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1/ Ústavní dekret o obnově právního pořádku 

- ústavní dekret prezidenta republiky č. 11/1944 o obnově právního pořádku (z 3.8.1944) 
- byla v něm definována otázka kontinuity a diskontinuity čsl. právního řádu - zajišťuje kontinuitu 
s předmnichovským právním řádem (s právními předpisy vydanými do 29.9.1938) 
- řeší platnost a neplatnost právních předpisů z doby nesvobody tj. od 30.9.1938 do 4.5.1945 
- jako den ukončení doby nesvobody bylo datum 4.5.1945 stanoveno na řízením vlády z července 1945 
- o domácích předpisech vydaných v době nesvobody stanovil, že nejsou součástí čsl. právního řádu 
- za součást právního řádu z tohoto období uznal pouze dekrety prezidenta republiky (vydané podle 
§ 2 ústavního dekretu č. 2/1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné), příp. nařízení vlády 
(vydané podle § 55 ústavní listiny z r. 1920), které však podléhaly dodatečnému schválení Národním 
shromážděním (ratihabici) 
- to spočívalo v tom, že 1) nebudou-li tyto dekrety zrušeny, změněny či vyhlášeny znovu zákonem (vč. 

ústavních dekretů, kterým přiznal, že mohou být zrušeny či změněny i pouhým 
zákonem, nikoliv ústavním zákonem), nebo 

 2) neplatí-li podle svého obsahu pouze na dobu kratší , 
 ... tak pozbývají platnosti šest měsíců po dni, kdy se prvně sejde Národní shromáždění 

- o rozhodnutích soudů a správních orgánů stanovoval podmínky pro jejich změnu či zrušení, těmito 
podmínkami bylo - vydání rozhodnutí dle předpisů odporujících demokratickým zásadám dle čsl. ústavy 
 - vydání rozhodnutí směřujícího k cíli zakázanému čsl. právem 
 - bylo-li jedné straně pro mimořádné poměry té doby znemožněno nebo ztíženo řízení 
- další podmínkou bylo podání návrhu na změnu či zrušení takového rozhodnutí ve lhůtě 2 let od konce 
doby nesvobody 
- o trestních rozsudcích a nálezech platilo obdobné ustanovení  
 - za nicotné od samého počátku byly považovány rozsudky za skutky, které nebyly 

trestné dle čsl. práva, 
 - rozsudek o trestu za skutek trestný dle čsl. práva, který byl přísnější než stanovovalo 

čsl. právo mohl být změněn (na návrh či z moci úřední) aby odpovídal čsl. právu 
 - naopak rozsudek pro okupanty či kolaboranty, který byl mírnější mohl být na návrh 

veřejného žalobce zrušen a mohlo se provést nové trestní řízení 
- o způsobu odčinění škod vzniklých v důsledku mimořádných poměrů v době nesvobody stanovoval, 
že budou upraveny zvláštním zákonem 
- měl mít celostátní platnost, na Slovensku byla však situace odlišná 
- v prosinci 1943 vzniká na Slovensku SNR, která 1.9.1944 vydává na řízení (č.1/1944) o vykonávání 
zákonodárné, vládní a výkonné moci na Slovensku, kterým se stává vedle dekretů prezidenta druhým 
ohniskem zákonodárné moci à právní dualismus (pr. řád je odvozován od svrchovanosti slov. národa) 
- nařízení SNR odmítlo návrat k předmnichovskému stavu a v zásadní koncepční otázce co lze 
považovat za platné právo zastávalo naprosto opačný přístup než úst. dekret 11/1944 
- vzniklý dualismus začal být odstraňován až nařízením SNR (č. 30/1945) o zákonodárné moci na Slov., 
kterým se prezidentovi připouštěla (ve věcech celostátní povahy a po dohodě se SNR) dekretální 
pravomoc (tím byly vytvořeny předpoklady pro uzavření tzv. „první pražské dohody“ – viz ot.č. 14) 
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2/ Státní idea ve vývoji Československa  

- s ohledem na značné odlišnosti obyvatelstva (národnostní, kulturní vyspělost, vzdělanost, tradice, 
náboženská orientace aj.) měla mít zvláštní roli při konstituování státního národa v r. 1918 právě státní 
idea 

- TGM ji dokonce vedle území, obyvatelstva a státní moci považoval za další z prvků státu 

- obecně hledá státní idea vždy prvek, díky němuž se lidé v tom kterém státě sdružují a je integrujícím 
činitelem (bývá vyjádřena státními symboly - nejen těmi zákony danými) 

- na vytváření československé státní idey se v rozhodné míře podílel TGM 

- rodila se postupně již v 19. stol. a měla přispět k legitimování nové státní moci a nahradit dřívější ideu 
rakouského státu, která ztroskotala 

- jejím propagátorem byla výrazná část české inteligence a legionáři 

- vyjádřena byla zejm. ve Washingtonské deklaraci a zdůrazňovala společné kořeny československé 
státnosti (opírala se o tradice cyrilometodějské, husitské, českobratrské, o národní obrození) 

- československá státní idea tak naplňovala ideu plně obnovené české státnosti – 28.říjen se již 
v roce 1919 stal státním svátkem 

- ačkoliv se Česká republika (na rozdíl od Slovenska) hlásí ve své ústavě k československé státnosti a 
ponechala 28.10. jako státní svátek, v souladu s idejemi 2. republiky označila za den české státnosti 
svátek sv. Václava (28.září) a za den obnovy samostatného státu 1.leden (čímž vyjadřuje diskontinuitu 
s československou státností) 
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3/ Vznik československé federace a její rysy   

- vzniku československé federace předcházela v druhé polovině r. 1967 krize dosavadního systému 
zosobňovaného Ant. Novotným 

- ten byl počátkem roku vystřídán ve funkci 1. tajemníka ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem à tím byl 
zahájen tzv. „obrodný proces“, který se zapsal do dějin jako „Pražské jaro“ 

- následovalo vystřídání A.Novotného i v prezidentské fci (gen. L.Svobodou) a ke změnám došlo i na 
postech předsedy vlády (Jos.Lenárt x Old.Černík), předsedy NS (Bohusl. Laštovička x Jos.Smrkovský) 
a dalších 

- v této atmosféře „demokratizace“ se požadavkem slovenské politické reprezentace stala koncepce 
federalizace Československa (která měla završit proces státoprávní emancipace Slovenska) 

- v Akčním programu KSČ z dubna 1968 byl stanoven úkol vypracovat a přijmout ústavní zákon, který 
podle zásady rovnoprávnosti zakotví princip symetrického uspořádání 

- uvažovaly se tři alternativy - konfederace (všeobecně však zamítnutá jako příliš oslabující stát 
v podmínkách sílícího tlaku proti „obrodnému procesu“ - zejm. ze str. SSSR) 

 - trojčlenná federace (podpora na Moravě a ve Slezsku, avšak 
jednoznačné odmítnutí Slováky – „degradace slovenského národa na 
úroveň moravského nenároda) 

 - dvojčlenná federace (politickým rozhodnutím padla nakonec volba na ní, 
s tím, že oba státoprávní subjekty měly být rovnopráv. a ve dvoukomorovém 
parlamentu měla být znemožněna majorizace jedné strany) 

- prvním krokem k jejímu vzniku byl ústavní zákon č. 77/1968 (z 24.6.1968) o přípravě federativního 
uspořádání ČSSR na němž se usneslo NS, který defacto zlegalizoval přípravu federativního uspořádání 

- ten stanovil a) zákaz majorizace – k přijetí úst.z. o federaci bylo třeba hlasu 3/5 slovenských a 3/5 
českých poslanců NS 

 b) zřídila se ČNR jako prozatímní ústavní orgán české polit. reprezentace – její členy 
mělo zvolit NS z řad poslanců a význ. představitelů veř. života (150 členů, zvoleni 10.7.68) 

 c) ČNR se měla stát partnerem SNR (která také měla rozšířit počet svých členů) při 
přípravě federativního uspořádání státu 

- vojenská intervence v srpnu 1968 sice zbrzdila přípravu vzniku federace, ale i přesto byl 27.10.1968 
NS na návrh ČNR a SNR slavnostně přijat návrh ústavního zákona o čsl. federaci (č. 143/1968), 
který nahradil hlavy III. – VI. ústavy 1960 

- úst. z. 143/1968 – 8 hlav, 151 článků (hl.I. zákl. ust /dvojí soustava st.orgánů, jednotnost pol. syst./, 
hl.II. rozdělení působností /F-taxativně, R-negativně/, hl.III. Federální shromáždění, hl.IV. prezident, 
hl.V. vláda, hl.VI. úst.soud, hl.VII. st.orgány ČSR a SSR, hl.VIII. obecná, přechodná a závěrečná ust.) 

- zákl. rysy či specifiky čsl. federace byly: 1) založena na národnost. principu (obd. jako SSSR či Jugo), 
2) konfederativní prvky (přípustná secese čl. státu, zákaz majorizace ve SN), 3) uplatňovaný systém 
dvojího práva (neplatila generální priorita federálního zákonodárství, pouze priorita federální ústavy a 
úst. zák.) atd. 
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4/ Volební systém a koncepce imperativního mandátu po r. 1960   

- základy volebního systému byly stanoveny Ústavou ´60 s tím, že podrobnou úpravu měl stanovit 
samostatný zákon 

- tím byl zákon 34/1964 o volbách do NS a NV (nejbližší volby po p řijetí ústavy se konaly v červnu 1964) 

- zásady volebního systému - většinový systém (nadpoloviční většina voličů, poslanec musel dostat 
polovinu odevzdaných hlasů) 

 - jednomandátové volební obvody  

 - obvody s jediným kandidátem NF à jediná alternativa (škrtnout či 
neškrtnout navrženého kandidáta) 

 - možnost manifestační (veřejné) volby 

- NS mělo 300 poslanců volených na 4 roky 

- poslanci byly voleni lidem, odpovědni lidu a mohli být lidem také odvoláni (čl. 39 Úst.´60) 

- imperativní mandát – jeho koncepce byla stanovena v čl. 3 Úst.´60 – poslanci byli povinni být ve 
styku s voliči, dbát jejich pokynů, skládat jim účty a podávat informace o činnosti příslušného sboru 

- pouze „tzv. imperativní mandát“ – poslanec nehlasoval podle výslovného příkazu voličů, hlasoval 
sám za sebe (voličům byl pouze za své hlasování „odpopvědný“) 

- odvolání upravoval zákon 34/1964 o volbách do NS a NV a provádělo se na shromážděních voličů 
příslušného voleb. obvodu (veřejných schůzích), odvolání se provádělo negativní volbou (veřejným 
hlasováním) 

 

- v r. 1967 byl pokus změnit volební systém, byl přijat zákon znamenající určitou změnu (4-8 mandátové 
obvody s možností výběru, jednotná kandidátka NF však zůstala), nikdy se podle něho však nevolilo 

- ústavními zákony z let 1967, 1968 a 1969 se volební období poslanců zvolených v červnu 1964 
prodlužovalo až do r. 1971, kdy se v listopadu volilo již podle nového „normalizačního“ zákona o 
volbách z r. 1971 (č.44/1971), který však s předchozími poúnorovými úpravami (vč. např. úpravy z r. 
1954) byl výrazným krokem zpět 

- vzhledem k těmto svým „negativům“ byl i oficiálně označován jako dočasný, tato dočasnost však 
platila až do r. 1990 

 

- v současnosti se imperativní mandát moc nepoužívá - 2.komora německého parlamentu (spolková 
rada) – jednotliví poslanci dostávají příkazy od jednotlivých vlád, které tam tyto své zástupce nominují 

- pluralitní politická společnost a imperativní mandát nejdou moc dohromady à protimluv 
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5/ Ústavní úprava postavení menšin v letech 1948-1968  

- Ústava 9.5. (ÚZ č. 150/1948) – žádná úprava postavení menšin v této ústavě nebyla 

- určitou úpravu v negativním smyslu představoval zákon č.74/1958 o trvalém usídlení kočujících osob, 
podle kterého NV poskytovaly „pomoc k trvalému usídlení“, setrvání u kočovného způsobu života byla-li 
dotyčným poskytnuta uvedená „pomoc“ bylo kriminalizováno (tr.čin – 6 měs. až 3 léta) – zde se však 
nejednalo o ústavní úpravu 

 

- Ústava ´60 (ÚZ č. 100/1960) – úpravě postavení menšin se věnoval krátký článek (čl. 25), který byl 
pouze jakousi politickou proklamací – „Občanům maďarské, ukrajinské a polské národnosti 
zabezpečuje stát všechny možnosti a prostředky ke vzdělání v mateřském jazyce a ke kulturnímu 
rozvoji.“ 

- vzdělání v mateřském jazyce dále upraveno např. školským zákonem (č.186/1960), který mj. stanovil, 
že na školách zřízených pro děti a mládež maďarské, ukrajinské a polské národnosti je vyučovacím 
jazykem jejich mateřský jazyk  

 

- Ústavní zákon č. 144/1968 o postavení národností v ČSSR – představoval komplexní úpravu 

- byl jedním z mála legislativních aktů, který přestože měl svůj původ v období „Pražského jara“ přetrval 
i v době normalizace (zrušen byl až přijetím Listiny ZPS v r. 1991) 

- sliboval poměrně široká práva, obdobná jako dnes v Listině, např. - vzdělání v mateřském jazyce 
 - kulturní rozvoj 
 - užívání svého jazyka v úř. styku 
 - spolčování v národn. kult. org. 
 - tisk a informace ve svém jazyce 

- tato práva měla být zabezpečena příslušnými zákony – tyto zákony však nebyly až na výjimky nikdy 
vydány (výjimka např. školský zákon z r. 1960 – viz výše) 

- problematika – nebyl zde princip rovnosti (některé národy byly zvýhodněny) 

- dával občanovi právo dle svého přesvědčení svobodně rozhodnout o své národnosti  X  uvedená 
práva však přiznával pouze občanům vyjmenovaných národností – maďarům, ukrajincům, polákům 
a němcům (poprvé od skončení 2.sv.v. – jednalo se o jakýsi politický akt dobré vůle z naší strany) 

 

- postavení jiných menšin (např.sociálních, zdravotních apod.) v ústavách ´48, ´60 i ´68 nijak konkrétně 
upravena nebyla, takže se ani jejich postavení nijak výrazně se nelišila od postavení jiných občanů 
(všichni si byli „rovni“) 
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6/ Ústavní změny v letech 1969-1989  

- ústavní změny v letech 1969-1989 lze rozdělit do dvou etap: 

 -  1. etapa (1969-1970), kdy se dotvářel federativní model republiky 

 -  2. etapa (po r. 1970), kdy byly přijímány úst. zákony nekoncepčního charakteru 

1. etapa  (1969-70) – dotváření federativního modelu republiky 

- ÚZ č. 10/1969 o Radě obrany státu 
- Rada obrany státu existovala již před svým ústavním zakotvením 
- součástí ústavního řádu se stala jako projev normalizace a upevnění sovět. vojenského bloku 
- byl to politický orgán, který měl stanovit koncepci obrany země 
- rada obrany měla několik úrovní (federace, jednotl.republiky, atd.) v jejichž čele vždy stáli 
vedoucí tajemníci KSČ příslušných územních celků 

- ÚZ č. 155/1969, který se týkal federalizace soudů a prokuratury - měnil VIII. hl. Ústavy (ÚZ 100/1960)  
- zřizoval nejvyšší soud ČSSR jako nejvyšší soudní orgán a nejvyšší soudy obou republik 
- vyjmenovával další soudy (krajské, okresní a vojenské), stanovoval způsob volby soudců apod. 
- to samé s prokuraturami – zřizoval Gen. prokuraturu ČSSR a Gen. prokuratury obou republik   

- ÚZ č. 57/1969, kterým se upravuje federalizace místní správy 
- NV byly podřízeny jen republikovým orgánům 
- jejich zákonná úprava spadala do kompetence národních rad (federace v této obl. nem ěla vliv) 

- ÚZ č. 125/1970, který modifikoval model federace 
- byl nejrozsáhlejším přímým zásahem do ÚZ 143/1968 o čsl. federaci 
- přenesl mnohé kompetence na federaci (obě republiky pozbyly podstatnou část svých 
kompetencí) à vytvořil resp. obnovil centralismus 
- zejm. se to projevilo v oblasti st. správy, která se rozhodující měrou přesunula z  působnosti 
republikových org.st.spr. do  působnosti federálních org.st.spr. 

- ÚZ č. 126/1970, který upravoval soustavu federálních orgánů v jejíchž čelech stojí člen federální vlády 

- zřizoval novou soustavu ústř. federálních orgánů (feder. ministerstva, st.pl.komise aj.), v jejichž 
čelech stál člen vlády 

2. etapa  (po r. 1970) – různé úst. zákony víceméně nekoncepčního charakteru 

- ÚZ č. 43/1971, kterým se prodlužovalo volební období na 5 let 

- ÚZ č. 50/1975, kterým se upravoval výkon úřadu prezidenta (nemohl-li vykonávat úřad déle než rok, 
FS mohlo zvolit prezidenta nového – cílem bylo odstranění nepohodlného Svobody) 

- několik ÚZ zasahujících do fungování federálních ministerstev – ta mohla být zřízena pouze ÚZ 

- ÚZ č. 62/1978, kterým se upravovalo ust.o soustavě škol, bezplatnosti vzdělání a povinné škol. doch. 

- několik ÚZ upravujících státní hranice Československa – 
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7/ Ústavní listina z roku 1920 – zkouší se komparací se současnou ústavou 

- konfrontace se současnou ústavou (tvůrci souč. ústavy se v Ústavě ´20 inspirovali) 

- byla přijata jako zákon č. 121/1920 ze dne 29.2.1920, kterým se uvozuje ústavní listina 
Československé republiky 

- koncepce ústavy – uvozující zákon, ústavní listina uvozená preambulí, paragrafy členěné na hlavy 

- jejím autorem byl Jiří Hoetzel (profesor správního práva na universitě v Brně), za politického tvůrce je 
považován Antonín Švehla 

- jsou v ní patrné vlivy a) zahr. ústav (preambule – USA, postavení prezidenta – Francouzská III.rep., 
občanská práva – rakouská prosincová úst.) 

 b) některých mírových smluv (ochrana menšin – St.Germainská mírová sml.) 

- opírala se o tři základní hodnoty 

1) Národní princip – preambule začíná slovy „My, 
národ československý, chtějíce upevniti…“ à je 
tzv. šita na míru českosl. národa 

Dnes: Občanský princip – současná preambule 
začíná „My, občané České republiky v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy…“ 

2) Myšlenka Čechoslovakismu - vyjadřovala sounáležitost Čechů i Slováků k jedinému česko-
slovenskému národu a do určité míry byla chápána i jako obrana proti německé národnosti 
(Němců bylo 28 %, samotných Slováků 13 % !!!) 

3) Dělba moci – vycházela z klasické dělby moci 
v parlam. republice (dvoukomorový parlament x 
prezident, vláda x soustava nezáv. soudů) 

Dnes: Stejné v obou ústavách 

Dvoukomorový parlament Dnes: Senát s posl.sněm. si prohodily budovy 

- systém volebního práva – do senátu i do posl. 
sněm. byl stejný systém volebního práva (všeob., 
rovné,  přímé, tajné, dle zásady poměrného zast.) 

Dnes: Do posl.sněm. dle poměrného zastoup., 
do Senátu většinovým systémem  

- věk pro volební právo – byl vyšší než dnes 
(aktivní: P-21, S-26, pasivní: P-30, S-45) 

Dnes: aktivní: P-18, S-18, pasivní: P-21, S-40  

- volební období – bylo vyšší než dnes (P-6, S-8) Dnes: P-4, S-6  

- rozpustitelnost Senátu – Senát byl rozpustitelný 
prezidentem, ten to vždy na konci funkčního obd. 
posl.sn. využil à stejné obsazení obou komor 

Dnes: Senát je nerozpustitelný (různé volební 
systémy, různá délka funkčního období, různé 
způsoby obměny à různé složení obou komor)   

- společný orgán – ústava zakotvovala společný 
výbor obou komor parlamentu (24 členů 16+8, při 
rozpuštění některé sněmovny či po uplynutí voleb. 
období byl oprávněn vydávat opatření s mocí 
zákona – do dvou měs. od sejití musely takové 
opatření schválit obě komory) 

Dnes: Euronovela, sice bez bližší úpravy, již 
také společný orgán připouští 
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Prezident 

- volitelnost / volební období – 35 let / 7 let Dnes: 40 let / 5 let 

- neodpovědný, stíhatelný za velezradu  Dnes: Stejné v obou ústavách 

- kontrasignace – při neodpovědnosti prezidenta 
je odpovědná vláda à vláda musela 
kontrasignovat jakýkoliv presidentův akt (vč. např. 
oficiálního štědrovečerního projevu)  

Dnes: Vláda (resp. její předseda nebo jím 
pověřený člen) kontrasignuje pouze rozhodnutí 
prezidenta výslovně uvedená v ústavě (čl. 63, 
odst. 1 a 2) 

- způsob zastupování – při krátkodobé absenci 
příslušel výkon prezidentských funkcí obecně 
vládě, při absenci nad 6 měs. byla možnost volby 
prezidentova náměstka  

Dnes: pravomoce jsou rozděleny na různé úst. 
orgány (předseda vlády, předseda posl.sněm., 
předseda Senátu) 

Vláda – postavení vlády bylo v ústavě z r. 1920 v podstatě stejné jako dnes – platilo (a platí) obecné 
pravidlo, že exekutiva je nejméně svázána pravidly (pokud neporušovala zákony a nezasahovala do 
rozhodování soudů měla v politice „volnou ruku“  x  samozřejmě s hrozbou vyslovení nedůvěry) 

- podíl na normotvorné činnosti - 1) vydávala nařízení k provedení zákona a v jeho mezích 

 2) měla zákonodárnou iniciativu (převážná většina zákonů pocházela 
od ní) 

Moc soudní (soudcovská) – byla koncipována stejně jak je tomu i v současnosti - jako moc nezávislá, 
kdy soudci jsou vázáni pouze zákonem 

- soustava civilních soudů i trestních občanských soudů se skládala ze soudů okresních, krajských a 
vrchních a z jediného společného soudu nejvyššího 

- vedle této soustavy působilo také poměrně velké množství soudů speciálních (pracovní, pojišťovací 
apod.) 

- neúměrně silnou pozici měl zvláštní volební soud (podle britského vzoru), který rozhodoval o aktivním 
volebním právu voličů, o platnosti voleb, o inkompatibilitě (tj. neslučitelnosti funkcí) a dokonce i o ztrátě 
jednotlivých poslaneckých mandátů – byl označován jako „strážce poslušnosti poslanců“ (mohl zbavit 
poslance mandátu, pokud byl vyloučen ze strany) 

- v uvozovacím zákoně se mluvilo také o ústavním soudu – Československo bylo jedním z prvních států 
na světě, který zavedl ústavní soud jako samostatný orgán  x  jeho kompetence byly poměrně úzké a 
jeho činnost nenabyla většího významu à na další další funkční období (od r. 1931) již zůstal 
neobsazen 

- ochranu proti nezákonným rozhodnutím správních orgánů poskytoval nejvyšší správní soud  

Práva a svobody 

- hlava V. – představovala ucelený kodex lidských 
práv a svobod (bez práv sociálních) 

Dnes: ustanovení o lidských právech a 
svobodách jsou obsaženy v Listině ZPS (vedle 
Ústavy), Listina ZPS vycházela z Ústavy ´20 
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Postavení menšin – zakotvení této části ústavy zdrželo její přijetí, protože se čekalo na uzavření 
mírových smluv (St.Germanské, Versaileské,…) 

- hlava VI. – ústava zajišťovala rovné postavení 
všech menšin národnostních, náboženských i 
rasových 

Dnes: ústava zná pouze menšiny národnostní a 
etnické 

- ještě týž den byla k pasáži o postavení menšin přijata řada prováděcích zákonů 

 

- samotná Ústavní listina 1920 nebyla přímo novelizována, vedle ní však existovala řada ústavních 
zákonů à ústava polylegální 

Př.: 1920 – ú.z. o nabývání st. občanství a o právu domovském 

 1930-36 – několik ú.z. o úpravách st. hranice (s Německem, Rakouskem, Rumunskem, Maďarskem) 

 aj. 
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8/ Práva a povinnosti občanů podle ústavy z r. 1948 a 1960  

- na rozdíl od současné přirozenoprávní koncepce (kdy přirozená práva daná člověku jsou zákony 
omezována) vycházely ústavy z l. 1948 a 1960 z koncepce pozitivistické (kdy zákon člověku práva 
dával – pozitivním výčtem) 

 

- Ústava z r. 1948 v oblasti práv a povinností občanů v mnoha směrech navazovala na Ústavní listinu 
z r. 1920 (s výjimkou ochrany menšin – tu Ústava ´48 neupravovala) 

- navíc zde byla nově utvrzena i některá další práva (sociální, kulturní aj.) 

- mezi ta práva resp. svobody přejaté z Ústavy ´20 patřila zejm. rovnost; osobní, majetková a domovní 
svoboda; práva petiční, shromažďovací a spolčovací; svoboda projevu; svoboda svědomí a vyznání; 
listovní tajemství; ochrana rodiny 

- mezi sociální práva patřil právo na práci, na spravedlivou odměnu, na odpočinek, na ochranu zdraví 

- mezi kulturní práva ba se dalo počítat např. právo na vzdělání (státu příslušel dohled, aby vzdělání a 
výchova bylo ve shodě s lido-demo zřízením) 

- na prvním místě povinností byla věrnost republice, dále zde byly uvedeny obrana vlasti, zvelebování 
nár. majetku, poctivé vykonávání veř. funkcí v duchu lido-demo zřízení, platit daně  

- praxe uplatňování či omezování práv a povinností byla však v rozporu s touto ústavní úpravou (dle ní 
mohla být tato práva omezena pouze zákony)   X  praxe - práva byla omezována nejen zákony, ale i    
 podzákonnými předpisy 

- dále byla tato práva omezována i politickou 
mocí (např. svoboda svědomí a vyznání, 
svoboda projevu apod.) 

 

- Ústava z r. 1960 v oblasti obč. práv a povinností svým celkovým obsahem i formou zaostávala za 
Ústavou ´48 (např. řazení práv v Ústavě – 1. hosp., soc. a kult. práva, 2. omezená politická práva, 
teprve 3. byly osobní svobody; „zkolektivizování“ jednotlivců ve prospěch soc. společnosti) 

- problémem občanských práv i povinností bylo, že v ústavě byly pojaty jen rámcově a ideologicky, 
nebyla zde záruka jejich úpravy zákonem à často byly upravovány různými druhotnými právními 
předpisy (vč. např. různých interních, veřejně nepublikovaných předpisů) 

- přiznání některých práv bylo ještě podmíněno tím, že jejich využívání má být ku prospěchu prac. lidu 
(např. svoboda projevu, shromažďování apod.) 

- stejně byly pojaty i povinnosti – vedle dodržování zákonů a obrany vlasti zde byly uvedeny takové 
povinnosti jako zachovávat pravidla soc. soužití, chránit a upevňovat soc. vlastnictví, svědomitě 
vykonávat veřejné funkce, ke kterým byli povoláni pracujícím lidem apod. 
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9/ Legitimita protinacistického odporu, úprava v poválečném zákonodárství a důsledky  

- legitimita protinacistického odporu obecně vychází z přirozeného práva každého občana bojovat proti 
nelegální okupaci 

- po legislativní stránce byla tato problematika částečně upravena již v čl. 10 dekretu č.11/1944 o 
obnovení právního pořádku, který „…byl-li v době nesvobody někdo odsouzen za čin sice podle čsl. 
práva trestný, který byl však spáchán s úmyslem přispět k osvobození Čsl. republiky…“ takové 
osoby tento dekret v podstatě amnestoval (o návrhu měl rozhodnout soud nebo příslušný úřad) 

- v poválečném zákonodárství upravoval legitimitu protinacistického odporu zákon č. 115/1946 
(z 8.5.1946) o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků, 
zkráceně a možná trochu nepřesně označován jako tzv. „amnestijní zákon“ 

- legalizoval jednání, které by normálně bylo trestné a to v případě, že jeho účelem byl boj o 
znovunabytí svobody či spravedlivá odplata za činy okupantů a jejich pomahačů bylo-li toto jednání 
spácháno v rozmezí od 30.9.1938 do 28.10.1945 (do konce dekretálního obd., kdy se prvn ě sešlo PNS) 

- jeho problematičnost spočívá v užití obecného termínu „spravedlivá odplata“ a v období do 28.10.1945 

- právnost uvedeného jednání měla spočívat v tom, že taková jednání nahrazovala úkony veřejné moci 
(která se v té době teprve konstituovala) proti okupantům a to i v následném „revolučním“ období, které 
bylo ještě dobou aktivního pokračování boje proti některým složkám okupantů, které se nepodřídily 
kapitulaci 

- spravedlivou odplatou se rozuměl např. také trest vykonaný těmito revolučními orgány 

- beztrestnost nebyla přiznána plošně, soudy se při aplikaci tohoto zákona snažily rozlišovat pohnutky 
takového jednání a určitým činům učiněným z pohnutek „nízkých a nečestných“ legálnost dle tohoto 
zákona nepřiznaly 

- v této souvislosti byla v červenci 1947 zřízena na základě rozhodnutí branně-bezpečnostního výboru 
NS vyšetřovací komise, která se zabývala vyšetřováním případů hromadných zákroků proti Němcům, 
Maďarům a jiným osobám po 5.5.1945 a řada pachatelů těchto excesů byla také odsouzena 

- dlužno dodat, že podobné právní normy nebyly v Evropě ničím výjimečným, podobná opatření která 
legitimizovala doj proti okupantům přijaly i jiné státy (např. Francie, Itálie apod.) 
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10/ Slovenské národní povstání a jeho ústavněprávní důsledky  

- třetí největší ozbrojený odpor proti Němcům (po Jugoslávii a Polsku) 

- v 2. pol. r. 1944 se aktivizoval domácí odboj - povstání plánovalo nezávisle na sobě několik různých 
skupin - Vavro Šrobár, gen. Čatloš, komunisté (Husák, Novomeský, Šmitke) 

- SNP nakonec vypuklo koncem srpna 1944 živelně (jednotlivé akce přešly do celonárodního povstání), 
jeho řízení se nakonec ujala SNR (která svým nařízením č. 1/1944 z 1.9.1944 převzala výkon 
zákonodárné a výkonné moci na Slovensku), povstání však v plné míře fakticky nikdy neovládala 

- SNR byla zřízena na základě tzv. „Vánoční dohody“ v prosinci 1943 ve které se sice hlásila k obnovení 
Českosl. republiky, ale na základě principu „rovný s rovným“ (o definitivní úpravě těchto otázek měli 
rozhodnout výlučně svobodně zvolení zástupci slovenského národa) 

Důsledky tohoto vývoje: - na Slovensku došlo k vytvoření druhého ohniska zákonodárné moci (vedle 
dekretů prezidenta jimi byla SNR) à právní dualismus 

- SNR si již v dalším vývoji víceméně nenechala své postavení vzít 

- konec myšlenky čechoslovakismu (a uznání svébytnosti slovenského národa) 

- díky tomu, že se SNR postavila na stranu vítězů, nemluvilo se po válce o 
válečných reparacích (náhradách) – Slovensko, bylo jako součást 
Československa považováno za vítězný stát (i přes fašistické proněmecké 
období Slovenského štátu) 

Ústavně-právní hlediska: 

- na Slovensku vzniklo nové centrum prvotní normotvorné činnosti 

- v ústavním systému (se v rozporu s Ústavou 1920) se objevily slovenské orgány 

- rozpor s úst. dekretem 11/1944 o obnovení právního pořádku z 3.8.1944 v zásadní koncepční otázce 
kontinuity a diskontinuity co lze považovat za platné právo - SNR odmítla návrat k p ředmnichovskému 
stavu a zastávala naprosto opačný přístup než úst. dekret 11/1944 

- vzniklý dualismus začal být odstraňován až nařízením SNR (č. 30/1945) o zákonodárné moci na Slov., 
kterým se prezidentovi připouštěla (ve věcech celostátní povahy a po dohodě se SNR) dekretální 
pravomoc (tím byly vytvořeny předpoklady pro uzavření tzv. „první pražské dohody“ – viz ot.č. 14)  
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11/ Ústavní situace a vývoj při vzniku Československa  

- pro vznik samostatného státu byly mj. důležité tři předpoklady 

1) Idea státnosti (myšlenka, touha, přesvědčení mít vlastní stát) – rodila se postupně, ale výrazně 
zesílila zejm. po vypuknutí 1. sv.v.  

2) Reprezentativní orgány, které budou tuto ideu státnosti prosazovat – ty můžeme rozdělit na 
zahraniční (formované kolem Masaryka) a domácí (kolem Kramáře) 

3) Mezinárodní podpora ideji státnosti – tu hledala zahr. repr. zejm. v USA, ale i v Evropě ve státech Dohody 

Zahraniční činnost 

- hlavním představitelem tohoto proudu byl T.G.Masaryk. Po příchodu dalších politiků (Beneš, 
Dürich) vytvořili Český komitét zahraniční – ten již ve svém prohlášení z listopadu 1915 jako svůj 
cíl prohlásil nezávislý československý stát. Jeho prohlášení se stalo zákl. programem českého 
zahraničního odboje po celou dobu války à v únoru 1916 se přeměnil na Českosl. nár. radu. 

- rozhodného úspěchu dosáhlo politické úsilí zahraničního odboje koncem června 1918, kdy 
Francie uznala Čsl. NR jako nejvyšší orgán a jako základ budoucí československé vlády. 
Následovalo v srpnu podobné uznání Británie, v září USA a počátkem října Itálie. 

- významnou součást zahr. činnosti představovala také činnost krajanských spolků, sem patří zejm. 

Clevelandská dohoda z října 1915 – požadující vytvoření samostatného federativně 
uspořádaného státu obou národů 

Pittsburská dohoda z konce května 1918 – nahradila clevelandskou dohodu (už nepoužívá 
termín národ a termín federace), předpokládá vlastní slovenskou vládu a sněm 
(vyjadřovala však pouze názory představitelů krajanských spolků) 

Domácí odboj 

- organizací domácího odboje byl především Národní výbor a  Český svaz poslanců v Říšské 
radě, které vznikly v listopadu 1916 (ČSP v lednu 1917 však ztratil podporu veřejnosti svým 
odmítnutím nóty Dohodových států, kde je mj. požadavek na osvobození Čechoslováků od cizí 
nadvlády – ČSP se přihlásil k budoucnosti pod Rakouskem). 

-  předvečer jednání říšské rady v květnu 1917 byl zveřejněn manifest českých spisovatelů 
adresovaný českým poslancům v říšské radě, kde je mj. požadavek na autonomii českých zemí a 
Slovenska.  

- v důsledku odmítnutí separátního míru s Ruskem ministrem zahraničí Rak.-Uher. Czerninem se 
v Praze sešel 6.ledna 1918 generální sněm českých poslanců, který přijal tzv. „Tříkrálovou 
deklaraci“ požadující „...právo na svobodný život národní a na sebeurčení národů“. 

Za vrcholný akt zahraničního odboje je považována Washingtonská deklarace nezávislosti 
československého národa ze 17.10.1918, vyhlášená prozatímní československou vládou v čele s TGM 
(ta vznikla z NR a byla asi 2 dny před tím oficiálně uznána vládou Francie a následně i dalšími 
dohodovými zeměmi).    
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Vznik samostatného státu 

- samostatný stát byl vyhlášen 28.10.1918 provoláním NV na který navazovalo vydání zákona 
č.11/1918 o zřízení samostatného státu československého (tzv. „recepční norma“) 

- Slovensko se přihlásilo ke společnému státu tzv. „Martinskou deklarací“ z 30.10.1918 (představitelé 
slovenských pol. stran se sešli ve sv. Martině a přijali tuto deklaraci aniž by tušili, že již dva dny existuje 
Československo) 

Recepční norma – zák. č. 11/1918 

- vyhlásil samostatný stát – „...samostatný stát československý vstoupil v život...“ - vytvořil jeho 
základní instituce 

- byl zde vyjádřen princip jednoty moci - NV se prohlašuje za nejvyšší orgán jak zákonodárné, tak 
i výkonné moci 

- zdrojem takovéto státní moci byl (dle textu tohoto zákona) československý národ 

- stanoví, že říšská nařízení platí i nadále, stejně i úřady, ale jsou podřízené NV à založil 
materiálně-právní kontinuitu mezi právními řády (mezi práv.ř. dosavadním a práv.ř. nového státu)   

- po formální stránce však vycházel ze státní diskontinuity  - z hlediska zdroje moci byly oba 
právní řády diskontinuitní (monarchie x republika vzniklá revolucí proti ní) 

- problémy - dvojvládí - v zahraničí existovala ofic. uznaná prozatímní čsl. vláda 
  - dualismus - na Slov. platili jiné zákony (Uherské) než v Čechách (Rakouské) 

- měl okamžitou účinnost 

Prozatímní ústava – zák. č. 37/1918 

- téměř definitivně rozhodla o státní formě Československa 

- měla pouhých 21 paragrafů rozdělených do 4 oddílů 

- rozšířila NV na 256 členné nár. shromáždění - dle výsl. voleb čs. poslanců do říšské rady r. 
1911 (novelou byl tento počet později rozšířen na 270) 

- stále vyjadřovala jednotu moci - převaha NS nad dalšími orgány (druhou novelou v 05/1919 
byla posílena pravomoc prezidenta) à forma vlády byla přeměněna z vlády parlamentu na 
parlamentní republiku 

- slabiny z ústavního hlediska - trvající právní dualismus (NS i proviz. ústava měli unifikovaný 
charakter, ale systém byl dualistický – odstraněno až r. 1927, 
někde i později) 

- problém národnostní (Slováci byli málo zastoupeni, menšiny 
vůbec) – ovlivnilo to osud českosl. na mnoho let 
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12/ Kontinuita a diskontinuita ve vývoji Československa  

- když vzniká nový stát je třeba řešit, co přechází do nového státu (či nových poměrů) a co nikoliv 

- tento problém je třeba řešit ze dvou hledisek - materiálně-právní 

 - státní moci (formální) 

- v průběhu naší novodobé historie se kontinuita a diskontinuita řešila celkem 4x 

1) v r. 1918 při vzniku Československa – st.m.(form.) – diskontinuita s pr. řádem Rak.-Uh. (starý 
právní řád byl řádem monarchie, nový právní řád byl založen revolucí proti této monarchii), 
z Washingtonské deklarace nezávislosti by se dala dovodit určitá kontinuita se středověkým 
českým státem, který de iure nikdy nezanikl (problémem tohoto pohledu je Slovensko, to nikdy 
nebylo součástí českého státu) 

  mat.-pr. – kontinuita (veškerá platná právní materie byla 
recipována do nového československého právního řádu)  

2) v r. 1945 při osvobození – otázka kontinuity a diskontinuity byla složitější, protože na území 
Československa platilo několik právních řádů 

 - kontinuita a diskontinuita byla řešena prostřednictvím dekretů (č.11/1944 – viz ot.č.1) 

3) v r. 1968 při vzniku federace – materiálně právní kontinuita byla vyjádřena v čl. 144 ÚZ 143/1968 o 
čsl. federaci (vše platilo, rozdělily se pouze kompetence) 

4) v r. 1993 při rozpadu federace – Česká republika se v plné míře přihlásila ke kontinuitě 
s československou státností i ke kontinuitě dávné státnosti zemí Koruny české (vyjádřeno to bylo 
v preambuli Ústavy, ale vyplývá to i ze státních symbolů a nakonec i z přihlášení se k 28.10. jako 
ke státnímu svátku)  x  Oproti tomu v preambuli Ústavy Slovenské republiky byla vyjádřeno 
přetržení jakékoliv kontinuity s Československem 

 - materiálně-právní kontinuita byla vyjádřena především v ÚZ č. 4/1993 o opatřeních 
souvisejících se zánikem ČSFR – ten v čl. I. stanovil, že veškeré právní předpisy ČSFR platné na 
území ČR v den zániku federace zůstávají v platnosti, ČR přebrala také veškerá práva a závazky 
z mezinárodních smluv, které pro ČSFR v den jejího zániku vyplývaly 
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13/ Ústavní poměry v době druhé republiky a v Protektorátu  

Druhá republika (od Mnichova 29.9.1938 k Protektorátu 15.3.1939) 
- Mnichovská dohoda byla jednak uzavřena v rozporu s několika mezinárodními smlouvami a pakty 
(které zakazovaly hrozbu silou za účelem narušení státní integrity) a navíc se mez. smlouvy mohou 
týkat pouze zúčastněných států à můžeme ji proto považovat za neplatnou od samého počátku 
- v následném vývoji byla zahájena postupná likvidace čsl. demokracie (Československo nebylo již 
svobodným státem) à byla prováděna postupná demontáž ústavního systému realizovaná za 
podmínek nesuverénního státu 
- kroky, které následovaly byly v rozporu s ústavou (např. opatření Stálého výboru NS, kterým byli 
poslanci, kteří neměli českou, slovenskou či rusínskou národnost či bydliště na neobsazených územích 
zbaveni mandátu – zbavení mandátu nebylo v kompetenci Stálého výboru NS) 
Ústavní vývoj - ÚZ o autonomii Slovenskej krajiny (z 22.11.1938) – znamenal konec unitárního státu 
(asymetrická federace), změnu názvu na Česko-Slovenská republika, začátek klerofašistického 
zaměření Slovenska (zaveden systém jedné strany, zákaz odborů, pracovní tábory apod.) 
- v prosinci se konaly volby do Slov. sněmu, volilo se sice podle zák. z r. 1927, ale fakticky kandidovala 
jen jediná strana (německá a maďarská strany měly zastoupení zajištěno), volby se falšovaly 
- 14.3.1939 byla na zasedání krajinského sněmu v Blavě vyhlášena slovenská státní samostatnost 
 - ÚZ o autonomii Podkarpatské Rusi (z 22.11.1938) – vývoj probíhal podobně jako na 
Slovensku; byla vytvořena autonomní vláda, ale sněm, ačkoliv se s ním zákoně počítalo nebyl nikdy 
ustaven; jižní část byla tzv. Vídeňskou arbitráží připojena k Maďarsku (to od 15.3.1939 okupovalo celou 
Podkarp.Rus) 
 - ÚZ č. 330/1938 tzv. „zmocňovací zákon“ (z 15.12.1938) – přesunoval působnost 
zákonodárného sboru na moc výkonnou (vláda získala možnost svými opatřeními upravovat věci, kdy 
by bylo jinak zapotřebí zákona; prezident dostal právo dekrety měnit ústavu a ústavní zákony) 
- tento zákon byl protiústavní už svojí podstatou – v demokratické společnosti nemůže výkonná moc 
vytvářet primární zákonné normy – stát fungoval bez parlamentu (ihned po přijetí zmocňovacího zákona 
ukončil parlament svoji činnost) 
Protektorát 
- byl zřízen Hitlerovo výnosem z 16.3.1939 (jakási quasiústava protektorátu – zakotvoval vztahy, 
struktury a fungování st.moci) – ústavnost jako taková neexistovala 
- protektorát nebyl samostatný st. útvar (byl považován za součást Říše), tvářil se jako autonomní 
(existoval zde prezident i vláda), ale tyto orgány podléhaly orgánům říšským à dualismus (existovaly 
vedle sebe právo a orgány říšské i autonomní, postupně docházelo k přesouvání pravomocí na orgány 
říšské) 
- zavedl dvojí systém st. občanství (resp.st.příslušnosti) – němečtí obyvatelé protektorátu byli st. přísluš. 
něm.říše (podléhali něm. soudní pravomoci), ostatní byli st.přísluš. Protektorátu a podléhali protekt. org. 
- neexistovaly zast. sbory, právo zůstalo v platnosti pouze pokud neodporovalo říšským nařízením 
- správu (z pověření říše) prováděl říšský protektor 
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14/ Vývoj ústavního postavení Slovenska v Československu  

- vývoj postavení Slovenska v Československu lze rozdělit do několika etap 

1918-1938  Období 1. republiky - v duchu Masarykovské myšlenky Čechoslovakismu nemělo za první 
republiky Slovensko žádné zvláštní postavení 

- vytvoření většinového dvojetnického česko-slovenského národa znamenalo popření 
samostatného slovenského národa (i  českého, ale vadilo to jenom Slovákům) 

1938-1945  Období nesvobody 

1938 (22.11.) přijat ÚZ č. 299/1938 o autonomii Slovenskej krajiny – znamenal konec 
unitár. státu a vytvářel tzv. asymetrickou federaci (název se mění na Česko-Slovenská rep.) 

1939 (14.3.) vznik samost. Slovenského štátu – se všemi typickými znaky 

1944 (1.9.)  SNR svým nařízením převzala výkon zákonodárné a výkonné moci na 
Slovensku, tím se stává vedle dekretů prezidenta druhým ohniskem zákonodárné moci à 
právní dualismus 

1945 (4.4.)  Košický vládní program – potvrzoval uznání slovenského národa a existenci 
slovenských národních orgánů (vzhledem k vlivu, který jim přiznával, byl vzniklý model 
daleko bližší jakési „asymetrické federaci“ než unitárnímu státu) à v důsledku toho přijala 
SNR nařízení 30/1945 kterým se prezidentovi připouštěla i na Slovensku dekretální 
pravomoc (ve věcech celostátní povahy a za předpokladu dohody se SNR) 

1945-1948 

1. pražská dohoda (2.6.1945) – byla uzavřena v návaznosti na nař. 30/1945 SNR mezi čsl. 
vládou a předsednictvem SNR, potvrzovala nařízení 30/1945 SNR, vyjmenovávala věci celostátní 
povahy (kde je zapotřebí dohody se SNR – ústava, hranice, obrana atd.), nejvyšší soudní orgány 
měly mít dva předsedy (českého a slovenského) à asymetrický model s velkými pracomocemi 
slovenských orgánů 

2. pražská dohoda (11.4.1946) – doplňovala 1. pr.d. v oblastech některých pravomocí prezidenta, 
ustavovala komisi, která měla odstranit nesrovnalosti mezi právními normami vydanými 
prezidentem resp. vládou a SNR 

3. pražská dohoda (12.6.1946) – byla uzavřena mezi představiteli pol. stran sdružených v NF 
v důsledku výsledku květnových voleb do Ústavodárného NS (komunisté sice v celostátním 
měřítku vyhráli, avšak na Slovensku zvítězila Demokratická strana à v tom okamžiku byly velké 
pravomoci slov orgánů přijaté 1.pr.d. na obtíž – komunisté neměli jistotu, že by mohli realizovat 
své plány) 

- asymetrický model sice zůstal - slovenské orgány zůstaly zachovány, ale byly pod absolutní 
kontrolu čsl. vlády à 3.pr.d. a v důsledku toho umožňovala jednotný výkon st. moci na celém 
území státu 

1948  Ústava 9.května – Čsl. bylo označeno jako národní stát dvou rovnopráv. národů,  slov. národním 
orgánům byly ponechány stále jen minimální kompetence, Sbor pověřenců byl odpovědný vládě 
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1956  ÚZ 33/1956 o slovenských národních orgánech (byl přijat z důvodu napravení chyb přílišného 
centralismu – pod vlivem XX. sjezdu KSSS) – v asymetrickém uspořádání státních orgánů bylo 
Slovensku opět přiznáno silné autonomní postavení 

- SNR byla charakterizována jako orgán státní moci na Slovensku (její zákony už nepodepisoval 
předseda vlády), Sbor pověřenců byl charakterizován jako orgán moci vládní a výkoné na 
Slovensku a jeho členové byli odpovědni SNR 

1960  Ústava 1960 – znamenala opět výrazné ústavní oslabení státoprávního postavení Slovenska 

- ústava svou koncepcí opět vyřadila slovenské národní orgány z řízení státu (jejich působnost se 
v podstatě omezila na oblast kulturní) 

1968  Federalizace – viz ot.č. 3 

1992/93  Zánik federace – měsíc po červnových volbách v r. 1992 vydal SNR Deklaraci o 
svrchovanosti Slovenské republiky, kterou byl odstartován proces rozdělení Československa 

- ten vyvrcholil dne 25.11.1992 přijetím ústavního zákona č. 542/1992 o zániku ČSFR a 
k 1.1.1993 vznikem dvou samostatných republik 

- je otázkou, zda z ústavního hlediska nezanikla československá federace již přijetím slovenské 
ústavy SNR v září 1992, neboť ta byla již přijata jako úplná, čistá ústava samostatného zcela 
suverénního státu   
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15/ Ústavodárné Národní shromáždění, vznik a funkce  

- bylo ustanoveno na základě úst. zákonů přijatých Prozatímním NS č. 65 a 67/1946 o ÚNS a o volbě ÚNS 
- volba proběhla v květnu 1946 
- volilo se na dva roky podle systému poměrného zastoupení 
- byla stanovena volební povinnost (volební primus) – pro možnost zdržet se hlasování existoval 
instrument tzv. „bílých lístků“ (tyto hlasy však byly poměrně rozpočteny stranám dle volebních výsledků) 
- jednalo se sice o svobodné volby, které se však rozhodně nedaly označit za „plně demokratické“ a to 
především ze dvou důvodů: 

1) Bylo výrazně omezeno volební právo à tím výrazně omezen počet osob majících právo volit 
(tuto oblast upravoval zák. č. 28/1946 o stálých seznamech voličských) 

– 18 let muselo být voliči nikoliv v den voleb, ale již v době vyvěšení voličského seznamu 
– byly stanoveny osoby vyloučené z voleb (neslovanské obyvatelstvo) 
– do seznamů se nezapisovaly osoby proti kterým bylo zahájenou soudní řízení podle 
retribučních dekretů 
– do seznamů se sice zapisovaly, ale nevolily osoby, proti kterým sice soudní řízení 
nebylo ještě zahájeno, ale na které už bylo v této souvislosti podáno trestní oznámení 

2) Byl výrazně omezen okruh subjektů, které mohly kandidovat – nemohly kandidovat jiné strany 
než strany sdružené v NF (4 české a 2+2 slovenské) 

Výsledky voleb: 
- v Čechách (43 %) i na Moravě (34,5 %) vyhráli komunisté, ne však na Slovensku (30 %), kde více jak 
o dvojnásobek zvítězila Demokratická strana (62 %).  
- k eliminaci moci, kterou na Slovensku vítězstvím ve volbách získala DS byla následně v (hned 
v červnu) uzavřena třetí pražská dohoda (viz ot.č. 14), ke které byla DS dotlačena všemi ostatními 
stranami a která znamenala absolutní kontrolu Slovenských orgánů vládou. 
- v celostátním měřítku volby však znamenaly jednoznačné vítězství komunistů (31 %), na druhém 
místě se pak umístili národní socialisté (18 %). 
- vedle Jugoslávie to bylo jediné vítězství komunistů ve volbách ve vých. Evropě. 
Příčiny vítězství komunistů: - neexistovaly opoziční strany (všechny strany byly součástí NF) 

- volebního práva byla zbavena spousta lidí, která by komunisty 
bezpochyby nikdy nevolila 
- snížení volební hranice na 18 let (mladí inklinovali k radikalizaci) 
- přidělování zemědělské půdy (komunisté díky tomu vyhráli i na venkově) 

Funkce ÚNS: 1) připravit novou Ústavu 
2) zvolit prezidenta (prezident byl zvolen jednohlasnou volbou 31.5.1946) 
3) vykonávat běžnou zákonodárnou činnost – ta byla určena zejm. budovatelským 
programem vlády Kl. Gottwalda (cílem měla být ekonomická obnova a výstavba státu – 
zahrnovala vyhlášení dvouletého plánu tzv. „první dvouletky“, zemědělské zákony apod.) 
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16/ Federální shromáždění, vznik, orgány, struktura  

- vznik FS upravoval čl. 147 ÚZ 143/1968 o čsl. federaci, který stanovil, že... 
- SL se stalo dosavadní Národní shromáždění  
- poslance SN volily ČNR a SNR ze svých členů, kteří nebyli současně členy NS 
(členy ČNR a SNR byli na zákl. ÚZ 77/1968 poslanci NS rozšíření o některé další 
představitele veřejného života zvolené NS – do ČNR nebo SNR) 

- z toho vyplývá, že FS se skládalo ze dvou komor – SL a SN, které měly rovnoprávné postavení 
- SL, poměrně reprezentující obyvatele obou republik (200 členů – cca 2/3 Č + 1/3 S, 
o přesném poměru rozhodovalo předsednictvo FS) 
- SN, která reprezentovala rovné postavení obou republik (150 členů – 75 Č + 75 S) 

- původně byli poslanci voleni na 4 roky, na základě ÚZ č. 43/1971, se prodlužilo volební období na 5 let 
- FS zasedalo 2x do roka na zasedáních (jarní a podzimní), která svolával a ukončoval prezident (když 
nesvolal do konce dubna a října, mohlo svolat i ukončit předsednictvo FS) 
- přijetí usnesení: - obecně k přijetí usnesení stačila nadpol. většina hlasů ve SL a nadpol. ve SN 

- v taxativně vymezených případech (např. nabývání občanství, stanovování stř.dob. 
národohosp. plánů, schvalování rozpočtu, schvalování zákonů v obl. zahr. vztahů 
apod.) platil zákaz majorozace a k přijetí bylo třeba ve SN souhlasu nadpoloviční 
většiny obou jejích částí à 38 poslanců z jedné části SN mohlo zablokovat přijetí 
usnesení pro který hlasovalo zbylých 312 poslanců FS 
- k přijetí federálního ÚZ, k volbě prezidenta a k vypovězení války bylo zapotřebí 
dokonce 3/5 většiny (ve SL, v Č. SN i v S. SN) à zablokování přijetí stačilo v krajním 
příp. 31 poslanců proti 319 
- případě, že se komory neshodli na usnesení, scházel se dohodovací výbor (složený 
ze zástupců obou komor), který hledal kompromisní řešení (nedohodli se, mohl být 
tentýž návrh podán nejdřív za rok, event. může být i rozpuštěno FS)  

- zákonodárná iniciativa: poslanci, výbory obou sněmoven, prezident, vláda, ČNR, SNR 
- působnost FS: usnášet se na Ú a F zák., jednat o ot. zahr. a vnitř. polit., volit prez., zřizovat F min. aj. 
- zákonodárná pravomoc FS: oblast taxativně vymezená ústavou (plánování, finance, zahr. vztahy, 
doprava, pošta, sociální politika aj.) 
- orgány FS: - předsednictvo FS – bylo společným orgánem pro obě komory (20 posl. z obou komor), 

skládá se z předsedy, místopředsedů a členů, ze kterých může také zřizovat komise, 
v nutných případech může přijímat opatření, ke kterým by normálně bylo třeba zákonů 
(zákonná opatření předsednictva FS), ta musela být schválena na nejbližším zasedání FS  

 - předsednictva obou sněmoven (mají max. 6 členů, vč. předsedy a místopředsedů) 
 - výbory (obě sněmovny mohou zřizovat různé výbory, mandátový a imunitní - musí) 
 - obě sněmovny (příp. i výbory) mohou zřizovat stálé či dočasné komise 
 - kancelář FS – není orgánem FS, poskytuje však orgánům a poslancům FS odbornou, 

organizační a technickou pomoc 
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17/ Koncepce a realizace jednoty moci v československém ústavním vývoji  

Recepční norma – zák. č. 11/1918 (z 28.10.1918) 
- prvně byl princip jednoty moci vyjádřen hned v recepční normě (zák. 11/1918), kde se NV defacto 
prohlašuje za nejvyšší orgán jak zákonodárné, tak výkonné moci 
- v praxi vykonávalo funkci vlády předsednictvo NV a funkci parlamentu jeho plénum (problémem tohoto 
stavu bylo jakési dvojvládí, protože v zahraničí existovala oficiálně uznaná prozatímní českosl. vláda) 
- zdrojem takovéto státní moci byl (dle textu tohoto zákona) československý národ 
Prozatímní ústava – zák. č. 37/1918 (z 13.11.1918) 
- ani přijetím prozatímní ústavy 37/1918 nebyla koncepce jednoty moci odstraněna 
- NS (vzniklé rozšířením NV na 256 členné NS dle výsl. voleb čs. poslanců do říšské rady r. 1911) ve 
svých rukou koncentrovalo jak zákonodárnou, tak výkonnou moc (vláda, jako reprezentant moci 
výkonné byla defacto pouhým výborem zákonodárného sboru) à formu vlády bylo tedy možné označit 
za vládu parlamentu (převzato z švýcarského modelu, který vycházel z franc. konventu) 
- k odstranění jednoty moci došlo až v květnu 1919 druhou novelou prozatímní ústavy (první v b řeznu 
pouze rozšiřovala počet členů NS na 270), která posílila postavení prezidenta a upravila některé 
pravomoce NS à forma vlády byla přeměněna z vlády parlamentu na parlamentní republiku 
Ústava 9.května – úst.zák. č. 150/1948 (z 9.5.1948) 
- po formální stránce vycházela ze zásady parlamentarismu s formálním rozdělením pravomocí 
- ve skutečnosti však reálné mocenské centrum (politbyro ÚV KSČ) fungovalo mimo ústavní struktury 
(stálo vlastně nad státem a neřídilo se žádným ústavně vymezeným postavením – v ústavě 9.května 
ještě nebyla zakotvena vedoucí úloha KSČ) 
Ústava 1960 – úst.zák. č. 100/1960 (z 11.7.1960) 
- pod vlivem sovětského modelu „všechna moc sovětům“ opustila tato ústava i po formální stránce 
dělbu moci a nahradila ji určitou modifikací tohoto hesla 
- veškerá moc byla (podle čl.2, odst.3) po formální stránce koncentrována v zastupitelských sborech od 
nichž byla pak „…odvozena pravomoc ostatních orgánů státu“ (a kterým byly i všechny ostatní orgány 
přímo či nepřímo odpovědny) à model jednoty moci 
- toto ustanovení bylo odstraněno až novelou v polovině r. 1990 
- ve skutečnosti se však jednalo pouze o jakýsi převodný systém, kde platila „…vedoucí úloha KSČ ve 
státě a společnosti“ (čl. 4) a formálně klíčová úloha zastupitelských sborů byla fakticky degradována na 
pouhou „vnější kulisu“ (všechny články státního mechanismu byly pouze převodnými pákami 
komunistické strany) – skutečná (a v podstatě jediná) moc ve státě byla soustředěna v předsednictvu a 
sekretariátu ÚV KSČ   
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18/ Koncepce právní a státní kontinuity ve II. světové válce a po ní – důsledky  

Státní kontinuita 
- po okupaci Československa byla patrná snaha čsl. politiků v zahraničí vytvořit politickou reprezentaci, 
která by reprezentovala další existenci Československa (i přesto, že Československo bylo rozbité a 
okupované) 
- na otázku jaké československo existuje se mezi jeho představiteli vytvořili dva proudy 

1) Existuje Česko-Slovensko (pomnichovské) – svou úlohu při formování této teorie hrál faktor 
slovenské autonomie à uznat druhou republiku znamenalo uznat slovenskou autonomii 
(tzv. „vyslanecká teorie“ reprezentovaná zejm. Slováky – např. Št. Osuský – velvysl. ve Francii) 
2) Existuje Československo (jako do Mnichova) – teorie kontinuity předmnichovské ČSR 
vycházela z toho, že nic co bylo po Mnichově nelze považovat za mezinárodně-právně ani 
vnitroprávně relevantní (teorie reprezentovaná zejm. Dr. Benešem) 

- emigraci v čele s Dr. Benešem se na počátku války nepodařilo přesvědčit VB a Francii o nutnosti 
vytvoření prozatímní vlády à byl zřízen pouze Čsl. NV (měl zastupovat čsl. národy v zahraničí, a řídit 
čsl. armádu ve Francii) 
- proti politice Čsl. NV se zorganizovala opoziční Slov.NR (později přetvořená na Českosl. NR) vedená 
Milanem Hodžou jejímž hlavním programovým cílem bylo udělení autonomie Slovensku po skončení války 
- po vojenské porážce Francie a faktickém uznání neplatnosti mnichovské smlouvy se podařilo 
dosáhnout uznání Čsl. NV za prozatímní čsl. vládu à čímž se vyřešila otázka kontinuity 
Československa 
Konečný pohled – Československo i po Mnichově nadále existovalo, bylo však okupované, 
protože legitimní orgány nemohly svou činnost vykonávat na jeho území.   
Právní kontinuita 
- po uznání státní kontinuity Československa bylo třeba vyřešit také jeho právní kontinuitu 
- východiskem se stalo uznání neplatnosti mnichovské dohody z čehož vyplývala i neplatnost veškerých 
právních úkonů učiněných státními orgány reprezentujícími 2.republiku (byly učiněny v rozporu s 
ústavou) à z tohoto pohledu se jeví neplatnou i abdikace prezidenta Beneše (která byla učiněna pod 
tlakem a tedy nikoliv svobodně) à prezident Beneš byl i nadále prezidentem Československa 
- vzhledem k tomu, že okupací Československa nastal stav ústavní nouze (situace, se kterou ústava 
nepočítala) neexistoval zákonodárný sbor – nebylo Národní shromáždění, nešlo tedy postupovat čistě 
v rámci legality, ale bylo nutno postupovat v rámci legitimity  
- východiskem se stal § 1 Ústavy 1920, který stanovil, že lid je jediným zdrojem veškeré státní moci – 
jediným takovým přímým mandatářem byl prezident Beneš (byl jediným fungujícím ústavním činitelem, 
který byl zvolený svobodnou ústavní cestou, z vůle lidu, ve svobodných podmínkách), navíc ho 
absolutní většina národa skutečně uznávala jako prezidenta, měl obrovskou osobní autoritu a byl i jako 
hlava státu oficiálně uznáván v zahraničí 
- tyto okolnosti opravňovaly prezidenta Beneše aby svým jménem vydával dekrety 
- po formální stránce byla otázka právní kontinuity vyřešena ústavním dekretem č. 11/1944 (viz ot.č. 1) 
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19/ Postavení Podkarpatské Rusi v Československu  

- Podkarp.Rus byla v 10. – 11. stol. součástí Kyjevské Rusi a od 11. stol. součástí Uher 
- s jejím připojením k samostatnému státu čeští představitelé připravující osamostatnění původně vůbec 
nepočítali 
- cesta k připojení: - říjen 1918 – prvně byl deklarován požadavek na připojení prohlášením 

Podkarp.Rusů žijících v USA (odbodbná memoranda přijala shromáždění ve 
Svaljavě a v Prešově v prosinci a v lednu) 
- poč. května 1919 – zástupci rusínských organizací na své poradě v Užhorodě 
proklamovali autonomii Podkarp.Rusi v rámci Českosl. 
- pol. května 1919 – Ruská NR přijala rezoluci o připojení k Českosl. 

- stejný názor převládl nakonec i ve státech dohody a připojení Podkarp.Rusi k Českosl. bylo v září 
1919 potvrzeno St.Germainskou mírovou smlouvou (mezinárodní hranice vůči Rumunsku byly určeny 
mírovou smlouvou Sévreskou z r. 1920) 
- vzhledem k chaosu a nepokojům, které zde vládly (část obyvatel byla proti připojení k Čsl.) byla 
v červnu 1919 nad tímto územím vyhlášena vojenská správa (trvala až do ledna 1922) 
- po dohodě s čsl. vládou byl jejím velitelem v listopadu 1919 vyhlášen na území Podkarp.Rusi tzv. 
Generální statut, který upravoval základní zásady její organizace (pětičlené direktorium v čele s Dr. 
Žatkovičem) 
- po změně gen.statusu vládním nařízením v r. 1920 mělo být direktorium nahrazeno guberniální radou 
v čele s guvernérem (tím byl opět jmenován Dr. Žatkovič), guberniální rada však nebyla zřízena 
- ústavní postavení Podkarp.Rusi upravoval § 3 Ústavy 1920 – byla jí přislíbena co nejširší autonomie 
slučitelná s autonomií společného státu (vlastní sněm,  přiměřené zastoupení v NS)  x  prováděcí 
zákon, který by to upravoval a se kterým Ústava počítala však nebyl nikdy přijat a příslušné ustanovení 
Ústavy nebylo nikdy naplněno 
- v r. 1927 by přijat tzv. Organizační zákon, na základě kterého se Podkarp.Rus stala jednou ze čtyř 
zemí Českosl. republiky – místo sněmů či rady zde mělo působilo zemské zastupitelstvo v čele se 
zemským prezidentem 
- v období druhé republiky v listopadu 1938 došlo k přijetí úst.z. o autonomii Podkarp. Rusi (spolu 
s úst.z. o autonomii Slovenska), který znamenal závažné porušení celistvosti Českosl. republ. 
- od března 1939 okupovala Podkarp.Rus maďarská vojska 
- po osvobození sov. armádou se území Podkarp.Rusi formálně vrátilo do původních hranic 
Československa 
- po nátlaku Sovětského svazu (kdy byla např. oficiálním českosl. představitelům na tomto území 
znemožňována činnost) byla na základě českosl.-sovětské smlouvy z konce června 1945 odstoupena 
Sovětskému svazu 
- toto odstoupení bylo v listop. t.r. ratifikováno Prozatímním NS formou úst.zákona č. 2/1946 o změně hranic  
- může být otázkou, zda po ústavně-právní stránce bylo takové rozhodnutí platné, protože podle dekretu 
prezidenta č. 47/1945, který vymezoval pravomoci Prozatímního NS, mu pravomoc měnit hranice dána 
nebyla   
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20/ Práva a svobody, postavení menšin a povinnosti podle ústavy z r. 1920   

- práva a svobody, jakož i povinnosti byly upraveny v hlavě V. Ústavní listiny 1920, která představovala 
poměrně ucelený kodex občanských práv a svobod (s ohledem na dobu samozřejmě bez práv 
sociálních, hospodářských či kulturních) 

- autoři současné úpravy v Listině ZPS z úpravy v této Ústavní listině čerpali 

- některá ustanovení byla pouze kompetenční tzn. že k jejich konkrétní úpravě bylo třeba zákona (např. 
svoboda osobní či domovní) jiná byla bezprostředně účinná i bez prováděcích zákonů (např. svoboda 
tisku) 

- Ústavní listina zakotvovala tato práva a svobody:  rovnost 
 osobní, majetkovou a domovní svobodu 
 svobodu tisku 
 právo shromažďovací, spolčovací a petiční 
 svobodu učení, svědomí a projevu 
 náboženskou svobodu 
 zvláštní ochranu manželství a rodiny 

- díky střízlivému a reálnému rozsahu těchto práv a svobod byla tato práva a svobody ze strany státu 
respektována 

- k určitému omezení některých těchto práv musela republika ve 30. letech  vzhledem vzrůstajícímu 
nebezpečí německého nacionalismu, ohrožujícího samu existenci demokratického státu, přijmout 
příslušné omezující zákony (r.1933 zák. o zastavení činnosti pol. stran, r. 1936 o obraně státu – 
zaměřený především proti diversní činnosti Henlainovců) 

- jedinou občanskou povinností výslovně uvedenou v Ústavní listině byla obrana státu 

- ochrana menšin, byla upraveny v hlavě VI. Ústavní listiny 1920 a týkala se menšin národnostních, 
náboženských i rasových – ústava zajišťovala všem menšinám rovné postavení 

 - zakotvení táto části ústavy zdrželo její přijetí, protože se čekalo na uzavření mírových smluv 
(St.Germanské, Versaileské,…) 

- ještě týž den byl k pasáži o postavení menšin přijat prováděcí zákon č.122/1920 stanovující zásady 
jazykového práva (navazoval na Ústavu a vycházel přitom ze St.Germainské smlouvy – přejímal přímo 
některá její ustanovení) 

- vedle individuální ochrany práv vyplývající z rovnosti před zákonem (bez ohledu na národnost, jazyk, 
rasu nebo vznání) byla v ústavě zakotvena i práva vyžadující pozitivní plnění ze strany státu (v městech 
a okresech kde byl „značný zlomek menšiny“ byl stanoven závazek vynaložit určité prostředky na 
výchovný, náboženský apod. rozvoj těchto menšin) 

- navzdory tvrzení části zejm. německé menšiny o národnostním útisku byly předpisy o ochraně menšin 
poměrně důsledně dodržovány 
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21/ Československý národ – vznik a vývoj pojmu  

- myšlenka československého národa (tzv. čechoslovakismus) je spojována především s TGM a jeho 
snahou o vytvoření samostatného československého státu 

- vyjadřovala sounáležitost Čechů i Slováků k jedinému československému národu ve smyslu 
politickém (či státním) 

- měla přispět k posílení jejich identifikace s novým samostatným československým státem 
(samostatný československý stát samostatného československého národa) 

- do určité míry byla chápána i jako obrana proti dříve panujícím národům v Rakousko-Uhersku 
(na Sl. Maďaři, v Č. Němci), kteří stále tvořili početnou skupinu obyvatelstva, nicméně vytvořením 
samostatného státu přišli o svá nadpráva a v novém státě se staly menšinami (Němců bylo 28 %, 
samotných Slováků 13 % !!!) 

- zásady pojetí sjednoceného československého národa (jehož stát se měl stát republikou) byly 
koncipovány ve Washingtonské deklaraci ze 17.10.1918 

- již dříve byl však československý národ uznán mezinárodně jako subjekt mez. práva, čímž byl položen 
základ mezinárodního uznání československého státu 

- nositelem suverenity nového československého státu se také podle zák. 11/1918 stal právě 
československý národ 

- obsah tohoto pojmu však nebyl nikde jednoznačně vymezen – zastánci této myšlenky (zejm.TGM) 
nepovažovali za podstatné zda jsou Češi a Slováci každý samostatným národem spojeným v jeden 
celek či zda jsou jediným národem majícím dvě větve  x  za podstatné považovali budování společného 
státu jako domova rovnoprávných občanů 

Slovenská otázka 

- nedotažení (neúspěch) myšlenky československého národa mělo kořeny v nepochopení slovenské 
otázky (Slováci nikdy nebyli samostatní a toužili po uznání své samostatné identity) 

- přestože v Martinské deklaraci se přihlásili k myšlence společného národa, nikdy se s touto 
myšlenkou fakticky neztotožnili 

- vytvoření většinového dvojetnického československého národa totiž znamenalo popření 
samostatného slov. národa (stejně tak i českého, ale vadilo to pouze Slovákům) 

- výsledkem byly emancipační snahy postupně se radikalizujících slovenských politických stran, které 
po Mnichovské dohodě vyvrcholily tzv. Žilinskou schůzkou zástupců slov. polit. stran (požadující 
vyhlášení slov. autonomie) a následným přijetím zákona o autonomii Slovenskej krajiny 22.11.1938 
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22/ Únor 1948 z ústavně-právního hlediska a jeho důsledky  

- samotné únorové události byly důsledkem boje o ústavu (probíhaly silné spory jak má vypadat) 

- oblastí sporu bylo několik (do jaké míry se udrží ústavní kontinuita s předmnichovskou republikou, zda 
má být v ústavě zakotveno hosp. zřízení, ústavní koncepce NV, otázka Slovenska, pojetí obč. práv atd.) 

- v průběhu roku 1946 se při přípravě ústavy výrazně angažovala vláda, která k její přípravě zřídila i přísl. 
komise (politickou a právní) –  komunisté chtěli při přípravě ústavy využít své silné pozice ve vládě 

- už na podzim se u nekomunistických poslanců vyskytly obavy z přílišné síly komunistů à v důsledku 
toho prosadili v polovině října 1946 zákon o zřízení ústavního výboru (ve kterém byly poměrně 
zastoupeny všechny parlamentní polit. strany), který se měl přípravou ústavy zabýval 

- tento výbor si pro přípravu ústavy vytvořil poradní sbor expertů (profesoři práva), vzhledem k tomu, že 
však neměl žádnou koncepci, šla příprava ústavy pomalu (oproti tomu komunisté pracovali na svém 
návrhu ústavy velmi intenzivně) 

- ucelený propracovaný návrh ústavy od Dr. Kubeše z Brna se objevil až v lednu 1948 (snažil se 
skloubit obecně uznávané demokratické principy s výsledkem revolučního vývoje z r. 1945) 

- únorové události které následovaly byly mj. pokusem mocensky zabránit přijetí ústavy z jiné, než 
komunistické dílny (což se také podařilo) 

- 9.5.1948 byl jednomyslně schválen lehce poupravený komun. návrh ústavy (v té době již značně 
zdecimovaným NS) 

Únor 1948 z ústavně-právního hlediska 

- jako proces řešení krize v trojúhelníku (parlament – vláda – prezident) probíhal v rámci platné ústavy z r. 
1920 (členové vlády podali prezidentovi demisi – ten ji přijal – jmenoval na návrh premiéra novou vládu – 
ta, ač nemusela požádala parlament o důvěru – ten jí vyslovil à z úst. hlediska po formální stránce čisté) 

Mimoústavní rovina Února 1948 

- únorové události neprobíhali pouze ve formálních procedurách tohoto trojúhelníku, rozhodujícím 
způsobem vstoupily do hry nejen mimoústavní, ale i vyloženě protiústavní elementy 
- únorové události nebyly pučem v pravém slova smyslu, ale výrazné rysy státního převratu nesly právě 
proto, že o jejich průběhu rozhodovali ti činitelé, kteří se vymykali platnému ústavnímu řádu  

- mimoústavní (generální stávka) 
- protiústavní, stojící absolutně mimo úst. systém (LM, Akční výbory NF) 

Akční výbory NF – byly rozhodujícím mocenským nástrojem, který výrazně ovlivnil průběh únorové krize 
přestože v té době neměl ještě žádnou oporu v zákoně (ovlivňovaly složení NV, angažovaly se v tzv. 
„očistě veřejného života“ atp.) 

- mimořádnou roli při posuzování jejich činnosti, sehrál zákon 213/1948 (z 21.7.1948) o úpravě 
některých poměrů na ochranu veřejných zájmů, který stanovil, že opatření akčních výborů jsou 
v souladu s právem a to i v případech, kdyby tato opatření jinak v souladu s příslušnými předpisy nebyla 

- nevídaný zásah do úst. systému – retroakt. norma legalizující činnost, která je jinak v rozporu se zák.!!! 

- tento zákon byl jedním ze „stratovacích výstřelů“ procesu ignorace a porušování práva v dalších letech  
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23/ Vztah ústavního práva k mezinárodnímu právu v československém ústavním vývoji  

- v období 1920 – 1991 u nás ve vztahu mezinárodního a ústavního (či vnitrostátního) práva byl 
uplatňován systém dualistické koncepce 

- ten předpokládá existenci dvou právních systémů existujících vedle (různé prameny práva, různí 
adresáti práv a povinností à nemůže mezi nimi dojít ke konfliktu) 

- mezinárodní smlouvy zavazovaly pouze státy, pro jejich vnitrostátní platnost musely být vtěleny do 
vnitrostátního práva (recepce) 

 

- průlom nastal v r. 1991 přijetím Listiny ZPS, kde v § 2 jejího uvozovacího zákona (ú.z. 23/1991) se 
říkalo, že „...mezinárodní smlouvy o LP a ZS jsou na území republiky obecně závazné a mají přednost 
před zákonem“ 

- to znamenalo, že uvedené mezinárodní smlouvy mají i ve vnitrostátním právu přímou platnost a 
nadústavní sílu 

- u ostatních mezinárodních smluv platila stále dualistická koncepce, kdy pro jejich vnitrostátní platnost 
byla nutná předchozí recepce 

 

- po rozpadu federace bylo obdobné ustanovení, že „...ratifikované a vyhlášené mez. smlouvy o LP a 
ZS jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem“ zakotveno v čl. 10 Ústavy ČR 

 

- další průlom ve vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva způsobila v roce 2001 tzv. Euronovela 
Ústavy (ÚZ 395/2001), která čl. 10 modifikuje tak, že je tím defacto dualistická koncepce 
přetransformována v monistickou (s primátem MP) 

- čl. 10 stanoví „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 
Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 
zákon, použije se mezinárodní smlouva“ 

- mezinárodní smlouvy se tak již samy o sobě stávají součástí právního řádu (bez jejich transformace do 
zákona) 
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24/ Ústavní a mezinárodně-právní řešení státního občanství po II. sv.v. a význam v současnosti 

- základní ústavní normou zabývající se po 2. sv. válce problematikou řešení státního občanství byl    
úst. dekr. č. 33/1945 z 2.8.1945 o úpravě čsl. státního občanství osob národnosti německé a maďarské 

- ten vycházel ze stanoviska, že čsl.st.občanství přetrvalo celou dobu války až do vyhlášení tohoto 
dekretu tak, jak existovalo před „Mnichovem“ (veškeré smlouvy či akty jiných států z tohoto období vč. 
např. sml. s Německem z listopadu 1938 byly proto neplatné) 

- teprve tímto ústavním dekretem propustilo Československo ze svého svazku osoby, které byly 
okupačními režimy (německým či maďarským) prohlášeny za jejich státní příslušníky a to zpětně ke dni 
nabytí cizího st. občanství (stav, který okupantské státy považovaly z hlediska svých právních řádů za 
platný, byl tímto dekretem uznán i z hlediska čsl. právního řádu) à byla uznána neslučitelnost mezi 
st.občanstvím československým a německým či maďarským 

- Ostatní, kromě těch co aktivně bojovali proti okupaci, byli denaturalizováni k platnosti dekretu 

- došlo tak v podstatě k hromadné naturalizaci příslušníků jednoho státu státy druhými (za souhlasu 
jejich dosavadního domovského státu) 

- z mezinárodně-právního hlediska byl tento postup plně v souladu se závěry Postupimské konference 
vítězných velmocí konané v 2. pol. července 1945 – ústavní dekret 33/1945 ze závěrů této konference 
vycházel 

Odsun Němců a Maďarů 

- tento úst.dekret (33/1945) se stal právním základem následujícího odsunu (vysídlení) českosl. Němců 
z československého území, z mezinárodně-právního hlediska byla základem odsunu Německého 
obyvatelstva Postupimská konference, která rozhodla o jejich odsunu nejen z Československa, ale i 
z Polska a Maďarska 

- odsun Maďarů na stejných základech se nesetkal s pochopením u vítězných mocností à v jejich 
případě byla proto dohodnuta výměna obyvatelstva  (Slováků z Maďarska za Maďary ze Slovenska) 
fakticky však tento princip v praxi spíš nefungoval 

Státní občanství obyvatelů Podkarp.Rusi 

- na základě mezinárodní smlouvy z konce června 1945 ratifikované následně úst. zák. č. 2/1946 o 
změně hranic se SSSR byla Podkarp.Rus (již jako Zakarpatská Ukrajina) postoupena Sov. svazu 

- pro občany obývající toto území platilo tzv. opční právo – měli možnost si vybrat, jaké občanství (zda 
Československé či Sovětské) si zvolí 

- pro případ, že by si ve lhůtě 1 roku nezvolili přísluší jim automaticky občanství Sovětské 

Význam 

Význam takového postupu zejm. ve vztahu k Němcům (a Maďarům) spočíval v tom, že jejich vysídlením 
se mělo zabránit budoucím zdrojům napětí a potenciální destabilizace poměrů ve státě (tyto důvody a 
následné kroky byly akceptovány vítěznými mocnostmi jako opodstatněné a byly také plně v souladu se 
závěry Postupimské konference) 
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25/ Prosazování svrchovanosti československého státu v roce 1918 – obdobné s ot.č. 11 

- po vypuknutí války v r. 1914 a v jejím průběhu se u nás rýsovaly tři koncepce (směry) české politiky: 
1) prorakouská (reprezentovaná především katolickými a konzervativními pol. stranami) 
2) autonomistická (prosazující autonomii českých zemí v rámci Rakouska – Staročeši) 
3) orientovaná na samostatný stát – prosazování tohoto směru směřujícího ke svrchovanosti 
československého státu bylo rozděleno do dvou proudů a) zahraniční činnost 
 b) domácí odboj 

Zahraniční činnost 
- hlavním představitelem tohoto proudu byl T.G.Masaryk. Po příchodu dalších politiků (Beneš, 
Dürich) vytvořili Český komitét zahraniční – ten již ve svém prohlášení z listopadu 1915 jako svůj 
cíl prohlásil nezávislý československý stát. Jeho prohlášení se stalo zákl. programem českého 
zahraničního odboje po celou dobu války à v únoru 1916 se přeměnil na Českosl. nár. radu. 
- rozhodného úspěchu dosáhlo politické úsilí zahraničního odboje koncem června 1918, kdy 
Francie uznala Čsl. NR jako nejvyšší orgán a jako základ budoucí československé vlády. 
Následovalo v srpnu podobné uznání Británie, v září USA a počátkem října Itálie. 
- významnou součást zahr. činnosti představovala také činnost krajanských spolků, sem patří zejm. 

Clevelandská dohoda z října 1915 – požadující vytvoření samostatného federativně 
uspořádaného státu obou národů 
Pittsburská dohoda z konce května 1918 – nahradila clevelandskou dohodu (už nepoužívá 
termín národ a termín federace), předpokládá vlastní slovenskou vládu a sněm 
(vyjadřovala však pouze názory představitelů krajanských spolků) 

Domácí odboj 
- organizací domácího odboje byl především Národní výbor a  Český svaz poslanců v Říšské 
radě, které vznikly v listopadu 1916 (ČSP v lednu 1917 však ztratil podporu veřejnosti svým 
odmítnutím noty Dohodových států, kde je mj. požadavek na osvobození Čechoslováků od cizí 
nadvlády – ČSP se přihlásil k budoucnosti pod Rakouskem). 
-  předvečer jednání říšské rady v květnu 1917 byl zveřejněn manifest českých spisovatelů 
adresovaný českým poslancům v říšské radě,kde je mj. požadavek na autonomii českých zemí a 
Slovenska.  
- v důsledku odmítnutí separátního míru s Ruskem ministrem zahraničí Rak.-Uher. Czerninem se 
v Praze sešel 6.ledna 1918 generální sněm českých poslanců, který přijal tzv. „Tříkrálovou 
deklaraci“ požadující „...právo na svobodný život národní a na sebeurčení národů“. 

Za vrcholný akt zahraničního odboje je považována Washingtonská deklarace nezávislosti 
československého národa ze 17.10.1918, vyhlášená prozatímní československou vládou v čele s TGM 
(ta vznikla z NR a byla asi 2 dny před tím oficiálně uznána vládou Francie a následně i dalšími 
dohodovými zeměmi). 
- prosazování a snaha o svrchovanost československého státu byly završeny vyhlášením jeho 
samostatnosti 28.10.1918 v Provolání NV o samostatnosti československého státu a v zákoně 
č. 11/1918 o zřízení samostatného státu československého 
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26/ Etapy dekretální normotvorby a význam ratihabice  

- celé období dekretální normotvorby zahrnuje období od 21.7.1940 (vydání úst. dekretu č. 1/1940, jímž 
se zřizuje Státní rada) do 27.10.1945 (do 1. schůze  Prozatímního NS) 

- toto období lze rozdělit na dvě základní etapy 

1) Londýnské období (od ustavení Prozatímního st. zřízení v Londýně do KVP) – kromě prvního úst. 
dekretu o ustavení Státní rady byly dekrety vydávány na návrh exilové vlády a později i po slyšení 
Státní rady 

- v tomto období vydal prezident asi 45 dekretů, které se týkaly především ustavení prozatímního 
státního zřízení, zahraničního odboje, organizace čsl. armády v Anglii, vojenských záležitostí apod. 

2) Pokošické období (od KVP do 1. schůze Prozatímního NS) – po vyhlášení KVP nehrál již samotný 
prezident takovou roli, jeho dekrety byly v podstatě vládní normativní akty, které vydával svým jménem 
(pokud se dekret vztahoval ke Slovensku bylo zapotřebí souhlasu SNR) 

- v tomto období vydal prezident zhruba dvojnásobek dekretů co v období Londýnském a týkaly se 
téměř všech oblastí životy (obnovy společenského života, nejvyšších st. orgánů, hospodářského života, 
odčinění křivd, trestně-právní problematiky apod.) 

 

Ratihabice 

- v úst. dekretu č. 11/1944 (z 3.8.1944) o obnovení právního po řádku bylo mj. pro potvrzení platnosti 
dekretů stanovena nutnost jejich ratihabice (dodatečného schválení NS, resp. Prozatímním NS) – to se 
stalo ústavním zákonem č. 57/1946 z března 1946 

- ratihabicí byla zdůrazněna suverenita lidu 

- jejím uskutečnění se dekrety staly platnou součástí pr. řádu à význam pro udržení kontinuity pr. řádu 
(dekrety deklarovaly státnost a svrchovanost českosl. státu v době, kdy jeho území bylo obsazeno a 
okupováno cizí mocí) 
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27/ Státní občanství po vzniku československé federace  

- dvojí státní občanství je obecně jedním z prvků federace, může mít také dvojí charakter – buď jako 
prvotní může být st. občanství členských států nebo naopak to může být st. občanství federace, záleží 
na zákonné úpravě 

- Úst. zák. č. 143/1968 o čsl. federaci – jako prvotní byla určena st. občanství republik (st. občanství 
federace bylo od nich odvozeno) 

- nabývání občanství (zejm. při vzniku čsl. federace) v návaznosti na ÚZ o čsl. federaci dále upravoval 
zák. (č. 165/1968) o zásadách nabývání a pozbývání st. občanství  

- určující hledisko pro určení st. občanství bylo místo narození - ius soli (pro občany narozené 
v cizině místo trvalého pobytu) 

- v průběhu roku 1969 měli občané tzv. opční právo (mohli si zvolit občanství jiné republiky něž to 
které by jim dle zákona náleželo) 

- Úst. zák. č. 125/1970 který novelizoval Úst. zák. č. 143/1968 o čsl. federaci  – výrazně posílil 
kompetence federace na úkol republik (vytvořil znovu silný centralismus) a mj. také jako prvotní st. 
občanství určoval st. občanství federace 

- k této konstrukci však nebyly nikdy přijaty prováděcí zákony 

- Úst. zák. č. 23/1991 kterým se uvozuje Listina ZPS mimo toho, že uvozoval Listinu ZPS, tak také 
opět noveloval Úst. zák. č. 143/1968 o čsl. federaci a v § 4 znovu stanovil jako prvotní st. občanství st. 
občanství republik 

- to se později ukázalo jako jasnozřivý tah (v souvislosti s rozpadem ČSFR) 
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28/ Ústavní zákon o postavení národností v ČSSR  

- Ústavní zákon č. 144/1968 o postavení národností v ČSSR (z 27.10.1968) – byl přijat současně s úst. 
zákonem č. 143/1968 o československé federaci a představoval komplexní úpravu postavení 
národností v ČSSR 

- ČSSR prohlašoval za společný stát českého a slovenského národa a národností žijících na jeho území 

- byl jedním z mála legislativních aktů, který přestože měl svůj původ v období „Pražského jara“ přetrval 
i v době normalizace (zrušen byl až přijetím Listiny ZPS v r. 1991) 

- jednotlivým národnostem zaručoval přiměřené zastoupení v zast. sborech  

- sliboval poměrně široká práva, obdobná jako dnes v Listině, např. - vzdělání v mateřském jazyce 
 - kulturní rozvoj 
 - užívání svého jazyka v úř. styku 
 - spolčování v národn. kult. org. 
 - tisk a informace ve svém jazyce 

- tato práva měla být zabezpečena příslušnými zákony – tyto zákony však nebyly až na výjimky nikdy 
vydány (výjimkou byl např. školský zákon z r. 1960, který mj. stanovil, že na školách zřízených pro děti 
některých národnostních menšin je vyučovacím jazykem jejich mateřský jazyk) 

- problematika – nebyl zde princip rovnosti, některé národy byly privilegovány – zákon výslovně 
vyjmenovává národnosti, kterým příslušná práva přiznává 

- dával občanovi právo dle svého přesvědčení svobodně rozhodnout o své národnosti  X  uvádí 
privilegované národnosti, kterým uvedená práva přiznává – maďarům, ukrajincům, polákům a 
němcům (poprvé od skončení 2.sv.v. – jednalo se o jakýsi politický akt dobré vůle z naší strany) 

- vzhledem k tomu, že v čl. 4 však stanovil, že „…příslušnost ke kterékoliv národnosti nemůže občanovi 
být na újmu při jeho uplatnění…“ tak se v mnoha ohledech vztahoval i na jiné než pouze vyjmenované 
národnosti 
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29/ Ústavní změny po listopadu 1989  

- po listopadu 1989 bylo do vzniku samostatné České republiky (resp. samostatných republik) přijato 
několik desítek ústavních zákonů 
- ty můžeme rozdělit do čtyř základních kategorií 
1)  Ústavní zákony odstraňující socialismus 
2) Jednorázové ústavní zákony - reagující na konkrétní polit. poměry a potřeby, mnohdy také 

souvisely s odstraňováním socialismu (první dvě kategorie tedy do určité míry splývají) 
- 135/1989 z 29.11.1989 kterým byl odstraněn čl. 4 Ústavy 1960 o vedoucí úloze KSČ – byl to 
první polistopadový ústavní zákon 
- 182/1989 z 28.12.1989 upravující nové znění slibu prezidenta – aby prezident již nesliboval 
věrnost věci socialismu 
- 183/1989 z 28.12.1989 o kooptaci poslanců – na uvolněná místa poslanců byli noví poslanci 
jmenováni příslušným zákonodárným sborem (FS, ČNR, SNR) po dohodě s OF resp. VPN 
- 14/1990 z 23.1.1990 o odvolání poslanců – poslanci, kteří neposkytovali záruky rozvoje 
demokracie, mohli být odvoláni 
- 46/1990 z 27.2.1990 úprava související s volbami – zaváděl volný mandát namísto 
imperativního, snižoval počet poslanců SL na 150 (jako u SN), vymezoval neslučitelnost výkonu 
funkce poslance, stanovoval nové znění slibů poslanců (a členů vlády) 
- 81/1990 z 29.3.1990 o změně názvu ČSSR – odstratoval tzv. „pomlčkovou válku“ a musel být 
po necelém měsíci opět měněn dalším ústavním zákonem 
- 294/1990 z 18.7.1990, který rušil NV – tímto úst. zákonem skončila 45-letá éra NV a byl 
obnoven systém místní (územní) samosprávy 
- několik ústavních zákonů o změně v soustavě federálních ústředních orgánů 

3) Ústavní zákony demontující společnou federaci  
- zákony přenášející kompetence federace na republiky 

- 556/1990 z 12.12.1990 tzv. kompetenční zákon – měnil kompetenční sféry ze tří (F, F+R, R) na 
dvě (F, R), rozšiřoval kompetence obou republik (byla opuštěna koncepce jednotného 
hospodaření, dával právo vytvářet republ. ozbr. síly, umožnil republikám uzavírat mez.sml. apod.)  
- 493/1992 z 8.10.1992 tzv. druhý (velký) kompetenční zákon – dále rozšířil kompetence obou 
republik na úkor federálních orgánů (včetně např. vytváření si vlastních centrálních bank), 
zachoval jen šest federálních ministerstev 

- zákony fakticky upravující rozdělení federace 
 - 541/1992 z 13.11.1992 o rozdělení majetku ČSFR – územní princip, princip 2:1 
 - 542/1992 z 25.11.1992 o zániku ČSFR – původně bylo navrhováno, aby zánik byl vázán na 

souhlas občanů v referendu - neprošel 
4) Ústavní zákony přijaté jako předzvěst budoucí ústavní úpravy 
  - které platí dodnes a to buď doslova, nebo pouze pod jinou hlavičkou 

- 23/1991z 9.1.1991 Listina ZPS 
- 481/1991 ČNR z 7.11.1991 o zřízení NKÚ  
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30/ Právní základy změn v území a obyvatelstvu Československa po II. světové válce  

- základní ústavní normou, která měla po 2. sv. válce vliv na změny ve složení obyvatelstva byl          
úst. dekr. č. 33/1945 z 2.8.1945 o úpravě čsl. státního občanství osob národnosti německé a maďarské 

- na jeho základě došlo v souladu se závěry Postupimské konference konané v 2. pol. července 1945 k 
následnému odsunu (vysídlení) českosl. Němců z československého území 

- odsun Maďarů na stejných základech se nesetkal s pochopením u vítězných mocností à v jejich 
případě byla proto dohodnuta výměna obyvatelstva  (Slováků z Maďarska za Maďary ze Slovenska) 
fakticky však tento princip v praxi spíš nefungoval (dohodu o výměně obyvatel uzavřeli prezidenti obou 
zemí koncem února 1946) 

- samotný dekret se však odsunem Němců nezabýval, na základě tohoto ústavního dekretu zbavilo 
pouze Československo svého st. občanství osoby hlásící se k německé či maďarské národnosti à byla 
uznána neslučitelnost mezi st.občanstvím československým a německým či maďarským 

- došlo tak v podstatě k hromadné naturalizaci příslušníků jednoho státu státy druhými (za souhlasu 
jejich dosavadního domovského státu) 

- vlastní odsun byl proveden na základě závěrů Postupimské konference, která rozhodla o odsunu 
německého obyvatelstva nejen z Československa, ale i z Polska a Maďarska 

Osidlovací dekret 

- změnu ve složení obyvatel ovlivnil také tzv. „Osidlovací dekret“ č. 28/1945 z července 1945 na základě 
kterého mohli požádat o přidělení zemědělské půdy zabavené Němcům, Maďarům a kolaborantům (dle 
dekretu č. 12/1945) Češi, Slováci a příslušníci jiného slovanského národa i z jiných oblastí republiky,kde 
byl nedostatek půdy 

Nařízení SNR 

- obdodobné nařízení o zabavení a následném rozdělení zemědělského majetku Němců Maďarů a 
kolaborantů přijala koncem srpna 1945 také SNR 

Ztráta území Podkarp.Rusi 

- na základě mezinárodní smlouvy z konce června 1945 byla Podkarp.Rus (již jako Zakarpatská 
Ukrajina) postoupena Sov. svazu 

- pro občany obývající toto území platilo tzv. opční právo – měli možnost si vybrat, jaké občanství (zda 
Československé či Sovětské) si zvolí (pro případ, že by si ve lhůtě 1 roku nezvolili přísluší jim 
automaticky občanství Sovětské) 

- tato mezinárodní smlouva byla následně ratifikována Prozatímním NS přijetím úst.zákona č. 2/1946 o 
změně hranic se SSSR  
- může být otázkou, zda po ústavně-právní stránce bylo takové rozhodnutí platné, protože podle dekretu 
prezidenta č. 47/1945, který vymezoval pravomoci Prozatímního NS, mu pravomoc měnit hranice dána 
nebyla 
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31/ Menšiny při vzniku Československa  

- při vzniku Československa žilo na jeho území poměrně velké množství menšin 

- nebyli to pouze menšiny národnostní (Němci, Maďaři, Rusové, Poláci) ale i náboženské (dominantní 
postavení měla do té doby římsko-katolická církev) a rasové (zejm. židé) 

- nejpočetnější menšinu tvořili Němci, kteří však netvořili stejnorodou skupinu (svou identitu spojovali 
s německým obyvatelstvem států, s nimiž sousedily à to se projevilo v několika pokusech o secesi 
částí území a o připojení k jiným státním útvarům) 

- tyto menšiny také zásadně odmítaly účast na budování nového státu – zejm. proto, že se neuměli 
smířit se stavem, že jako dříve panující národy (týká se to tedy zejm. Němců a Maďarů) v novém státě 
najednou přišli o svá nadpráví a privilegia a stali menšinami à z toho vyplýval i jejich protičeský postoj 

- oproti tomu např. židé podporovali nový československý stát, který svým demokratickým uspořádáním 
zaručoval politickou rovnost i menšinová práva a zabraňoval jakékoliv (zejm. rasové) diskriminaci, díky 
tomu získali i v ústavních orgánech své politické zastoupení 

- co se týče náboženských menšin vedlo zejména odštěpení národnostně cítícího duchovenstva od 
katolické církve (zejm. kvůli jejímu sepětí s rakouským mocnářstvím) ke vzniku či posílení jiných církví 
(československé, pravoslavné aj.) 

 

Ochrana a úprava práv menšin 

- při vzniku Čsl. byla práva menšin upravena rakouským recipovaným zákona č. 142/1867 o právech 
státních občanů (jeden ze zákonů tvořící prosincovou ústavu) 

- ochranu menšin zakotvovala následně také St. Germainská mírová smlouva ze září 1919, dále jí byla 
věnována celá VI. Ústavy 1920, a zák.122/1920 stanovující zásady jazykového práva (navazoval na 
Ústavu a vycházel přitom ze St.Germainské smlouvy – přejímal přímo některá její ustanovení) 
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32/ Vznik a činnost Prozatímního Národního shromáždění  

- Prozatímní NS (PNS) se ustanovilo na základě dekretu č.47/1945 (z. 25.8.1945) o PNS 

- způsob jeho vzniku upravovala vládní nař. č. 48/1945 o volbě PNS a č.49/1945 o volbách do 
okresních a zemských NV - jednalo se o tzv. „mnohastupňový systém voleb“ 

- ten spočíval v tom, že - všechny NV zvolily delegáty na okresní konference NV 

 - tam se a) zvolili členové okresních NV 
  b) zvolili delegáti pro zemský sjezd NV (obojí dle zásady parity) 

 - na zemském sjezdu se a) zvolil zemský NV 
  b) zvolili poslanci PNS (rovněž dle zásady parity) 

à volba PNS probíhala delegačním způsobem, nejednalo se o klasické volby 

- zásada parity spočívala v tom, že šest stran NF, které byly zastoupeny v Košické vládě měly při 
volbách od okresních NV výše stejné početní zastoupení (na místní úrovni nebylo možné paritní 
zastoupení vždy zabezpečit) 

- pro volby do PNS to znamenalo, že 300 křesel v PNS bylo po 50 místech rozděleno mezi tyto strany, 
jednalo se o - 4 české (komunisty, lidovce, nár.socialisty a soc.demokraty) a… 

 - 2 slovenské (komunisty a demokr. stranu) 

à v důsledku toho, že komunisté kandidovali 2x (zvlášť v Čechách a zvlášť na Slovensku), měli pak 
v NS celkem 100 míst (1/3 křesel) 

 

Činnost PNS 

- PNS plnilo funkci parlamentu - mělo však jen omezené pravomoci, které byly: 

1) potvrdit ve funkci prezidenta republiky – to se stalo hned první den, kdy se sešla ustavující 
schůze PNS 28.10.1945 (až do doby zvolení nového prezidenta byl Edvard Beneš potvrzen ve 
funkci prezidenta republiky) 

2) provést ratihabici prezidentských dekretů – podle úst. dekretu č. 11/1944 o obnově právního 
pořádku (z 3.8.1944) se tak mělo stát do 6 měsíců od první schůze – ratihabice byla provedena 
úst.zák. č. 57/1946 v březnu 1946 

3) připravit volby do ústavodárného NS – v dubnu 1946 byly p řijaty dva úst.zákony o ÚNS a o 
volbách do ÚNS 

4) v nezbytné míře vykonávat běžnou zákonodárnou činnost – sem patří mj. také dva asi 
nejdiskutavanější zákony z tohoto období, jedná se o  

- tzv. Amnestijní zákon (115/1946 z května 1946), který legalizoval jednání, které by 
normálně bylo trestné a to v případě, že jeho účelem byl boj o znovunabytí svobody či 
spravedlivá odplata za činy okupantů a jejich pomahačů bylo-li toto jednání spácháno 
v rozmezí od 30.9.1938 do 28.10.1945 (Problematičnost spočívá v obecném termínu 
„spravedlivá odplata“ a v období do 28.10.1945) 

mailto:ldvo@seznam.cz


Ústavní právo a státověda – Ústavní vývoj  Prf UK 2003 

ldvo@seznam.cz  strana 38 

- úst. zákon 2/1946 o změně hranic se SSSR (z listopadu 1945), kterým se mělo ústavně 
legalizovat postoupení Podkarp.Rusi Sovětskému svazu (problematičnost spočívá v tom, 
že podle dekretu prezidenta č. 47/1945, který vymezoval pravomoci Prozatímního NS, mu 
pravomoc měnit hranice dána nebyla) 

 

- PNS fungovalo jako jednokomorový parlament – přestože stále platila Ústava 1920, která 
předpokládala existenci Senátu, Senát neexistoval 

- PNS nemělo vymezeno funkční období, resp. funkční období bylo vymezeno volbou (ustanovením) 
Ústavodárného NS 
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33/ Rozpad ČSFR - ústavně právní aspekty  

- jednalo se v podstatě o demontáž federace jejíž rozpad měl několik aspektů : 

- výsledky voleb 1992 (a asi už i 1990) – vítězové voleb od r. 1990 byli vždy pouze na republikové 
úrovni (1990 – OF x VPN, 1992 – ODS x HZDS) 

- ÚZ č. 327/1991 z 18.7.1991 o referendu – byl pokusem řešit státoprávní rozpory – upravuje nutnost 
referenda pro rozhodnutí jedné z republik vystoupit z federace, nakonec nebyl použit (nejednalo se o  
vystoupení ze spol. státu, ale o jeho zánik) 

- Deklarace SNR o svrchovanosti SR (17.7.1992)  – konstatovala, že „...tisícileté úsilí slovenského 
národa o samostatnost se naplnilo“ a že „...touto deklarací vyhlašuje SNR svrchovanost SR jako základ 
suverénního státu slovenského národa“ 

- z vyjádření čelných slovenských politiků nebylo pochyb o tom, že se nejedná o deklaraci svrchovanosti 
SR v rámci společného státu 

- předseda SNR Gašparovič prohlásil, že „...její přijetí je první krok k přijetí Ústavy SR jako 
samostatného státu, který je subjektem mez. práva“ 

- podobně se vyjádřil i předseda slov. vlády Mečiar který řekl, že „...federální ústava bude na Slovensku 
platit pouze do přijetí nové slovenské ústavy“ 

- abdikace prezidenta republiky – ve stejný den kdy byla přijata Deklarace SNR zaslal prezident 
V.Havel FS dopis, v němž oznámil, že 20.7.1992 (v 18:00 hodin) odstupuje z funkce prezidenta  - 
ukázalo se, že ve slovenské části SN je nezvolitelný à jeho úřad měl být znakem kontinuity 

- ÚZ SNR č. 460/1992 z 1.9.1992 Ústava SR  – byla přijata jako čistá úplná ústava samostatného státu 

- zcela ignorovala v době svého schválení stále existující československou státnost 

- původní politicky dohodnuté datum rozdělení bylo 1.10.1992 (ústava nabyla účinnosti právě 
1.10.1992) à je proto otázkou kdy federace fakticky zanikla, zda vlastní přijetí Ústavy neznamená 
zánik společného státu (bez ohledu na to, že formálně-právně se tak stalo až 1.1.1993) 

- přijetí ústavy bylo určitě možné hodnotit jako secesi, nakonec však byla dána přednost dohodě 

- ÚZ č. 541 a 542/1992 o dělení majetku federace a o zániku ČSFR – diskuse paradoxně neprovázely 
až tak přípravu zákona o dělení majetku (na základních principech se dohodli předsedové vlád na 
legendárním jednání v Židlochovicích - nakonec by užit princip územní a 2:1) ... 

- ...jako zákona o zániku federace – poslanci FS chtěli k návrhu zákona „kvalifikované stanovisko NR 
obou republik“ (ty s návrhem nakonec vyjádřili souhlas) a velké rozpory přinesla také diskuse o návrhu, 
aby platnost ústavního zákona o zániku ČSFR byla vázána na souhlas občanů v referendu (návrh 
nakonec neprošel), do usnesení byl však nakonec včleněn návrh poslanců za SNS že „...žádný 
z nástupnických států nesmí užívat státní symboly zanikající federace a ani takové, které by s nimi byly 
zaměnitelné“ (toto ustanovení se nakonec nenaplnilo). 
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34/ Prozatímní ústava ČSR – její změny a forma vlády  

Prozatímní ústava – zák. č. 37/1918 (z 13.11.1918) 

- téměř definitivně rozhodla o státní formě Československa (nestanovila výslovně, že Československo 
bude republikou, ale vyplývalo to z názvu oddílu týkající se hlavy státu „o presidentu republiky“ a 
z ustanovení o vyhlašování rozsudků „jménem republiky“) 

- lze ji označit za revoluční (nenavazovala na předchozí úst. poměry), rigidní (k její změně bylo 
zapotřebí kvalifikované většiny) a polylegální (součástí úst. řádu byl i nadále zák. č. 11/1918) 
- měla pouhých 21 paragrafů rozdělených do 4 oddílů (o NS, o prezidentu, vyhlašování rozsudků, o 
moci výkonné a nařizovací) – byla jakousi technologií veřejné moci 

- byla přijata pouze jako zákon (ústavní zákon zavedla až Ústava 1920) a přijímal jí NV, který se díky ní 
transformoval do podoby posl. sněmovny resp. NS à přijímal jí nikým nevolený st. orgán (i když tak 
byla přijímána i Ústava 1920 – první volby do NS se konaly až v dubnu 1920) 

- rozšířila NV na 256 členné nár. shromáždění - dle výsl. voleb čs. poslanců do říšské rady r. 1911 – tzv 
Švehlův klíč 

 - novelou z února 1919 byl tento počet rozšířen na 270 à první změna prozatímní ústavy 

- stále vyjadřovala jednotu moci - NS ve svých rukou koncentrovalo jak zákonodárnou, tak výkonnou 
moc (vláda, jako reprezentant moci výkonné byla defacto pouhým výborem zákonodárného sboru) à 
formu vlády bylo tedy možné označit za vládu parlamentu (převzato z švýcarského modelu, který 
vycházel z franc. konventu) 

 - k odstranění jednoty moci došlo až v květnu 1919 druhou novelou prozatímní ústavy, která 
zejm. posílila postavení prezidenta a podrobněji stanovovala pravomoci NS à forma vlády byla 
přeměněna z vlády parlamentu na parlamentní republiku 

- slabiny z ústavního hlediska - trvající právní dualismus (NS i proviz. ústava měli unifikovaný 
charakter, ale systém byl dualistický – odstraněno až r. 1927, někde i 
později) 

- problém národnostní (Slováci byli málo zastoupeni, menšiny vůbec) 
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35/ Mezinárodněprávní a ústavní aspekty transferu německého obyvatelstva z Československa  

- transfer německého obyvatelstva z Československa (z Polska a z Maďarska) se uskutečnil jako akt 
mezinárodního práva, nikoliv práva vnitrostátního 

à odsun Němců tedy nebyl a není vztahem dvoustranným (česko-německým či německo-českým), ale 
byl součástí celkového mezinárodního poválečného uspořádání v Evropě 

- o odsunu německého obyvatelstva z Československa, Polska a Maďarska bylo rozhodnuto na 
Postupimské konferenci tří mocností (USA, VB a SSSR) konané v 2. pol. července 1945, s ohledem na 
situaci byl takový postup považován za legální a legitimní 

- státům, z nichž byl odsun prováděn bylo ponecháno na vůli, aby si zvolily kritéria, které skupiny 
německého obyvatelstva do odsunu zařadí a které nikoliv 

- Československo si zvolilo za jedno z kritérií předchozí vztah každého jednotlivce k „předmnichovskému“ 
československému státu à toto hledisko bylo vyjádřeno v úst. dekr. č. 33/1945 z 2.8.1945 o úpravě čsl. 
státního občanství osob národnosti německé a maďarské 

- na základě tohoto ústavního dekretu zbavilo Československo svého st. občanství osoby hlásící se 
k německé či maďarské národnosti à byla uznána neslučitelnost mezi st.občanstvím československým 
a německým či maďarským 

- na základě tohoto dekretu a v souladu se závěry Postupimské konference došlo následně k transferu 
německého obyvatelstva z československého území 

- transfer něm. obyvatelstva z českosl. byl krátce na to stvrzen i v dalších mezinárodních smlouvách 
(zejm. v Pařížské dohodě o reparacích od Německa z prosince 1945)  

- odsun Maďarů na stejných základech se nesetkal s pochopením u vítězných mocností à v jejich 
případě byla proto dohodnuta výměna obyvatelstva  (Slováků z Maďarska za Maďary ze Slovenska) 
fakticky však tento princip v praxi spíš nefungoval (dohodu o výměně obyvatel uzavřeli prezidenti obou 
zemí koncem února 1946) 

- transfer německého obyvatelstva však nebyl považován za kolektivní sankci, měl mít preventivní 
význam k odstranění potenciálního nebezpečí dalších případných ohnisek konfliktů  
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36/ Vznik a právní podmínky dekretální činnosti prezidenta republiky  

- zahájení dekretální činnosti prezidenta souvisí se vznikem prozatímního státního z řízení v Londýně 
(9.7.1940) a s uznáním prozatímní čsl. exilové vlády (20.7.1940) 

- prozatímní st. zřízení zahrnovalo: 

 1) prezidenta – klíčový prvek prozatímního zřízení, v této souvislosti bylo třeba vyřešit, zda je 
Beneš právoplatným prezidentem – byl, jeho abdikace nebyla projevem svobodné vůle a byla 
učiněna pod nátlakem, kromě toho, jako prezident byl uznáván absolutní většinou národa i 
mezinárodně, jeho mandát se do r. 1942 opíral o ust. § 58, odst. 2) Úst.20´a po r. 1942 o ust. 
odst. 5) 

 2) vládu – spočívala na ní zákonodárná iniciativa, byla výkonným orgánem (realizátorem dekretů) 

 3) státní radu – byla složena ze zást. polit stran, původně měla být jakýmsi quasiparlamentem, 
byla poradním a částečně i kontrolním orgánem (od r. 1942 byl prezident povinen vyžádat si od ní 
poradní zprávu), byla zřízena úst. dekretem č. 1/1940 datovaným 21.7.1940 

 4) lze sem zahrnout i právní radu (od r. 1942 - dbala na form. a věcnou správnost pr. aktů, dělala 
posudky pro prez.), dipl. zástupce a armádu (čsl.arm.sbor - ´39 ve Fr., ´40 v Angl., ´41 v SSSR) 

Vznik dekretální pravomoci 

- zákl. předpisem od kterého se odvíjela legislativní činnost byl úst.dekret č. 2/1940 (z 15.10.1940), tím 
získal prezident pravomoc vydávat dekrety s mocí zákona (převzal zákonodárnou činnost) 

- k úkonům, ke kterým by potřeboval souhlas NS byl vyžadován souhlas vlády (zastupování státu 
navenek, uzavírání mez. smluv, prohlášení válečného stavu apod.) 

- omezení: a) časové (dokud nebude fungovat zákonodárný sbor) 

 b) věcné (v nezbytných případech) 

 c) na návrh vlády 

 d) poradní zpráva státní rady (nezbytná byla od r. 1942) 

 e) podmínka ratihabice (stanoveno úst. dekretem 11/1944) 

- přenesení zákonodárných pravomocí na prezidenta bylo zdůvodňováno zejm. stavem ústavní nouze 

- při nemožnosti svolat NS zůstal prezident jediným orgánem spolupodílejícím se na zákonodárném 
procesu 

- Ústava 1920 s podobnou situací nepočítala, za vzniklých okolností však nešlo postupovat čistě v rámci 
legality, ale bylo třeba postupovat v rámci legitimity – prezident Beneš byl jediným přímým mandatářem, 
zvoleným ústavním způsobem ve svobodných podmínkách, měl obrovskou osobní autoritu  

- úst. dekret 2/1940 se stal východiskem další normotvorby jak uvnitř státu tak v mezinárodních 
vztazích, St. orgány jím založené a reprezentované prezidentem a vládou byly mezinárodně uznávány 
a reprezentovaly Československo v protifašistické koalici 
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37/ Charakteristické rysy voleb a volebního systému v r. 1946   

- volby v roce 1946 měly za cíl zvolit ústavodárné NS (tedy NS, které by přijalo novou ústavu) 
- proběhly na základě úst. zákonů přijatých Prozatímním NS č. 65 a 67/1946 o ÚNS a o volbě ÚNS 
- volba proběhla v květnu 1946 
- volilo se na dva roky podle systému poměrného zastoupení (výpočtem podle volebního čísla) 
- byla stanovena volební povinnost (volební primus) – pro možnost zdržet se hlasování existoval 
instrument tzv. „bílých lístků“ (tyto hlasy však byly poměrně rozpočteny stranám dle volebních výsledků) 
- jednalo se sice o svobodné volby, které se však rozhodně nedaly označit za „plně demokratické“ a to 
především ze dvou důvodů: 

1) Bylo výrazně omezeno volební právo à tím výrazně omezen počet osob majících právo volit 
(tuto oblast upravoval zák. č. 28/1946 o stálých seznamech voličských) 

– 18 let muselo být voliči nikoliv v den voleb, ale již v době vyvěšení voličského seznamu 
– byly stanoveny osoby vyloučené z voleb (neslovanské obyvatelstvo) 
– do seznamů se nezapisovaly osoby proti kterým bylo zahájenou soudní řízení podle 
retribučních dekretů 
– do seznamů se sice zapisovaly, ale nevolily osoby, proti kterým sice soudní řízení 
nebylo ještě zahájeno, ale na které už bylo v této souvislosti podáno trestní oznámení 

2) Byl výrazně omezen okruh subjektů, které mohly kandidovat – nemohly kandidovat jiné strany 
než strany sdružené v NF (4 české a 2+2 slovenské) 

Výsledky voleb: 
- v Čechách (43 %) i na Moravě (34,5 %) vyhráli komunisté, ne však na Slovensku (30 %), kde více jak 
o dvojnásobek zvítězila Demokratická strana (62 %).  
- k eliminaci moci, kterou na Slovensku vítězstvím ve volbách získala DS byla následně v (hned 
v červnu) uzavřena třetí pražská dohoda (viz ot.č. 14), ke které byla DS dotlačena všemi ostatními 
stranami a která znamenala absolutní kontrolu Slovenských orgánů vládou. 
- v celostátním měřítku volby však znamenaly jednoznačné vítězství komunistů (31 %), na druhém 
místě se pak umístili národní socialisté (18 %). 
- vedle Jugoslávie to bylo jediné vítězství komunistů ve volbách ve vých. Evropě. 
Příčiny vítězství komunistů: - neexistovaly opoziční strany (všechny strany byly součástí NF) 

- volebního práva byla zbavena spousta lidí, která by komunisty 
bezpochyby nikdy nevolila 
- snížení volební hranice na 18 let (mladí inklinovali k radikalizaci) 
- přidělování zemědělské půdy (komunisté díky tomu vyhráli i na venkově) 

 

- sestavením vlády byl po volbách pověřen Klement Gottwald 
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38/ Ústava z r. 1948 – ústava právní a faktická   

- ústava z r. 1948 byla ústavou kompromisní – byla přijímána po únorových událostech na návrh vlády 
(ovládané komunisty)  x  bylo to ještě relativně krátce po únorových událostech, takže některé 
demokratické rysy jí zůstaly zachovány  

- existoval silný rozpor mezi ústavou (která by do určité míry svým pojetím obstála v některých 
oblastech ještě dneska) a ústavní skutečností (o všem rozhodovala Strana, byly vykonstruované 
procesy atd.) à  tato rozporuplnost se v průběhu 50. let dále prohlubovala 

- tento rozpor mezi ústavní listinou a skutečností se v průběhu 50. let řešil dvojím způsobem 
 1) formálními změnami ústavy (celkem jich bylo asi 6) – 47/50, 64/52, 81/53,12/54, 26/54, 33/56 
hlavně 2) v každodenním životě se dělala opatření (druhotné normativní akty), kterými se úst. opatření 

„umrtvovala“ (eliminovala) - posilovala se moc policejního aparátu 
- postupně byla likvidována nezávislá justice apod. 

V 50. letech u nás došlo k největší destrukci demokratických principů. Ústava 9. května se v té době 
stala de facto fiktivní ústavou (moc byla realizována nikoliv podle ústavy, ale vedle ústavy) 

- samotnou ústavu můžeme rozdělit dvojím způsobem: 

1) po formální stránce - na 3 části, 12 článků, 10 kapitol (1. kap. řešila práva a povinnosti občanů, 
další kapitoly pojednávaly o státních orgánech, 8. kapitola byla o hospodá řském zřízení, atd.) 

2) po obsahové stránce, a to na dvě části  

a) to co se převzalo z ústavy r. 1920 - klasický ústavní trojúhelník (s tím rozdílem, že 
neexistoval senát ani stálý výbor parlamentu) 

 - kapitola o občanských právech (nebyl ústavní soud) 
 - kap. o soudnictví (nebyl volební soud) 

…a naopak vypadla - ustanovení o Podkarpatské Rusi 
 - kapitola o menšinových právech (menšinová práva 

byla zakotvena v ústavě z r. 1920, v ústavě 9. května 
chybí a opět se objevila v ústavě z r. 1960) 

b) tzv. jádro lidové demokracie a její ústavy - to tvořili v podstatě tři kapitoly 
 - o národních výborech 
 - o hospodářském zřízení 
 - o slovenských národních orgánech 

- oproti ústavě z r. 1920 zaznamenala ústava 9. května jeden na první pohled malý, ale po obsahové 
stránce naprosto zásadní posun: 

Ústava r. 1920  – Lid je jediný zdroj veškeré státní moci v Republice Československé 

Úst.  9. května – Lid je jediným zdrojem veškeré moci ve státě à nejen státní, ale i hospodářské, 
politické aj.,  neexistuje oblast, kde by lid mocensky nerozhodoval  
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à ústava vycházela z principu jednoty moci (v tomto případě „lidové“), která byla koncentrována 
v rukou KSČ (ta byla také reálně jediným zdrojem moci ve státě) 

à od toho se pak odvíjela politika postupné likvidace soukromého vlastnictví (zestátnění, 
združstevňování, centrální plánování, centrální distribuce, centr. kontrola nad veškerým spol. děním, 
cenzura, atd.) 

V tomto období se v krátké době, v rámci relativně demokratické ústavy, cestou její svévolné 
interpretace a prostřednictvím politických a administrativních prostředků vytvořil systém legalizovaných 
nezákonností. 

„Výkladový paragraf“ - § 171 stanovil, že – všechny tři části ústavy (prohlášení, zákl.články a 
podrobná ustanovení) platí jako celek 

 – při výkladu jednotlivých ustanovení je třeba vycházet 
z duchu tohoto celku a ze zásad na kterých je založen 

à východiskem pro posuzování ústavnosti se stalo, zda to či ono je v souladu s budováním 
socialismu či s odstraňováním vykořisťování člověka člověkem (obsažené v úvodním prohlášení) 
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39/ Změny v politickém a ústavním systému Československa v r. 1968 a 1969   

- změnám v politickém systému v r. 1968 předcházela v druhé polovině r. 1967 krize systému 
dosavadního zosobňovaného Ant. Novotným 

- ten byl počátkem roku vystřídán ve funkci 1. tajemníka ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem à tím byl 
zahájen tzv. „obrodný proces“, který se zapsal do dějin jako „Pražské jaro“ 

- koncem března následovalo vystřídání A.Novotného i v prezidentské fci (gen. L.Svobodou) a ke 
změnám došlo i na postech předsedy vlády (Jos.Lenárt x Old.Černík), předsedy NS (Bohusl. Laštovička 
x Jos.Smrkovský) a dalších 

- dochází k postupnému přiznávání politických práv (která sice byla zakotvena v Ústavě ´60, ale chyběly 
k nim prováděcí zákony) v červnu 1968 byla zrušena cenzura (po 3 měsících byla opět obnovena) atd. 

- již koncem r. 1967 byl přijat zákon, který měnil volební systém – jednotná kandidátka NF sice zůstala, 
ale v jejím rámci byl ve vícemandátových obvodech možný svobodný výběr z více kandidátů à jakési 
„svobodné volby v rámci NF“ (nikdy se však podle tohoto systému nevolilo)  

- v důsledku postupující normalizace nebyla vůle podle tohoto zákona volby uspořádat, ústavními 
zákony z let 1968 a zejm. 1969 se volební období poslanců zvolených v červnu 1964 prodlužovalo až 
do r. 1971, kdy se v listopadu volilo již podle nového „normalizačního“ zákona o volbách z r. 1971 
(č.44/1971), který však s předchozími poúnorovými úpravami (vč. např. úpravy z r. 1954) byl výrazným 
krokem zpět 

- v září 1968 byl přijat zákon o NF (připravovaný ještě před srpnem), který zakotvoval pluralitní systém 
politických stran, byť v rámci NF (v důsledku normalizace byl koncem roku 1970, tedy ještě před 
konáním nejbližších voleb, zrušen)  

 

 

- co se týče změn v ústavním systému, byla základní změnou tohoto období přeměna státu 
z unitárního na federaci dvou republik 

- viz ot.č. 3 

 

- rok 1969 byl ve znamení různých zákonných a podzákonných právních aktů směřujících k opětnému 
omezení svobod občanů 

- zákonné opatření předsednictva FS o opatřeních nutných k ochraně veř. pořádku (z 
22.8.1969) – které se stalo nástrojem hromadné persekuce (trestního stíhání, finan čního 
postihu apod.) obrovského počtu občanů (svým dosahem se fakticky rovnalo vyhlášení 
výjimečného stavu) 

- nařízení vlády omezující vydání cestovních dokladů, apod. 
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40/ Dekretální normotvorba v judikatuře Ústavního soudu ČR  

viz ASPI, druh: 19, autor: 589, název: dekret  

- ústavní soud nalézá principy (soudí podle principů)  x  soudy obecné nalézají paragrafy 
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41/ Vznik a ústavní význam Listiny základních práv a svobod za trvání čs. federace  

- Listina ZPS byla přijata jako ústavní zákon 9.1.1991 

- byla uvozena ústavním zákonem č. 23/1991, který stanovil i její místo v tehdejším československém 
právním řádu 

- při jejím vzniku se vycházelo z toho, že zajištění lidských práv je obecně považováno za základ 
demokratického právního řádu a zákl.práva a svobody musí být proto nedotknutelné i pro zákonodárce  
à Listině ZPS byla proto přiznána nadústavní síla a v § 2 úst.zák. 23/1991 bylo stanoveno, že 
ratifikované a vyhlášené mez. sml. o LP a ZS mají na území republiky obecnou platnost a přednost před 
zákonem 

- úst.zák. 23/1991 - v § 1 stanovil, že ústavní zákony, jiné zákony i další právní předpisy (jejich výklad a 
používání) musí být v souladu s Listinou ZPS 

 - v § 6 bylo pak stanoveno, že zákony a jiné právní předpisy musí být uvedeny do 
souladu s Listinou ZPS nejpozději do 31.12.1991 (po tomto datu pozbývala platnost 
ustanovení, která v souladu s Listinou ZPS nebyla) 

 

- inspiračním zdrojem pro její autory byly zejm. Všeobecná deklarace LP, oba Mezinárodní pakty (o obč. 
a pol. P, o hosp. soc. a kult. P), dále to byla také znění ústavní listiny z r. 1920, některá ustanovení 
z dalšího československého ústavního vývoje a ještě mnohé další 

- při její tvorbě se diskutoval i název – z návrhů mj. Prohlášení ZPS, Charta ZPS aj, byl nakonec vybrán 
název Listina ZPS 

- původní záměr při její přípravě byl, aby byla vydána k symbolickému datu (původně k 17.11., později 
ke Dni LP 10.12.), nakonec byla vydána 9.1.1991 

- k ustavení příslušných komisí – poslanecké a expertní (které měly na starosti i přípravu nové ústavy 
ČSFR) došlo až v září 1990,další komplikace při její přípravě způsobovaly narůstající česko-slovenské 
spory – i přes tato úskalí byla Listina ZPS s ohledem na svůj zásadní význam přijata v neúměrně 
krátkém čase 

- tato krátká doba se sice částečně projevila na její kvalitě (spíše kompilační charakter s málo znatelnou 
jednotící myšlenkou, málo logické členění, částečně překrývání některých pojmů apod.) nicméně její 
význam pro komplexní ochranu LP v některých aspektech asi i předčil očekávání, která do ní vkládali 
její tvůrci 
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