka sňatkem s čs. státním příslušníkem automaticky získala čs. státní příslušnost 
bez ohledu na to, zda provdáním své dosavadní státní občanství ztratila. Československá 
státní příslušnost jí zůstala i v případě rozvodu, rozluky či manželovy smrti. Jen neplat-
nost manželství vyslovená čs. soudem ji zbavovala čs. občanství, a dotyčná získala opě-
tovně svou bývalou státní příslušnost. Legitimovat nezletilého potomka cizinky naroze-
ného mimo manželství bylo možné s podmínkou, že rodiče dodatečně uzavřeli sňatek.

Pro většinu z takřka 200 000 osob postrádajících po 28. říjnu 1918 domovské právo na 
území českých zemí, které se chtěly stát čs. státními občany,32 představovala jedinou mož-
nost získání čs. státní příslušnosti tzv. naturalizace neboli udělení čs. státního občanství. 

26 Za skutečného státního úředníka bylo možné považovat jen definitivního pragmatikálního zaměstnance, ni-
koli tedy zaměstnance v poměru prozatímním, smluvním apod. VERNER, V.: Státní občanství, s. 30–31.
27 ŽLáBEK, J. – VERNER, V.: Státní občanství, s. 2.
28 ČERNÝ, J. – VALáŠEK, M.: České státní občanství, s. 43.
29 Článek III rozhodnutí konference velvyslanců a čl. 1 Smlouvy Československo – polské. Další skupiny, které 
se staly čs. občany in: ČERNÝ, J. – VALáŠEK, M.: České státní občanství, s. 43–46.
30 Mezinárodní smlouvy: tzv. brněnská smlouva ze dne 7. 6. 1920 (č. 107/1921 Sb.) o úpravě státního občanství 
a ochraně menšin mezi republikou Československou a republikou Rakouskou; Smlouva mezi republikou Česko-
slovenskou a říší Německou podepsaná dne 9. 6. 1920 (č. 308/1922 Sb.); Rozhodnutí konference velvyslanců 
v Paříži o Těšínsku, Oravě a Spiši, ze Spa z 28. 6. 1920 (vládní vyhláška č. 20/1924 Sb.); Smlouva mezi Česko-
slovenskem a Polskem o otázkách právních a finančních (podepsaná ve Varšavě 23. 4. 1925 č. 56/1926 Sb.).
31 Bližší informace ČERNÝ, J. – VALáŠEK, M.: České státní občanství, s. 46–55.
32 Ne všichni cizinci pobývající na čs. území toužili z nejrůznějších důvodů získat čs. občanství.
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Tito cizinci si mohli podat žádost u politického úřadu první instance,33 v jehož obvodě se 
nacházela jejich nynější domovská obec.34 Československý stát si vyhradil, že nepřijme za 
čs. státního příslušníka každého cizince žádajícího o čs. občanství. Proto stanovil určitá 
kritéria, která musel cizinec splnit. Cizí státní příslušníky šetřil zejména po stránce ná-
rodnostní, politické, mravní a hospodářské spolehlivosti. O udělování státního občanství 
rozhodovaly politické úřady druhé instance.35 V případě neúspěšného vyřízení existovala 
možnost podat odvolání do Prahy k MV. Nezletilé manželské děti v nabytí občanství násle-
dovaly otce, mimomanželské matku, nerozvedená nebo nerozloučená manželka manžela.36

Na rozdíl od předchozích kategorií nabývání čs. státního občanství opcí a přiznáním 
vycházelo již zcela z mírových smluv uzavřených po první světové válce. Poválečné mírové 
smlouvy poskytly některým osobám právo zvolit si státní občanství na základě vlastního 
rozhodnutí. Tímto aktem rozumíme vykonání práva opčního. Tyto skupiny osob opět vy-
mezoval ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920 č. 236 Sb. o nabývání a pozbývání čs. stát-
ního občanství a články 3–5 vládního nařízení ze dne 30. října 1920 č. 601 Sb., jimiž se 
výše uváděný ústavní zákon prováděl. Pro čs. státní občanství mohlo optovat v různě sta-
novených lhůtách celkem šest skupin osob, které zahrnovaly sedm států (Polsko, Itálie, 
Rakousko, Rumunsko, Jugoslávie, Maďarsko, Německo).37 O opci podané u politického 
úřadu první instance a splňující všechny zákonem dané náležitosti rozhodovalo MV tím 
způsobem, že o ní vydalo příslušné osvědčení.38

Jak již bylo uvedeno, zdaleka ne všichni obyvatelé, kteří měli 28. října 1918 domovské 
právo na území Československa, byli po převratu automaticky považováni za čs. státní pří-
slušníky. Osoby, jež nabyly domovské právo v libovolné obci na budoucím území republiky 
teprve po 1. lednu 1910 a příslušely předtím do některé obce ležící na území bývalého Ra-
kouska-Uherska mimo území Československa, si mohly podle § 9 zákona č. 236/1920 Sb. 
požádat o přiznání čs. občanství, a to ve lhůtě do 31. prosince 1921.39 Na tyto žadatele se 
až do definitivního rozhodnutí o jejich žádostech nahlíželo jako na čs. státní příslušníky.40 
Pokud jim byla žádost zamítnuta, nebo ji z nějakých důvodů vůbec nepodali,41 stávali se 

33 Okresní hejtmanství, od roku 1922 Okresní správa politická, od roku 1928 Okresní úřad.
34 Žádost obsahovala tyto nezbytné formality: jméno, příjmení, zaměstnání (resp. povolání) a žadatelovo bydli-
ště, případně jméno manželky a dětí mladších 18 let.
35 Zemské správy politické (dále ZSP), od roku 1928 zemské úřady (dále ZÚ).
36 Více k praxi udělování státního občanství viz SOJČáK, Michal: Nabývání československého státního občan-
ství v letech 1918–1935 : Na příkladu politického okresu Moravská Ostrava. In: Ostrava : Příspěvky k dějinám 
a současnosti Ostravy a Ostravska, 24. Ostrava 2009, s. 162–164.
37 Lhůty byly půlroční, roční, dvouleté, jen výjimečně byly prodlužovány. Více k problematice viz KINDL, V.: 
Československé právo, s. 415.
38 Osoby starší 18 let vykonávaly opci samostatně. V případě platného manželství zahrnovala manželova opce 
i opci manželčinu a opci dětí mladších 18 let. Opci nebylo možno odvolat. Bližší informace o opci podává WEYR, 
František: Československé právo ústavní. Praha 1937, s. 309.
39 Vyplývalo to z nutnosti Československa respektovat tyto právní předpisy upravující přiznávání státního ob-
čanství: čl. 76 a 77 smlouvy ze Saint-Germain s Rakouskem; článek III. rozhodnutí konference velvyslanců ze 
28. 7. 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši a článek 1 smlouvy mezi Československem a Polskem o otázkách právních 
a finančních.
40 Jinak byla procedura vyřizování žádostí o přiznání čs. občanství totožná s šetřeními prováděnými v rámci 
udělování čs. státní příslušnosti (tzv. naturalizace).
41 Většinou ji nepodaly z toho důvodu, že si myslely, že se staly po převratu automaticky čs. příslušníky. Dokonce 
při sčítání lidu v roce 1921 byla velká část z nich také vykazována za čs. státní občany. Viz SOJČáK, M.: Nabý-
vání, s. 158.
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od 16. července 1920 příslušníky státu, v jehož obci měli domovské právo před 1. lednem 
1910.42 Podle sčítání lidu v roce 1921 žilo v českých zemích přibližně 200 000 obyvatel bez 
čs. státní příslušnosti. Toto číslo je zcela nepochybně podhodnocené, neboť mezi čs. státní 
příslušníky byly zahrnuty právě i osoby, které si podaly žádost o přiznání čs. občanství.

Československé státní občanství se tak „zrodilo“ ve složitých poválečných poměrech. 
Vycházelo ze staršího zákonodárství, avšak zásadně je ovlivnily poválečné mírové smlouvy, 
jejichž ustanovení o státním občanství přejal československý stát ve formě ústavního zá-
kona č. 236/1920 Sb. Tento zákon byl dále doplňován mezinárodními smlouvami s okol-
ními státy. A právě naplňování těchto smluv a zákonů v praxi, rozhodování politických 
úřadů a nekonečné stohy korespondence mezi ministerskými úředníky, ale i ministerstvy 
a nejrůznějšími oblastmi státní správy teprve potvrdily názory řady dobových právníků43 
a úředníků politických správ, podle nichž byla státoobčanská agenda nejsložitější oblastí 
státní správy. Zcela vypovídající je v této věci zpráva Okresního hejtmanství ve Fryštátě 
z prosince 1921. Hejtmanství hodnotí velice skepticky dosavadní provádění předpisů 
a zákonů týkající se státního občanství a domovského práva v Československu. Doslova 
uvádí, že otvírají smutnou perspektivu do budoucna pro toto dotčené odvětví státní správy. 
Zejména předpisy o nabývání státního občanství budou působit značné problémy, neboť 
evidence těchto skutečností obcemi je nedostatečná a těžko lze naříditi něco dokonalej-
šího. Především v pohraničních okresech a v průmyslových krajích44 bude tato agenda 
státní správy těžkým břemenem vyčerpávajícím síly politických úřadů nekonečnými spory… 
Hejtmanství zakončuje zprávu skepticky: Již dnes se dějí podvodné manipulace o otázce 
státního občanství, a tím spíše tomu bude v budoucnu, až skutečnosti, na nichž závisí roz-
hodnutí o státním občanství, stanou se budoucím generacím neznámy, anebo již těžce zjis-
titelny a předpisy nyní platné méně srozumitelny resp. méně známy.45 Po těchto slovech 
nepřekvapí informace, že v mnoha sporných oblastech čs. státního občanství musel po 
celou dobu trvání meziválečné republiky nesčetněkrát rozhodovat Nejvyšší správní soud.

Brzy po schválení zákona č. 236/1920 Sb. se začaly na úřadech první instance hro-
madit stovky žádostí o přiznání a udělení čs. státního občanství. Zejména se týkaly osob 
s domovským právem v Polsku, Německu a Rakousku. Jiní využili práva opce. Naprostá 
většina cizinců si žádala o čs. občanství z důvodů ryze existenčních. Mnozí z nich totiž na 
území Československa žili a pracovali dlouhé desítky let, či se zde dokonce narodili. Ne-
starali se však o aktualizaci svého domovského práva, a proto byli po převratu považováni 
za cizí státní příslušníky. Absence čs. státní příslušnosti jim způsobila značné komplikace, 
neboť mohli být kdykoli propuštěni z práce, neměli nárok na různé sociální zabezpečení 
ze strany státu, nemohli volit či účastnit se politického života.46 

42 Podat žádost o přiznání čs. občanství mohly i osoby, které na území Těšínska, Oravy a Spiše získaly domovské 
právo po 1. 1. 1914, nebo zde alespoň od ledna 1908 řádně bydlely. Tuto cestu obvykle volili i lidé, jež pro čs. 
státní občanství opomenuli optovat, poněvadž opční lhůta zde vypršela 28. 4. 1922, kdežto žádost o přiznání bylo 
možno podat až do 31. 5. 1923. ČERNÝ, J. – VALáŠEK, M.: České státní občanství, s. 53–54.
43 Např. Antonín Břeský uvádí: Z vylíčených předpisů o právu domovském a státním občanství jest zřejmo, že jsou 
velmi spletité a že zavdávají podnět ku velikému množství pochybností. Bylo nám lze jen nejvážnějších sporných 
otázek se dotknouti. BŘESKÝ, A.: Právo domovské, s. 112.
44 Kde se nacházely nejpočetnější skupiny cizích státních příslušníků. Srov. Československá statistika, Svazek 9, 
Řada VI., Sešit 1: Sčítání lidu. Praha 1924, s. 53–59.
45 NA, fond MV-SR, sign. 114/12, kart. 234. 
46 Více k právům a povinnostem cizinců na území Československa, viz Slovník veřejného práva Československého, 
I. Brno 1929, s. 160–175.
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Pro studium prvorepublikové státoobčanské problematiky představuje klíčový zdroj in-
formací Národní archiv v Praze. Několik stovek kartonů obsahuje různorodý materiál, od 
všeobecných spisů přes legislativu a směrnice, až po státoobčanské archy, což je oficiální 
korespondence, v níž je zaznamenána státoobčanská procedura daného cizince od po-
dání žádosti do jejího konečného vyřízení úřady.47 Z těchto dokumentů lze vyčíst, jakým 
způsobem byly státoobčanské normy aplikovány v praxi. Klíčový je zejména fond Minis-
terstvo vnitra – stará registratura.48 Ten obsahuje i další materiál se státním občanstvím 
úzce související: záležitosti týkající se pobytu a vypovídání cizinců, pasové politiky, opcí, 
vystěhovalectví, domovského práva či zajatců. Při procházení tohoto rozsáhlého souboru 
vysledujeme, že některé skupiny cizích státních příslušníků jsou v archiváliích reflektovány 
mnohem častěji. Patří mezi ně především státní zaměstnanci, učitelé, profesoři vysokých 
škol, duchovní, gážisté a další vojenské osoby, vdovy, určité národnostní skupiny (Němci 
v pohraničí a na Hlučínsku, Poláci na Těšínsku) a obecně jakékoli osoby, které pobíraly 
od státu finanční částky, ať už to byly důchody, penze, či jiné formy sociálního zaopatření. 
V tomto archivu je uložena i komunikace MV s ostatními ministerstvy či jinými státními 
úřady v otázce státního občanství.49

Pro účel této práce jsem se rozhodl vybrat jednu skupinu a na ní nastínit složité poměry 
panující ve státoobčanské agendě po roce 1918. Zvolil jsem tzv. vojenské gážisty.50 Byli 
to vojáci z povolání, kteří sloužili v bývalé rakousko-uherské armádě a po převratu byli 
přejímáni do československé armády. Ze státoobčanských spisů vyplývá, že mezi vojenské 
gážisty patřili především důstojníci, kteří od státu dostávali za své služby pevný, většinou 
měsíční či roční plat.51

Přejímání vojenských osob z povolání sloužících v bývalé rakousko-uherské armádě 
probíhalo od převratu, neboť k podání přihlášky do čs. armády byly tyto osoby vyzvány 
již v prosinci 1918. V československém vojsku však mohli sloužit pouze lidé, kteří se pro-
kázali čs. státním občanstvím, a to bez ohledu na svou národnost. Ovšem v případě ne-
znalosti českého či slovenského jazyka se museli zavázat, že absolvují jazykový kurz nebo 
zkoušku.52

Podle některých zpráv byl zájem o vstup do čs. vojska sice poměrně veliký, ale probíhal 
chaoticky. V lednu 1919 Magistrát hlavního města Prahy psal na MNO ve věci udílení 

47 Některé z těchto žádostí (státoobčanských archů) jsou poměrně úplné, obsahují všechny materiály související 
s procedurou (žádost cizince, posudky čs. orgánů, konečné rozhodnutí apod.), v mnohých však tyto informace 
buď částečně, nebo z větší části chybí.
48 Další důležité fondy uložené v NA reflektující státoobčanskou problematiku: Prezidium policejního ředitelství 
Praha, Zemský úřad Praha, Státní občanství a matriční věci, Zemský úřad Praha, Policejní a bezpečnostní zále-
žitosti, Prezidium zemského úřadu v Praze, Předsednictvo ministerské rady.
49 Pro studium problematiky státního občanství vojenských gážistů je podnětný rovněž Vojenský ústřední archiv 
v Praze (dále VÚA). Tento archiv ovšem mnoho nových informací v otázce státního občanství vojenských gážistů 
nepřináší, neboť mnohdy obsahuje tutéž korespondenci, která je uložena v NA ve fondu MV-SR.
50 K pojmu gáže, gážisté Ottův slovník naučný, 9. Praha 1895, s. 820; Masarykův slovník naučný, II. Praha 1926, 
s. 950; Příruční slovník naučný, II. Praha 1963, s. 12.
51 Podle zákona ze dne 19. 3. 1920 č. 195 Sb. o úpravě služebních požitků československého vojska se služné 
(gáže) aktivních důstojníků a vojenských úředníků v závislosti na hodnostní třídě pohybovalo od 2 808 Kč do 
28 008 Kč ročně. Kromě toho měli nárok na různé další přídavky, mimořádné dávky apod.
52 Více k problematice německých důstojníků v čs. armádě ŠRáMEK, Pavel: Důstojníci německé národnosti 
v československé meziválečné armádě. In: Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava 2013, s. 254–
260. Obecně k historii armády a vojenství na českém území KOLDINSKá, Marie – ŠEDIVÝ, Ivan: Válka a ar-
máda v českých dějinách : Sociohistorické črty. Praha 2008.
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domovského práva cizím vojenským gážistům, kteří domovsky příslušeli do Německa či 
Rakouska.53 Přestože mnozí z nich v Praze vůbec nebydleli, žádali o domovskou přísluš-
nost v hlavním městě a některým bylo údajně vyhověno. Dle magistrátních úředníků tak 
činili jen z toho důvodu, aby získali čs. občanství a stali se členy vojska. Pražský magistrát 
varoval, že tímto způsobem bude mnoho úředních míst obsazeno německými gážisty a fi-
nančně zatížen rozpočet MNO. Podle jiné zprávy MNO z roku 1921 docházelo již delší 
dobu v některých částech republiky k falzifikacím domovských listů za účelem získání 
čs. státní příslušnosti a tím pádem finančního zaopatření. Údajně se to týkalo nejen obcí 
na Slovensku a na Podkarpatské Rusi, ale rovněž v německém pohraničí českých zemí.54 
Na podobné nesrovnalosti upozorňoval také dobový tisk. Právo lidu v článku z roku 1921 
uvádí, že úřady mnohdy samy dopomáhají cizincům k dosažení čs. státní příslušnosti, 
neboť když mnozí rakouští generálové shledali, že česká pense je vydatnější než rakouská, 
stali se honem Čechoslováky s pomocí čs. úřadů.55 Celkový počet čs. státních příslušníků 
německé národnosti v československé armádě však nebyl příliš vysoký, neboť například 
v roce 1922 tvořili němečtí důstojníci ve vojsku jen 11,9 % důstojnického sboru, což ne-
odpovídalo národnostnímu složení v rámci republiky. Možná k tomu přispěla i skutečnost, 
že v roce 1922 bylo vydáno další nařízení, podle něhož museli všichni důstojníci vykonat 
jazykovou zkoušku před zvláštní komisí, nebo alespoň prokázat znalost českého či slo-
venského jazyka.56 

Výše uvedené skutečnosti nahrávaly potřebě schválit nový zákon, jenž by otázku vo-
jenských gážistů kodifikoval po právní stránce. Stal se jím zákon ze dne 19. března 1920 
č. 194/1920 Sb., jímž se upravovalo přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-
uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci Československé republiky 
a jímž se upravovaly zaopatřovací nároky bývalých vojenských gážistů, kteří se na česko-
slovenském národě provinili. Na něj navazovalo prováděcí nařízení k tomuto zákonu ze 
dne 3. září 1920 č. 514 Sb.

Podle § 1 zákona č. 194/1920 Sb. MNO přísluší právo přejímati podle vlastních uvá-
žení bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské vojenské gážisty do vojenských služeb 
Československé republiky jako československé vojenské gážisty.57 Z uvedeného paragrafu je 
patrné, že v procesu přejímání vojenských osob z povolání sehrálo podstatnou roli MNO, 
což je i logické, neboť do jeho kompetence tyto osoby spadaly.

Při aplikaci zákona však MNO bezprostředně spolupracovalo s MV, poněvadž klíčo-
vou roli v zákoně sehrávala otázka státního občanství. Ti, kteří do vojska přejati nebyli, 
měli po odchodu z armády nárok na určité finanční zaopatření (tzv. odbytné nebo zaopa-
třovací požitky) ze strany státu. Museli však prokázat vlastnictví čs. státního občanství. 
V § 2 zákona se totiž uvádí, že pokud MNO nepřejme dosud činné gážisty do českoslo-
venské vojenské služby, získají tyto osoby finanční zaopatření, tzv. odbytné, pouze tehdy, 
jestliže získaly nejpozději dne 1. ledna 1910 domovské právo v některé obci na území 
Československa. Jestliže sloužily tyto bývalé vojenské osoby v branné moci méně než pět 
let, měly nárok na odbytné rovnající se jejich jednoročnímu služebnímu příjmu (gáži). 

53 NA, fond MV-SR, sign. 114/1–6, kart. 231.
54 Tamtéž, sign. 114/78, kart. 233.
55 Tamtéž, sign. 114/113, kart. 234.
56 ŠRáMEK, P.: Češi a Němci, s. 254.
57 Srov. § 1 zákona č. 194/1920 Sb.
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Pokud tomu bylo déle než pět, ale méně než deset let, bylo jim poskytnuto odbytné ve výši 
dvojnásobné roční gáže, kterou pobírali dne 28. října 1918. Na tu měli nárok i osoby slou-
žící v armádě déle než deset let. Ty si však místo gáže mohly vybrat zaopatřovací požitky 
podle vojenských zaopatřovacích zákonů a nařízení, které platily 28. října 1918 v bývalém 
Rakousku-Uhersku. Zákon zdůrazňoval, že na zaopatřovací požitky měli nárok rovněž 
pozůstalí po těchto osobách, tedy vdovy a jejich děti.58

Bývalí vojenští gážisté z povolání, kteří získali domovské právo v některé obci 
Československa teprve po 1. lednu 1910, měli nárok na odbytné a požitky uvedené 
v předešlých odstavcích tohoto zákona pouze tehdy, jestliže jim byla podle § 9 zákona 
č. 236/1920 Sb. výslovně přiznána čs. státní příslušnost, a to ve lhůtě do 31. prosince 
1921. Tento paragraf vycházel z povinnosti respektovat mírové smlouvy uzavřené po první 
světové válce.

Naopak vojenským gážistům, kteří se stali čs. státními příslušníky na základě opčního 
prohlášení, finanční nároky vyplývající ze zákona č. 194/1920 Sb. nepříslušely. Stejně 
tak tomu bylo u čs. občanů optujících pro cizí státní příslušnost, což ostatně potvrzovala 
zpráva MV z 18. února 1921, podle níž vojenští gážisté, kteří optovali ve prospěch cizího 
státu, pozbyli tím nároku na zaopatřovací požitky se strany čs. státu. Další výplatu nutno 
tudíž ihned zastaviti. Osoby tyto (ať se jedná o vojenské gážisty či o osoby mužstva), pokud 
jsou ve věku podléhajícím branné povinnosti, nutno z moci úřední propustiti z branné povin-
nosti a vymazat z evidence.59

Právě opční prohlášení celý systém přejímání vojenských gážistů nejvíce komplikovala. 
Cizí státní příslušník ztrácel vykonáním opce pro československý stát nárok na finanční 
zaopatření ze strany úřadů. Platilo to i v opačném případě. Vyřizování opcí se protahovalo 
a někdy i několik let od podání opčního prohlášení nebylo u některých optantů zřejmé, 
zdali u nich skutečně došlo ke změně státní příslušnosti. Přitom podle zákona č. 236/1920 
Sb. byla opce považována za právoplatnou dnem, kdy bylo opční prohlášení podáno u pří-
slušného úřadu.60 V praxi však panovaly zmatky. Dokládá to následující komunikace mini-
sterských úředníků.61 V polovině 20. let se MNO obrátilo na MV s dotazem, do jaké doby 
mají být vypláceny zaopatřovací požitky československých vojenských gážistů ve výslužbě, 
kteří optovali pro Rakousko nebo jiný stát, ale jejichž nová státní příslušnost ještě není 
novým státem potvrzena. Podle MNO přestává být optant čs. státním příslušníkem sice již 
dnem řádně doloženého opčního prohlášení, avšak až tehdy, jestliže stát, v jehož prospěch 
optuje, vydá rozhodnutí, že opce je považována za právoplatnou. Dokud toto rozhodnutí 
není vydáno, nelze s jistotou tvrdit, že ke změně státní příslušnosti reálně dojde, a tudíž 
nelze takovému optujícímu zastavit zaopatřovací požitky, poněvadž se pořád považuje za 
čs. občana. MV oponovalo, že již dnem řádně podané opce mají být optantům zaopatřo-
vací požitky zastaveny, neboť se tímto jednostranným aktem dobrovolně rozhodují pro ob-
čanství jiného státu. Pokud by se však později ukázalo, že opční prohlášení bylo neplatné 
a ke změně občanství by nedošlo, byly by dané požitky straně dodatečně vyplaceny. Pro 
zpřehlednění situace se československá a rakouská strana v roce 1922 dohodly na pravi-

58 Srov. § 2 zákona č. 194/1920 Sb.
59 NA, fond MV-SR, sign. 114/54, kart. 232. Občas se vyskytl případ, kdy člověk optoval pro cizí státní přísluš-
nost, ale vojenská správa jej i nadále považovala za čs. státního občana a zařadila ho podle ustanovení branného 
zákona do čs. vojska. Cizí zastupitelské úřady pak na tuto skutečnost opakovaně poukazovaly.
60 VERNER, V.: Státní občanství, s. 38.
61 NA, fond MV-SR, sign. 114/71, kart. 233.
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delné výměně opčních seznamů, aby na základě této evidence mohly být podchyceny vo-
jenské osoby, které optovaly pro Rakousko a Československo, a tudíž jim již nebyly další 
finanční částky vypláceny.62

Výše nastíněné situace naznačují, že povinnost Československa respektovat znění pová-
lečných mírových smluv v praxi s sebou leckdy nesla i paradoxní situace. Vojenské osoby 
žádající o přiznání čs. státní příslušnosti dle § 9 zákona č. 236/1920 Sb. (domovské právo 
na území budoucího Československa získaly po 1. lednu 1910) byly oproti optantům svým 
způsobem zvýhodněny. Při podávání žádosti o přiznání čs. občanství totiž nesehrávala 
národnost těchto osob žádnou roli (klíčové bylo vlastnictví domovského práva), navíc až 
do konečného vyřízení spisu byly považovány za čs. příslušníky. V případě, že jim byla 
čs. státní příslušnost nakonec přiznána, měly i nadále nárok na plné finanční zaopatření 
ze strany čs. státu. Naopak osoby úspěšně optující pro československý stát na ně nárok 
mít neměly, přitom mezi ně mnohdy patřili lidé, kteří sice domovské právo od 1. ledna 
1910 na území Československa nezískali, ale vlastnili je před tímto datem, či dokonce byli 
českého původu. Například podle článku 8 smlouvy s Rakouskem č. 107/1921 Sb. mohli 
pro Československo optovat ti rakouští státní občané, kteří měli ke dni 10. března 1921 
nejméně deset let bydliště v Československu.63 Stejně tak mohly optovat pro Českosloven-
sko osoby, které byly jazykem a rasou Čechoslováky, ale příslušely domovským právem do 
některé obce bývalého Rakousko-Uherska ležící mimo území republiky, a staly se tak stát-
ními občany Itálie, Polska, Rakouska, Rumunska, Jugoslávie či Maďarska.64 V praxi se tak 
stávalo, že na odbytné či zaopatřovací požitky mohly dosáhnout vojenské osoby polského 
či německého původu, přestože k československému území domovsky příslušely teprve 
od roku 1910. Naopak vojenské osoby českého původu, například patnáct let žijící v ra-
kouské Vídni a tam i před rokem 1910 nabyvší domovské právo, svým opčním prohláše-
ním nárok na finanční požitky ze strany státu ztratily. Celou situaci dokresluje skutečnost, 
že dle prováděcího nařízení ze dne 3. září 1920 č. 514 Sb. mohly být zaopatřovací požitky 
(či odbytné) podle zákona z 19. března 1920 č. 194 Sb. poskytnuty ve výjimečných přípa-
dech i osobám, jimž bylo čs. státní občanství po 28. říjnu 1918 po dohodě s MNO a mi-
nisterstvem financí vysloveně uděleno (tzv. naturalizace).65 Tím se mohly osoby optující 
pro Československo cítit ještě více znevýhodněny, neboť tak mohla být finanční výpomoc 
ze strany státu poskytnuta dokonce i osobám, které nejenže nebyly českého původu, ale 
nikdy domovské právo na území Československa nezískaly.66

Paragraf 4 zákona č. 194 /1920 však zdůrazňoval, že ani vojenské osoby, jež se staly čs. 
státními občany dle § 9 zákona č. 236/1920, neměly automaticky nárok na finanční zao-
patření ze strany státu. Patřily mezi ně osoby, jimž bude do jednoho roku po návratu rus-
kých legií do vlasti po provedeném šetření prokázáno, že za války buď československý národ 
nebo jeho příslušníky poškodily jednáním, svědčícím o jejich zášti proti československému 
národu, nebo že se snažily pronásledováním československého národa nebo jeho příslušníků, 

62 Tamtéž, sign. 114/54, kart. 233.
63 ČERNÝ, J. – VALáŠEK, M.: České státní občanství, s. 49.
64 VERNER, V.: Státní občanství, s. 34.
65 NA, fond MV-SR, sign. 114/1–6, kart. 231.
66 Útržkovitá komunikace čs. úřadů roztroušená v řadě kartonů v NA ve fondu MV-SR však naznačuje, že 
čs. orgány mohly ve výjimečných případech poskytnout zaopatřovací požitky i vojenským osobám, které pro 
Československo optovaly.
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nabýti zvláštních osobních výhod a prospěchů.67 Zákon šel tak daleko, že v případě, pokud 
byly takové osoby již přijaty do vojenských služeb Československa, měly být propuštěny 
bez jakýchkoli nároků na finanční zaopatření.68

Ústavní zákon o státním občanství č. 236/1920 Sb. a zákon č. 194/1920 Sb. o přejímání 
vojenských gážistů do státoobčanské problematiky kýžený řád nevnesly. Svědčí o tom 
i zpráva MNO z 3. března 1921. V souvislosti s vyřizováním státního občanství jednoho 
vojenského gážisty konstatuje, že otázka státního občanství jest prozatím ve stavu velmi 
nejasném a labilním.69

Určité naděje MNO vkládalo do mezinárodních smluv uzavřených s okolními státy 
na základě § 19 zákona č. 236/1920 Sb., jež upravovaly i problematiku státního občan-
ství. V záležitosti vojenských gážistů byla klíčová tzv. brněnská smlouva s Rakouskem ze 
dne 7. června 1920 č. 107/1921 Sb. Základem pro posuzování státní příslušnosti mělo 
být i nadále domovské právo. V článku 3 však obsahovala důležité znění týkající se vojen-
ských gážistů, jež vliv domovské příslušnosti výrazně oslabovalo. Podle něj se staly vojen-
ské osoby (gážisté a poddůstojníci) státními příslušníky toho státu (Československa nebo 
Rakouska), ve kterém konaly v 10. den po podepsání smlouvy, tj. 17. června 1920, službu 
v branné moci, přestože domovským právem příslušely do některé obce druhého státu. 
V praxi to znamenalo, že ty osoby, jež vlastnily 28. října 1918 na území Československa 
po dlouhá léta domovské právo, ale jako gážisté a poddůstojníci sloužili ještě 17. července 
1920 službu v branné moci Rakouské republiky, se nestaly čs. občany.70 Jak upozorňuje 
Vladimír Verner, ustanovení článku 3 bylo do tzv. brněnské smlouvy pojato jako zcela 
nové a navíc nevycházelo z mírových smluv uzavřených po první světové válce.71 Vzniklo 
vzájemnou dohodou mezi dvěma státy, přičemž při vyjednávání o otázkách státního ob-
čanství se na československé straně angažovalo především MV.72 Ovšem i podle dobového 
mínění tzv. brněnská smlouva celou státoobčanskou agendu vojenských osob spíše zne-
přehlednila. MNO některé její pasáže označilo přímo jako nevýhodné pro Českosloven-
sko. Znejistila státoobčanskou příslušnost řady vojenských gážistů, kteří museli mnohdy 
procházet složitou procedurou s cílem zjistit svou aktuální státoobčanskou příslušnost. 
Ostatně úředníci MV před tímto dopadem předem varovali, protože podle nich nejasnost 
a složitost v otázce domovského práva a státního občanství bude zvětšena, až nabude plat-
nosti tzv. brněnská smlouva ze dne 7. června 1920…73 Konečné znění tzv. brněnské smlouvy 
vzbudilo jistou řevnivost mezi oběma ministerstvy, což dokládá jejich komunikace z roku 
1923. Úředníkům MNO se nelíbilo, že při jednání o státoobčanských otázkách s okolními 
státy nemají možnost vyslat k jednání své zástupce či vznést připomínky. Například při 
vyjednávání o podobě tzv. brněnské smlouvy o státním občanství byla bez jejich vědomí 
do smlouvy pojata ustanovení o vojenských gážistech a jiných vojenských osobách. Tím 
vznikají škody nejen resortu, ale i státu. MNO proto důrazně požadovalo spolupráci všech 

67 Viz § 4 zákona č. 194/1920 Sb.
68 Výjimečně mohly být zaopatřovací požitky či odbytné poskytnuty těm osobám, které se prokázaly neobyčej-
nými zásluhami. Srov. § 4 zákona č. 194/1920 Sb.
69 NA, fond MV-SR, sign. 114/54, kart. 232.
70 PEŠKA, Z.: Československá ústava, s. 130.
71 VERNER, V.: Státní občanství, s. 62.
72 Bližší informace o tzv. brněnské smlouvě VERNER, V.: Státní občanství, s. 60–65.
73 NA, fond MV-SR, sign. 114/54, kart. 232.



171ČLÁNKY A STUDIE MIChAL SoJČÁK zíSKÁvÁNí ČESKOSLOvENSKéHO OBČANSTví PO ROCE 1918

resortů při řešení těchto otázek. MV tyto výtky odmítlo, podle něj mělo MNO možnost do 
podoby smluv zasáhnout, neboť byly předmětem jednání ministerské rady. Nyní již platné 
smlouvy není možné měnit.74

Vojenští gážisté bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské armády, kteří bydleli 
na území Československa a stali se z různých důvodů (v důsledku převratu a následných 
zákonů, na základě mírových či mezinárodních smluv) cizími státními příslušníky, měli 
možnost stát se čs. státním příslušníkem tím způsobem, že požádali o přiznání nebo udě-
lení čs. státního občanství. Úřady projednávaly žádosti všech vojenských gážistů, ať už se 
týkaly vojenských gážistů z povolání, v záloze, v domobraně, mimo službu, ve výslužbě 
apod., a také čekatelů důstojnických hodností.75

Žádosti cizinců-vojenských gážistů procházely stejnou procedurou jako žádosti ja-
kéhokoli jiného cizího státního příslušníka. Úřady první instance shromáždily o žada-
teli všechny potřebné informace a předložily žádost druhé instanci, která o nároku na 
čs. státní občanství rozhodla. V případě záporného verdiktu se mohl žadatel odvolat k MV. 
Všichni gážisté museli podepisovat prohlášení, že se v případě udělení či přiznání čs. ob-
čanství zřeknou nároku na jakékoli požitky, jež by jim příslušely z titulu vojenské služby 
v bývalé armádě.76 Pak je ovšem otázkou, zdali by takové osobě vlastnictví čs. státní pří-
slušnosti přineslo kýžené výhody. To potvrdilo i MNO, podle něhož nabytím čs. státního 
občanství ještě cizí státní příslušník automaticky nenabýval zaopatřovacích požitků ze 
strany československého státu. Naopak pozbytím dosavadního státního občanství ztrácel 
nárok na zaopatřovací požitky svého současného domovského státu. Proto úředníci na 
ministerstvu obrany soudili, že povinností státu je udělit státní občanství pouze takovému 
vojenskému gážistovi, kterému je ochoten vyplácet i zaopatřovací požitky.77

Od roku 1922 se do značné míry změnila situace u osob žádajících o přiznání čs. stát-
ního občanství. Bližší informace podával oběžník MV určený podřízeným zemským úřa-
dům ve věci přiznávání čs. státního občanství vojenským gážistům z povolání, do činné 
služby čs. republiky nepřevzatým a pensistům bývalé rakousko-uherské branné moci vy-
daný 7. ledna 1922.78 Podle něj rozhodovalo o žádostech vojenských gážistů a příjemců 
vojenských zaopatřovacích požitků již jen MV po dohodě s MNO. Což ovšem znamenalo, 
že hlavní pilíř politické správy ve věci přiznávání státního občanství – ZSP – měl být z této 
procedury zcela vynechán. Zemští úředníci se však svého nároku vzdát rozhodně nechtěli, 
a přes pokyn MV i nadále státní občanství přiznávali. Pouze v některých případech, ze-
jména tehdy, kdy si sami nebyli jisti konečným rozhodnutím, posílali žádost k vyjádření 
ministerským úředníkům. To odstartovalo další písemnou úřednickou „přestřelku“, ten-
tokrát mezi těmito dvěma instancemi státní správy. MV opakovaně vyzývalo ZSP, aby 
každou žádost vojenských gážistů a penzistů o přiznání státního občanství předložily 
ministerstvu k rozhodnutí. Pokud již byla tato osvědčení vydána, měly být tyto spisy opět 
předloženy úředníkům vnitra k přezkoumání. Lze si jen stěží představit, jak mohl tento 
výnos fungovat v praxi. Zemské úřady byly dle platných zákonů ve druhé instanci opráv-
něny přiznávat státní občanství, a pokud je již odsouhlasily, nemohlo být těmto cizincům 

74 Tamtéž, sign. 114/54, kart. 233.
75 Tamtéž, sign. 114/130, kart. 234.
76 Patří sem i tzv. odbytné a zaopatřovací požitky dle zákona č. 194/1920 Sb.
77 NA, fond MV-SR, sign. 114/130, kart. 234.
78 Tamtéž, sign. 1/31, kart. 3463.
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žádným legálním způsobem odebráno a opětovně podrobeno přezkoumání MV. Doruče-
ním státoobčanského dekretu se cizinci definitivně stávali čs. státními příslušníky. Jiná 
možnost připadala v úvahu pouze tehdy, pokud probíhající státoobčanská procedura ne-
byla definitivně ukončena.

Podobně jako v případě jiných skupin cizinců žádajících o čs. státní občanství (učitelů, 
válečných invalidů, lékařů, státních zaměstnanců, osob německé národnosti v pohraničí, 
polské národnosti na Těšínsku apod.) se do státoobčanské agendy aktivně zapojovala 
i další ministerstva. V případě přiznávání a udělování čs. občanství vojenským gážistům 
se angažovalo především MNO.79 V prosinci 1921 žádalo po MV, aby mu ve věci udílení 
čs. státního občanství byly předkládány státoobčanské žádosti cizinců, zejména bývalých 
vojenských gážistů z povolání a obecně osob, které pobírají vojenské zaopatřovací požit-
ky.80 Tito cizí státní příslušníci by svými finančními nároky mohli zatížit vojenskou správu 
a ministerstvo financí. Úředníci MNO také vyjádřili přesvědčení, že jejich kolegové na 
MV nikdy nepřiznávají, či neudělují čs. státní příslušnost, aniž se s nimi předem poradili.

Dle MNO měl být při udělování státního občanství vojenským gážistům brán zřetel 
nejen na zájmy vojenské, ale také na národohospodářská a politická kritéria. V případě 
vojenského kritéria nebylo podle tohoto ministerstva v zájmu vojenské správy, aby cizí 
státní příslušníci, v očích státu nespolehliví, byli přijímáni do čs. státního svazku a tím 
pádem do branné moci. Národohospodářské poměry se týkaly zaměstnávání cizinců. Po-
dle úřadu byla nezaměstnanost čs. příslušníků již tak dost vysoká, nebyl proto důvod za-
městnávat je na úkor domácích příslušníků. Politické kritérium bývalo sledováno velice 
bedlivě. Úředníci MNO požadovali po MV detailní prošetření každé žádosti a varovali 
před udělením občanství nespolehlivým osobám, neboť příslušníků nečeskoslovenské ná-
rodnosti máme nadbytek a netřeba jich nijak rozmnožovati… Na druhou stranu MNO při-
pouštělo obtížnost daného úkolu, protože jest zpravidla těžko, ne-li skoro vyloučeno, zís-
kati si správných a spolehlivých informací o uchazečích po stránce jejich politické a mravní 
kvality a dlužno proto i podané posudky a relace vyšetřujících orgánů v tomto směru přijí-
mati s jistou reservou a přezkoumávati je se zvláštní opatrností. V této souvislosti stejné 
ministerstvo poukázalo na skutečnost, že rovněž ostatní státy postupovaly při přijímání 
cizích státních příslušníků do svého státního svazku velice restriktivně. Jugoslávie údajně 
cizince nepřijímala vůbec. Přálo si proto co nejpřísnější postup ve věci udělování občanství 
cizím státním příslušníkům.

Podobný názor z pera MNO zaznamenáme i v červenci 1927. Opět vyjadřovalo stano-
visko v otázce udílení čs. státního občanství. Žádá MV, aby všechny žádosti osob, které 
ještě podléhají branné povinnosti a zejména těch, které byly v bývalé monarchii vojenskými 
gážisty, byly mu zasílány k vyjádření, ježto má resortně zájem na tom, aby nebylo státní 
občanství udělováno osobám, které se provinily nějak ve své vojenské činnosti na národu čes-
koslovenském a jeho příslušnících a dále vojenským gážistům bývalé armády, které by mohly 
oproti československému státu uplatňovati nějaký nárok na zaopatřovací požitky… Osoby 
ty, byvše zbaveny hodnosti dřívější, byly by živlem ve vojsku nespokojeným, roztrpčeným a ne-
spolehlivým, musely by býti rozdíleny po různých plucích a útvarech a vojenská správa má 
zájem na tom, aby počet jejich nebyl rozmnožován. I nadále MNO pochybovalo o tom, že 

79 Občas lze objevit i posudek ministerstva zahraničních věcí týkající se politické spolehlivosti vojenského gá-
žisty.
80 NA, fond MV-SR, sign. 114/130, kart. 234.
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mu byly zasílány k vyjádření žádosti všech osob, které žádaly o udělení československého 
státního občanství, bez rozdílu stáří a pohlaví, a že se celý proces řídil jeho dobrozdáním.81

V Národním archivu se nacházejí pouze některé žádosti vojenských gážistů o přiznání 
a udělení čs. státního občanství, jež ve třetí instanci vyřizovalo MV.82 Bohužel nejsou 
uložené pohromadě v několika kartonech, nýbrž roztroušeny v mnoha kartonech napříč 
fondem a mnohdy jsou navíc ještě neúplné.83 Sondáž do několika desítek spisů však na-
značuje, že MV se většinou vyslovilo proti udělení či přiznání čs. státního občanství vojen-
skému gážistovi. Opačný postup zvolilo jen u těch osob, které splňovaly veškerá kritéria, 
především se vzdaly nároku na zaopatřovací či jiné požitky ze strany čs. státu. Jen občas 
ministerstvo souhlasilo s udělením či přiznáním čs. občanství i osobám, jež toto prohlá-
šení nepodepsaly. Tím stát souhlasil, že bude žadateli vyplácet finanční zabezpečení ve 
formě odbytného nebo zaopatřovacích požitků.84

Sondáž také potvrzuje, že MV zpočátku rozhodovalo poměrně samostatně a MNO za-
sílalo k vyjádření jen ty spisy, u nichž si nebylo jisté, zdali dotyčnému gážistovi občanství 
udělit či přiznat. Pokud se k takovému spisu vyjádřilo,85 pak většinou podobně jako MV 
nesouhlasilo s nabytím čs. státního občanství. Jen občas vyslovilo opačný názor. Zdá se, 
že MV názor úředníků z MNO takřka vždy přejalo. Následně cizinec podepsal prohlášení, 
že se vzdává jakýchkoliv nároků na finanční požitky, které by mu příslušely z titulu vojen-
ské služby v bývalé armádě.

MNO zpočátku pravidelné, později občasné „opomíjení” ze strany úředníků na vnitru 
nenechávalo bez odezvy. Požadovalo na nich užší spolupráci obou resortů a předkládání 
všech spisů vojenských osob, neboť podle něj byly do branné moci a čs. státního svazku 
přijímány osoby pochybné spolehlivosti, nejen vojenští gážisté, ale zejména nejrůznější 
penzisté. Jejich pozůstalí pak finančně zatěžovali stát. MV tyto výtky jako obvykle od-
mítlo.86 Spolupráce obou resortů byla přitom jednoznačně potřebná, což dokazuje zpráva 
MNO směřovaná úředníkům MV v květnu 1922. MNO mělo eminentní zájem, aby mu 
byla zasílána jména gážistů, kterým byla žádost o čs. občanství zamítnuta, poněvadž úřad 
potřeboval vědět, komu může dále vyplácet zaopatřovací požitky.87 Mělo to svou logiku, 
neboť pokud si cizinec zažádal o přiznání čs. občanství podle § 9 zákona č. 236/1920 Sb., 
byl až do vyřízení žádosti považován za čs. státního příslušníka, a tudíž měl nárok na za-

81 Vojenský ústřední archiv (dále VÚA), fond MNO, prezidium III, sign. 9 1/4, kart. 7145.
82 Státoobčanské žádosti vojenských osob, které ve druhé instanci vyřizovaly ZSP nebo ZÚ, jsou stejně jako 
všechny ostatní žádosti cizích státních příslušníků uloženy ve fondech okresních a oblastních (Čechy) či zem-
ských (Morava a Slezsko) archivů. Tyto žádosti jsou navíc v případě Moravy a Slezska řazeny chronologicky po-
dle abecedy ve stovkách kartonů, kvůli čemuž nelze na této úrovni dohledat ucelený vzorek žadatelů – vojenských 
gážistů o státní občanství.
83 Zejména v NA, fond MV-SR, kart. 231–236, 1929–1937, 3462–3465, 5703–5705.
84 Tento přístup čs. stát uplatňoval zejména vůči různým specializovaným vojenským odborníkům a vdovám po 
vojenských osobách, které byly českého původu, ale po svém zemřelém manželovi – vojenském gážistovi přejaly 
domovské právo a tím pádem i jeho cizí státní příslušnost.
85 Častěji se MNO vyjadřovalo k osobám žádajícím o přiznání čs. občanství. Ve druhé polovině 20. let se však do 
problematiky udělování státního občanství promlouvalo již poměrně pravidelně. Potvrzoval by to i spis sepsaný 
MNO v roce 1927, podle něhož MV zasílá skutečně zpravidla všechny žádosti bývalých vojenských gážistů minis-
terstvu k vyjádření a jen výjimečně vyskytly se ojedinělé případy, kdy se tak nestalo, a to z toho důvodu, že minister-
stvu vnitra, resp. zemské správě politické nebylo známo, že žadatel nebyl bývalým vojenským gážistou.VÚA, fond 
MNO, prezidium III, sign. 9 1/4, kart. 7145.
86 NA, fond MV-SR, sign. 114/54, kart. 233.
87 Tamtéž, sign. 114/78, kart. 233.
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opatřovací požitky. V praxi tak nepochybně docházelo k případům, kdy vojenskému gá-
žistovi byla jeho žádost o přiznání čs. státního občanství zamítnuta, a tím pádem se stával 
definitivně cizincem. Přesto mu však byly i nadále vypláceny zaopatřovací požitky či jiné 
důchody ze strany čs. státu (resp. MV a ministerstvem financí). Při procházení státoob-
čanských spisů těchto osob zjistíme, že některým osobám byly takto finanční částky stá-
tem vypláceny ještě mnoho let po zamítnutí jejich žádosti. Stávalo se tak většinou proto, 
že domovské obce uchazečů o přiznání čs. občanství nebyly politickými úřady druhé či 
třetí instance uvědomeny o tom, že dané osobě byla žádost vyřízena negativně, tudíž ji 
nadále vykazovaly jako čs. státní příslušníka, protože získala domovské právo na česko-
slovenském území po roce 1910.

Závěr

V této studii jsem poukázal na některé praktické aspekty prvorepublikového státního ob-
čanství. Československá státoobčanská legislativa z větší části navazovala na starší záko-
nodárství, ale zároveň byla ovlivněna mírovými a mezinárodními smlouvami uzavřenými 
po první světové válce. Ty čs. státoobčanské zákonodárství do značné míry znepřehlednily 
a politickou správu na všech úrovních postavily před těžkou úlohu zorientovat se ve slo-
žité změti nových státoobčanských norem a paragrafů. Hektická situace po první světové 
válce nejspíše ani jiný výsledek neumožňovala. Proto se od počátku v zákonech objevovaly 
mezery, jež bylo třeba odstranit, což se však po dobu trvání meziválečné republiky nikdy 
zcela nepodařilo.

Se vzniklou situací se museli vypořádat i vojenští gážisté. Zákon č. 194/1920 Sb. upra-
vil způsob jejich přejímání do armády. Nejsložitější byla situace u těch gážistů, kteří žili na 
území Československa, ale domovské právo zde získali až po roce 1910, nebo je do roku 
1918 neměli vůbec. Ti si museli zažádat o přiznání, resp. udělení čs. občanství. O jejich 
žádostech rozhodovaly úřady druhé instance (ZSP, ZÚ), v případě odvolání MV v Praze. 
To si však činilo nárok rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se vojenských gážistů-

-cizinců, což vyvolávalo určité konflikty s úředníky ve druhé instanci. Do státoobčanské 
procedury se aktivně zapojovaly také další resorty, zejména MNO, které si rovněž vyhra-
zovalo právo zaujmout postoj k vojenským osobám a požadovalo, aby mu byly ke konzul-
taci překládány všechny žádosti těchto osob. V praxi tomu tak však vždy nebylo.

Žádosti o čs. státní občanství ze strany vojenských gážistů – cizinců se nacházejí 
v mnoha archivech po celé České republice. V Národním archivu jsou uloženy pouze ar-
chy, k nimž se ve třetí instanci vyjadřovalo MV. Z nich vyplývá, že ať už rozhodovalo o stá-
toobčanských spisech vojenských gážistů samostatně jen MV, nebo po konzultaci s MNO, 
byly vyřízeny spíše záporně. Jen občas souhlasil některý z těchto úřadů s přiznáním či udě-
lením státního občanství. Tento postup vycházel z předpokladu, že stát by musel převzít 
i finanční zaopatření cizince, čímž by však zatížil státní pokladnu. K žádostem vojenských 
gážistů se však ve druhé instanci vyjadřovaly i zemské úřady, jež mohly samy čs. občan-
ství přiznat či udělit. Tyto spisy se dnes nacházejí mezi stovkami až tisíci státoobčanských 
archů nejrůznější provenience v okresních, oblastních a zemských archivech. Dohledat 
v nich ucelený vzorek žadatelů-vojenských gážistů je proto prakticky nemožné. Nelze tu-
díž s jistotou tvrdit, zda se přístup úředníků MV a MNO ve věci přiznávání a udělování 
čs. státního občanství vojenským gážistům nějak zásadně odlišoval od postoje úředníků 
zemských úřadů. Vzájemná korespondence těchto úřadů však naznačuje, že úřady druhé 
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instance byly vůči těmto osobám shovívavější a častěji jejich žádost vyřídily pozitivně. Na-
bízí se otázka, která instance v konečném důsledku vyřídila větší počet žádostí. Zkuše-
nosti ze studia státoobčanských archů jiných kategorií cizinců (učitelů, železničních zří-
zenců, určitých národnostních skupin apod.) však naznačují, že ve druhé instanci mohla 
být rozhodována podstatná část žádostí vojenských gážistů. A poněvadž byly úřady na 
zemské úrovni nejspíše shovívavější, je docela možné, že v konečném důsledku čs. státní 
občanství obdržela celá řada vojenských gážistů.

Tak či onak, cizí vojenští gážisté byli po roce 1918 postaveni před velmi nelehkou volbu. 
Jestli zůstat na území Československa cizími státními příslušníky, odejít do své domovské 
země, nebo se pokusit získat čs. státní občanství. Obecně lze konstatovat, že nižší sociální 
vrstvy měly většinou o udělení čs. občanství zájem, jeho ziskem se jim dostalo mnohých 
benefitů, zejména sociálního zaopatření ze strany domovské obce ležící na území Česko-
slovenska. Pro majetnější osoby naopak vlastnictví čs. příslušnosti nepředstavovalo až 
takovou výhodu. Ale jak se v této situaci rozhodovali vojenští gážisté? Rozhodnutí bylo 
pro ně o to složitější, že nabytí čs. státního občanství (ať už přiznáním, udělením, či opcí) 
pro ně nemuselo být vždy výhodné. Těmito akty se sice stali československými občany, 
čímž získali z toho vyplývající výhody, ale přišli nebo mohli přijít o jistotu finančního 
zaopatření ze strany svého dosavadního domovského státu. Každý vojenský gážista tu-
díž nepochybně postupoval zcela individuálně, na základě posouzení vlastní situace. To 
vše poukazuje na širokou paletu možných řešení, před kterými vojenští gážisté (a cizinci 
obecně), po roce 1918 stáli.

Zusammenfassung

Die Erlangung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft nach 1918 : Die Causa der Gagisten 
Michal Sojčák

In der Studie setzt sich der Verfasser mit der Problematik der tschechoslowakischen Staatsbürger-
schaft der Militärgagisten nach der Entstehung des tschechoslowakischen Staats im Jahre 1918.

Der Zerfall von Österreich-Ungarn beeinflusste auch viele Lebensschicksäle in den böhmischen Län-
dern, da viele Leute sich in eine völlig neue Situation versetzt sahen. Seit dem 28. Oktober, dem Tag 
der Entstehung des Staates, wurden manche Personen von einem Tag zum anderen plötzlich als Aus-
länder betrachtet, trotz des Umstandes, dass manche von ihnen auf dem böhmischen Gebiet mehrere 
Dutzend Jahre gelebt und gearbeitet haben. Und eben die Schicksale von Personen, die in der Tsche-
choslowakei plötzlich zu Ausländern geworden sind und als Personen mit fremder Staatsbürgerschaft 
bemüht waren die tschechische zu erlangen, gilt in der vorgelegten Studie die Aufmerksamkeit des 
Autors.

Die tsch. staatsbürgerliche Gesetzgebung knüpfte größtenteils auf ältere Gesetzgebung an, zugleich 
wurde sie aber von den Friedens- und internationalen Verträgen, die nach dem Ersten Weltkrieg un-
terzeichnet wurden, beeinflusst. Von diesen Verträgen wurde die tsch. staatsbürgerliche Gesetzge-
bung im wesentlichen unübersichtbar gemacht und die politische Verwaltung auf allen Ebenen wurde 
vor die schwierige Aufgabe gestellt sich in dem Gewirr von neuen staatsbürgerlichen Normen und Pa-
ragraphen möglichst schnell zu orientieren.

Als Staatsbürger der Tschechoslowakischen Republik wurden automatisch nach der Wende alle die-
jenigen Personen betrachtet, die vor dem 1. Januar 1910 das Indigenat in einer Gemeinde erlang-
ten, die nach dem Niedergang von Österreich-Ungarn zum Bestandteil des tsch. Staates geworden 
ist. Diejenigen, die das Heimatsrecht auf dem Gebiet der späteren Tschechoslowakei erst nach dem 
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genannten Datum oder überhaupt nicht erlangten, traten dem neuen Staat nur in dem Fall bei, falls 
er damit übereinstimmte (also nicht automatisch). Manche Einwohnergruppen konnten die tschechi-
sche Staatsbürgerschaft mittels der Abgabe von sog. Optionserklärung erlangen.

Mit den neuen Verhältnissen mussten sich auch die Militärgagisten irgendwie abfinden. Das Gesetz 
Nr. 194/1920 der Ges. Slg. regelte die Art und Weise ihrer Aufnahme in die tsch. Armee. Die Militär-
personen mit dem Heimatsrecht auf dem Gebiet der Tschechoslowakei vor dem 1. Januar 1910 wurde 
zwar nach der Wende als tsch. Bürger betrachtet, aber das Verteidigungsministeriums hat die Wahl 
getroffen, wer auch in die tsch. Armee aufgenommen wird und wer nicht. Wenn die Übernahme nicht 
erfolgte, hatten die Soldaten je nach den Dienstjahren mindestens den Anspruch auf bestimmte finan-
zielle Unterstützung. Viel komplizierter war die Situation bei derjenigen Gagisten, die auf dem Ge-
biet der Tschechoslowakei gelebt haben, ihr Heimatsrecht aber erst nach 1910 oder übrehaupt nicht 
erlangt haben. In dem Falle mussten sie um die Zuerkennung der Staatsbürgerschaft, bzw. um die 
Einbürgerung ersuchen. Von ihren Ansuchen haben die Ämter zweiter Instanz entschieden, im Falle 
ihrer Berufung das Innenministerium in Prag. Das Innenministerium engagierte sich nachdrücklich 
in der Frage der Militätrgagisten underhob sogar den Anspruch in allen ihren Angelegenheitenzu 
entscheiden, was zu gewissen Konflikten mit den Beamten derzweiten Instanz führte.In diese staats-
bürgerliche Prozedurgriff dabei aktiv auch das Verteidigungsministerium ein.

Ungeachtet der Tatsache,ob von dem staatsbürgerlichen Schrifttum der Militärgagisten das Innen-
ministerium selbstständig oder nach der Konsultation mit dem Verteidigungsministerium entschie-
den hat, wurden die meisten Ansuchen abgelehnt. Nur in manchen Fällen gab eines der Ämter die 
Zustimmmung zur Einbürgerung. Diese Vorgehensweise beruhte auf der Voraussetzung, dass der 
tsch. Staat im Falle der Zustimmung für die finanzielle Sicherstellung des Ausländers sorgen müsste, 
was zur Belastung der Staatskasse führen würde. Zu den Ansuchen der Militärgagisten äußerten sich 
aber in der zweiten Instanz auch die Landesämter (politische Landesverwaltungen), welche befugt 
waren selbstständig über die Einbürgerung zu entscheiden. Das Material, das im Nationalarchiv 
überliefert ist, deutet an, dass die Ämter der zweiten Instanz gegenüber der Militärgagisten / Auslän-
dern etwas mehr Nachsicht gezeigt hatten und viel öfter ihrem Ansuchen zugestimmt haben.

Auf jeden Fall sahen sich die Militärgagisten nach 1918 vor eine nicht leicht zu treffende Wahl ge-
stellt – ob auf dem Gebiet der Tschechoslowakei als Ausländer zu bleiben oder in ihr Heimatsland 
zurückzukehren, gegebenenfalls versuchen, die tsch. Staatsbürgerschaft zu erlangen. Ihre Entschei-
dung war äußerst schwer zu treffen, wenn wir bedenken, dass die Einbürgerung (sei es durch Zustim-
mung, Verleihung oder mittels der Option) nicht unbedingt verteilhaft sein musste. Durch diesen Akt 
sind sie zwar zu den tschechoslowakischen Staatsbürgern geworden und erlangten somit auch die 
entsprechenden Begünstigungen, büßten aber zugleich die Sicherheit der finanziellen Unterstützung 
seitens ihres bisherigen Heimatlandes ein.


