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Československá federace (ČSFR) byl československý stát. Československý stát vznikl v roce 1918 

právem národa na sebeurčení. Vznikl právem národa československého na sebeurčení. Přirozeným a 

historickým právem došlo k přičlenění Slovenska k historickým zemím Koruny České. Vzniklo 

Československo. Československý národ dříve neexistoval. Byl utvořen z lidu území českého a lidu 

území slovenského, jako fikce, která pomohla obhájit státotvornou ideu. Československý stát byl 

utvořen jako stát národní, který byl ovšem mnohonárodnostní. Neřešené národnostní otázky byly 

jednou z hlavních příčin zániku československého státu. Vždy spolu se celospolečenskými změnami 

docházelo k přehodnocování vztahu česko-slovenského. Již před vznikem státu byla Slovákům 

přislíbena jistá autonomie v rámci Československa. Nenaplnění slibů pro slovenskou část republiky se 

jako červená nit táhlo celou historií československého státu. Češi, kteří se téměř okamžitě ztotožnili 

s československou státností, si svůj mírně přezíravý postoj ke slovenským požadavkům příliš 

neuvědomovali. Koncepce jednotného československého národního státu patrně již od počátku 

směřovala k zániku.  

 

Z formálního hlediska bylo nejdůležitější změnou v ústavním uspořádání československého státu 

přijetí ústavního zákona o československé federaci v roce 1968. Vznikla československá federace, 

„dobrovolný svazek rovnoprávných národních států českého a slovenského národa, založený na právu 

na sebeurčení každého z nich“ až do oddělení. Ústavní zákon o československé federaci by spolu 

s Ústavou z roku 1960 a Listinou základem ústavního řádu československého státu.  

 

Se změnami v roce 1989 nastal další vhodný okamžik k narovnání česko-slovenských vztahů. 

Prioritou bylo přijetí ústavy federace. Ústavodárný sbor vzešlý z voleb v roce 1992, ve zkráceném 

dvouletém volebním období, ústavu československého státu nepřijal. Pravomoci federace byly 

postupně přenášeny na obě národní republiky. Po volbách v roce 1992 se představitelé vítězů voleb v 

podstatě dohodli na zániku státu. Nejvyšší zákonodárný sbor československého státu, se souhlasem 

obou národních rad, přijal ústavní zákon o zániku československé federace, kterým československá 

federace zanikla. Vznikly Česká republika a Slovenská republika. Práce sleduje postup politických 

reprezentací při řešení státoprávních otázek ve vztahu česko-slovenském, sleduje změny prováděné v 

ústavním uspořádání a zvolené ústavní mechanismy, které srovnává s platným právním řádem.   

  

 

 

 


