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Severočeské muzeum v Liberci  
13. 9. – 31. 12. 2013 
 
 

PRACOVNÍ LISTY – Norimberské zákony 
Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.  
 
 
 
Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro navazující 
práci v hodině. Pracovní listy jsou volně stažitelné na www.muzeumlb.cz. 
 
Vypracovala Alena Černá  
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NORIMBERSKÉ ZÁKONY 
 
Zákon o říšské vlajce  
Tento zákon je velmi stručný. 
Ve svých pěti článcích ustanovuje novou Říšskou státní vlajkou dosavadní 
vlajku NSDAP, tedy červenou vlajku s hákovým křížem v bílém poli. 
V dalších prováděcích zákonech pak určuje, kdy a komu je povolené vlajku 
vyvěšovat a jak. Také uvádí postihy za porušení zákona – pokutu, vězení 
nebo obojí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zákon o říšském občanství 
Hlavním obsahem zákona je rozdělení říšských obyvatel na plnohodnotné 
říšské občany a státní příslušníky s omezenými právy.  
Nacistická ideologie rozdělovala lidi na příslušníky národa německé krve, 
národy příbuzné krve (např. Francouzi, Italové, Češi) a národy cizí krve 
(např. Japonci, Číňani, Arabové, černoši a také židé). Plnohodnotnými 
říšskými občany mohli být pouze příslušníci německé krve, ve výjimečných 
případech i příslušníci krve příbuzné, kteří splňovali další podmínky, 
především byli věrní nacistické ideologii. Naopak příslušník německé krve, 
který se choval nežádoucím způsobem, mohl o občanství přijít.  
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§ 1 
(1) Státním příslušníkem je ten, kdo náleží do ochranného svazku Německé 
říše a je jí za to zvláště zavázán. 
 
(2) Státní příslušnost se získá podle ustanovení zákona o říšské a státní 
příslušnosti. 
 
§ 2 
(1) Říšským občanem jest pouze státní příslušník německé nebo příbuzné 
krve, který dokazuje svým chováním, že je ochoten a schopen věrně sloužit 
německému národu a říši. 
 
(2) Říšského občanství se nabývá propůjčením listiny o říšském občanství. 
 
(3) Říšský občan je jediným nositelem v zákonech stanovených plných 
politických práv.  
 
 
Zákon o ochraně německé krve a německé cti 
„Říšský sněm, proniknut poznáním, že čistota německé krve 
je předpokladem další existence německého lidu, a prodchnut neochvějnou 
vůlí, zabezpečiti německý národ pro všechnu budoucnost, usnesl se 
jednohlasně na následujícím zákoně, který se tímto vyhlašuje.“ 
Již úvodní slovo zákona ukazuje, že se jedná o nařízení, které chce silně 
potlačit určitou skupinu říšských obyvatel nejen v rovině právní, jak je tomu 
u předchozího zákona, ale i v rovině společenské. Příslušníci cizí krve měli 
být postupně zcela vyloučeni ze styku s německými občany. Prvním 
krokem byl zákaz uzavírání smíšených manželství. V dalších prováděcích 
zákonech docházelo ke zpřesnění pravidel pro uzavírání sňatků 
i zaměstnávání říšských obyvatel pouhými příslušníky. V největší míře tyto 
zákony poškodily židovské obyvatelstvo. Současně se zákonem bylo 
vydáno i nařízení k němu, které se snažilo přesně stanovit, kdo je žid a kdo 
ne. Tato ustanovení byla výplodem říšského sněmu a neměla žádný reálný 
historický či společenský základ. 
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§ 1 
(1) Sňatky mezi židy a státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné 
krve jsou zakázány. Manželství uzavřená proti tomuto zákonu jsou 
neplatná, i když byla k obcházení zákona uzavřena v cizině. 
 
(2) Žalobu na prohlášení manželství za neplatné může podat pouze státní 
návladní. 
 
§ 2 
Mimomanželský styk mezi židy a státními příslušníky německé nebo 
druhově příbuzné krve je zakázán. 
 
§ 3 
Židé nesmějí ve své domácnosti zaměstnávat státní příslušníky německé 
nebo druhově příbuzné krve mladší 45 let. 
 
§ 4 
(1) Židům se zakazuje vztyčovat říšské a národní vlajky a užívání říšských 
barev. 
 
(2) Užívati židovských barev je jim naproti tomu dovoleno. Výkon těchto 
oprávnění je pod státní ochranou. 
 
§ 5 
(1) Kdo jedná proti zákazu § 1, bude potrestán káznicí. 
 
(2) Muž, který jedná proti zákazu § 2, bude potrestán vězením nebo 
káznicí. 
 
(3) Kdo jedná proti ustanovení § 3 nebo § 4, bude potrestán vězením až do 
jednoho roku a peněžitou pokutou nebo jedním z těchto trestů.  
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Prováděcí nařízení k zákonu o říšském občanství (výňatek) 
Vydáno 14. listopadu 1935 
 
§ 2 
(2) Židovským míšencem je ten, kdo pochází od jednoho nebo dvou 
prarodičů, podle rasy plně židovských, není-li podle § 5, odst. 2, židem. Za 
plně židovského se bez dalšího pokládá prarodič, když příslušel k 
židovskému náboženskému společenství. 
 
§5 
(1) Židem je ten, kdo pochází při nejmenším od tří prarodičů, podle rasy 
plně židovských. Platí (tu) § 2, odst. 2, věta 2. 
 
(2) Za žida se také pokládá státní příslušník, je-li židovským míšencem, 
pocházejícím od dvou plně židovských prarodičů, 
 
a) když v době vydání zákona příslušel k židovskému náboženskému 
společenství nebo potom do něho byl přijat, 
 
b) když v době vydání zákona byl v manželství se židem nebo potom do 
něho vstoupil, 
 
c) když pochází z manželství se židem ve smyslu odstavce 1, jestliže bylo 
toto manželství uzavřeno za účinnosti zákona o ochraně německé krve a 
německé cti ze dne 15. září 1935, 
 
d) když pochází z mimomanželského styku se židem ve smyslu odstavce 1 
a narodil se nemanželsky po dni 31. července 1936. 
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