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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejvýznamnějších ústavněprávních změn 

v československých a českých dějinách, a to pohledem tehdejšího tisku. V červenci 1960 

byla přijata nová ústava, která měla potvrdit především to, že socialismus 

v Československu zvítězil. Triumfální dokument zakotvující mimo jiné ústřední postavení 

Komunistické strany Československa bylo ale potřeba lidu určitým způsobem představit. 

Klíčovou roli v nazírání na nově přijatou ústavu tak sehrál československý denní tisk. 

Dokumentoval proces od vytvoření návrhu textu v dubnu 1960 až do finálního přijetí 

Národním shromážděním v červenci téhož roku. Jaké informace ale čtenářům opravdu 

podával? A jaké metody přitom používal? V teoretické části práce se nejdříve zaměříme na 

historický a právní kontext, který přijetí nové ústavy předcházel. Soustředíme se i na 

samotný obsah dokumentu a jeho odlišnosti od Ústavy z roku 1948. Následně si 

charakterizujeme rozebírané mediální prostředí a přistoupíme ke kvantitativní a 

komparativní analýze čtyř předních deníků té doby – Rudého právo, Práce, Svobodného 

slova a Mladé fronty. Jaké mediální obrazy ústavy na svých stránkách vytvořily a v čem se 

navzájem shodují, potažmo odlišují?  

Annotation 

This bachelor thesis deals with one of the most important constitutional transformations in 

the Czechoslovak and Czech history from the point of view of the then press. The primary 

aim of the new constitution enacted in July 1960 was to confirm the following fact: 

socialism had won in Czechoslovakia. Embodying among others the pivotal position of the 

Communist Party of Czechoslovakia, this triumphal document had to be presented to the 

society in a certain form. The key role played the Czechoslovak daily press. It was 

documenting the entire procedure from drafting the proposal of constitution in April 1960 

to its definitive enactment by the National Assembly in July. However, what kind of 

information was the press passing to readers? And which methods were used? At the 

beginning, we focus in the theoretical part on the historical and legal context preceding the 

new constitution. We concentrate on the text itself and its specificities from the 1948 

Constitution. Subsequently we characterize the explored media environment. Finally we 

analyze with qualitative and comparative methods four leading daily newspapers: Rudé 



právo, Práce, Svobodné slovo and Mladá fronta. What media image of the 1960 

Constitution did they create and in which they mutually resemble or differ from each 

other?  
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Úvod 

„Socialismus v naší vlasti zvítězil!“, zvolává se v úvodním Prohlášení Ústavy z roku 1960.1 

Patnáct let po konci druhé světové války, dvanáct od převzetí moci Komunistickou stranou 

Československa, kráčela země nově i dle svého nejvyššího právního dokumentu na cestě 

ke komunismu – s bratrským Sovětským svazem po boku.  

Rok 1960 měl být pro Komunistickou stranu Československa obecně triumfální 

demonstrací její moci ve státě. Země mířila vstříc třetímu pětiletému plánu hospodářského 

rozvoje, konaly se volby, na Strahově se zase pořádala II. monumentální celostátní 

spartakiáda. Nejdůležitější událostí ale bylo právě přijetí nové ústavy, ke kterému došlo 11. 

července 1960. Socialistický dokument učinil definitivní tečku za ideály a principy první 

republiky a demokratického zřízení a významně otřásl dosavadním ústavním 

zákonodárstvím. KSČ ústavně uzákonila své výsadní postavení jako nejdůležitější hybné 

síly v zemi, došlo ke změně názvu republiky, omezení občanských práv – socialismus 

v zemi přinejmenším na papíře opravdu zvítězil. Alespoň prozatím, než se režim začal 

s blížícím se rokem 1968 pomalu hroutit pod tíhou ekonomických a politických problémů, 

k jejichž vzniku nová ústava také přispěla.  

Text ústavy ve své stručnosti a kogentnosti je jedna věc, to, jak se o něm dovídala široká 

veřejnost, zase věc druhá. Teprve to, co si o nové ústavě myslela společnost, totiž 

vytvářelo její skutečný plastický obraz. Mediální interpretace tak svým způsobem 

formovala samotný obsah.  Československé tištěné deníky v tomto představují cenný zdroj 

informací – průběžně sledovaly celý ústavodárný proces i s ním probíhající všenárodní 

diskuzi a postupně tak budovaly nejrůznějšími prostředky veřejné mínění. Mohlo se jednat 

o strohé informování, ideologické vysvětlování a obhajování, ovlivňování, zamlžování

nebo ignoraci. Možností se nabízí víc než dost. Co nakonec periodický denní tisk zvolil a 

jak se jím prezentovaný obraz nové ústavy lišil od skutečnosti?  

V první – teoretické – části této práce se nejdříve soustředíme na historický a právní 

kontext Československa po druhé světové válce a postupné přebírání moci Komunistickou 

stranou. Bez těchto znalostí totiž jen těžko pochopíme, v jaké politické a společenské 

situaci se národ na počátku šedesátých let nacházel. Důraz je kromě politického vývoje 

1 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické Prohlášení. Část I. [online]. [cit. 
13.07.2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html 
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země kladen zejména na ústavu, která té námi rozebírané socialistické bezprostředně 

předcházela, tedy na Ústavu 9. května z roku 1948. 

V druhé – taktéž teoretické – části práce se již přímo zaměříme na Ústavu z roku 1960. 

Vysvětlíme, proč se KSČ rozhodla přijmout novou ústavu právě v tomto roce, proč si 

myslela, že je Československo připraveno na další fázi socialismu. Důkladněji se 

podíváme i na samotný obsah ústavy, což nám následně umožní shrnout zásadní rozdíly, 

které novou nejvyšší ústavní normu odlišovaly od výše zmiňované květnové ústavy.    

V třetí části – již zejména praktické – se věnujeme pouze tehdejšímu mediálnímu 

prostředí. Charakterizujeme si existující tisk a vývoj, jakým si od roku 1945 do roku 1960 

prošel. Abychom zjistili, jak se o socialistické ústavě tehdy psalo, analyzujeme čtyři přední 

československé deníky – Rudé právo, Práci, Svobodné slovo a Mladou frontu – od začátku 

dubna 1960, kdy vznikl návrh nové ústavy, až do poloviny srpna 1960, měsíc po přijetí 

finálního textu Národním shromážděním. Používáme přitom následující metody obsahové 

analýzy: 

- Kvantitativní analýzou sledujeme způsoby informování v jednotlivých periodicích

(např. typ článků, jazykový styl, ideologická zatíženost, akcentace určitých témat,

výběr titulků)

- Komparativní analýzou srovnáváme navzájem výsledky z jednotlivých deníků (tj.

jestli publikovaly podobné články nebo si všímaly něčeho jiného)

Úkolem této práce je tak na základě výše nastíněné struktury prostřednictvím teoretických 

znalostí a praktického studia dobových novin co možná nejvěrněji a nejúplněji odpovědět 

na následující otázku: Jaký byl obraz přípravy a přijetí Ústavy z roku 1960 optikou 

československého tisku? 
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1. Ústavní a politický vývoj po druhé světové válce

1.1 Období do roku 1948 

Nejdůležitějším úkolem poválečného období, jehož rozmezí bychom mohli v tuzemském 

kontextu vyhranit dnem 5. dubna 19452 a únorem 1948, kdy došlo ke komunistickému 

převratu, bylo obnovení republiky zbídačené nacistickou okupací. Jednalo se v prvé řadě o 

znovunastolení základních demokratických zásad a principů, na kterých by se mohlo dále 

stavět. Celý proces organizační i právní obnovy státu měl vyvrcholit přijetím nové ústavy – 

oficiálně sice opět platila Ústava z roku 1920, fakticky ji ale doplňovalo či měnilo tak 

velké množství právních předpisů, zejména ústavní dekrety prezidenta republiky, že bylo 

potřeba nepřehledný ústavní řád harmonizovat.3  

Základním kamenem nového zřízení se stal Košický vládní program z dubna 1945, na 

kterém se nicméně zúčastnění političtí aktéři (londýnská exilová vláda, moskevské vedení, 

Slovenská národní rada) dohodli již v březnu téhož roku v Moskvě.4  Prohlášení, kterému 

se také říkalo program „národní a demokratické“ revoluce, zásadně zakotvilo postavení a 

fungování vlády, která vzešla z koalice Národní fronty Čechů a Slováků (jiné politické 

strany vně tohoto uskupení neexistovaly). Významným bodem programu se stalo zejména 

partnerství se Sovětským svazem, jemuž se měla taktéž postoupit Zakarpatská Ukrajina, 

proces znárodňování klíčových odvětví, vznik národních výborů a nástroje potrestání 

válečných zločinců a kolaborantů.5 

Dne 28. října 1945 se poprvé sešlo Prozatímní národní shromáždění zvolené v nepřímých 

delegátských volbách, kterýmžto okamžikem bylo také ukončeno období příjímání 

prezidentských dekretů. Československo se tak de facto stalo opět parlamentní republikou, 

kde zákonodárná moc náleží provizornímu parlamentu. Primárním úkolem tohoto 

shromáždění bylo dovézt stát k volbám, což se také stalo. Dále také potvrdil ve funkci 

prezidenta Beneše a ratihaboval ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. prezidentské dekrety. 6   

Volby do Ústavodárného národního shromáždění se konaly 26. května 1946 a v českých 

2 V tento den byl schválen první poválečnou vládou Národní fronty Čechů a Slováků tzv. Košický vládní 
program. Více o něm v následujícím odstavci.  
3 ZIMEK, Josef. Ústavnost a český ústavní vývoj. 3., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 
80-210-4094-7. S. 126.
4 Tamtéž, s. 129.
5 KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-
17-9. S. 12–13.
6 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 170–171.
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zemích je s přehledem vyhrála Komunistická strana Československa (na Slovensku 

nicméně dominovala Demokratická strana)7. Zvolené shromáždění mělo zejména přijmout 

novou ústavu, čemuž se následně věnoval nově vytvořený ústavní výbor. 

1.2 Ústava Československé republiky z května 1948 

Přípravy nové ústavní listiny provázely ostré diskuze. Poprvé tak vyšly najevo zásadní 

rozpory mezi vizemi, které byly blízké západnímu a východnímu odboji. Zatímco první byl 

spíše pro přijetí ústavy na bázi té z roku 1920, druhý požadoval ústavu zcela novou. Shoda 

nepanovala např. v otázce řízení pozemkové reformy, pozice Ústavního soudu (komunisté 

ho odmítali), vzájemných vztahů mezi českými a slovenskými orgány nebo postavení 

národních výborů. Situace byla dokonce tak kritická, že ještě ani na začátku roku 1948 

nebylo jasné, jak by měla finální ústava vypadat.8  

Přípravy ale zásadně ovlivnily únorové události téhož roku. Vládní krize, která se čím dál 

tím více vyhrocovala kvůli rozdílům mezi komunisty a ostatními stranami, vyvrcholila 

sporem o kontrolu nad bezpečnostními složkami státu. Dvanáct demokratických ministrů 

reagovalo 28. února podáním demise. Jejich naděje, že tímto donutí komunisty k ústupu 

anebo alespoň vyvolají předčasné volby, nicméně vzaly brzy za své. KSČ masivně 

podporovaná lidovými milicemi a odbory dosáhla svého a prezident Beneš 25. února přijal 

rezignaci ministrů a na jejich místa jmenoval kandidáty navržené předsedou vlády 

Klementem Gottwaldem. Fakticky tak v Československu došlo ke státnímu převratu a 

nastolení vlády jediné strany. Národní fronta jakožto koalice různých politických stran sice 

i v následujících letech stále existovala, sloužila ale ve skutečnosti pouze jako zástěrka – 

demokratický politický pluralismus v nově budovaném socialistickém státě existovat 

nemohl.9 

Turbulence na politické scéně ovlivnily i dosavadní zpracování nové ústavy. Ta byla 

urychleně přijata po dvouměsíčních přípravách po únorovém puči 9. května 194510 jako 

7 Vítězství DS bylo nicméně krátce po volbách „zmírněno“ přijetím tzv. Třetí pražské dohody, která posílila 
roli ústředních orgánů. Je nutné podotknout, že z vývoje na Slovensku neměla strach pouze Komunistická 
strana Československa, ale také ostatní české politické strany. Bály se zejména nové vlny slovenského 
separatismu. Tamtéž, s. 182.  
8 ZIMEK, Josef. Ústavnost a český ústavní vývoj. 3., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 
80-210-4094-7. S. 135.
9 KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-
17-9. S. 76–82.
10 Toto datum přitom bylo symbolické (výročí osvobození Rudou armádou), jak také poznamenal v projevu
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ústavní zákon č. 150/1948 Sb. Zásadním rozdílem nově také bylo, že návrh průběžně 

projednával i Ústřední výbor (ÚV) KSČ. Beneš ji nicméně odmítl podepsat, takže to po 

jeho odstoupení z funkce učinil až nově zvolený prezident Gottwald.11 

Finální text z velké části navázal na ústavním výborem již připravené materiály, významně 

se lišila zejména preambule nebo úprava národních výborů a znárodnění. Jak poznamenává 

Pavlíček12, výrazným rysem nové ústavy byla její ambivalentnost. Stále totiž obsahovala i 

formální demokratické principy jako záruku základních práv a svobod nebo nezávislé 

soudnictví, což bylo v kontextu ústav jiných, Sovětským svazem výrazně ovlivněných 

států, výjimečné. Na druhou stranu, v preambuli (v Ústavě označena jako „Prohlášení“) se 

již viditelně projevuje zárodek komunistické ideologie, viz první věta: „My, lid 

československý, prohlašujeme, že jsme pevně rozhodnuti vybudovat osvobozený stát jako 

lidovou demokracii, která nám zajistí pokojnou cestu k socialismu.“13 

1.3 Období do roku 1960 

Od okamžiku únorového převratu až do roku 1960 bylo pro KSČ nejdůležitější postupně 

etablovat socialistické zřízení. Vycházelo se přitom zpočátku zejména z politického 

programu přijatého na IX. sjezdu strany v květnu 1949.14 Aby mohlo být tohoto cíle 

dosáhnuto, bylo potřeba zásadně změnit dosavadní právní předpisy. Během tzv. právnické 

dvouletky, která probíhala do roku 1950, byla kodifikována stěžejní právní odvětví 

v duchu idejí vedoucí strany. Zejména došlo k přijetí nového občanského zákoníku č. 

141/1950 Sb., občanského soudního řádu č. 142/1950 Sb., trestního zákona č. 86/1950 Sb. 

a souvisejícího trestního řádu č. 87/1950 Sb. „Bylo vytvořeno právo, které otevřeně 

přiznávalo prosazování třídních, ideových a politických zájmů nového režimu,“ píše Kuklík 

a zdůrazňuje také, že se právo značně zjednodušilo a převzalo zcela novou funkci nástroje 

k přijetí ústavy Klement Gottwald. Tamtéž, s. 84.  
11 KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-
17-9. S. 84.
12 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 199.
13 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky. Prohlášení. [online]. [cit. 12.07.2020].
Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html
14 Tento Gottwaldem navržený program měl Československo přivést k žádané „diktatuře proletariátu“.
KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-
17-9. S. 83.

https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html
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třídního boje, což se nejvíce projevilo v trestněprávní oblasti.15 

V ekonomické oblasti diktoval produkci první pětiletý plán16. Tento ekonomický 

experiment ale neskončil tak, jak bylo zamýšleno. Průmysl trpěl nedostatkem zdrojů, 

probíhala násilná a neorganizovaná kolektivizace. Stav československého hospodářství 

vedl k přijetí zásadní měnové reformy v roce 1953.17 Tato reforma zásadně ovlivnila životy 

lidí, o které se vlastně režim opíral, tj. rodiny s více dětmi, důchodce i dělníky. „Měnová 

reforma měla politické důsledky, silně otřásla autoritou komunistického vedení ve 

veřejnosti a oslabila jeho pozici ve vlastní straně.“18  

Režim v krizi se musel potýkat i s dalším, tentokrát spíše politickým problémem. Dne 5. 

března 1953 zemřela vůdčí osobnost Sovětského svazu, Josif Vissarionovič Stalin, a 

v následujících letech došlo ke značnému přehodnocení celého konceptu kultu osobnosti, 

tak typického pro země socialistického bloku. V Československu se jednalo o situaci velmi 

choulostivou, protože se týkala i Klementa Gottwalda19. Jeho odkaz byl v komunistickém 

vedení nicméně tak silně zakořeněn, že se strana rozhodla pro odlišnou taktiku ve strachu, 

aby jeho odsouzením nezpůsobila krizi ještě větší. Změnil se nicméně přístup k velkým 

politickým procesům, které dominovaly začátkům padesátých let. Na pořadu dne již nebyla 

velká až divadelní představení, přestože samotné represe proti rozvracečským živlům 

pokračovaly i nadále, jenom v jiné formě. K reálnému revizionismu a nápravám nicméně 

v této době ještě nedocházelo, např. amnestovaní byli ve skutečnosti stále sledováni a 

v běžném životě i nadále omezováni.20 

Komunistické straně se nakonec podařilo problémy těchto let překonat, významně tomu 

napomohlo neúspěšné maďarské povstání v roce 1956. Sovětská autorita opět vzrostla, 

odpůrci vládnoucího režimu již neviděli potencionální změny v Československu za reálné. 

Vedení strany využilo toto období k obnově svého vlivu a vše tak postupně směřovalo 

k přelomovému „vítěznému“ roku 1960.21  

15 Tamtéž, s. 91–92.  
16 Platil v letech 1949–1953. 
17 JANČÍK, Drahomír. Od jedné ekonomické reformy v Československu na práh reformy druhé* aneb Od 
krize ke krizi. In: PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Československo v letech 1954-1962. Praha: Ústav 
pro studium totalitních režimů, 2015. ISBN 978-80-87912-24-9. S. 234. 
18 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – 
Barrister & Principal, 2008. ISBN 978-80-87029-31-2. S. 10.  
19 Zemřel několik dní po Stalinovi, tj. 14. března 1953.  
20 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – 
Barrister & Principal, 2008. ISBN 978-80-87029-31-2. S. 12–14. 
21 Tamtéž, s. 18–19. 
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2. Ústava Československé socialistické republiky

2.1 Přípravy a přijetí nové ústavy 

Na začátku roku 1960 panoval v KSČ relativní optimismus, jak podotýká Jančík: „Na 

zasedání ústředního výboru počátkem ledna 1960 vládl ještě optimistický pohled na 

výsledky hospodářského vývoje druhé pětiletky22.“23 Na rozdíl od předchozího plánu se 

výsledky zdály opravdu mnohem lepší (zejména v oblasti průmyslu), byť bylo jasné, že 

budoucnost tak pozitivní zdaleka nebude. Nedařilo se zlepšit např. situaci v zemědělství.24 

Příznivější situaci nicméně strana vyhodnotila jako důkaz toho, že se v Československu 

podařilo vybudovat žádoucí základy socialismu, což mimo jiné již v září 1959 prohlásil 

Antonín Novotný25.26 Pomyslným ukončením poválečného vývoje a úkolů nastolených 

Ústavou 9. května tak měla být ústava zcela nová.27  

Významnou roli v rozhodnutí sestavit právě v tomto roce nový nejvyšší právní dokument 

země sehrál i vliv SSSR, konkrétně tamního XXI. sjezdu Komunistické strany v roce 1959. 

Bylo zde deklarováno, že Sovětský svaz přešel do další fáze budování vyspělého 

socialismu.28 Spřízněné státy chtěly samozřejmě SSSR následovat. Pavlíček k tomuto 

dodává následující: „Stranické vedení a zejména osobně A. Novotný považovali za věc 

prestiže, aby Československo bylo v čele zemí ‚socialistického tábora‘, které mohou 

proklamovat ‚přechod do vyšší fáze‘ na cestě ke komunismu.“29  

V dubnu 1960 tak byl Ústředním výborem KSČ připraven návrh, který měl být následně 

konzultován v tzv. všenárodní diskuzi. Jejím vyhotovením bylo pověřeno konkrétně 

ideologické oddělení sekretariátu ÚV KSČ, stěžejní roli zde hrál tajemník výboru Jiří 

22 Druhý pětiletý plán se v Československu uskutečňoval v letech 1956–1960. 
23 JANČÍK, Drahomír. Od jedné ekonomické reformy v Československu na práh reformy druhé* aneb Od 
krize ke krizi. In: PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Československo v letech 1954-1962. Praha: Ústav 
pro studium totalitních režimů, 2015. ISBN 978-80-87912-24-9. S. 240. 
24 Tamtéž, s. 240–241.  
25 Antonín Novotný byl od roku 1953 až do roku 1968 prvním tajemníkem KSČ, k tomu zastával v letech 
1957–1968 post prezidenta.  
26 KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-
17-9. S. 208.
27 ZIMEK, Josef. Ústavnost a český ústavní vývoj. 3., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
ISBN 80-210-4094-7. S. 154.
28 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 212.
29 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 212.
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Hendrych.30 Jednání o nové ústavě se navíc příhodně spojila i s naplánovanými volbami do 

Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů, ke kterým došlo 

v neděli 12. června.31  

Jak volby, tak i samotná celospolečenská diskuze nicméně plnily pouze formální funkci, 

přestože byly považovány za zásadní rysy socialistické demokracie. KSČ v těchto 

institutech ale také viděla jakési posvěcení správnosti své politiky.  „Politický význam obou 

byl pro vývoj režimu zanedbatelný; poskytovaly nanejvýš obraz o stupni lhostejnosti 

občanů k politickému a hospodářskému životu země.“32 Co se týče přímo všenárodních 

diskuzí, je důležité si uvědomit, že lidé o ničem ani rozhodovat nemohli. Částečně také 

proto, že komplikovaným návrhům nerozuměli a poprvé se o nich zběžně dozvěděli až na 

schůzi. Předložené podklady bylo také možné pouze připomínkovat. Valný efekt to ale ani 

tak nemělo, k vedení státu se dostalo máloco, kritické hlasy, pokud vůbec byly, se často 

kvůli dodržování pozitivního informování rovnou vyřadily.33 Oficiálně KSČ uvedla, že se 

uskutečnilo 47 000 schůzí diskutujících o nové ústavě a vyjádřilo se k ní 732 800 lidí.34 

Návrh ústavy byl následně přijat na zasedání ÚV KSČ, které probíhalo ve dnech 5. až 7. 

července 1960. Již o čtyři dny poté, tj. 11. července 1960, došlo k jednomyslnému přijetí 

ústavy i v Národním shromáždění. V tento den nabyl ústavní zákon č. 100/1960 Sb., 

Ústava Československé socialistické republiky také účinnosti.35  

2.2 Obsahová struktura 

Ústava z roku 1960 se skládala z úvodního Prohlášení a 9 hlav, které byly dále rozčleněny 

do 112 článků – pro snadnější orientaci je kompletní text přiložen na konci jako příloha. 

Nejvíce ideologicky zatížené bylo samotné Prohlášení, ve kterém nalezneme velké 

množství nejrůznějších proklamací, které hlásají úspěchy socialistického zřízení 

v Československu. V první části preambule se tak například dočteme, že „Socialismus 

30 Tamtéž, s. 213.  
31 ZIMEK, Josef. Ústavnost a český ústavní vývoj. 3., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 
ISBN 80-210-4094-7. S. 154–155. 
32 KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Brno: Doplněk, 2002. Knihy dokumenty. ISBN 
80-7239-135-6. S. 255–257.
33 Tamtéž, s. 258.
34 KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-
17-9. S. 208.
35 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 213.
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v naší vlasti zvítězil!“.36 Dále je zde také zdůrazněn nadcházející přechod ke komunismu a 

bratrské pouto se Sovětským svazem.37 V dalších částech Prohlášení je taktéž pozitivně 

reflektován vývoj státu po druhé světové válce, konkrétně po únorovém převratu v roce 

1948, kdy se stát zbavil „kapitalistického vykořisťování“.38 Mohlo se tak slovy Ústavy 

dosáhnout výsledků, které by předtím nebyly myslitelné. 

V úvodu Hlavy první, tj. ve Společenském zřízení, „ústava zakotvovala, že formou 

československého státu je republika socialistického typu39, dále že se jednalo o jednotný 

stát dvou rovnoprávných národů, Čechů a Slováků.“40 Došlo i ke změně názvu státu – 

Československá socialistická republika. Zásadní význam nicméně představoval čl. 4, ve 

kterém se stanovilo, že vedoucí úloha v zemi náleží Komunistické straně Československa a 

čl. 6, kde se pro změnu ústavně zakotvilo monopolní politické postavení Národní fronty 

vedené KSČ. V podstatě tak došlo ke koncentraci moci, a také k její jednotě v podobě 

zastupitelských sborů, jelikož teprve od nich se odvozovaly pravomoci dalších orgánů (čl. 

2 odst. 3), což je v rozporu s klasickou demokratickou teorií dělby moci.41 První hlava 

Ústavy se také významně věnovala podobě hospodářství, které se zakládalo na 

socialistické hospodářské soustavě (čl. 7 odst. 1), v níž je vše centrálně plánováno a řízeno 

(čl. 7 odst. 2). Podle čl. 8 existovaly dvě základní ekonomické formy, a to vlastnictví státní 

a družstevní.42 Soukromé vlastnictví jako takové přestalo existovat, povoleno bylo jen 

drobné hospodářství, které nevykořisťovalo cizí pracovní sílu (čl. 9).  

Hlava druhá se zabývala Právy a povinnostmi občanů. Způsob jejich řazení dává 

viditelně přednost právům hospodářským a sociálním (právo na práci a na odpočinek po ní, 

právo na ochranu zdraví, ochrana mateřství a rodiny) na rozdíl od těch politických.43 

Zajímavé je přitom již uvedení této hlavy v jejím prvním článku 19. Pavlíček 

36 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. Prohlášení. Část I. [online]. 
[cit. 13.07.2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html 
37 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-. 
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 213–214. 
38 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. Prohlášení. Část II. 
[online]. [cit. 13.07.2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html 
39 V jejímž čele stála dělnická třída, viz čl. 1 Ústavy.  
40 SCHELLE, Karel. Dějiny ústavního práva. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 
978-80-7478-998-4. S. 273.
41 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 214.
42 NEDVĚDICKÝ, Kamil. Ústava a velké kodifikace první poloviny 60. let – dovršení sovětizace čs. práva.
In: PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Československo v letech 1954-1962. Praha: Ústav pro studium
totalitních režimů, 2015. ISBN 978-80-87912-24-9. S. 267.
43 Tamtéž, s. 267.
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poznamenává, že zdejší deklarace „rozvoj a zájmy každého jejího příslušníka v souladu 

s rozvojem a zájmy celé společnosti“ je vlastně opakem původního Marxova a Engelsova 

komunistického učení.44 Faktem nicméně je, že takto omezená a vymezená práva a 

povinnosti umožňovaly režimu jejich obsah dle potřeby měnit (a to i prováděcími 

předpisy) a ústavní ustanovení tak bagatelizovat.45 To se týkalo zejména práv v druhé části 

hlavy a oněch práv politických – svobody projevu, slova a tisku (čl. 28) nebo svobody 

vyznání (čl. 32). Hlava je pak zakončena občanskými povinnostmi, mezi kterými nechybí 

např. upevňování socialistického vlastnictví (čl. 35).  

Hlava třetí se věnuje Národnímu shromáždění, hlava čtvrtá Prezidentovi republiky a 

hlava pátá Vládě. Jak ale bylo zmíněno výše, klasická dělba moci ve skutečnosti 

neexistovala. V čl. 39 odst. 1 se sice píše, že Národní shromáždění „je nejvyšším orgánem 

státní moci“,46 což byl oproti předchozí ústavě značný posun (nově mohlo také NS 

kontrolovat prezidenta),47 reálné pravomoci ale náležely vedoucím orgánům KSČ – viz 

zásadní čl. 4 zakotvující výsadní postavení strany ve společnosti. Rozšíření pravomocí NS 

tak bylo pouze formální záležitostí.48  

Národní shromáždění jako takové mělo 300 poslanců s imperativním mandátem na 4 roky 

(čl. 39). NS volilo prezidenta (čl. 43) nebo Nejvyšší soud (čl. 46) a také Předsednictvo NS 

(30 členů), které se mohlo ve chvílích, kdy NS nezasedalo, výrazně podílet na legislativní 

činnosti zákonnými opatřeními (čl. 59 a 60). 

Post prezidenta republiky, který byl volen na 5 let (čl. 63 odst. 2) a zachoval si svou 

individuální povahu navzdory návrhům na jeho nahrazení kolektivním orgánem dle 

sovětského vzoru, neměl taktéž sám o sobě valnou váhu. Důležitost mu ale dodávala s ním 

spojená funkce prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného. Avšak i tak, pokud bylo 

44 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-. 
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 215. 
45 Tamtéž, s. 215–216. 
46 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. Hlava třetí. Národní 
shromáždění. Čl. 39 odst. 1. [online]. [cit. 13.07.2020]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html 
47 V Ústavě 9. května se v čl. V. píše, že NS je „pouze“ nejvyšším orgánem moci zákonodárné. Viz Ústavní 
zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky. Základní články ústavy. Článek V. [online]. [cit. 
13.07.2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html 
48 FELCMAN, Ondřej. Československý parlament na prahu Pražského jara: Národní shromáždění na cestě k 
reformě (1964–duben 1968). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. ISBN 978-80-7422-449-2. S. 
21–22. 

https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html
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třeba Novotného adresovat, bylo stranické oslovení vždy na prvním místě.49  

V čl. 66 je vláda popsána jako nejvyšší výkonný orgán státní moci země, který je 

odpovědný NS. V praxi velkou část jejích kompetencí převzalo užší Předsednictvo vlády, 

které se skládalo z předsedy a místopředsedů. Stranická povaha vlády byla taktéž 

samozřejmostí – její předseda a alespoň jeden místopředseda zastávali i pozice 

v předsednictvu ÚV KSČ. Většinou se to ale týkalo i ministrů.50 

Hlava šestá řešila Slovenskou národní radu51, hlava sedmá Národní výbory. Úprava 

formálního zvýšení pravomocí výborů přitom vycházela zejména z nově přijatého zákona 

o NV z května 1960.52 Tyto „nejširší organizace pracujících“53 se volily na čtyři roky a jak

si všímá například Pavlíček, jejich ústavní úprava byla nejednoznačná a velmi 

nedostatečná, o skutečných pravomocech rozhodovaly zejména příslušné sekretariáty KSČ 

a rady NV.54 

Z předposlední kapitoly Soudy a prokuratura stojí za zmínku především ukotvení tzv. 

místních lidových soudů, které v soustavě doplnily Nejvyšší soud, krajské a okresní soudy 

a vojenské soudy (čl. 98 odst. 2). Tento nový typ soudů měl podle čl. 101 odst. 2 

upevňovat socialistickou zákonnost nebo zajišťovat společenský pořádek. Více ale byly 

rozpracovány až v samostatném zákoně č. 38/1961 Sb.55 

Z Ustanovení obecných a závěrečných se největší změna týkala změny státního znaku. 

Do červeného štítu husitské pavézy tak byl umístěn bílý dvouocasý český lev, na jehož 

hruď se umístil menší štít se siluetou slovenského Kriváně a vatry. Nad lva se pak ještě 

přidala pěticípá rudá hvězda (čl. 110 odst. 1).  

49 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-. 
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 218. 
50 Tamtéž, s. 219. 
51 O té je více pojednáno v následující kapitole práce, jelikož právě změna v působnosti slovenských 
národních orgánů představovala významnou proměnu v dosavadní nejen ústavní rétorice.  
52 KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-
17-9. S. 211.
53 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. Hlava sedmá. Národní
výbory. Čl. 86 odst. 1. [online]. [cit. 14.07.2020]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html
54 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 219–220.
55 NEDVĚDICKÝ, Kamil. Ústava a velké kodifikace první poloviny 60. let – dovršení sovětizace čs. práva.
In: PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Československo v letech 1954-1962. Praha: Ústav pro studium
totalitních režimů, 2015. ISBN 978-80-87912-24-9. S. 267.
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2.3 Specifika ústavy v kontextu předchozího vývoje 

Ústavě z roku 1960 se často přezdívá socialistická ústava, což jasně odkazuje na fakt, že se 

jednalo v prvé řadě o politický dokument.56 Průlomová je přitom její významná podobnost 

s ústavou Sovětského svazu z roku 1936 (tzv. stalinská ústava), která byla považována za 

nejvyšší vzor.57 Poplatnost socialistickému bloku se samozřejmě projevuje již v dříve 

zmiňovaných ideologických proklamacích v úvodním Prohlášení58 (důraz na partnerství 

s SSSR, významná role Rudé armády při osvobození v roce 1945 atd.), vzájemné 

porovnání59 obou ústav ale odhaluje nejen stejnou systematiku, ale i takřka totožný obsah 

některých článků. V obou ústavách tak máme hlavu první nazvanou Společenské zřízení, 

obsahově totožný je např. i úvodní a důležitý článek 1. V československé socialistické 

ústavě je ČSSR definována jako „socialistický stát, založený na pevném svazku dělníků, 

rolníků a inteligence, v jehož čele je dělnická třída“.60 Ústava sovětská v anglickém 

překladu říká totéž: „The Union of Soviet Socialist Republic is a socialist state of workers 

and peasants“.61 Nedvědický si také všímá, že i formulace stěžejního čl. 4 Ústavy z roku 

1960 o vedoucí úloze KSČ je de facto jenom přeložena ze svého vzoru, kterým byl v tomto 

případě čl. 126 v Ústavě SSSR z roku 1936 o postavení Komunistické strany Sovětského 

svazu.62 

Již z předchozí kapitoly je očividné, jak moc se socialistická ústava lišila od své 

předchůdkyně. Samotné projednávání návrhu nové ústavy trvalo nepoměrně kratší dobu – 

od dubna do července 1960, a to s tím, že Národní shromáždění projednalo a schválilo 

dokument jenom čtyři dny po celostátní konferenci KSČ, která ústavu posvětila.63 

56 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-. 
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 213. 
57 NEDVĚDICKÝ, Kamil. Ústava a velké kodifikace první poloviny 60. let – dovršení sovětizace čs. práva. 
In: PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Československo v letech 1954-1962. Praha: Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2015. ISBN 978-80-87912-24-9. S. 266.  
58 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. Prohlášení. Část I. [online]. 
[cit. 14.07.2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html 
59 Pro srovnání byl využit anglický překlad stalinské ústavy. Dostupné z 
http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/36cons01.html 
60 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. Hlava první. Společenské 
zřízení. Čl. 1 odst. 1. [online]. [cit. 14.07.2020]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html 
61 1936 Constitution of the URSS. Chapter I. The organization of soviet society. Article 1. [online]. [cit. 
14.07.2020].  Dostupné v anglickém překladu z 
http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/36cons01.html 
62 NEDVĚDICKÝ, Kamil. Ústava a velké kodifikace první poloviny 60. let – dovršení sovětizace čs. práva. 
In: PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Československo v letech 1954-1962. Praha: Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2015. ISBN 978-80-87912-24-9. S. 267.  
63 ZIMEK, Josef. Ústavnost a český ústavní vývoj. 3., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 
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Významně se lišila zejména úprava občanských práv a povinností, kde se upřednostňovaly 

zájmy společnosti jako celku. Práva byla tak nejen pojímána úžeji než v Ústavě 9. května, 

zároveň se ale – jak jsme již poukázali v předchozí části – jednalo především o práva 

hospodářská a sociální, která byla upravena jako první (obrácené řazení práv) a také byla 

více spojena s konkrétními povinnostmi.64 Pavlíček si všímá, že socialistická ústava zcela 

ignorovala některé právní zásady (např. zásadu, že státní moc je možné uplatnit jen 

v mezích zákona a způsobem zde stanoveným) a některá práva upravila zcela 

nedostatečně.65 V předchozí ústavě nalezneme v Kapitole první samostatné paragrafy, 

které se věnují domovní svobodě (§ 4 a 5), listovnímu tajemství a tajemství dopravovaných 

zpráv (§ 6) nebo svobodě pobytu (§ 7).66  Nová úprava věnovala těmto právům jediný a 

nijak dále nerozvedený článek 31 (navíc až u konce Hlavy): „Nedotknutelnost obydlí, 

listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv, jakož i svoboda pobytu jsou 

zaručeny.“67 

Paradoxní nicméně je, že „mezi ústavou de iure a ústavou de facto byl podstatně menší 

rozdíl než v případě Ústavy 9. května“,68 což se dá vysvětlit zejména větší ideologickou 

zatížeností textu a jeho vágními právními pojmy, které umožňovaly širokou interpretaci. 

Jako ukázku takových nejasných formulací zmiňme např. povinnost soudců vykládat 

zákonné normy v souladu se socialistickým právním vědomím (čl. 101 odst. 1).69 

Posledním výrazným rysem Ústavy z roku 1960, na který by se mělo upozornit, byla 

centralizace systému způsobená novým pojetím slovenských národních orgánů v Hlavě 

šesté. Došlo ke zrušení Sboru pověřenců a dále tak fungovala pouze na 4 roky volená 

Slovenská národní rada, která se v čl. 73 odst. 1 označila za „národní orgán státní moci a 

ISBN 80-210-4094-7. S. 155. 
64 KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-
17-9. S. 290–210.
65 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 216.
66 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky. Podrobná ustanovení ústavy. Kapitola
první. Práva a povinnosti občanů. Svoboda domovní (§ 4 a 5) Tajemství listovní a tajemství dopravovaných
zpráv (§ 6) a Svoboda pobytu (§ 7). [online]. [cit. 16.07.2020]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html
67 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. Hlava druhá. Práva a
povinnosti občanů. Čl. 31. [online]. [cit. 14.07.2020]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html
68 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 213.
69 NEDVĚDICKÝ, Kamil. Ústava a velké kodifikace první poloviny 60. let – dovršení sovětizace čs. práva.
In: PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Československo v letech 1954-1962. Praha: Ústav pro studium
totalitních režimů, 2015. ISBN 978-80-87912-24-9. S. 267.

https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html
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správy na Slovensku“.70 Předsednictvo SNR, které mělo 16 členů, mohlo jakožto výkonná 

odnož samostatně vydávat usnesení nebo nařízení. Speciální funkcí byli pověřenci pro 

určité oblasti volení z předsednictva. Kompetence SNR byly nicméně omezeny jen na 

agendu národní, respektive regionální povahy (národní hospodářství, kultura, maďarské a 

ukrajinské menšiny).71 Ústava navíc nijak nerozvádí způsob rozdělení působnosti mezi 

celostátní orgány a právě SNR, neurčitá a kusá je i úprava jejího fungování. Zpátečnická 

úprava SNR v nové ústavě pak byla jednou z příčin krize komunistického režimu na jaře 

1968.72 

3. Mediální obraz Ústavy z roku 1960 ve vybraných československých

denících 

3.1 Charakteristika dobového tisku a zvolených periodik 

Pro účely práce vymezené v úvodu byly zvoleny v roce 1958 tři nejčtenější deníky v zemi, 

tedy dominantní Rudé právo s průměrným nákladem 825 300 výtisků, Práce (173 300) a 

Svobodné slovo (148 000), doplněné dalším důležitým deníkem Mladá fronta (102 500).73 

Z těchto deníků byly dva vydávány politickými stranami a dva významnými 

společenskými organizacemi. Do první skupiny samozřejmě patří Rudé právo, které bylo 

jako orgán Komunistické strany Československa vydáno poprvé 18. května 192174 a také 

Svobodné slovo, za nímž naopak stála Československá strana socialistická (ČSS). 

Odborářská Práce vycházela od 9. května 1945 pod hlavičkou Revolučního odborového 

hnutí (ROH), které sdružovalo 5 a čtvrt milionu členů. Poslední zmiňovaný deník, Mladou 

frontu, vydával rovněž od 9. května 1945 Československý svaz mládeže (ČSM).75 Kromě 

Rudého práva, které užívalo světový formát novin, zbytek deníků vycházel ve formátu 

70 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. Hlava šestá. Slovenská 
národní rada. Čl. 73 odst. 1. [online]. [cit. 14.07.2020]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html 
71 KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-
17-9. S. 211.
72 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2., podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008-.
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-694-5. S. 221–222.
73 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010.
ISBN 978-80-7367-698-8. S. 176.
74 Úplně první vydání Rudého práva se nicméně datuje do roku 1920 (21. září). Viz tamtéž, obrazová příloha
I mezi stranami 176 a 177.
75 Tamtéž, s. 145–146.
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středoevropském. Cena byla vždy jednotná.76 

Zaměřme se ale před samotným rozborem mediálního obrazu socialistické ústavy na 

československé mediální prostředí jako takové (s důrazem na zmiňované deníky) a na 

vývoj, kterým si prošlo po konci druhé světové války.  

Prvním a zásadním úkolem v mediální oblasti definovaným v Košickém vládním programu 

a ve stanovisku porady výboru zástupců tisku u České národní rady (ČNR) taktéž v květnu 

1945, se stala nutná personální obměna. Nově ustanovená očistná komise, ve které stanuli 

zejména novináři působící předtím v odboji, a která fungovala až do března 1946, měla 

„posuzovat chování a činnost českých novinářů doma i v zahraničí v období 1938–1945“.77 

Postihy byly různé dle škály prokázaného provinění – od pokut a pozastavení činnosti až 

po vyloučení ze Svazu českých novinářů nebo doporučení vyšetřování daného novináře 

retribučním soudem.78  

V Košickém vládním programu bylo také dohodnuto, že se mediální oblast stane součástí 

nově vzniklého ministerstva informací (MI). V jeho čele stanul spoluautor samotného 

programu a významný funkcionář KSČ Václav Kopecký. Tiskové prostředí se tak začalo 

postupně restrukturalizovat a centralizovat.79 Ještě v květnu téhož roku se omezilo 

vydávání periodického tisku na deníky politických stran sdružených v Národní frontě, 

ostatní tituly dovolených vydavatelů (kromě stran to byly hlavně společenské organizace) 

potřebovaly povolení.80 Významnou roli začal hrát i celorepublikový nedostatek papíru. 

Kopecký tak vydal v říjnu 1945 další vyhlášku, dle které mohly dále vycházet jen ty 

deníky, jež obdržely nové povolení od ministerstva.81 MI tak získalo relativně velkou moc, 

protože najednou rozhodovalo nejen o samotném titulu, ale také o jeho nákladu nebo 

rozsahu. Nová koncepce československého tisku vycházející ze závěrů přijatých zástupci 

tisku u ČNR v květnu 1945, se opírala o formulaci, že veškerý tisk má především sloužit 

zájmům národa a společnosti jako celku. Roli v tom sehrály zejména negativní zkušenosti 

z období nacistické okupace a apel na znovuobnovení národní jednoty. Za nutné se tedy 

76 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3. S. 269. 
77 Tamtéž, s. 233–235.  
78 Tamtéž, s. 235.  
79 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-698-8. S. 115. 
80 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3. S. 242. 
81 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-
0632-1. S. 380. 
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považovalo mediální prostřední centrálně dozorovat, vydávání novin také nesmělo být 

využíváno pro prospěch jednotlivce nebo skupiny vlastníků.82  

V této nové atmosféře bylo jasné, že se struktura tisku zásadně obmění – některé tituly 

skončí, jiné zase vzniknou (nebo se znovuobnoví). Do první skupiny patřily zejména listy 

nově zakázaných politických stran, jednalo se např. o deníky Venkov a Večer agrární 

strany. Skončil také bulvár nebo německý tisk. Obnovení se naopak dočkalo Rudé právo, 

některá jiná periodika vycházející i za okupace mohla pokračovat, ale musela změnit 

název. Z Českého slova se tak stalo Svobodné slovo. Mezi nově vzniklé tituly patřily kromě 

námi rozebíraných deníků Práce a Mladá fronta také Zemědělské noviny.83  

Centralizace médií se legislativně nejvíce projevila v zákoně č. 101/47 Sb., o postavení 

redaktorů a o svazech novinářů. Na jeho základě se zřídil nad národními profesními 

organizacemi zastřešující Ústřední svaz československých novinářů. Redaktoři museli být 

také ve svazech povinně registrováni.84 

Změny přijaté po konci druhé světové války a v nejbližších letech v mediální oblasti 

zásadně předznamenaly budoucí celospolečenský vývoj. Trefně tyto změny shrnuje 

Bednařík: „…vyloučení možnosti rozvoje ekonomicky nezávislého (soukromého) tisku, 

centralizace a reglementace kontroly a řízení médií a faktické převedení novinářství na 

koncesovanou profesi (byť toliko povinným členstvím v novinářské organizaci) vytvářely 

příznivou situaci pro pozdější převzetí moci komunistickou stranou, pro propagandistické 

ovládnutí československého veřejného prostoru v roce 1948 a pro přechod na systém médií 

typický pro totalitární režimy sovětského typu.“85 

Střety mezi komunisty a opozicí se v tisku odehrávaly do osudného února 1948 zejména 

v názorových týdenících skrze význačné osobnosti jakými byl Pavel Tigrid nebo Ivo 

Ducháček. KSČ ale postupně získala rozhodující vliv ve většině médií a opoziční listy 

nemohly s komunistickými deníky vést rovný boj.86 Nejen že společnost byla 

socialistickým názorům v této době opravdu nakloněna, KSČ a odborům se také dařilo 

82 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3. S. 236–239.  
83 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-698-8. S. 115–116.  
84 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-
0632-1. S. 385–386.  
85 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3. S. 240.  
86 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-698-8. S. 124–126. 
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mediální konkurenci různými způsoby, např. podporou lokálních stávek, sabotovat.87 

V poúnorovém období KSČ potřebovala získat absolutní kontrolu nad médii 

v Československu – díky dokonanému státnímu převratu moc dobře věděla, jak mocný 

nástroj média představují. Začala tak zavádět SSSR inspirovaný model komunikace, díky 

kterému mohla média přímo kontrolovat a měnit jejich zaměření a účel – zejména důležitá 

byla funkce výchovná a přesvědčovací.88 Krátce po převzetí moci strana zakázala stovky 

periodik, postavení ministerstva informací opět zesílilo – muselo se ale o své kompetence 

problematicky dělit s Kulturním a propagačním oddělením ÚV KSČ (to vedl vysoký 

komunistický funkcionář Gustav Bareš), a to až do svého zrušení v roce 1953.89 Ve Svazu 

českých novinářů se taktéž vytvořil akční výbor, který využíval práva svazu vyloučit 

„nepohodlné“ novináře podle znění výše zmiňovaného zákona o postavení redaktorů 

z roku 1947. Výbor jich jen na počátku svého fungování vyloučil asi osm desítek včetně 

Pavla Tigrida. Svaz českých novinářů byl v této době s KSČ zcela zásadně propojen, což je 

vidět například nad akčním výborem vytvořenými ideovými směrnicemi, dle kterých měli 

novináři usilovat o výchovu – socialistické – společnosti. První sjezd československých 

novinářů na podzim 1948 novou propagandistickou roli médií v zemi definitivně 

potvrdil.90 Tiskový zákon č. 184/1950 pak ve svém prvním paragrafu vyloženě formuluje, 

že „posláním tisku je napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji za 

mír a spolupracovat na jeho výchově k socialismu.“91 Zároveň se v tomto zákoně také 

stanovilo, že profesi novináře může vykonávat jenom člen svazu.92 

Kontrolu nad médii, za jejichž obsah plně ručil vždy příslušný šéfredaktor, zprvu prováděl 

tiskový a rozhlasový odbor Kulturního a propagačního oddělení ÚV KSČ a příslušní krajští 

referenti. V roce 1953 nicméně došlo k přenesení výkonu kontroly na nově ustavený 

správní a cenzurní orgán fungující pod ministerstvem vnitra, tj. na Hlavní správu tiskového 

87 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3. S. 251. 
88 Tamtéž, s. 261.  
89 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-698-8. S. 138. 
90 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3. S. 262–264. 
91 Zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů. [online]. [cit. 
17.07.2020]. § 1 odst. 1. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-184  
92 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-698-8. S. 170. 
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dohledu (HTSD). Je ale nutné si uvědomit, že touto delegací přímý vliv KSČ a jeho 

tiskového odboru na média zdaleka neskončil, svou roli stále hrála i Hendrychova 

ideologická komise při sekretariátu ÚV KSČ. Fungování HTSD se zakládalo na předběžné 

cenzuře, kterou měli na starost jednotliví cenzoři – ti byli v každé redakci i tiskárně. Míra 

kontroly se ale mezi jednotlivými médii lišila, např. Rudé právo určující informační ráz 

celé země se již z principu považovalo za zcela loajální. Co se týče konkrétně oblasti tisku, 

cenzor měl k dispozici širokou škálu cenzurních nástrojů, které navíc kvůli nedostatečné 

úpravě své práce užívali často svévolně. Konkrétně mohl zasahovat přímo do samotného 

znění textu, zejména ale schvaloval signální výtisky. Teprve takto razítkem potvrzený 

výtisk mohl jít do tiskárny.93 Vše se samozřejmě dělo za účinnosti Ústavy 9. května, která 

v § 21 odst.1 deklaruje: „Svoboda tisku se zaručuje. Není proto v zásadě dovoleno 

podrobovat tisk předběžné censuře“.94 Není ani potřeba dodávat, že druhou větu – velmi 

chytře a nejasně formulovanou – si režim vysvětlil po svém. 

Zhruba od poloviny 50. let je možné začít pozorovat drobná uvolnění do této doby pevné 

mediální struktury KSČ. Atmosféra ve společnosti se ale měnila pomalu a jak 

poznamenává Bednařík, v periodicích „zaměřených na poskytování politického obsahu 

(což se týká i námi zkoumaného referování o Ústavě z roku 1960 – pozn. autorky) si KSČ 

zachovávala přísnou kontrolu nad strukturou tisku...“.95 Změny se tak týkaly zejména 

vzniku nových a rozmanitých časopisů, která by v předchozích letech sítem neprošly. Na 

konci 50. let totiž sice vycházelo téměř 1 500 různých periodik (jen deníků v českých 

zemích 10), nabídka a dostupnost ale byla nedostačující. Za všechny zmiňme např. nově 

založené ABC mladých techniků a přírodovědců pro mládež (1957), dvouměsíčník Světová 

literatura (1956) nebo Květen o socialistické literatuře (1955).96  

 Z významnějších strukturálních tiskových změn je třeba upozornit ještě na tu z roku 1960, 

která reagovala na nové územní členění země. Nově měl v každém kraji fungovat jeden 

deník a v každém okrese pak jeden týdeník, všechny vydávané příslušnými výbory KSČ.97 

93 Tamtéž, s. 138–140. 
94 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky. Podrobná ustanovení ústavy.  Kapitola 
první. Práva a povinnosti občanů. Svoboda projevu a ochrana kulturních statků. § 21 odst. 1. [online]. [cit. 
17.07.2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html 
95 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3. S. 307. 
96 Tamtéž, s. 306–309.  
97 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-698-8. Obrazová příloha XX mezi stranami 176 a 177. 

https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html
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3.2 Analýza článků 

     3.2.1 Rudé právo 

První zmínku o připravované ústavě přináší stránky nejdůležitějšího československého 

deníku 9. dubna 1960. Na titulní straně je přetisknuta zpráva o zasedání ÚV KSČ 7. a 8. 

dubna. Ústřední výbor dle této zprávy stanovil, že se uskuteční všenárodní diskuze 

k ústavě, která bude významnou součástí volební kampaně. Také se zde upozorňuje na 

symbolické přijetí ústavy v roce 1960, tj. 15 let od osvobození Sovětským svazem (další 

důvod, proč byl vybrán právě tento rok).98 Na úvodní straně je přetisknuto i usnesení ÚV 

KSČ o ustanovení komise pro novou ústavu včetně seznamu jejích členů a krátká zpráva o 

zasedání předsednictva ústředního výboru Národní fronty, které se také k nové ústavě 

vyjadřovalo.99 O tom, že toto druhé zasedání ale nemělo valný význam svědčí i fakt, že je 

zmíněno až na dolním okraji strany, jednání ÚV KSČ mělo samozřejmě absolutní 

přednost.100  

11. dubna se připravované ústavě věnuje úvodník deníku shrnující zasedání ÚV KSČ, kde 

se jednalo mimo jiné i o rozšíření pravomoci národních výborů. Text zmiňuje, že k těmto 

zásadním připravovaným změnám dochází v době, kdy se u nás se podařilo díky vedení 

KSČ položit socialistické základy a země tak směřuje ke komunismu. Poprvé tu je zmíněna 

Ústava 9. května – na rozdíl od ní má nový dokument zakotvit budoucí tendence vývoje a 

úkoly finální socialistické přestavby.101 O den později je značná část první strany věnována 

vypsání červnových voleb do Národního shromáždění a národních výborů – o ústavě se tu 

mluví jen v rámci zmínky všenárodní diskuze, během které bude projednán „návrh nové, 

již socialistické ústavy“.102 Znovu se na plánovanou diskuzi odkazuje v úvodníku z 16. 

dubna, která má sloužit zejména k prohlubování socialistické demokracie. Zajímavé je, že 

se tu vyskytuje formulace „zájmy naší společnosti jsou v souladu se zájmy jednotlivce“, 

přičemž v samotné ústavě se nakonec vyskytuje deklarace v podstatě opačná (více jsme se 

tomuto věnovali v teoretické části).103 

Rudé právo ze 17. dubna láká hned na úvod čtenáře výrazným rámečkem, ve kterém 

98 NESG. Zpráva o zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. Rudé právo. 9. 4. 
1960, roč. 40, č. 99, s. 1. 
99 NESG. Usnesení ústředního výboru KSČ k referátu soudruha Antonína Novotného. Tamtéž, s. 1. 
100 NESG. Zasedání předsednictva ústředního výboru Národní fronty. Tamtéž, s. 1.    
101 NESG. Nové významné kroky naší společnosti. Rudé právo. 11. 4. 1960, roč. 40, č. 101, s. 1.      
102 NESG. Vláda republiky vyhlásila volby do Národního shromáždění a národních výborů na 12. června. 
Rudé právo. 12. 4. 1960, roč. 40, č. 102, s. 1. 
103 NESG. Stranické organizace v předvolebním období. Rudé právo. 16. 4. 1960, roč. 40, č. 106, s. 1. 
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avizuje, že se uvnitř nachází otištěn referát Antonína Novotného, který pronesl k plánované 

nové ústavě a volbám ještě na zasedání ÚV KSČ, o kterém se již informovalo. Projev je 

otištěn celý – začíná již oslovením publika během projevu, což zabírá více než celou jednu 

stranu v deníku.104 Jak dává znát již zvolený titulek, Novotný se již vyjadřuje v druhé části, 

po obecných vyjádřeních o všeobecném vítězství socialistických vztahů v Československu 

a po pozitivním zhodnocení druhé pětiletky, k nejdůležitějším rysům nové socialistické 

ústavy (socialistická republika, plánované hospodářství). Zarážející je ale fatalismus, 

s jakým prezentuje komunistické postoje. Zdůrazňuje, že úspěchy země byly možné 

„jedině“ díky pomoci SSSR, „nejvýznamnější“ přitom byla KSČ a v Československu se tak 

doslova nemůže dít nic „bez uplatnění vedoucí úlohy strany“. Nepřekvapuje tak, že se 

v textu několikrát zmiňuje, že ústavní zakotvení výsadního postavení KSČ je nezbytné, 

podobně jasně se hovoří i o diktatuře dělnické třídy apod.  Nechybí ani kritika 

vyprázdněných buržoazních ústav, které slovy Novotného jen umně zastírají 

všudypřítomné vykořisťování. Nová ústava již naopak nemá obsahovat žádné liberalistické 

a pseudodemokratické principy dělby moci mezi státní instituce, ale pravou dělbu funkcí. 

Taktéž se zde již připouští ve jménu centralizace změny, které nastanou v úpravě 

slovenských národních orgánů (byť velmi vágně). Trochu úsměvně působí klauzule o 

„směrnici“, kterou sice nelze do ústavy zahrnout, ale dle níž KSČ volá SNR k většímu 

podílu řízení země. Pokud bychom si celý dlouhý projev prostudovali zvlášť zevrubně, 

neubráníme se dojmu, že téměř slovo od slova kopíruje některé pasáže finální ústavy. 

Například v části o právech a povinnostech občanů si již můžeme všimnout všeho tak 

typického pro Ústavu z roku 1960: obrácené pořadí práv a důraz na sociální práva, 

podřízenost jednotlivce zájmům celku atd. 

Dne 19. dubna je ústavě věnován celý úvodník a první list taktéž v rámečku informuje o 

tom, že se v deníku již nalézá i konkrétní návrh celého textu. Pozornost si zaslouží zejména 

onen úvodník,105 protože se pouští do ostré kritiky první československé ústavy z roku 

1920, která chránila buržoazii a oháněla se vznešenými pojmy a právy, které 

nedodržovala.106 Dle textu je pořádání všenárodní diskuze nejvyšším možným důkazem 

demokracie, protože každý občan může podat podnětnou připomínku (jak již ale víme, 

104 NESG. Zásady nové ústavy Československé republiky a příprava voleb. Rudé právo. 17. 4. 1960, roč. 40, 
č. 107, s. 3–4.   
105 NESG. Ústava socialistické společnosti. Rudé právo. 19. 4. 1960, roč. 40, č. 108, s. 1.   
106 Pozoruhodné je taky tvrzení o tom, že v únoru 1948 došlo dle pozice Rudého práva k odražení 
kontrarevolučního kapitalistického puče. 
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skutečnost byla zcela jiná) – nová ústava totiž nebude jen abstraktním státním 

dokumentem, ale stavebním kamenem celé společnosti. Také se zde hovoří o poskytnutých 

zárukách i na obvyklá politická práva jakým je třeba svoboda projevu, což vůbec 

neodpovídá samotnému ústavnímu textu. Fakticky ale úvodník tvrdí i to, k čemu jsme my 

částečně také došli – v nové ústavě není rozpor mezi slovem a činem. 

21. dubna byla zveřejněna zpráva o prvním jednání nově vzniklé komise pro přípravu

ústavy, která shrnula hlavní nám již známé body, ale také se vyjádřila k úkolům tisku (a 

médií obecně). Ten má „v celé šíři sledovat průběh všenárodní diskuze, účinně pomáhat 

k objasňování zásad nové socialistické ústavy a umožnit co nejširšímu okruhu pracujících 

vystoupit s náměty a návrhy“.107 Následující den, tedy 22. duben, je převážně věnován 

vzpomínce na 90. výročí narození vzoru proletariátu Vladimíra Iljiče Lenina. Na 

slavnostním večeru k této události, který se předchozí večer konal, zazněl i projev Jiřího 

Hendrycha, v němž označuje přípravu nové ústavy v tomto i ze sovětského pohledu 

jubilejního roku za vývojový mezník. Za povšimnutí stojí zmínka, že ústava bude přijata 

v červenci na celostátním sjezdu strany a pak i v Národním shromáždění (v tomto pořadí). 

Již před rozběhnutím všenárodní diskuze se nepočítalo s tím, že by připomínky 

naplánovaný proces nějak pozdržely, protože by bylo třeba se jimi zabývat To by 

vzhledem ke krátkému časovému úseku, který byl navíc rozdělen i červnovými volbami a 

následnou spartakiádou, nutné opravdu bylo.108    

Úvodník z 25. dubna rozebírá zakotvení rovnoprávnosti Čechů a Slováků v návrhu ústavy. 

Vysvětluje, že teprve nyní se Slovensko stalo rovnocenným partnerem, protože skončila 

doba předmnichovské polokoloniální podřízenosti a buržoazního vykořisťování. Taktéž se 

zde mluví o tom, že nová ústava významně posiluje postavení SNR. Paradoxně se tak na 

jedné straně podporuje decentralizace do rukou národních výborů, na druhé straně zase 

zcela opačný tzv. demokratický centralismus. Citují se taktéž konkrétní pasáže z ústavního 

návrhu včetně inkriminované části o nutnosti přijímat legislativu pouze v souladu 

s celostátním zákonodárstvím a jen v určitých oblastech. Přestože tedy fakticky právě tyto 

ustanovení působnost SNR omezily, úvodník potažmo redakce listu to nekomentuje.109 O 

den později Rudé právo otisklo referát Pavola Davida jakožto člena ÚV KSČ, který se opět 

107 NESG. Komise pro přípravu ústavy zahájila činnost: všenárodní diskuze o návrhu ústavy ČSR. Rudé 
právo. 21. 4. 1960, roč. 40, č. 110, s. 1. 
108 NESG. Projev soudruha Jiřího Hendrycha. Rudé právo. 22. 4. 1960, roč. 40, č. 111, s. 1 a 3. 
109 NESG. V bratrské jednotě. Rudé právo. 25. 4. 1960, roč. 40, č. 114, s. 1. 
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situaci na Slovensku věnuje.110 David taktéž kritizuje masarykovsko-benešovské zřízení a 

ustanovení Ústavy z roku 1920 o jednotném československém národě. V pasáži o SNR 

výslovně uvádí, že „náplň její práce bude obohacena o nové, rozsáhlé úseky“, což, jak 

víme, není pravda. 25. dubna se v deníku otiskl i obsáhlý a první autorský příspěvek 

v nové sekci deníku „K návrhu nové ústavy“ od Vladimíra Procházky, politika KSČ a 

mimo jin i bratra rektora Univerzity Karlovy Jaroslava Procházky. Ve svém článku se o 

připravované ústavě vyjadřuje jako o textu „plně socialistickém“, který naváže na Ústavu 

9. května, která byla „překonána v tom nejkrásnějším smyslu“. Bude se také odlišovat od

kapitalistických ústav plných „pokrytecky zastíraných“ práv.111 

Komentář zaměřený na socialistickou ekonomiku popsanou v ústavě sepsal v deníku 27. 

dubna ekonom a funkcionář Otta Šik. Zevrubně popisuje ekonomické články v ústavě, 

popisuje proměnu hospodářství z kapitalistického na socialistické. Šik píše, že osobní 

vlastnictví věcí pro svou potřebu je dovoleno, soukromé vlastnictví ale připravovaný text 

vůbec nepřipouští. Dále se věnuje popisu státního a družstevního majetku a pojmu 

demokratického centralismu, který má zabraňovat „anarchii v hospodářství“.112  

Redakce Rudého práva 29. dubna vyzvala čtenáře, aby jí zasílali příspěvky k ústavě, které 

postoupí dál.113 Poslední dubnový den se také otiskl příspěvek k ústavě, tentokrát byl jeho 

autorem Pavel Levit a týkal se vzájemného postavení Národního shromáždění, prezidenta a 

vlády. „Z ústavy mizí vše, co ve vzájemných vztazích ještě připomínalo ‚dělbu moci‘ 

(zákonodárné, výkonné a soudcovské),“ píše se zde. Všechny tři orgány tak mají vykonávat 

jednotnou státní moc, Národní shromáždění je nejdůležitější, prezident stranický, jelikož 

předmnichovská vize nadstranickosti nebyla než mýtus. Jak je ale také dodáno, činnost 

těchto orgánů zabezpečuje zejména „vůdčí a jednotící působení předvoje dělnické třídy, 

komunistické strany“.114    

Přesouváme se do května. O plánované ústavě se krátce zmínil ve svém májovém projevu i 

prezident Novotný, první plnohodnotnou zprávou je ale až ta z 4. května o zahajované 

všenárodní diskuzi, taktéž se tu vyjadřují první pozitivní ohlasy z redakci došlých 

110 DAVID, Pavol. Zájmy našich národů jsou společné. Rudé právo. 26. 4. 1960, roč. 40, č. 115, s. 2.   
111 PROCHÁZKA, Vladimír. Budeme mít socialistickou ústavu. Rudé právo. 25. 4. 1960, roč. 40, č. 115, s. 
2. 
112 ŠIK, Otta. Socialistická ekonomika a naše nová ústava. Rudé právo. 27. 4. 1960, roč. 40, č. 117, s. 2.   
113 NESG. Diskuze o návrhu nové ústavy na stránkách Rudého práva. Rudé právo. 29. 4. 1960, roč. 40, č. 
119, s. 1. 
114 LEVIT, Pavel. Nejvyšší státní orgány Československé republiky. Rudé právo. 30. 4. 1960, roč. 40, č. 120, 
s. 2.
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dopisů.115 Další dny jsou v deníku věnovány zejména plánovaným oslavám výročí 

osvobození Prahy Rudou armádou a velebení bratrského pouta s SSSR. 7. května napsal 

právník, bývalý ministr spravedlnosti a generální prokurátor Jan Bartuška, a týká se tedy 

pojetí socialistické zákonnosti, kterou má kromě soudů a prokuratury zajišťovat i lid mimo 

jiné formou soudců z lidu a nových soudružských soudů. Stranické vedení těchto institucí 

je ale pro jejich další fungování zcela nezbytné.116 Zajímavý je článek z téhož dne, jehož 

autorem je Jiří Franěk. Ohrazuje se zde vůči zahraničím reakcím na návrh ústavy – skupiny 

buržoazních emigrantů z vysílání Svobodné Evropy117 se totiž na názor nikdo neptal, stejně 

jako západoněmeckého tisku. Franěk se ostře vymezuje proti údajným útokům, které 

kritizují odosobněnost ústavy s tím, že o právech socialistických států si mohou kapitalisté 

nechat jen zdát. Vždyť poraženi jsou již tím, že si dovolí kritizovat všenárodní diskuzi, ve 

které se vyjadřují deseti tisíce lidí. Slovy Fraňka, „poušť má nejmenší právo vyprávět moři 

o vodě“.118 V den výročí osvobození Rudé právo na úvodní straně publikovalo zprávu o

slavnostním zasedání ÚV KSČ, ÚV Národní fronty a vlády v předvečer výročí a zveřejnilo 

celý projev prezidenta Novotného, ve kterém se opět podobným způsobem jako již při 

jiných příležitostech oslavuje význam KSČ, vybudování socialismu v zemi, což se potvrdí 

přijetím ústavy. Projev je doplněn fotografiemi ze zasedání a technickými poznámkami o 

tom, po které části následoval v sále bouřlivý potlesk atd.119  

Dne 12. května deník přináší zprávu o obrovském zájmu občanů o všenárodní diskuzi a 

krátce zmiňuje některé z proběhlých schůzí, během nichž probíhalo taktéž „srovnání ‚práv‘ 

občanů v kapitalistickém zřízení s právy, která dává a zaručuje nová ústava“. Nad 

návrhem ústavy panuje dle Rudého práva všeobecný souhlas.120 Zdeněk Mlynář pak 

publikoval další příspěvek k ústavě, který se věnoval vedoucímu postavení KSČ a roli 

socialismu jakožto vyšší formy překonané formální demokracie a nefungujícího 

parlamentního systému. Citujme pasáž, která je sama o sobě vypovídající: „Každý občan 

115 NESG. Plně rozvinout všenárodní diskuzi k návrhu nové ústavy. Rudé právo. 4. 5. 1960, roč. 40, č. 123, s. 
21. 
116 BARTUŠKA, Jan. K návrhu nové ústavy: Upevňovat socialistickou zákonnost aktivní účastí lidu. Rudé 
právo. 7. 5. 1960, roč. 40, č. 126, s. 2.   
117 Pravidelné vysílání v českém/slovenském jazyce Rádia Svobodná Evropa fungovalo od 1. května 1951, od 
roku 1952 se vysílalo z Mnichova. Československou redakci vedl jako první Ferdinand Peroutka. Viz 
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., 
upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3. S. 289. 
118 FRAŇEK, Jiří. Člověk, ústava a marné lži. Rudé právo. 7. 5. 1960, roč. 40, č. 126, s. 3.   
119 NESG. Projev soudruha Antonína Novotného. Rudé právo. 9. 5. 1960, roč. 40, č. 128, s. 1, 3 a 4.   
120 NESG. Veliký zájem pracujících o návrh nové, socialistické ústavy. Rudé právo. 12. 5. 1960, roč. 40, č. 
131, s. 1. 
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naší republiky také dnes ví, že bilance veškerých úspěchů v letošním roce 15. výročí 

osvobození Československa Sovětskou armádou je bilancí uskutečňování politiky strany. Je 

proto směšné tvrzení buržoazní propagandy, která líčí zakotvení vedoucí úlohy strany 

v nové ústavě jako zánik ‚posledních zbytků demokratických tradic‘ v Československu.“121  

Další dny přinášejí krátké informace o dalších úspěšných diskuzích v rámci předvolebních 

kampaní, vřelém souhlasu pracujících s návrhem ústavy spojeném s nejrůznějšími 

dobrovolnými závazky družstev a obcí, redakce listu v úvodníku z 13. května považuje 

dokonce národní diskuzi za „velikou školu lidu“, během které se nad ústavou všichni 

zamýšlejí a vyjadřují se k ní.122 Zároveň se v tento den uveřejňuje první část seriálu 

„Diskuze k návrhu nové československé republiky“, která zabírá celou stranu a z největší 

části se skládá právě z občanů (jeden článek se pak věnuje vlastnictví a je od Viktora 

Knappa). Není náhoda, že dopisy jsou zejména od příslušníků dělnické třídy – havíře, 

bývalého partyzána, dělnice. Schvalují různé aspekty a ustanovené nové ústavy, a naopak 

kritizují na základě svých zkušeností dobu buržoazie, během které se „žvanilo o 

demokracii a dělnické rodiny žily v bídě“ a heslem bylo „rozděl a panuj“.  Jen ve dvou 

případech obsahují příspěvky i nějakou věcnou připomínku – v jednom je to návrh na 

sjednocení názvu republiky v textu, ve druhém požadavek na větší důraz mechanizace 

v zemědělství. Zajímavý je také obrázek výpovědního dopisu jedné ženě z archivu z roku 

1937 s heslem „Tak se plnila ústava buržoazní republiky!“.123 Druhý díl seriálu následuje 

17. května a je sestaven velmi podobně – jeden odborný článek (národnostní otázka),

dopisy čtenářů a obrázky hanící buržoazní republiku (zde se jedná o protokol z jistého 

zasedání rodinné rady o rozdělení majetku, vedle něhož se nachází přetištěný přídělový 

lístek pro nezaměstnané). V dopisech se znovu do jednoho objevují narážky na 

nesvobodnou předmnichovskou dobu, kdy vládla brutalita četnictva a svoboda 

shromažďovací nebo tisková neexistovala. Jediný dopis zde navrhuje některé změny 

v návrhu ústavy – paradoxně žádá i konkrétní vymezení povinností slovenských 

pověřenců.124 Třetí díl série diskuze o ústavě byl otištěn 20. května, znovu začleňuje 

obrazový materiál mířící proti prvorepublikovému zřízení (tentokrát je to žádost jedné 

matky o poskytnutí věcí pro dítě, jelikož se sama nachází v nelehké situaci), dopisy občanů 

jsou navíc doplněny fotografiemi úspěchů socialistického budování – stavby nové 

121 MLYNÁŘ, Zdeněk. Vedoucí úloha strany a socialistická demokracie. Tamtéž, s. 2.   
122 NESG. Veliká škola lidu. Rudé právo. 13. 5. 1960, roč. 40, č. 132, s. 1.   
123 Diskuze k návrhu nové ústavy československé republiky (1). Tamtéž, s. 3.    
124 Diskuze k návrhu nové ústavy československé republiky (2). Rudé právo. 17. 5. 1960, roč. 40, č. 136, s. 3. 
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elektrárny a výroby skútrů. Odborný článek se zde věnuje mezinárodnímu významu 

ústavy, která bude inspirovat méně rozvinuté státy a ukáže lidem v západních státech, že 

Československu se podařilo dosáhnout toho, čeho u nich nikoliv.125 Počtvrté se s celou 

stranou věnovanou ústavě setkáváme 25. května, zaujme tu zejména další porovnání 

s první republikou prostřednictvím fotografie neznámého žebráka, což měl být běžný 

obrázek právě za dřívějšího zřízení. Tentokrát jsou také zahrnuty přímo i připomínky 

občanů, pokud si je ale přečteme, dozvíme se, že se jedná pouze o kosmetické úpravy typu 

změny z „před patnácti lety“ na „od roku 1945“.126  Pátý díl vyšel 28. května, zahrnuje 

tentokrát propagandistickou fotografii z jedné debaty o ústavě a opět ukázku zlotřilosti 

předmnichovské doby v podobě z kontextu zcela vytržené třeboňské vyhlášky o zákazu 

veřejného shromáždění.127   

V následujících dnech pokračuje trend publikace autorských článků právníků či jiných 

akademiků a členů KSČ, kteří se vyjadřují k různým oblastem ústavy. Jedná se o národní 

výbory, zakotvení marxismu-leninismu nebo (znovu) slovenských národních orgánů, a to 

konkrétně 19. května. Autor tohoto textu, Peter Colotka, budoucí dlouholetý předseda 

Slovenské socialistické republiky, který ujišťuje, že obavy z omezení pravomocí 

slovenských národních orgánů liché.128 Je třeba zmínit, že slovenské otázce je na stránkách 

Rudého práva věnována velká pozornost, protože se s podobnými články setkáváme i 

v dalších dnech, v podstatě ale opakují totéž.  Zastavme se ještě u příspěvku o právech a 

povinnostech občanů od právníka Pavla Pešky z posledního květnového vydání. Ze 

začátku uvádí, že i některé kapitalistické ústavy obsahují relativně širokou úpravu práv, 

hned ale dodává, že tyto formulace nemusí znamenat i jejich reálné uplatňování vzhledem 

k byrokratickému a vykořisťovatelskému aparátu těchto zemí. Teprve „socialismus dává 

pracujícím dosud nevídaná práva“. V nové ústavě jsou upravena dle Pešky jak práva 

sociální, tak i politická a osobní, a to vždy se zárukami a šířeji než v Ústavě 9. května. 

Víme, že realita byla poněkud jiná.129  

V červnu v Rudém právu pokračuje publikování odborných komentářů, tentokrát např. o 

leninské teorii a světové socialistické soustavě, kde se zdůrazňují pouta s dalšími zeměmi 

sovětského bloku, která jsou oboustranně výhodná, což nedokážou imperialisté 

125 Diskuze k návrhu nové ústavy československé republiky (3). Rudé právo. 20. 5. 1960, roč. 40, č. 139, s. 3. 
126 Diskuze k návrhu nové ústavy československé republiky (4). Rudé právo. 25. 5. 1960, roč. 40, č. 144, s. 3. 
127 Diskuze k návrhu nové ústavy československé republiky (5). Rudé právo. 28. 5. 1960, roč. 40, č. 147, s. 3. 
128 COLOTKA, Peter. O slovenských národních orgánech. Rudé právo. 19. 5. 1960, roč. 40, č. 138, s. 2.   
129 PEŠKA, Pavel. Socialismus, práva a povinnosti občanů. Rudé právo. 31. 5. 1960, roč. 40, č. 150, s. 2–3.   
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pochopit.130 Také se dále vydává i pravidelný seriál z diskuze o ústavě obsahující opět 

dopisy občanů, odborný příspěvek a obrazové srovnání s první republikou. Zmiňme 

například sedmý díl ze 4. června, kde se vedle sebe objevují dvě fotografie: na jedné je 

osamocený druhý chlapec, na druhém usměvaví posluchači na učilišti – to vše má ukazovat 

na rozdílnou péči o mládež za kapitalismu a socialismu.131 Zvlášť ideologicky zatížený je 

komentář Pavla Levita, taktéž z tohoto sedmého vydání speciálu o ústavě, který již 

z nadpisu dává znát svůj obsah: „Dělba práce a součinnost, nikoli ‚dělba moci‘.“ Píše se 

zde, že pro buržoazii posvátná ustanovení nejsou než formulacemi „zastíracími“, jelikož 

úskočným manévrováním mohou feudálové utvrzovat své třídní zájmy, což tvrdil Marx i 

Lenin. Proto je také třeba definitivně vyškrtnout z ústavy pasáže z Ústavy 9. května o tom, 

že Národní shromáždění je orgánem moci zákonodárné apod.132  

S blížícími se volbami, které se konaly v neděli 12. června, se publikovalo více článků, 

které kritizovali pojetí volebního práva v západních světech. Zajímavý je například 

příspěvek z 6. června (signováno pouze A. B.), který satirickým způsobem „poučuje“ 

československou socialistickou demokracii o té americké, údajně lepší. „Nuže, rádi se 

dáme poučit, a proto nastavíme zrcadlo některým projevům klasické, čisté – či jak ji ještě 

chcete nazvat demokracie na Západě,“ píše se na začátku a výtahy z různého amerického 

tisku se tamní systém směšně komentuje: „Hle, jeden z ‚nedostatků‘ naší demokracie! 

Vždyť i děcko pozná, jak jsme – pokud jde o nezaměstnanost – pozadu za USA, kde je 

nezaměstnaných přes 4 milióny.“133 

Poté, co „obrovská většina“134 občanů (takřka 100 %) zvolila ve volbách kandidáty 

Národní fronty a vyjádřila tak souhlas s vedením strany se již zmínek o ústavě objevuje o 

poznání méně, až 17. června se objevuje další – již devátý – speciál listu s příspěvkem 

Jiřího Boguszaka o tom, že ústava je pouze základní dokument, a tak nemůže obsáhnout 

vše, jak by si lid ve svých připomínkách přál a již tradiční kritikou minulého zřízení, jak je 

již z nadpisu „Pohádkové příjmy – a otřesná bída“ znát.135 20. června se pak Rudé právo 

ohlíží za „skvělou“ všenárodní diskuzí a připomínkami lidu – komisi pro ústavu jich mělo 

130 SEDLÁK, Jaromír. Československo a světová socialistická soustava. Rudé právo. 3. 6. 1960, roč. 40, č. 
153, s. 3.   
131 Diskuze k návrhu nové ústavy československé republiky (7). Rudé právo. 4. 6. 1960, roč. 40, č. 154, s. 3.   
132 LEVIT, Pavel. Dělba práce a součinnost, nikoli ‚dělba moci‘. Tamtéž, s. 3.  
133 A. B. V čem také mají USA prvenství. Rudé právo. 6. 6. 1960, roč. 40, č. 156, s. 3.   
134 NESG. Obrovská většina občanů zvolila kandidáty Národní fronty. Rudé právo. 14. 6. 1960, roč. 40, č. 
164, s. 1. 
135 Diskuze k návrhu nové ústavy československé republiky (9). Rudé právo. 17. 6. 1960, roč. 40, č. 167, s. 3. 
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dojít na 15 tisíc a týkaly se zejména Hlavy první a druhé.136 Pak už si ale hlavní slovo 

v deníku přebírá II. celostátní spartakiáda a chystané žně, k ústavě se vyjadřují občasné 

komentáře, které ale de facto pouze opakují vše již řečené – upozorňují na nynější 

blahobyt, správnost leninské cesty, vedoucí roli KSČ a zakotvení socialistických zásad. 

Poslední část seriálu o ústavě pak deník uveřejňuje 24. června. Za zmínku zde stojí 

zejména komentář Jana Mourala o svobodě projevu v nové ústavě. Moural zde píše, že „v 

dnešní kapitalistické společnosti je nemyslitelná nezávislost novináře a vydavatele,“ a to už 

jenom kvůli potřebě značného kapitálu. O tom, že vydávání tiskovin v Československu 

bylo vázáno na povolení, novináři museli být sdruženi v profesní organizaci a každá 

redakce měla svého cenzora, se tu samozřejmě nezmiňuje.137 

Přesouváme se do klíčového července, během jehož začátku vrcholí spartakiáda a deník 

přináší zprávu ústřední komise pro ústavu, která dokončila návrh ústavy, s nímž lid během 

celonárodní diskuze vyjádřil „jednoznačný souhlas“.138 Následně se již deník věnuje 

celostátní konferenci KSČ, a to ve značném měřítku. 7. července přináší na úvodní straně 

krátké shrnutí prvního dne jednání (včetně podrobností o dlouhotrvajících potlescích a 

bouřlivých provoláních slávy), fotografie z konference ve Španělském sále na Pražském 

hradě a zejména kompletní referát prezidenta republiky Antonína Novotného. Ten zabírá 

v celém čísle přes dvě a půl strany. V části projevu věnované diskuzi a ústavě Novotný 

používá spojení jako „návrh byl přijat velmi kladně“, „s nadšeným souhlasem“. Zároveň 

navrhuje nově i změnu názvu země na Československou socialistickou republiku. Dodává, 

že za všemi úspěchy stojí vedení KSČ a bez ní by nic z toho možné nebylo. Dále se ale 

více zaobírá již třetí pětiletkou.139 O den později Rudé právo slavnostně otiskuje velkými 

písmeny na své první straně140, že konference schválila návrh nové ústavy, přináší opis 

usnesení sjezdu, závěrečné prezidentovo slovo, další fotografie a množství oslavných 

diskuzních příspěvků, které se ale týkaly především také přijatého hospodářského plánu 

rozvoje. Důležité nicméně je, že ústava byla přijata jednomyslně, což se napříč celým 

číslem opakuje. Dozvuky sjezdu jsou patrné i v dalším čísle deníku, kde si tak můžeme 

136 NESG. Naši pracující v celonárodní diskuzi vyjádřili souhlas s návrhem socialistické ústavy. Rudé právo. 
20. 6. 1960, roč. 40, č. 170, s. 1.
137 MOURAL, Jan. O svobodě projevu a shromažďování. Rudé právo. 24. 6. 1960, roč. 40, č. 174, s. 2.
138NESG. Návrh nové ústavy připraven. Rudé právo. 3. 7. 1960, roč. 40, č. 183, s. 1.
139 NESG. Za další rozkvět Československé socialistické republiky: Referát soudruha Antonína Novotného
na celostátní konferenci KSČ. Rudé právo. 7. 7. 1960, roč. 40, č. 187, s. 1–3.
140 Úvodní strana. Rudé právo. 8. 7. 1960, roč. 40, č. 188, s. 1.
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všimnout formulací jako „rok 1960 bude zapsán zlatým písmem“141 apod. 

Konečně dochází na první zasedání nového Národního shromáždění, které má ústavu 

přijmout. Rudé právo na to upozorňuje již velkým titulkem na úvod hlásajícím otevírání 

nové dějinné kapitoly, přidává fotografie ze zasedání a také přepis dalšího projevu 

Novotného, jenž je ale obsahem pro nás již zcela nezajímavý.142 „Ať žije a vzkvétá naše 

Československá socialistická republika!“, hlásá pak Rudé právo 12. července, tedy den po 

finálním přijetím textu. Na první straně si můžeme přečíst jak zprávu ze zasedání, část 

projevu Jiřího Hendrycha a také si prohlédnout další fotografie z hlasování a podpisu 

ústavy. Taktéž tu máme vypodobnění nového státního znaku.143 Dále se v čísle nachází 

přepisy dalších projevy – ty sice opět zabírají značný prostor, při porovnání s celostátní 

konferencí KSČ se ale neubráníme dojmu, že té byla věnována pozornost o něco větší. 

Také nesmíme zapomenout na to, že součástí výtisku byla i samotná ústava v rozložitelné 

podobně. Redakce Rudého práva pak svoje referování o ústavě symbolicky dokončuje o 

den později úvodníkem plným proklamací o tom, že socialismus v zemi již „navždy“ 

zvítězil a „hluboce humanitní“ obsah ústavy to jen dokazuje.144  

Ve vydání 17. července má své čestné místo na titulní stránce blahopřání SSSR k nově 

přijaté ústavě.145 Dále v čísle objevíme i blahopřání od Bulharské komunistické strany a 

některých spřízněných odborových organizací. V dalších dnech se připojuje také 

Rumunská lidová republika a Maďarská lidová republika. Kolečko gratulací uzavírá to od 

Čínské lidové republiky, KLDR a Albánské lidové republiky. 

V první polovině srpna se o nové ústavě dočteme pouze v komentáři Stanislava Matouška 

z Právnické fakulty v Bratislavě 8. srpna. Jedná se ale pouze o shrnutí nejdůležitějších rysů 

ústavy, nikoliv o reflexi její uplatňování apod. 146   

     3.2.2 Práce 

Podívejme se nyní na to, jak o Ústavě z roku 1960 psal deník Práce. Ten se o ní poprvé 

zmiňuje v interpretaci projevu předsedy Národního shromáždění Zdeňka Fierlingera 5. 

141 NSG. Výsledky jednání celostátní konference strany – zdroj nového rozmachu a pracovní aktivity lidu. 
Rudé právo. 9. 7. 1960, roč. 40, č. 189, s. 1. 
142 Úvodní strana. Rudé právo. 10. 7. 1960, roč. 40, č. 190, s. 1.   
143 Úvodní strana. Rudé právo. 12. 7. 1960, roč. 40, č. 192, s. 1.   
144 NESG. Ústava socialistického Československa. Rudé právo. 13. 7. 1960, roč. 40, č. 193, s. 1.   
145 NESG. Blahopřání sovětských představitelů k nové ústavě ČSSR. Rudé právo. 17. 7. 1960, roč. 40, č. 
197, s. 1. 
146 MATOUŠEK, Stanislav. Ústava, naše současnost a perspektivy. Rudé právo. 8. 8. 1960, roč. 40, č. 219, s. 
2.
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dubna ku příležitosti výročí přijetí Košického vládního programu. Fierlinger tu ale jen 

uvádí, že se bude v následujících měsících nový základní dokument státu projednávat – za 

SSSR „tak budeme prvním státem, v němž socialismus v podstatě zvítězil“.147 Další zmínka 

přichází stejně jako v Rudém právu 9. dubna – na úvodní straně je úplně stejně přetištěno 

usnesení ÚV KSČ o uspořádání všenárodní diskuze, taktéž zpráva o konání výboru.148  

Úvodník z 13. dubna pak shrnuje postoj listu, když se tu píše o tom, že Ústava 9. května je 

již překonána a všenárodní diskuze jakožto pokroková metoda zajistí její 

demokratičnost.149 Podobně jako Rudé právo, i Práce pak přináší 17. dubna kompletní 

referát prezidenta Novotného ze zasedání ÚV KSČ – je paradoxní, že oba listy tak 

zveřejnily přepis ve stejný den, přestože od pronesení referátu uplynulo již deset dní.  

Dne 19. dubna se v deníku přetiskl návrh celé ústavy, a to ve formátu malé knížky. Také se 

tu objevuje první autorský komentář k návrhu ústavy, jeho autorem je Pavel Peška, který 

vytvořil jeden článek i pro Rudé právo. Obecně zde hodnotí o významu socialistické ústavy 

i všenárodní diskuze, kterou vyzdvihuje v porovnání s přijetím Ústavy z roku 1920, která 

vznikla „v kanceláři Švehlova  ministerstva vnitra“. Ústava první republika je kritizována i 

pro údajné zastírání skutečnosti.150 

Dále Práce publikuje jako Rudé právo zcela stejnou strohou zprávu o prvním jednání 

komise pro ústavu i Hendrychův projev na slavnostním večeru k uctění V. I. Lenina. Až 

26. dubna narazíme na originální článek rozdělený do dvou dnů od Jana Mourala, který 

rovněž napsal jeden text i do Rudého práva. Tento konkrétní se věnuje právem a 

povinnostem občanů, které jsou nově úzce spjaty s postavením jednotlivce jako člena 

společnosti pracujících tak, aby bylo odstraněno jeho vykořisťování. Zcela jasně je tu tak 

obhájeno již několikrát zmiňovaná obrácená struktura: pokud bude mít společnost víc, 

bude mít víc i jednotlivec.151 

Poslední dubnový den také redakce vyzvala občany, aby jí zasílali své připomínky, které 

bude zveřejňovat.152 Výzva se pak na stránkách listu opakuje v následujícím období ještě 

několikrát.  

147 NESG. Osvobození naší vlasti Sovětskou armádou otevřelo cestu k šťastné budoucnosti. Práce. 5. 4. 
1960, roč. XVI., č. 82, s. 1.  
148 Úvodní strana. Práce. 9. 4. 1960, roč. XVI., č. 86, s. 1.  
149 NESG. Síla naší společnosti. Práce. 13. 4. 1960, roč. XVI., č. 89, s. 1. 
150 PEŠKA, Pavel. Nad návrhem socialistické ústavy. Práce. 19. 4. 1960, roč. XVI., č. 94, s. 1. 
151 MOURAL, Jan. Práva a povinnosti občanů v návrhu nové ústavy. Práce. 26. 4. 1960, roč. XVI., č. 100, s. 
4. 
152 NESG. Diskuze o návrhu nové ústavy na stránkách Práce. Práce. 30. 4. 1960, roč. XVI., č. 104, s. 1. 
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Jan Štern v komentáři z 1. května jde se svou argumentací daleko: „Na počátku bylo Slovo 

– praví evangelista Jan. Na počátku byl Čin – opravuje ho Goethův Faust. Hledisko 

Faustovo je nám ovšem bližší. Na počátku, přátelé, nebyla Ústava. Na počátku bylo veliké 

hnutí mas, na počátku hřměly tanky Rudé armády…“ Ve svém textu se pak odkazuje na 

nejrůznější kapitalistické ústavy (japonská, francouzská gaullistická atd.) a jejich 

nedokonalá ustanovení, která možná na počátku měla dobrá slova, ale skončila 

podvodem.153  

I v Práci byly v průběhu května uveřejňovány různé vysvětlovací komentáře ke 

konkrétním ústavním institutům. Hned 3. května Viktor Knapp sepsal pojednání o 

socialistickém zřízení a demokracii v Československu. Zmiňuje se také i o Revolučním 

odborovém hnutí a jeho postavení v návrhu, což je pro deník vydávaný touto organizací 

důležité.154 Zajímavý je také příspěvek z 12. května o postavení nejvyšších státních orgánů 

od údajného Karla Levita – jedná se ale o chybu, jeho křestní jméno je Pavel, jak zjistíme 

z téměř totožného článku v Rudém právu, který jsme již rozebírali výše, a také 

z oficiálního seznamu členů komise pro novou ústavu.155  

Vydavatelské zázemí deníku se výrazně objevuje v úvodnících. 6. května hodnotí návrh 

kladně Předsednictvo Ústřední rady odborů (ÚRO), cení si prohloubení aktivní účasti lidu, 

postavení ROH a „vyzývá všechny odboráře, aby se důkladně seznámili s návrhem nové 

ústavy a projednali jej na besedách a schůzích“.156 Důraz na odbory se pak projevuje v 

úvodníku znovu, tentokrát 13. května. Je velebena nová úprava, která jde mnohem dál než 

Ústava 9. května, naopak je kritizována situace v zahraničí, konkrétně v USA. Dočteme se 

tu tak například: „Takové významné postavení odborů je možné jenom ve státě, v němž je 

moc v rukou dělnické třídy. Což by to bylo možné např. ve Spojených státech, kde je 

prakticky u moci 66 obrovských společností v čele s Morgany a Rockefellery?“157 S odbory 

úzce souvisí i otázka národních výborů, které se tak rozebírají samostatně v komentáři 

Zdeňka Jičínského, taktéž člena ústavní komise. Dle použité rétoriky se lid v 

Československu stal (pod vedením KSČ samozřejmě) „skutečným vládcem ve své zemi“, 

153 ŠTERN, Jan. Slovo a čin. Práce. 1. 5. 1960, roč. XVI., č. 105, s. 5. 
154 KNAPP, Viktor. Socialistické společenské zřízení Československé republiky. Práce. 3. 5. 1960, roč. 
XVI., č. 107, s. 4. 
155 LEVIT, Pavel. Nejvyšší státní orgány socialistické republiky. Práce. 12. 5. 1960, roč. XVI., č. 116, s. 4. 
156 NESG. Nečitelný nadpis. Práce. 6. 5. 1960, roč. XVI., č. 110, s. 1. 
157 NESG. Návrh ústavy a odbory. Práce. 13. 5. 1960, roč. XVI., č. 117, s. 1. 
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který rozhoduje a není vázán na „byrokratickou mašinerii“ první republiky.158 

Redakce deníku také odpovídala ve své pravidelné rubrice „Včera jste se ptali, dnes 

odpovídáme“ na několik dotazů ohledně ústavy, konkrétně se jednalo třeba o postavení 

Národní fronty,159 později šlo také o rozdíly mezi soukromým hospodářstvím a osobním 

vlastnictvím, více se ale věnovala reflexi besed napříč zemí. Poprvé tak již 13. května 

přináší na celé straně několik vybraných – souhlasných – dopisů160 a také reportážním 

způsobem sestavený souhrnný článek. Byl vytvořen tak, že několik odborářů dalo 

dohromady své vlastní postřehy z domovských závodů. Tento způsob psaní je šikovný, má 

také větší dopad, protože zabírá více událostí najednou.161 V dalších dnech následující další 

kratší zprávy z různých diskuzí včetně přímých rekonstrukcí a citací zde diskutujících.  

Přímá angažovanost Práce jakožto orgánu ROH je pochopitelná, proto je v deníku 19. 

května oznámen „Mimořádný den otázek a odpovědí“, během kterého mohou čtenáři volat 

s dotazy na speciální linky.162 Velká pozornost je pak věnována i reflexi besedy 

organizované přímo redakcí ve Strakonicích a tamní odborovou radou. Text je tak opatřen 

také fotografiemi a jednotlivými příspěvky účastníků o jejich odborářských 

zkušenostech.163

Dne 21. května pak deník otiskl projev předsedy ÚRO Františka Zupky zaměřený 

přirozeně právě na důležitou roli ROH a společenských organizací obecně v rámci nové 

ústavní úpravy. „Je to poprvé, co se v ústavě socialistické země mluví o odborech 

v souvislosti se základy společenského zřízení,“ dodává a avizuje další prohlubování 

občanské účasti na státním řízení a účasti odborů na socialistické zákonnosti (soudružské 

soudy).164  

Všenárodní diskuze pokračuje, Práce o tom průběžně informuje, konkrétně (reportáže 

z jednotlivých schůzí) i obecně. Nejedná se ale o pravidelné a nějak graficky odlišené 

158 JIČÍNSKÝ, Zdeněk. Ústava a národní výbory. Práce. 20. 5. 1960, roč. XVI., č. 123, s. 3. 
159 NESG. Včera jste se ptali, dnes odpovídáme. Otázka dne: Proč návrh nové ústavy utvrzuje existenci 
Národní fronty? Práce. 24. 5. 1960, roč. XVI., č. 126, s. 4. 
160 Ty pak Práce průběžně vydává i v dalších číslech. Jsou v drtivé většině od odborářů, kteří sdělují své 
zkušenosti o tom, jak špatně se v předmnichovském období měli. Např. 31. května je dopisům brigád 
socialistické práce věnována celá strana. Jednotliví pracovníci referují o svých závodech, vítají nový návrh a 
navrhují maximálně kosmetické úpravy textu. Viz NESG. Zamyšlení nad dneškem a zítřkem. Práce. 31. 5. 
1960, roč. XVI., č. 132, s. 3. 
161 Z vůle lidu vyrůstá nová ústava. Práce. 13. 5. 1960, roč. XVI., č. 117, s. 3. 
162 NESG. Mimořádný den otázek a odpovědí k návrhu nové ústavy. Práce. 19. 5. 1960, roč. XVI., č. 122, s. 
3. 
163 NESG. Návrh ústavy: Zakotvuje dobré – míří k lepšímu. Práce. 20. 5. 1960, roč. XVI., č. 123, s. 3. 
164 NESG. Význam ROH v naší společnosti dále poroste. Práce. 21. 5. 1960, roč. XVI., č. 124, s. 4. 
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speciály přímo k ústavě. Z těchto příspěvku jmenujme třeba tu z 25. května o dosavadním 

průběhu diskuze od Oty Kotíka z ÚV KSČ. Upoutá zde zejména tato věta o tom, že občané 

„navrhují, co by se kde mělo podle jejich návrhu doplnit, konkrétněji formulovat a 

podobně“. Nikoli tedy změnit. Velký souhlas dle Kotíka panuje zejména nad zaručenými 

právy pracujících.165 Kotík pak publikuje další „průběžnou“ zprávu o stavu diskuze na 

konci května.  

27. května Práce uveřejňuje první komentář z rubriky „Ať hovoří fakta“, do které přispívá

právník Vladimír Klokočka. V seriálu se autor věnuje svrchovanosti lidu a porovnává 

novou úpravu s buržoazními ústavami, např. v prvním díle s tou americkou, která údajně 

vychází z formální třídní a materiální hospodářské rovnosti, která ale neexistuje.166 

Klokočkovy texty pak pokračují i v červnu, zmiňme například třetí díl zabývající se 

volbami z 2. června. Různě se tu v pasážích „v teorii“ a „v praxi“ upozorňuje konkrétními 

příklady na defekty západního systému. Dočteme se tak mimo jiné to, že buržoazní státy 

„falšují složení parlamentů ve srovnání s vůlí voličů“, přestože to byla klasická metoda i 

komunistického Československa, o čemž svědčí takřka stoprocentní účast a podpora NF.167 

V kontextu kritiky USA je velmi zajímavý článek George Wheelera, amerického ekonoma, 

který „utekl“ do ČSR. Pojednává o americké ústavě, která ochraňuje kapitalisty, dává 

vzniknout protidělnickým zákonům a vůbec se jedná o zemi „všeobecného úpadku“.168  

Práce také přichází s dalším typem informování o návrhu ústavy, totiž s rozhovorem. 29. 

května je tak uveřejněn ten s tajemnicí ÚV Národní fronty Kleňhovou-Besserovou Věnuje 

se blížícím se volbám, ale také právě významu NF dle socialistické ústavy.169 

Další červnové informování se nese opět v duchu přetisku různých dopisů od odborářů, 

členů JZD ke konkrétním ustanovením ústavy – důraz je přitom kladem na pro ně 

nejzajímavější pasáže ohledně sociálních práv, práce, ochraně zdraví apod. Důležitost 

těchto otázek ukazuje i publikace tematické stránky v čísle ze 17. června, na níž se rozebírá 

třeba právo na zotavenou a o postavení zdraví v ústavě zde referuje i doktorka Květa 

165 KOTÍK, Ota. Všenárodní diskuze o ústavě v plném proudu. Práce. 25. 5. 1960, roč. XVI., č. 127, s. 1–3. 
166 KLOKOČKA, Vladimír. Svrchovanost lidu v návrhu naší nové ústavy a v ústavách buržoazních (první 
díl). Práce. 27. 5. 1960, roč. XVI., č. 129, s. 3. 
167 KLOKOČKA, Vladimír. Svrchovanost lidu v návrhu naší nové ústavy a v ústavách buržoazních (třetí díl). 
Práce. 2. 6. 1960, roč. XVI., č. 134, s. 4. 
168 WHEELER, George. Litera a praxe americké ústavy. Tamtéž, s. 2.  
169 NESG. Národní fronta je tmelem jednoty našeho lidu. Práce. 29. 5. 1960, roč. XVI., č. 131, s. 1 a 4. 



33 

Palečková.170 Jan Bartuška pak publikuje i článek o socialistické zákonnosti, velmi 

podobný jako v Rudém právu.171 Pokračuje i zmiňovaná Klokočkova rubrika, ve které 

kritizuje kapitalistické ústavy od Francie po USA. Za zmínku pak stojí ještě zejména 

usnesení ÚRO o souhlasném a nadšeném přijetí ústavy z 9. června.172  

K všenárodní diskuzi Kotík 7. června znovu shrnuje její výsledky, došlo prý jasně k tomu, 

že „lid přijímá návrh nové ústavy socialismus a míru za svůj“.173 Sepisuje také delší článek 

výstižně nazvaný „Nová ústava spolehlivým kompasem v dalším rozvoji naší společnosti“, 

ve kterém zejména vyzdvihuje novou úlohu ROH.174 

Poslední červnový týden se neobjevuje žádná zmínka o ústavě (viz spartakiáda), takže se 

již přesouváme do července. Zde je ale informování naprosto stejné jako v případě Rudého 

práva. Nejdříve se tedy informuje o celostátní konferenci KSČ, na níž se „leninskou 

cestou“ vydáme „za dalším rozkvětem socialistické vlasti“,175 přetištěn je celý zdejší projev 

prezidenta Novotného, texty doplňují fotografie. Ze závěru schůze jsou pak zveřejněny 

opět všechny zprávy jako v případě námi již rozebíraného deníku. Totožné zpravodajství 

se pak týká i schůze Národního shromáždění, kde byla ústava, jejíž dodržováním je dle 

rétoriky deníku odteď největší ctností, přijata. Konkrétně se o tom informuje na první 

straně velkými písmeny „Dějinný akt v životě naší vlasti“ z 12. července nad fotografií 

z podpisu listiny.176 Součástí tohoto vydání je pak i obrázek nového státního znaku a vše 

ostatní jako v Rudém právu. Změnou je nicméně komentář „Už jim nezbývá než olizovat se 

a vztekat“ z 10. června, který se ostře vymezuje vůči kritikám vztekem soptících 

emigrantů, kamarádů Washingtonu a sudetoněmeckých revanšistů.177 15. července je také 

publikován příspěvek o státním znaku od Pavla Vranovského, kde nás zaujme zejména to, 

že „náš lev nemá korunu na hlavě, je to, tak říkajíc, lev socialistický“.178  

Ve zbytku července (v srpnu bychom totiž k ústavě již nic neobjevili) nalezneme 

blahopřání k nové ústavě od socialistických států, nově ale také gratulaci od Světové 

170 PALEČKOVÁ, Květa. Nejen právo i povinnost. Práce. 17. 6. 1960, roč. XVI., č. 148, s. 4. 
171 BARTUŠKA, Jan. V návrhu ústavy zakotvujeme širokou demokratizaci soudnictví. Tamtéž, s. 4.  
172 NESG. Usnesení Ústřední rady odborů k návrhu ústavy Československé republiky. Práce. 9. 6. 1960, roč. 
XVI., č. 140. s. 1. 
173 KOTÍK, Ota. Lid přijímá návrh nové ústavy socialismu a míru za svůj. Práce. 7. 6. 1960, roč. XVI., č. 
138, s. 4. 
174 KOTÍK, Ota. Nová ústava spolehlivým kompasem v dalším rozvoji naší společnosti. Práce. 14. 6. 1960, 
roč. XVI., č. 145, s. 1. 
175 NESG. Leninskou cestou za dalším rozkvět socialistické vlasti. Práce. 6. 7. 1960, roč. XVI., č. 164, s. 4. 
176 Úvodní strana. Práce. 12. 7. 1960, roč. XVI., č. 169, s. 1. 
177 ah. Už jim nezbývá než olizovat se a vztekat. Práce. 10. 7. 1960, roč. XVI., č. 167, s. 4. 
178 VRANOVSKÝ, Pavel. Náš státní znak. Práce. 15. 7. 1960, roč. XVI., č. 172, s. 4. 
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odborové federace a jiných podobných zahraničních uskupení. 

 3.2.3 Svobodné slovo 

Zaměřme se nyní na deník Československé strany socialistické. I v něm se objevuje první 

zmínka o ústavě krátce v projevu Zdeňka Fierlingera z 5. dubna podobně jako v Práci,179 

oficiálně ale až o čtyři dny později prostřednictvím zprávy ze zasedání ÚV KSČ. Ani tady 

se nám v porovnání s předchozími listy nic nemění.  

Následně se až 15. dubna objevuje zpráva z konference ÚV ČSS, v níž členové 

„jednomyslně přivítali významná usnesení ÚV KSČ… a tlumočili bezvýhradnou podporu 

kandidátů“.180 I v připojeném prohlášení ze zasedání je jasně vyjádřena oddanost vedoucí 

Komunistické straně Československa. Není tu ani stopa po nějaké opozici, což jen 

dokazuje fakt, že ostatní strany v NF působili pouze jako demokratická zástěrka. Znovu se 

pak s tímto jevem setkáváme u konce dubna, kdy se referuje o výsledcích mimořádné 

celostátní konferenci ČSS. Delegace KSČ byla uvítána bouřlivým potleskem. Zaujme 

důraz, jaký je ve všech těchto zprávách kladen právě na vedoucí úlohu komunistů.181 

V následujících dnech je otištěn stejně jako v Rudém právu a Práci Novotného projev 

k návrhu ústavy, 19. dubna je do deníku opět přiloženo i kompletní znění připravované 

ústavy v rozložitelné podobě, 22. dubna najdeme projev Jiřího Hendrycha. Zaměřme se 

tedy na autorské a nové příspěvky, se kterými v dubnu Svobodné slovo přišlo. Prvním 

komentářem je 20. dubna ten od Ladislava Waita, funkcionáře ČSS a po volbách v toce 

1960 také poslance Národního shromáždění. Již nadpis „Vítáme zásady nové ústavy“ dává 

znát obsah textu. Je tu tak napsáno, že „návrh ústavy správně zdůrazňuje, že vedoucí silou 

ve společnosti i ve státě je KSČ“.182 Wait pak publikuje 6. května ještě jeden článek, kde se 

pro změnu pouští do kritiky Masaryka a Beneše a jejich „demokratických“ deklarací.183 To 

se objevuje i v komentáři Luďka Kapitoly, šéfredaktora deníku, který je celý věnován 

právě neochvějné roli KSČ. Fakt, že je sepsán právě „vedoucím“ redakce jen umocňuje 

179 NESG. 15. výročí osvobození. Svobodné slovo. 5. 4. 1960, roč. XVI., č. 82, s. 1 a 3. 
180 NESG. V pevné jednotě NF za vedení KSČ k dalšímu rozvoji socialistické vlasti. Svobodné slovo. 15. 4. 
1960, roč. XVI., č. 91, s. 1. 
181 NESG. Věrni socialismu a přátelství se SSSR v jednotě NF pod vedením KSČ vpřed. Svobodné slovo. 26. 
4. 1960, roč. XVI., č. 100, s. 1.
182 WAIT, Ladislav. Vítáme zásady nové ústavy. Svobodné slovo. 20. 4. 1960, roč. XVI., č. 95, s. 1.
183 WAIT, Ladislav. Demokracie vpravdě lidoví. Svobodné slovo. 5. 5. 1960, roč. XVI., č. 109, s. 1.
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podřízenost centrálnímu vedení.184 

Květen. Svobodné slovo publikuje 5. května první příspěvek z rubriku „Nad návrhem nové 

ústavy“, který je poutavě graficky vyveden a vždy tedy uvádí celou stránku v listu 

věnovanou právě diskuzi nad ústavním dokumentem, kde se uveřejňují zejména dopisy 

čtenářů (v tomto první čísle se jedná o názory majora, člena ČSS a akademického sochaře, 

což je jiná struktura respondentů než v Rudém právu či zejména v Práci). Hned 

v redakčním úvodu si také povšimneme poznámky o „emigrantech“, kteří se snaží hovořit 

s vlastí, kterou „zradili“ a návrh ústavy pomlouvají a kritizují ho.185 11. května se pak 

v listu objevuje nejdříve úvodník od Bohuslava Kučery, taktéž člena ČSS a budoucího 

poslance Národního shromáždění, o hluboké demokratičnosti nové ústavy a vřelém uvítání 

ze strany lidu,186 a pak další díl výše zmíněné rubriky s občanskými dopisy a občasnými 

stručnými reakcemi redakce na ně. Znovu a opět se ale jedná o zcela stejnou centrální 

rétoriku, např. opakování sousloví „vysoká škola socialismu“ se nám v kontextu 

všenárodní diskuze objevuje již poněkolikáté, a to napříč rozebíranými deníky. Seriál o 

ústavě se pak v květnu opakuje ještě několikrát (celkem pětkrát). V tom z 27. května se 

objevuje kromě dopisů a vyjádření redakce, že veškeré podněty předává ÚV Národní 

fronty i fotografie z jedné besedy.187    

Ani Svobodnému slovu se nevyhnulo velké srovnání socialistické ústavy s těmi 

buržoazními. Konkrétně v nesignovaném komentáři z 18. května se dočteme, že Italové ani 

Francouzi de facto nemají právo na práci, protože v těchto zemích panuje dlouhodobě 

velká nezaměstnanost. Stručně řečeno, „ústavy kapitalistických zemí všemožně brání tomu, 

aby široké vrstvy obyvatelstva se mohly podílet na výkonu státní moci a státní správy“.188  

V červnu debata o ústavě vrcholí a na stránkách deníku se tak objevují různé komentáře, 

které se zabývají jednotlivými ústavními aspekty. Nejdříve, 1. června, to je politik ČSS a 

poslanec Národního shromáždění Jan Mátl se svým rozborem ukotvení socialistické 

ekonomiky. Ústava se dle něj stává „Magnou chartou každého z nás“.189 O den později se 

pak tentokrát umělecký ředitel Divadla S. K. Neumanna Václav Lohniský vyjadřuje ke 

184 KAPITOLA, Luděk. KSČ – vedoucí síla našeho života. Svobodné slovo. 24. 4. 1960, roč. XVI., č. 99, s. 3. 
185 Nad návrhem nové ústavy (1). Svobodné slovo. 5. 5. 1960, roč. XVI., č. 109, s. 5. 
186 KUČERA, Bohuslav. Do druhé etapy volební kampaně. Svobodné slovo. 11. 5. 1960, roč. XVI., č. 115, s. 
1 a 2. 
187 Nad návrhem nové ústavy (5). Svobodné slovo. 27. 5. 1960, roč. XVI., č. 129, s. 3. 
188 NESG. Ústava vlády lidu. Nad návrhem nové ústavy (1). Svobodné slovo. 18. 5. 1960, roč. XVI., č. 121, s. 
2. 
189 MÁTL, Jan. Nová ústava a socialistická ekonomika. Svobodné slovo. 1. 6. 1960, roč. XVI., č. 133, s. 3. 
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kultuře, pro niž má být nejdůležitější, že bude vedena „v duchu vědeckého světového 

názoru (marxismu-leninismu“.190 Komunistické prvky ve společnosti připomíná Anna 

Pospíšilová a neopomíná vzpomenout Marxe, Engelse a sovětské ideály.191 Otázkami 

zdraví a životního prostředí se zaobírá Karel Kácl.192 Právem a povinnostem občanů je 

nicméně věnován až příspěvek z 8. června. Zdůrazňuje se zde, že „‚přátelé‘“ v kapitalismu 

tvrdí, že mají více občanských práv a svobod, ale nic není vágnější a vzdálenější realitě. 

Socialistické Československo naopak staví na logickém a funkčním základě vzájemných 

práv a povinností státu a lidu. Teprve nyní prý dochází k naplnění obsahu práv (včetně 

svobody projevu nebo obydlí) v tuzemském právním řádu. Rovněž je kritizována první 

republika, kde svoboda projevu nebyla ničím jiným než obhajobou vykořisťování 

proletariátu.193 Zkraje měsíce se také vrací tradiční ústavní rubrika, ze které je jasně patrné, 

že návrh ústavy koresponduje s vůli společnosti a lidé s ní na besedách souhlasí. Velký 

prostor je tu také věnován odpovídáním otázek čtenářů, zejména těch, které se ptají po 

smyslu základního zákona státu (tj. že ukotvuje pouze jakýsi rámec, a ne konkrétní obsah 

všech společenských vztahů).194  

Ve zbytku června prodchnutého volbami vyberme nejdůležitější způsoby informování o 

ústavě (pomiňme tedy reflexe všenárodní diskuze). Pozornost si zaslouží výrazná kritika 

Ústavy z roku 1920. Dne 9. června se v komentáři nazvaném prostě „Konfrontace“ od 

Čestmíra Kubíka dočteme, že „tehdy o nějaké lidové diskuzi nemohlo být ani řeči, ... 

Ústava se pekla pod pokličkou vedení buržoazních stran“.195 Porovnává se pak i Ústava 9. 

května, která je ale hodnocena relativně kladně – pozůstatky buržoazie byly znát, zároveň 

ale text předurčoval cestu k socialismu. Nově se však zakotvuje socialistická morálka, 

neexistuje již dělba moci.196  

Vztahy mezi KSČ a ČSS ilustruje i zpráva ze zasedání ÚV ČSS z 10. června. Je tu přímo 

uvedeno, že strana návrh vítá a plně s ním souhlasí, a to „především s ústavním vyjádřením 

vedoucí úlohy Komunistické strany Československa“.197 

190 LOHNISKÝ, Václav. Ústava a kultura. Svobodné slovo. 19. 6. 1960, roč. XVI., č. 150, s. 3. 
191 POSPÍŠILOVÁ, Anna. Některé komunistické prvky v naší společnosti. Svobodné slovo. 3. 6. 1960, roč. 
XVI., č. 135, s. 3. 
192 KÁCL, Karel. Důležitý předpoklad zdraví národa. Svobodné slovo. 2. 7. 1960, roč. XVI., č. 161, s. 1. 
193 sm. Občan a stát. Svobodné slovo. 8. 6. 1960, roč. XVI., č. 140, s. 3. 
194 Nad návrhem nové ústavy (6). Svobodné slovo. 3. 6. 1960, roč. XVI., č. 135, s. 3. 
195 KUBÍK, Čestmír. Konfrontace. Svobodné slovo. 8. 6. 1960, roč. XVI., č. 139, s. 2. 
196 sš. Dvě ústavy – dva stupně vzhůru. Svobodné slovo. 14. 6. 1960, roč. XVI., č. 145, s. 2. 
197 NESG. Kandidáti Pro manifestační vítězství kandidátů Národní fronty. Svobodné slovo. 10. 6. 1960, roč. 
XVI., č. 141, s. 1. 
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Červencové dění se dá shrnout jednoduše – viz Rudé právo a Práce. „Vstupujeme do nové 

epochy,“ píše se na titulní straně 6. července, kdy začínala celostátní konference KSČ.198 

Opět tu máme přepis prezidentova projevu, fotografie jeho a delegátů na zasedání, později 

i projev závěrečný, diskuzní příspěvky atd. To samé pak platí i pro zasedání Národního 

shromáždění a přijetí ústavy, která otevírá nový úsek dějin, včetně vyobrazení nového 

státního znaku a následně i přiložené textu ústavy. Zajímavý je z tohoto období především 

komentář Ludvíka Svobody, generál armády a budoucího prezidenta, který je z 13. 

července a radostně vítá novou etapu československého vývoje.199  

Svobodné slovo pak následně podobně jako předchůdci otisklo blahopřání k ústavě 

z SSSR, Rumunska, Maďarska, Albánie, KLDR a Číny. Znovu se vyskytuje i článek od 

Pospíšilové – povinnosti socialistického člověka, které jsou konečně zakotveny i 

v ústavě.200 V srpnu se již k ústavě nic nenapsalo.   

     3.2.4 Mladá fronta 

Nyní k poslednímu námi rozebíranému deníku vydávanému Československým svazem 

mládeže. Opět se zde informovalo o návrhu ústavy poprvé 9. května, přímo na titulní 

straně nám to u zprávy ze zasedání ÚV KSČ hlásá titulek „Nová ústava bude 

socialistická“,201 opět jsou přetisknuta i usnesení výboru k všenárodní diskuzi.  

Dne 17. dubna je zde také na dvou stranách otisknut projev A. Novotného z přechozího 

sjezdu, o dva dny později je součástí listu i samotný ústavní návrh, na nějž se láká již 

z úvodní strany velkými červenými písmeny.202 Zároveň se v tento den věnuje ústavě i 

úvodník deníku začínající výmluvně takto: „Dnešní noviny nebudeš číst bez vzrušení, bez 

svátečního pocitu. Předkládá se ti v nich k posouzení návrh dokumentu, v němž se mluví i o 

tobě…“203 Z této rétoriky je zcela jasné, na koho je text mířen, to se potvrzuje i při čtení, 

kdy se zdůrazňuje budoucnost mladé generace, která již jistě bude žít v komunismu a těžit 

ze socialistické ústavy.  

198 NESG. Vstupujeme do nové epochy rozvinuté socialistické výstavby. Svobodné slovo. 6. 7. 1960, roč. 
XVI., č. 164, s. 1. 
199 SVOBODA, Ludvík. Historický den naší vlasti. Svobodné slovo. 13. 7. 1960, roč. XVI., č. 170, s. 1. 
200 POSPÍŠILOVÁ, Anna. Převzali jsme povinnosti socialistického člověka. Svobodné slovo. 21. 7. 1960, 
roč. XVI., č. 177, s. 1. 
201 NESG. Nová ústava bude socialistická. Mladá fronta. 9. 4. 1960, roč. XVI, č. 86, s. 1.  
202 Úvodní strana. Mladá fronta. 19. 4. 1960, roč. XVI, č. 94, s. 1.  

203 kr. Socialismus zvítězil. Tamtéž, s. 1–3. 
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20. dubna pak Mladá fronta zahajuje svou rubriku „MF se ptá“ s podtitulem „Rozhovory

před volbami“ zaměřenou na otázky ohledně ústavy. Vždy tak položí určitou otázku, na 

kterou je pak v komentáři odpovězeno. V tomto prvním vydání se k roli zastupitelských 

orgánů vyjádřil Zdeněk Jičínský (též jsme na něj již narazili). V pasáži o změně na 

Slovensku, kdy má existovat pouze SNR, autor deklaruje, že tak dojde naopak k těsnějšímu 

spojení moci.204 V dalších dnech a týdnech se objevují otázky další, které mají již přímo 

podobu rozhovoru – ohledně národních výborů odpovídal Hubert Balík,205 o seznamování 

mládeže s textem ústavy Milan Rosenzweig,206 zajímavé je také jinak ne příliš rozebírané 

téma péče o ženu v rámci nové ústavy, kterému se věnuje Helena Leflerová.207  

21. dubna je v úvodníku apelováno na aktivní účast mládeže ve všenárodní diskusi, což

potvrdilo i zasedání ÚV Čs. svazu mládeže. Za nejdůležitější se v nadcházejícím období 

považuje „rozvinutí intenzivní agitační a ideové činnosti“ a výchovná činnost svazáckých 

organizací.208 Podobné úvodníky se nám pak opakují ještě několikrát. 

Shodně jako ostatní deníky, i Mladá fronta zařadila ku příležitosti výročí narození Lenina 

slavnostní Hendrychův projev a zprávu o zahájení činnosti ústřední ústavní komise. 

Zajímavější je tak z 22. dubna komentář Jindřicha Krause o článku 4 Ústavy, tedy o 

zakotvení vedoucí úlohy KSČ ve společnosti. Vysvětluje, jak komunisté postupně vytlačili 

buržoazii, KSČ totiž byla jedinou „důslednou revoluční silou a páteří národně 

osvobozeneckého v sobě okupace. Je historickou skutečností, že jen a jen pod jejím vedení 

vyvrcholil tento boj.“209 Západní londýnský odboj je tu tak zcela ignorován. 

Poslední dubnový den deník vyzývá své mladé čtenáře, aby redakci napsali své 

připomínky ohledně ústavy, které budou publikovány v nové rubrice „Tribuna mladých 

voličů“ a předávány dál.210 První tribunu, které je věnována celá strana, tak objevíme 5. 

května. Je celá věnována besedě s vojáky v Praze, kterou Mladá fronta pořádala. Kromě 

projevů jednotlivých řečníků a jejich připomínek k ústavě je text doplněn i fotografiemi ze 

schůze. Zaujmou ale i přímo vybrané připomínky, protože některé z nich jsou kritičtější, 

204 MF se ptá: Jaká je úloha našich zastupitelských orgánů? Mladá fronta. 20. 4. 1960, roč. XVI, č. 95, s. 1. 
205 stý. MF se ptá: Jak se v návrhu nové ústavy určují úkoly NV? Mladá fronta. 24. 4. 1960, roč. XVI, č. 99, 
s. 3.
206 haj. MF se ptá: Jak se bude s návrhem ústavy seznamovat školní mládež? Mladá fronta. 26. 4. 1960, roč.
XVI, č. 100, s. 3.
207 ra. MF se ptá: Péče o ženu v návrhu nové ústavy. Mladá fronta. 3. 5. 1960, roč. XVI, č. 107, s. 4.
208 haj. Období názorné komunistické výchovy. Mladá fronta. 21. 4. 1960, roč. XVI, č. 96, s. 1.
209 KRAUS, Jindřich. Záruka šťastné budoucnosti. Mladá fronta. 22. 4. 1960, roč. XVI, č. 97, s. 4.
210 NESG. Diskutujeme o návrhu socialistické ústavy. Mladá fronta. 30. 4. 1960, roč. XVI, č. 104, s. 1.
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což je výjimečné (pokud se nějaká kritika objevila i v předchozích denících, jednalo se 

pouze o kosmetické či naopak ještě více socialistické úpravy). Jeden důstojník požaduje 

například přesnější vymezení národních výborů a jejich odpovědnosti vůči občanům, 

jelikož „nejsou řídké případy“, kdy se poslanci NV svým voličům ani neozývali.211 

Součástí této stránky je i další relativně ostrý komentář od Jindřicha Krause, tentokrát 

zejména o pojetí svobody v socialismu a v kapitalismu. Jedině prvně jmenovaný totiž lid 

opravdu osvobozuje, zatímco ten druhý „hlásá za nutnost ‚osvobození východních zemí‘“ a 

jeho „rozhlasové stanice vyzývají k sabotážním akcím, k vraždám a teroru“ – přímo také 

jmenuje Svobodnou Evropu.212  

V květnu samozřejmě pokračuje zavedené „MF se ptá“. Upozorníme zde na příspěvek z 6. 

května, který se věnuje SNR. V jedné odpovědi Stanislava Matouška se sice přímo píše, že 

se rada usnáší v souladu s celostátním zákonodárstvím a podobně, na konci se přesto 

dočteme, že „dochází současně k většímu zainteresování SNR a jejích orgánů na řízení 

celého státu“, přesto, že jsme již několikrát dokázali, že nová ústavní úprava byla naopak 

zpátečnická.213 V následujících příspěvcích se také rozebíraly principy socialistické 

zákonnosti (Jan Bartuška), několikrát i národní výbory, ale nepřinášejí pro nás žádné nové 

informace či snad odlišný způsob  jejich předávání. To, že se nacházíme v deníku Čs. 

svazu mládeže si uvědomíme 28. května, kdy na otázky ohledně nových úkolů svazu 

odpovídá Arnošt Šimánek, předseda celostátního výboru ČSM na Dole Dukla 

v Teplicích.214 

I na stranách Mladé fronty je nevyhnutelná kritika Ústavy z roku 1920 a obecně první 

republiky. Vyjadřuje se k tomu ve svém tradičním „Zamyšlení při sobotě“ redaktor deníku 

Jiří Táborský 7. května.215 Buržoazní ústava se dle něj vychloubala různými svobodami a 

právy, „daly by se ale snést hory důkazů, že všechna tato práva byla pro velkou část 

obyvatel jenom právy na papíře“.216 Dále pak jde text Jaroslava Housera z 8. května, který 

se snaží čtenářům sdělit pravdu právě o té vykořisťovatelské předmnichovské ústavě. Ze 

211 Tribuna mladých voličů (1). Mladá fronta. 5. 5. 1960, roč. XVI, č. 109, s. 4. 
212 KRAUS, Jindřich. O svobodě a odpovědnosti. Mladá fronta. Tamtéž, s. 4. 
213 NESG. MF se ptá: Jaké postavení a úkoly bude mít Slovenská národní rada? Mladá fronta. 6. 5. 1960, roč. 
XVI, č. 110, s. 3. 
214 jš. MF se ptá: Jaké úkoly přejímá ČSM od státních orgánů? Mladá fronta. 28. 5. 1960, roč. XVI, č. 130, s. 
1.  
215 Tato týdenní zamyšlení se v období všenárodní diskuze a besed o návrhu ústavy vždy alespoň částečně 
těmto tématům věnovala – chválila lid za jeho aktivní přístup, zájem a také to, že si především uvědomuje 
své povinnosti ke společnosti jako celku. 
216 TÁBORSKÝ, Jiří. Než půjdeš na besedu. Mladá fronta. 7. 5. 1960, roč. XVI, č. 111, s. 4. 
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strachu z revolučního dělnictva byla připravena za zády lidu, právo parlamentu kontrolovat 

vládu fungovalo jenom na papíře a celkově se nejednalo než o diktaturu buržoazie.217 

Částečnou kritiku prvorepublikového Československa je možné postřehnout i v komentáři 

Růženy Navrátilové, který se zaobírá zejména postavením ČSR v zahraničí a jeho 

příslušností k socialistické soustavě, což je v návrhu ústavy také zakotveno. Autorka 

zejména vyzdvihuje přínos spojenectví s SSSR prostřednictvím Varšavské smlouvy, která 

zaručí, že „již nikdy Mnichov“.218 Více pak ke kritice Ústavy z roku 1920 v dalším 

příspěvku Jaroslava Housera o rozdílech ve výkonu volebního práva. To mělo být dle 

demokratických principů z dvacátých let rovné, ale kvůli volební geometrii nebylo, protože 

hlas proletáře měl tak nižší váhu.219 29. května se pak v Mladé frontě objevuje další 

ideologický příspěvek kritizující minulé poměry a absenci všenárodní diskuze v roce 

1920.220 Pokud se teď ale zabýváme srovnáními, je nutné zmínit i krátký článek o ústavě 

Německé spolkové republiky z 22. května.221 

Ve zbytku května si všimněme zejména dalších Tribun mladých voličů, které shromažďují 

různé dopisy od čtenářů. Některé také reportážním způsobem rekonstruují jednotlivé 

debaty v obcích, některé deník přímo organizoval. Ve druhém čísle se tak děje s využitím 

diskuze v Litvínově, ta je doplněna fotografiemi přímo z místa.222 26. května se pak v 

rubrice objevuje zajímavý rámeček „Komu dáte svůj hlas?“ s vyjádřeními některých herců, 

který se opakuje i v následujícím čísle zkraje června. Dnes bychom se pozastavili nad tím, 

zda je vhodné před volbami něco takového uveřejňovat.223 

Přesouváme se do června, kde si vedle ideologicky prodchnutých úvodníků, Táborského 

zamyšlení, volebních agitačních příspěvku v duchu „volím socialistickou ústavu“ a dopisů 

čtenářů povšimněme dalších Tribun mladých voličů, a zejména pokračující kritiky první 

republiky a tentokrát i Svobodné Evropy. S podtitulem „Díváme se za oponu předválečné 

republiky“ je v rámci prvního červnového vydání ústavní rubriky vydán komentář, jehož 

závěr je jasný: „Hlasy odevzdané desítkám měšťáckých a sociálfašistických stran vplynuly 

217 HOUSER, Jaroslav. Pravda o buržoazní ústavě předmnichovské republiky. Mladá fronta. 8. 5. 1960, roč. 
XVI, č. 112, s. 4. 
218 NAVRÁTILOVÁ, Růžena. Na návrhem nové ústavy. Mladá fronta. 11. 5. 1960, roč. XVI, č. 115, s. 2. 
219 HOUSER, Jaroslav. Věcná srovnání před volbami. Mladá fronta. 15. 5. 1960, roč. XVI, č. 118, s. 4. 
220 sb. Parlament byl jmenován. Mladá fronta. 29. 5. 1960, roč. XVI, č. 131, s. 7. 
221 NESG. Ústava Německé spolkové republiky. Mladá fronta. 22. 5. 1960, roč. XVI, č. 124, s. 2. 
222 Tribuna mladých voličů (2). Mladá fronta. 14. 5. 1960, roč. XVI, č. 117, s. 4. 
223 Tribuna mladých voličů (4). Mladá fronta. 26. 5. 1960, roč. XVI, č. 128, s. 4. 
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do jednoho koryta. Jmenovalo se parlament.“224 Hanění Svobodné Evropy se pak věnuje 

dlouhý článek „Krokodýlí slzy“ od Jindřicha Krause. Emigranti z této rádiové stanice se 

totiž svými „chatrnými argumenty“ snaží narušit diskusi o návrhu ústavy. Zastávají se 

Masaryka a Beneše, za nichž ale nebylo Slovensko více než pouhou kolonií a tamní lidé 

byli jednoduše zbyteční. To se teprve za vlády KSČ drtivě proměnilo.225 

Ani v Mladé frontě se o červencovém přijetí ústavy nereferuje jinak než v jiných denících, 

naopak. Největšími rudými písmeny je na úvodním listu 6. července vyveden nápis „Lid 

věří své straně“, následují nám známé fotografie a projev prezidenta na konferenci KSČ.226 

Deník také přináší krátkou zprávu o tom, jak o sjezdu psal zahraniční, zejména sovětský 

tisk – ocenil prý masový charakter všenárodní diskuze a zcela kladné přijetí návrhu 

ústavy.227 Ze zakončení konference získáváme opět stejné informace jako jinde, to se pak 

týká i zasedání Národního shromáždění. 12. července nám úvodní strana přináší tutéž 

fotografii z podpisu ústavy, a státní znak.228 

Ve zbytku měsíce (srpen opět nic) se nám opakují již známé gratulace ze socialistických 

zemí, zvláštní místo v červeném rámečku v rohu úvodní strany má poděkování prezidenta 

a předsedy vlády SSSR za jejich blahopřání – toho jsme si nicméně také mohli povšimnou 

i v ostatních denících.229  

3.3 Shrnutí společných rysů při reflexi Ústavy z roku 1960 v analyzovaných denících 

Rozebrali jsme jednotlivé československé deníky a již z této předcházející části bylo 

možné dovodit jasné závěry, co se týče vytvořeného mediálního obrazu Ústavy z roku 

1960. 

Nejdůležitějším obecným rysem je celková uniformita zpravodajství. Projevilo se zde to, 

co jsme již rozebírali v teoretické části – média potažmo tisk se sice začínala od poloviny 

padesátých let pomalu uvolňovat, týkalo se to ale především kulturní a jiné zájmové 

oblasti. Politické zprávy a obsah nejdůležitějších a nejčtenějších deníků v zemi byl stále 

bedlivě hlídán. Z velké části tak bylo jedno, zda si čtenář otevřel Rudé právo nebo Mladou 

224 HLADÍK, Čestmír. Nač bylo a nač nebylo. Mladá fronta. 2. 6. 1960, roč. XVI, č. 134, s. 4. 
225 KRAUS, Jindřich. Krokodýlí slzy. Mladá fronta. 4. 6. 1960, roč. XVI, č. 136, s. 4. 
226 Úvodní strana. Mladá fronta. 6. 7. 1960, roč. XVI, č. 165, s. 14. 
227 NESG. Socialismus v ČSR zvítězil. Mladá fronta. 7. 7. 1960, roč. XVI, č. 166, s. 5. 
228 Úvodní strana. Mladá fronta. 12. 7. 1960, roč. XVI, č. 169, s. 1. 
229 NESG. Poděkování sovětským představitelům. Mladá fronta. 22. 7. 1960, roč. XVI, č. 179, s. 1. 
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frontu, informace o návrhu nové ústavy dostal v podstatě stejné. Všude se nová ústava 

vychvaluje, mluví se o jejích přednostech a o velkém vítězství socialismu. Nejvýraznější 

vnější ukázkou této vzájemné jednoty je zejména přetiskování zcela stejných oficiálních 

zpráv (např. k ustanovení ústřední komise pro novou ústavu, k samotnému přijetí 

dokumentu KSČ a Národním shromáždění), usnesení a projevů předních komunistických 

činitelů, a to vždy i ve stejné dny. Všechny deníky taktéž přinesly kompletní znění návrhu 

ústavy i jeho konečnou verzi. Opomenout také nesmíme přejímání gratulací k ústavě od 

spřátelených socialistických republik včetně SSSR.  

Na základě této základní charakteristiky vychází i všechny další konkrétní rysy tehdejšího 

„ústavního“ (ale nejen toho) zpravodajství, které jsou následně ilustrovány. 

V prvé řadě je třeba zmínit, že ve všech námi rozebíraných případech byl věnován 

socialistické ústavě extrémně velký prostor. Může za to samozřejmě i to, že zároveň s ní se 

přijímal i nový pětiletý plán a pořádaná všenárodní diskuze se z velké části týkala 

červnových voleb. I tak, nebo spíše právě proto, se dokázala ústava prosadit i v období 

slavnostní spartakiády a oslav 15. výročí osvobození Rudou armádou. Deníky publikovaly 

tematické rubriky, kde se ústavou přímo zaobíraly (viz Tribuna mladých voličů v Mladé 

frontě nebo Diskuze k návrhu nové ústavy československé republiky v Rudém právu). 

Jak ale ono informování vlastně vypadalo? Jaké postupy práce se využívaly? Ve všech 

případech to bylo v prvé řadě již zmiňované „kopírování“ oficiálních zpráv a projevů, ve 

kterých tedy nebylo potřeba žádné novinářské invence.  Svou až neúnosnou délkou 

zabíraly projevy – zejména prezidenta republiky Novotného – i několik celých stran, 

redakce do nich musely pro přehlednost umístit mezititulky. Přepis byl přitom opravdu 

doslovný, včetně „scénických“ poznámek o okamžicích, kde delegáti začali bouřlivě 

tleskat nebo provolávat slávu KSČ a SSSR. Je jasné, že začlenit tyto projevy bylo pro 

redakce nutné, tehdejší mediální propaganda s nimi počítala. Měli lidu deklarovat, že se 

před nimi nic nezatajuje, zároveň tyto dlouhé politické a ekonomické deklarace působí 

fundovaným a věrohodným dojmem. Fakt, že se obsahy těchto řečí neustále jen opakovaly, 

byl tehdy vedlejší.  

Pro vlastní autorskou tvorbu platí opět to, co jsme již zmínili – jednota s linií vedoucí 

strany, s názorem ÚV KSČ. O triumfálním vítězství diktatury proletariátu se ve 

společensky mocném tisku muselo informovat žádoucím způsobem. To, že veškerý tisk, ať 

už vydavatelem byla přímo Komunistická strana či ne, byl v otázkách ústavy zbaven téměř 
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jakékoli možnosti vlastní interpretace. Ukazují to zejména ideologicky laděné a 

propagandistické úvodníky objevující se v průběhu celého zkoumaného období. Země dle 

nich vstupuje do nové dějinné kapitoly blíže ke komunismu, všenárodní demokracie 

prohlubuje všeobecnou socialistickou demokracii a posouvá společnost k lepším zítřkům. 

Nikde nenalezneme ani stopu po opozici, nějaké kritice navrženého dokumentu – a to ani 

ve Svobodném slovu jakožto deníku jiné politické strany. Zdejší úvodníky jsou mnohdy 

ještě poplatnější režimu a velmi často, což působí až porobeným způsobem, zdůrazňují 

úspěchy KSČ a její absolutní nárok na vedení státu.  

Třetím typem článků věnovaných ústavě (mimo oficiální zprávy a projevy a úvodníky) 

jsou názorové komentáře a vysvětlující texty k jednotlivým ústavním institutům. Týkají se 

zejména národních výborů, práv a povinností občanů, postavení slovenských národních 

orgánů, pojmu socialistické zákonnosti nebo pravomocí nejvyšších státních orgánů v čele 

s Národním shromážděním. Často jsou spojeny i s krátkým srovnáním, proč je nová úprava 

lepší. Napříč tiskem se těchto článků sice objevuje relativně velké množství, jak jsme ale 

zjistili, autory řady z nich jsou stále ti stejní lidé – právníci, funkcionáři KSČ či ČSS a 

členové komise pro ústavu. Například Jan Bartuška sepsal téměř stejné články jak do 

Rudého práva, tak i do Práce a Mladé fronty. Ukazuje to, že k „fundovanému“ oficiálnímu 

výkladu textu ústavy se nemohl dostat jen tak někdo, ale jen ti, u nichž bylo zaručeno, že 

budou obsah vykládat požadovaným způsobem. Ani zde se totiž nesetkáváme s žádným 

odporem vůči podanému návrhu, neexistují ani drobné věcné připomínky. Ustanovení, 

která jsou pro nás z dnešního pohledu nejvíce problematická (vedoucí úloha KSČ), se 

berou jako jasné fakty, absolutní pravdy, kterým rozporovat jednoduše nejde. Bez KSČ by 

totiž nebyly žádné úspěchy možné, jak dokládají právě tyto fatalistické slovní konstrukce 

napříč texty.  

Poslední typ článků je také nejrozmanitější (budeme o něm ještě krátce mluvit 

v následující části práce pojednávající o rozdílech mezi médii) a zabývá se průběhem 

všenárodní diskuze. Všechny deníky průběžně uveřejňovaly zprávy o tom, že se veřejných 

besed účastní velké množství lidi a panuje všeobecný nadšený souhlas se zněním 

připravované socialistické ústavy. Taktéž se uveřejňovaly dopisy čtenářů – souhlasné, 

s jenom drobnými připomínkami, pokud vůbec nějakými – nebo přepisy diskuzních 

příspěvků z konkrétních schůzí. Účelem bylo ukázat na to, jak se široká veřejnost o 

politické dění zabývá, k ústavě podává připomínky – ne ale návrhy na kompletní změny! – 
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které budou projednány. O tom, že diskuze fungovaly pouze jako zástěrka a oblíbený 

argument tzv. socialistické demokracie, jsme již také v teoretické části hovořili. Nic se

reálně změnit nemohlo, pokud by s tím nesouhlasil ÚV KSČ, a ten měl o ústavě již v době 

podání jejího návrhu velmi jasnou představu.  

Opustíme-li formy předávání informací o ústavě a zaměříme se více na obsah a zvolenou 

rétoriku, jako výrazný rys se také objevuje typické propagandistické „hanění“, kritika 

režimů odporujících komunistickému vidění světa a úprava vlastní národní historie. 

Především v kontextu projednávání ústavy je důležité srovnání, a to s kapitalistickými 

ústavami (americká, francouzská atd.) a s československou ústavou přijatou v roce 1920. 

Na stranách všech periodik se tak s podobným ideologickým odmítáním „třídních“ 

dokumentů napříč světem a historií setkáme. Zvlášť výrazná kritika první republiky se 

objevuje v Rudém právu a v Mladé frontě, viz následující kapitola. Propaganda tvořila 

značnou část mediální politiky vládnoucího režimu, což se i zde ukázalo. Nestačilo se 

omezit na text ústavy samotné, bylo třeba jej postavit do kontrastu s nepřátelskými 

uskupeními, a ještě víc tak podtrhnout socialistický ráz textu. Zároveň nebylo možné 

dovolit jakoukoli kritiku pocházející ze zahraničí, a tak jsou některé články v denících 

namířeny přímo na vysílání Svobodné Evropy a práci zdejších emigrantů. 

Manipulace s fakty a ideologický způsob informování se ale netýkal jen kapitalistických 

živlů, ale i ústavy samotné, byť to nebylo prvořadým rysem. Zejména v článcích o právech 

a povinnostech občanů a slovenských národních orgánech ale nebylo možné nepostřehnout 

jasný rozpor s ústavním textem a z něj vyplývající reality. Především formulace, která nám 

opět prostupuje všemi deníky, že nová ústava rozšiřuje všechna práva z Ústavy 9. května, a 

to včetně práv politických, je jasně lživá již se samotného porovnání obou ústav. Nikdo se 

ale o tom nezmiňuje, a tak se i tato část ústavy propaguje jako pokrokovější, lepší a 

humánnější.   

3.4 Shrnutí rozdílů mezi mediálními obrazy v analyzovaných denících 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že rozdílů mezi přístupy rozebíraných československých 

deníků mnoho není – absolutně převládala jednotnost a komunistický světonázor. Přesto se 

ale dají drobné rozdíly najít, vycházející zejména ze samotné podstaty jednotlivých deníků 

a toho, pro koho byly určeny.   
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Rudé právo jako nejčtenější denní tisk potvrdil svou ústřední roli, co do počtu a rozsahu 

článků se ústavě věnoval nejvíce. Ve svém přístupu vsadil z velké části na odborné 

komentáře od různých právníků a akademických odborníků a pokryl tak v podstatě 

všechny části ústavy. Například postavení SNR a ekonomice se věnoval zcela nejvíce. U 

tohoto listu ale zarazila i velmi organizovaná a zdaleka nejkontroverznější kritika 

předmnichovského zřízení v podobě různých srovnávacích fotografií, které byly zařazeny 

do každého čísla zdejší ústavní rubriky. Tyto z kontextu zcela vytržené „výkřiky“ nemají 

objektivně žádný vypovídající charakter, svou – emocionální – úlohu ale splnily, a to bylo 

pro redakci nejdůležitější.  

V Práci se nejvíce projevilo, že tento deník vydává odborová organizace. Prostor je tak 

vždy na úvodní straně věnován vyjádřením ÚRO, které s návrhem ústavy zcela souhlasí. 

V komentářích je výrazně větší prostor věnován problematice národních výborů, v podstatě 

vůbec se ale nemluví o situaci na Slovensku. Největší odlišností listu se ale ukázala být 

jeho přímá angažovanost ve všenárodní diskuzi, která samozřejmě právě s odbory úzce 

souvisela. Deník poskytuje čtenářům i možnost zavolat v určitý den na speciálně 

vyhrazené linky, kde jim budou dotazy ohledně ústavy osvětlovány. Důraz je ale kladen 

zejména na informování z nejrůznějších schůzí napříč republikou (některé deník i přímo 

organizoval). Využívá se přitom až reportážní charakter článků, kdy je beseda přímo 

rekonstruována, doplněna fotografiemi a vyjádřeními zde přítomných. Tento způsob psaní 

se objevuje např. i v Mladé frontě, ale ne v tak velkém měřítku jako zde. Zajímavé také je, 

že Práce otiskla výjimečně obsáhlý několikadílný seriál Vladimíra Klokočky o 

porovnávání socialistické ústavy s těmi kapitalistickými, doplněný pak i velkým srovnáním 

s americkou ústavou od George Wheelera.   

Pro Svobodné slovo platí poněkud střídmější charakter co do celkového zapojení listu – 

nepořádá vlastní debaty ani zvláštním způsobem nevyzývá k zasílání dopisů (přestože ty 

pak samozřejmě také otiskuje). Odlišuje se zejména tím, že jako ústřední list ČSS 

informuje o konferencích ÚV ČSS, které se všemi návrhy KSČ plně souhlasí a uznávajíc 

zároveň komunisty jako vedoucí sílu v zemi – o důrazu na tuto skutečnost na stranách 

Svobodného slova jsme již hovořili. Autory zdejších vysvětlovacích článků pak byly 

zejména funkcionáři strany. 

Mladá fronta dává znát své zaměření na mladší publikum několika způsoby. V agitačních 

úvodnících vyzývá čtenáře potažmo společnost k masivní účasti na všenárodní diskuzi a ve 
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volbách, organizuje tak i některé debaty s cílovými skupinami. Komentáře se pak věnují 

z velké části národním výborům, které mají k Čs. svazu mládeže blízko, objevíme i 

oficiální stanovisko svazu k ústavě, které je samozřejmě souhlasné. Významný je ale 

takřka výchovný charakter listu, který se v referování o ústavě silně projevuje, nejvýrazněji 

v článcích kritizujících poměry první republiky a kapitalismus. Tyto komentáře jsou 

relativně ostré, samostatný text je věnován i režimem neoblíbené Svobodné Evropě. Mladá 

fronta se pak odlišovala i tím, že zvolila kromě reportážím podobným výtahů z diskuzí i 

pravidelné rozhovory o různých ústavních ustanoveních, které suplovaly v jiných denících 

klasické odborné komentáře.  
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Závěr 

Socialistická ústava z roku 1960 formálně pouze potvrdila to, co v té době již každý věděl 

– KSČ má moc v zemi pevně v rukou a Československo je pevnou součástí socialistické

části světa. Vydání nové ústavy pro režim v roce, kdy oslavovala významná výročí a stála 

na prahu dalšího plánu hospodářského rozvoje, představovalo důležitou manifestaci síly, a 

to i vzhledem k ostatním socialistickým zemím. Že se v budoucích letech otřese stát 

v základech a Ústava z roku 1960 se stane postupně labutí písní režimu tehdy ještě nikdo 

netušil. Tehdy se v období příprav přijetí nové ústavy především oslavovaly úspěchy 

pracujícího lidu vyhlížejícího blížící se komunismus.  

Podobná atmosféra tak panovala i na stranách předních československých deníků – Rudého 

práva, Práce, Svobodného slova a Mladé fronty. KSČ i jejich prostřednictvím dokazovala, 

že má média pod kontrolou, a ta se tak nezmohla na žádnou kritiku chystaných změn. 

Jednotnost a poplatnost režimu, tak by se dal charakterizovat tehdejší noviny, a tak by se 

daly shrnout i nejdůležitější rysy obrazu Ústavy z roku 1960 optikou československého 

tisku.  

Co do zvolené formy se v denících k ústavě vydávaly čtyři hlavní skupiny textů. Za prvé, 

oficiální politické zprávy a dlouhé projevy nejdůležitějších státních činitelů, které zabíraly 

i několik stran. Za druhé, s politikou strany souhlasící úvodníky vyjadřovaly podporu 

straně a směřování státu. Za třetí, komentáře odborníků a politiků popisovaly a 

vysvětlovaly jednotlivá ustanovení ústavy a jejich vliv na reálný život. Za čtvrté, zpětná 

vazba z besed všenárodní diskuze měla ukazovat na zájem a angažovanost lidu.  

Mezi využívanými novinářskými prostředky své místo vedle poslušného přejímání 

oficiálních státních názorů dominovala socialistická propaganda. Kritizovaly se ústavy 

kapitalistických států i buržoazní první republiky. Fakta se přitom ohýbala, události 

nevysvětlovaly a nevsazovaly do širšího kontextu. Druhá strana neměla právo ani možnost 

se vyjádřit. Také některé informace ohledně samotné socialistické ústavy byly účelově 

klamavé. Hlásaly to, co v textu dokumentu nebylo a vzhledem k panujícímu režimu ani být 

nemohlo.  
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Jednotlivé deníky se tak vzhledem k pevné kontrole KSČ příliš neliší. Odborářské listy se 

věnovaly více otázkám, které se jich přímo dotýkaly a informovaly více ze svých besed se 

čtenáři. Svobodné slovo jako zástupce listu jiné politické strany věnovalo prostor i 

výsledkům jejích zasedání.  

Z výše uvedeného je patrné, že obraz Ústavy z roku 1960 v tisku odpovídá stavu tehdejší 

společnosti. Společnosti unitární, rezignované, ovládané. Společnosti, kde základní 

politická práva neexistovala už ani na papíře, a přesto se stále tvrdil opak.  
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Summary 

The socialist constitution from 1960 formally confirmed what had everyone already knew 

– KSČ firmly holds power and Czechoslovakia is a stable part of the socialist part of the

world. The enactment of the new constitution in the year of important jubilees and the 

beginning of another economic development plan, represented an important demonstration 

of power not only in the country itself but in the other socialist states too. The fact, that 

Czechoslovakia would tremble in the following years and the 1960 Constitution would 

become a swansong of the regime, was obviously in those days unknown. The enactment 

of the new constitution primarily symbolized achievements of the working people awaiting 

the communism.  

The similar atmosphere ruled over pages of the most important Czechoslovak daily 

newspapers – Rudé právo, Práce, Svobodné slovo and Mladá fronta – as well. KSČ was 

proving that it has all the media under control, and these simply could not criticize any of 

the planned changes. The uniformity and the conformity to the regime characterize the then 

newspapers. And these words also summarize the most significant attributes of the image 

of the 1960 Constitution from the point of view of the Czechoslovak press.  

Addressing the chosen form, there were four main types of the texts discussing the 

constitution. Firstly, official political statements and long speeches of the most important 

state authorities, which were often filling several pages. Secondly, editorials declaring its 

support to the Communist Party and its politics. Thirdly, opinions of the experts and 

politicians describing and explaining the provisions of the constitution and their impact on 

real life. Fourthly, the feedback from different talks within the national discussion showing 

the support and engagement of the people.  

Between the used journalist methods, the dominant position had socialist propaganda, 

together with the adoption of the official statements. Constitutions of the capitalist 

countries and the constitution of the First Czechoslovak Republic were criticized. Facts 

were changed, events left unexplained and without broader context. The second side had 

not a right or an opportunity to respond. Even the information about the 1960 Constitution 

itself were purposively deceptive. Saying what was not (and could not be) written in the 

document. 
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Therefore, the daily newspapers do not significantly differ from each other. The papers of 

unions were interested in for them more important issues. They also informed from their 

talks with readers. Being a representant of a paper of other party, Svobodné slovo wrote 

about its meetings.  

From the said above it is obvious, that the media image of the 1960 Constitution 

corresponded to the condition of the then unitary, resigned, and controlled society. The 

society, where the fundamental political rights had not existed anymore, but still the 

contrary was declared.  
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I 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické 

republiky (text)  

100/1960 Sb. 

Ústavní zákon 
ze dne 11. července 1960 

Ústava Československé socialistické republiky 
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto ústavním zákoně: 

Prohlášení 
I 

My pracující lid Československa prohlašujeme slavnostně: 

Společenské zřízení, za které bojovaly celé generace našich dělníků i ostatních pracujících 
a které měly od vítězství Velké říjnové socialistické revoluce před očima jako vzor, stalo 
se pod vedením Komunistické strany Československa skutečností i u nás. 

Socialismus v naší vlasti zvítězil! 

Vstoupili jsme do nového období našich dějin a jsme odhodláni jít dále k novým, ještě 
vyšším cílům. Dovršujíce socialistickou výstavbu, přecházíme k budování socialistické 
společnosti a shromažďujeme síly pro přechod ke komunismu. 

Po této cestě půjdeme dále ruku v ruce s naším velkým spojencem, bratrským Svazem 
sovětských socialistických republik, a se všemi ostatními přátelskými zeměmi světové 
socialistické soustavy, jejímž je naše republika pevným článkem. 

Chceme žít v míru a přátelství se všemi národy světa a přispívat k mírovému soužití a k 
dobrým vztahům mezi státy s různým společenským zřízením. Důslednou mírovou 
politikou a všestranným rozvojem své země budeme napomáhat k tomu, aby se všechny 
národy přesvědčily o přednostech socialismu, který jediný vede k blahu všeho lidstva. 

II 

Před patnácti lety, v roce 1945, se náš pracující lid, osvobozený hrdinnou Sovětskou 
armádou z pout fašistické okupace, rozhodl po zkušenostech s buržoazní republikou 
budovat svůj osvobozený stát jako lidovou demokracii, jejímž posláním bylo zajistit mu 
pokojný vývoj k socialismu. V čele republiky stanula Komunistická strana 
Československa, osvědčený předvoj dělnické třídy, zocelený v boji v době buržoazní 
republiky a za okupace. Poslední široce založený pokus mezinárodní a vnitřní reakce o 
zvrat tohoto vývoje byl odražen rozhodným vystoupením pracujícího lidu v únoru 1948. 



II 

Náš pracující lid se tak nejprve zbavil cizáckého panství a poté i kapitalistického 
vykořisťování a stal se hospodářem své země. Za těchto patnáct let dovedl svou prací a 
svým cílevědomým úsilím ve všech oblastech lidské činnosti dosáhnout takových úspěchů, 
jaké byly za kapitalismu nemyslitelné. Předností socialistického zřízení se projevily též u 
nás naprosto jasně a přesvědčivě. 

Změnila se podstatně tvářnost naší země. Naše národní hospodářství se rozvíjí a sílí jako 
nikdy předtím. Výroba rok od roku vzrůstá a životní úroveň všech pracujících se neustále 
zvyšuje. Není již u nás vykořisťovatelských tříd, vykořisťování člověka člověkem je vždy 
odstraněno. Není již hospodářských krizí ani nezaměstnanosti. Vzdělání a kultura se stávají 
obecným majetkem všech pracujících. 

Oba národy, které vytvořily Československou republiku, Češi a Slováci, žijí v bratrské 
shodě. Společné budování socialismu umožnilo, aby Slovensko záhy překonalo svou 
někdejší zaostalost a povzneslo se na vysokou úroveň v průmyslu i v zemědělství. 

Československý stát, ve který se zorganizoval pracující lid v čele s dělnickou třídou, stal se 
lidovou organizací v nejvlastnějším slova smyslu – socialistickým státem. 

V naší zemi byly již vyřešeny všechny základní úkoly přechodu od kapitalistické 
společnosti k společnosti socialistické. Osvobozená lidská práce se stala základním 
činitelem v celé naší společnosti. Je nyní nejen povinností, ale i věcí cti každého občana. 
Uskutečňuje se již zásada socialismu: 

"Každý podle svých schopností, 
každému podle jeho práce!" 

Lidová demokracie se jako cesta k socialismu plně osvědčila: dovedla nás k jeho vítězství. 

III 

Všechno naše usilování směřuje nyní k tomu, abychom vytvářeli materiální a duchovní 
předpoklady pro přechod naší společnosti ke komunismu. 

Rozvíjejíce socialistickou státnost, budeme dále zdokonalovat naši socialistickou 
demokracii, rozšiřovat účast pracujících na správě státu a na 

řízení hospodářství, upevňovat politickou a morální jednotu naší společnosti, zabezpečovat 
obranu země, střežit revoluční vymoženosti lidu a vytvářet podmínky pro rozvoj všech 
jeho tvůrčích schopností. 

V dalším vývoji, kdy se práce stane první životní potřebou, chceme dosáhnout takového 
rozmachu výrobních sil a takového rozmnožení bohatství společnosti, aby bylo možno 
vyhovět všem rostoucím potřebám společnosti i všestranného rozvoje každého jejího člena. 
Pak bude možno přejít k uskutečňování nejvyšší zásady rozdělování – zásady komunismu: 

"Každý podle svých schopností, 
každému podle jeho potřeb!" 

*



III 

Abychom utvrdili všechny dosavadní výsledky bojů a práce našeho lidu a abychom 
zároveň ukázali nezlomnou vůli dospět k cílům ještě vyšším, uzákoňujeme dnes tuto 
socialistickou ústavu naší republiky. 

Hlava první 

Společenské zřízení 
Čl. 1 

(1) Československá socialistická republika je socialistický stát, založený na pevném
svazku dělníků, rolníků a inteligence, v jehož čele je dělnická třída.

(2) Československá socialistická republika je jednotný stát dvou rovnoprávných bratrských
národů, Čechů a Slováků.

(3) Československá socialistická republika náleží k světové socialistické soustavě; usiluje o
přátelské vztahy se všemi národy a o zajištění trvalého míru v celém světě.

Čl. 2 

(1) Veškerá moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu.

(2) Státní moc vykonává pracující lid zastupitelskými sbory, které jsou jím voleny, jím
kontrolovány a jemu odpovědny.

(3) Zastupitelské sbory pracujícího lidu v Československé socialistické republice jsou:
Národní shromáždění, Slovenská národní rada a národní výbory. Od nich je odvozena
pravomoc ostatních orgánů státu.

(4) Zastupitelské sbory a všechny ostatní orgány státu se opírají o tvůrčí a přímou účast
pracujících a jejich organizací na své činnosti.

Čl. 3 

(1) Volební právo do všech zastupitelských sborů je obecné, rovné a přímé s tajným
hlasováním. Volit může každý občan, který dosáhl věku 18 let. Zvolen může být každý
občan, který dosáhl věku 21 let.

(2) Členové zastupitelských sborů – poslanci – jsou povinni být ve stálém styku se svými
voliči, dbát jejich podnětů, skládat jim účty ze své činnosti a podávat jim zprávy o činnosti
sboru, jehož jsou členy.

(3) Člen kteréhokoli zastupitelského sboru může být z rozhodnutí svých voličů kdykoli
odvolán.

Čl. 4 



IV 

Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana 
Československa, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z 
řad dělníků, rolníků a inteligence. 

Čl. 5 

K rozvíjení společné činnosti, k všestranné a aktivní účasti na životě společnosti a státu a k 
uskutečňování svých práv sdružují se pracující v dobrovolné společenské organizace, jimiž 
jsou zejména Revoluční odborové hnutí, organizace sdružení, organizace mládeže, 
organizace kulturní, tělovýchovné a jiné; na společenské organizace postupně přecházejí 
některé úkoly státních orgánů. 

Čl. 6 

Národní fronta Čechů a Slováků, v níž jsou sdruženy společenské organizace, je 
politickým výrazem svazku pracujících měst a venkova, vedeného Komunistickou stranou 
Československa. 

Čl. 7 

(1) Ekonomickým základem Československé socialistické republiky je socialistická
hospodářská soustava, která vylučuje jakoukoli formu vykořisťování člověka člověkem.

(2) Socialistická hospodářská soustava, v níž jsou výrobní prostředky zespolečenštěny a
veškeré národní hospodářství je plánovitě řízeno, zabezpečuje za uvědomělé spolupráce
všech občanů mohutný rozvoj výroby a neustálý vzestup životní úrovně pracujících.

(3) Práce je v socialistické společnosti prací ve prospěch celku a zároveň ve prospěch
pracovníka samého.

Čl. 8 

(1) Socialistické společenské vlastnictví má dvě základní formy: státní vlastnictví, které je
vlastnictvím všeho lidu (národní majetek), a družstevní vlastnictví (majetek lidových
družstev).

(2) Národním majetkem jsou zejména: nerostné bohatství a základní zdroje energie;
základní lesní fond, vodní toky a přírodní léčivé zdroje; prostředky průmyslové výroby,
hromadné dopravy a spojů; peněžní a pojišťovací ústavy; rozhlas, televize a film, dále též
nejdůležitější společenská zařízení, jako zařízení zdravotnická, školy a vědecké ústavy.

(3) Půda sdružená k společnému družstevnímu hospodářství je ve společenském užívání
jednotných zemědělských družstev.

Čl. 9 

V mezích socialistické hospodářské soustavy je přípustné drobné soukromé hospodářství 
založené na osobní práci a vylučující vykořisťování cizí pracovní síly. 
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Čl. 10 

(1) Osobní vlastnictví občanů k spotřebním předmětům, zejména k předmětům osobní a
domácí potřeby, rodinným domkům, jakož i k úsporám nabytým prací je nedotknutelné.

(2) Dědění osobního majetku je zaručeno.

Čl. 11 

(1) Stát zřizuje hospodářské organizace, zejména národní podniky, kterým svěřuje části
národního majetku do správy jako samostatným právnickým osobám.

(2) Dobrovolným sdružením pracujících rolníků ke společné socialistické zemědělské
výrobě jsou jednotná zemědělská družstva. Stát všestranně podporuje jejich rozvoj a
účinně pomáhá družstevnímu rolnictvu rozvíjet socialistickou zemědělskou velkovýrobu
na podkladě pokrokové vědy a techniky. V souladu se zájmem společnosti podporuje stát i
rozvoj jiných lidových družstev.

(3) Veškerá hospodářská činnost státních i jiných socialistických hospodářských organizací
se rozvíjí ve vzájemném souladu a je řízena podle zásad demokratického centralismu.
Přitom se na všech stupních řízení v nejširší míře soustavně uplatňuje účast a tvůrčí
iniciativa pracujících a jejich společenských organizací, zejména Revolučního odborového
hnutí.

Čl. 12 

(1) Veškeré národní hospodářství je řízeno státním plánem rozvoje národního
hospodářství, který se vypracovává a uskutečňuje za nejširší aktivní účasti pracujícího lidu.

(2) Plán rozvoje národního hospodářství a kultury, který se vypracovává zpravidla na
období pěti let, vyhlašuje se zákonem a je v tomto období závazným základem plánování
jednotlivých státních orgánů a hospodářských organizací.

(3) V souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství se každoročně
vypracovává státní rozpočet, který se vyhlašuje zákonem.

Čl. 13 

(1) Všechny organizace a všichni občané, jimž připadá jakýkoli úkol při plnění státního
plánu rozvoje národního hospodářství, jsou povinni vynaložit nejvyšší úsilí a vyvinout co
největší iniciativu, aby byl úkol splněn co nejlépe.

(2) Všechny hospodářské organizace jsou povinny v souladu s dlouhodobými plány
rozvoje národního hospodářství soustavně vytvářet materiálně technické i organizační
předpoklady své činnosti tak, aby mohly své plánované úkoly plnit.

Čl. 14 



VI 

(1) Stát zaměřuje veškerou svou politiku, zejména hospodářskou, k tomu, aby všestranný
rozvoj výroby na základě neustálého pokroku vědy a techniky a zvyšování produktivity
práce zajišťoval plný rozvoj socialistické společnosti a vytvářel předpoklady pro postupný
přechod ke komunismu, zejména také k překonání podstatných rozdílů mezi fyzickou a
duševní prací a mezi městem a venkovem.

(2) Uskutečňovat tyto cíle umožňuje soudružská spolupráce Československé socialistické
republiky se Svazem sovětských socialistických republik a s ostatními zeměmi světové
socialistické soustavy. Tuto spolupráci, která je založena na vzájemné soudružské pomoci
a na mezinárodní socialistické dělbě práce, Československá socialistická republika
soustavně rozvíjí a upevňuje.

Čl. 15 

(1) Stát provádí takovou hospodářskou, zdravotní, sociální a kulturní politiku, aby se
souběžně s růstem výroby, s vzestupem životní úrovně obyvatelstva a s postupným
zkracováním pracovní doby neustále rozvíjely fyzické i duševní schopnosti všeho lidu.

(2) Stát pečuje o zvelebování a všestrannou ochranu přírody a o zachování krajinných krás
vlasti, aby tím vytvářel stále bohatší zdroje blahobytu lidu a vhodné prostředí, které by
prospívalo zdraví pracujících a umožňovalo jejich zotavení.

Čl. 16 

(1) Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování jsou
vedeny v duchu vědeckého světového názoru, marxismu-leninismu, a v těsném spojení se
životem a prací lidu.

(2) Stát spolu se společenskými organizacemi všemožně podporuje tvůrčí činnost ve vědě a
umění, usiluje o stále širší a hlubší vzdělanost pracujících a o jejich aktivní účast na
vědecké a umělecké tvorbě a dbá o to, aby výsledky této činnosti sloužily všemu lidu.

(3) Stát a společenské organizace soustavně usilují o odstranění přežitků vykořisťovatelské
společnosti ve vědomí lidí.

Čl. 17 

(1) Všichni občané a všechny organizace státní a společenské se ve všem svém počínání
řídí právním řádem socialistického státu a dbají o plné uplatnění socialistické zákonnosti v
životě společnosti.

(2) Společenské organizace, plníce své poslání, vedou občany k zachovávání zákonů, k
dodržování pracovní kázně i pravidel socialistického soužití a usilují o to, aby předcházely
a zamezovaly jejich porušování.

Čl. 18 
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(1) Ústřední řízení společnosti i státu se podle zásady demokratického centralismu účelně
spojuje se širokou pravomocí a odpovědností nižších orgánů za aktivní účasti pracujících a
s uplatněním jejich tvůrčí iniciativy.

(2) Na podkladě vědeckého světového názoru jsou ve společnosti pracujících plně
uplatňovány výsledky vědy v řízení společnosti i v plánování jejího dalšího rozvoje.

Hlava druhá 

Práva a povinnosti občanů 
Čl. 19 

(1) Ve společnosti pracujících, ve které je odstraněno vykořisťování člověka člověkem,
jsou rozvoj a zájmy každého jejího příslušníka v souladu s rozvojem a zájmy celé
společnosti. Práva, svobody a povinnosti občanů slouží tedy svobodnému, všestrannému
rozvoji a uplatnění osobnosti občanů a zároveň upevnění a rozvoji socialistické
společnosti; s jejím rozvojem se dále rozšiřují a prohlubují.

(2) Ve společnosti pracujících může jednotlivec dospět k plnému rozvinutí svých
schopností a k uplatnění svých oprávněných zájmů jen aktivní účastí na rozvoji celé
společnosti, především náležitým podílem na společenské práci. Proto je práce ve prospěch
celku přední povinností a právo na práci předním právem každého občana.

Čl. 20 

(1) Všichni občané mají rovná práva a rovné povinnosti.

(2) Rovnoprávnost všech občanů bez zřetele na národnost a rasu je zaručena.

(3) Muži a ženy mají stejné postavení v rodině, v práci i ve veřejné činnosti.

(4) Společnost pracujících zajišťuje rovnoprávnost občanů vytvářením stejných možností a
stejných příležitostí ve všech oborech života společnosti.

Čl. 21 

(1) Všichni občané mají právo na práci a na odměnu za vykonanou práci podle jejího
množství, jakosti a společenského významu.

(2) Právo na práci a na odměnu za ni je zajištěno celou socialistickou hospodářskou
soustavou, která nezná hospodářských krizí ani nezaměstnanosti a zaručuje neustálé
zvyšování reálné odměny za práci.

(3) Stát zaměřuje svou politiku tak, aby s rozvojem výroby a se vzrůstem produktivity
práce mohlo docházet k postupnému zkracování pracovní doby bez snížení mzdy.

Čl. 22 
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(1) Všichni pracující mají právo na odpočinek po vykonané práci.

(2) Toto právo je zajištěno zákonnou úpravou pracovní doby a placené dovolené i péči
státu a společenských organizací o nejlepší využití volného času pracujících k jejich
zotavení a pro jejich kulturní život.

Čl. 23 

(1) Všichni pracující mají právo na ochranu zdraví a na léčebnou péči, jakož i právo na
hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci.

(2) Tato práva jsou zajištěna péčí státu a společenských organizací o předcházení vzniku
nemocí, celou organizací zdravotnictví, sítí léčebných a sociálních zařízení, stále se
rozšiřující bezplatnou léčebnou péčí, jakož i organizovanou péčí o bezpečnost při práci,
nemocenským pojištěním a důchodovým zabezpečením.

Čl. 24 

(1) Všichni občané mají právo na vzdělání.

(2) Toto právo je zajištěno základním školním vzděláním veškeré mládeže, které je do
věku 15 let povinné a bezplatné, i soustavou bezplatných škol, která ve stále širší míře
poskytuje úplné střední vzdělání, všeobecné nebo odborné, a vzdělání vysokoškolské. K
dalšímu prohloubení vzdělání slouží organizace studia pracujících při zaměstnání a
bezplatného odborného školení v závodech a v jednotných zemědělských družstvech i
kulturní a osvětová činnost státu a společenských organizací.

(3) Veškerá výchova a všechno vyučování jsou založeny na vědeckém světovém názoru a
na těsném spojení školy se životem a prací lidu.

Čl. 25 

Občanům maďarské, ukrajinské a polské národnosti zabezpečuje stát všechny možnosti a 
prostředky ke vzdělání v mateřském jazyce a ke kulturnímu rozvoji. 

Čl. 26 

(1) Mateřství, manželství a rodina jsou pod ochranou státu.

(2) Stát a společnost pečují o to, aby rodina byla zdravým základem rozvoje mládeže.
Rodinám s více dětmi poskytuje stát zvláštní úlevy a podporu.

(3) Všem dětem a mládeži zabezpečuje společnost veškeré možnosti k všestrannému
rozvoji tělesných i duševních schopností. Tento rozvoj je zajišťován péčí rodiny, státu a
společenských organizací, jakož i zvláštní úpravou pracovních podmínek mládeže.

Čl. 27 
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Rovnoprávné uplatnění žen v rodině, v práci a ve veřejné činnosti je zajišťováno zvláštní 
úpravou pracovních podmínek a zvláštní zdravotní péčí při těhotenství a mateřství, dále též 
rozvojem zařízení a služeb umožňujících ženám využít všech schopností k účasti na životě 
společnosti. 

Čl. 28 

(1) V souladu se zájmy pracujícího lidu je všem občanům zaručena svoboda projevu ve
všech oborech života společnosti, zejména také svoboda slova a tisku. Těchto svobod
občané užívají jak v zájmu rozvoje své osobnosti a svého tvůrčího úsilí, tak k uplatňování
své aktivní účasti na správě státu a na hospodářské a kulturní výstavbě země. K témuž cíli
se zaručuje svoboda shromažďovací a svoboda pouličních průvodů a manifestací.

(2) Tyto svobody jsou zajištěny tím, že se pracujícím a jejich organizacím dávají k
dispozici vydavatelství a tiskové podniky, veřejné budovy, sály, prostranství, jakož i
rozhlas, televize a jiné prostředky.

Čl. 29 

Občané a organizace mají právo obracet se k zastupitelským sborům a k ostatním státním 
orgánům s návrhy, podněty a stížnostmi; státní orgány jsou povinny je odpovědně a včas 
vyřizovat. 

Čl. 30 

(1) Nedotknutelnost osoby je zaručena. Nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak než
ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být vzat do vazby,
leč v případech zákonem stanovených a na podkladě rozhodnutí soudu nebo prokurátora.

(2) Tresty lze ukládat jen na základě zákona.

Čl. 31 

Nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv, jakož i 
svoboda pobytu jsou zaručeny. 

Čl. 32 

(1) Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoli náboženskou víru, nebo
být bez vyznání, i provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu se zákonem.

(2) Náboženská víra nebo přesvědčení nemůže být důvodem k tomu, aby někdo odpíral
plnit občanskou povinnost, která je mu uložena zákonem.

Čl. 33 

Československá socialistická republika poskytuje azylu cizím státním příslušníkům 
pronásledovaným za hájení zájmů pracujícího lidu, za účast na národně osvobozeneckém 
boji, za vědeckou a uměleckou tvorbu nebo za činnost na obranu míru. 
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Čl. 34 

Občané jsou povinni zachovávat ústavu i ostatní zákony a dbát ve všem svém konání 
zájmů socialistického státu a společnosti pracujících. 

Čl. 35 

Občané jsou povinni chránit a upevňovat socialistické vlastnictví jako nedotknutelný 
základ socialistického zřízení a zdroj blahobytu pracujícího lidu, bohatství a síly vlasti. 

Čl. 36 

Občané jsou povinni svědomitě a poctivě vykonávat veřejné funkce, ke kterým je pracující 
lid povolal, a považovat jejich plnění k prospěchu společnosti za věc své cti. 

Čl. 37 

(1) Vrcholnou povinností a věcí cti každého občana je ochrana vlasti a jejího
socialistického zřízení.

(2) Občané jsou povinni vykonávat službu v ozbrojených silách podle zákona.

Čl. 38 

Neodlučnou součástí občanských povinností je úcta k právům spoluobčanů, jakož i 
uvědomělé zachovávání pravidel socialistického soužití. 

Hlava třetí 

Národní shromáždění 
Čl. 39 

(1) Národní shromáždění je nejvyšším orgánem státní moci Československé socialistické
republiky. Je jediným celostátním zákonodárným sborem.

(2) Národní shromáždění má 300 poslanců, kteří jsou lidem voleni, lidu odpovědni a
mohou být lidem odvoláni.

(3) Národní shromáždění se volí na dobu čtyř let.

(4) Podmínky výkonu volebního práva do Národního shromáždění i způsob provádění
voleb a odvolávání poslanců stanoví zákon.

Působnost Národního shromáždění 
Čl. 40 

(1) Národní shromáždění jedná a usnáší se o základních otázkách vnitřní a zahraniční
politiky státu.
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(2) Veškerou svou činností i prací svých orgánů a poslanců působí Národní shromáždění
aktivně k tomu, aby byly plněny úkoly socialistického státu.

Čl. 41 

(1) Národní shromáždění se usnáší na ústavě i na ostatních zákonech a sleduje, jak jsou
prováděny. Schvaluje zejména dlouhodobě plány rozvoje národního hospodářství a státní
rozpočet, zkoumá, jak jsou plněny, a projednává zprávy vlády o plnění ročních plánů a
státní závěrečný účet.

(2) Národní shromáždění bdí nad zachováváním ústavy. Může zrušit zákon Slovenské
národní rady, nařízení nebo usnesení vlády a obecně závazné nařízení krajského národního
výboru, odporují-li ústavě nebo jinému zákonu.

Čl. 42 

Národní shromáždění dává souhlas k mezinárodním smlouvám politickým, k 
hospodářským smlouvám obecné povahy a k takovým smlouvám, k jejichž provedení je 
třeba zákona. 

Čl. 43 

(1) Národní shromáždění volí presidenta republiky. President republiky je mu z výkonu
své funkce odpovědný.

(2) President republiky má právo, aby mu bylo uděleno slovo v Národním shromáždění,
kdykoli o to požádá.

Čl. 44 

(1) Vláda předstoupí po svém jmenování presidentem republiky před Národní shromáždění
a požádá je, aby vyslovilo souhlas s jejím programovým prohlášením.

(2) Národní shromáždění sleduje a kontroluje činnost vlády a jejích členů. Vláda i její
členové jsou ze své činnosti odpovědni Národnímu shromáždění; to se vyslovuje k jejich
prohlášením a zprávám.

(3) Národní shromáždění může navrhnout presidentu republiky, aby vládu nebo její členy
odvolal.

Čl. 45 

(1) Národní shromáždění má právo klást otázky předsedovi i ostatním členům vlády ve
věcech jejich působnosti. Předseda i ostatní členové vlády jsou povinni na dotazy poslanců
odpovídat.

(2) Požádá-li o to Národní shromáždění, jeho předsednictvo nebo výbor, je člen vlády
povinen osobně se dostavit do schůze Národního shromáždění, jeho předsednictva nebo
jeho výboru.
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(3) Předseda i ostatní členové vlády mají právo zúčastnit se schůzí Národního
shromáždění, jeho předsednictva nebo výborů, a požádají-li o to, je jim uděleno slovo.

Čl. 46 

(1) Národní shromáždění volí Nejvyšší soud a může odvolávat jeho členy.

(2) Generální prokurátor odpovídá Národnímu shromáždění z výkonu své funkce. Národní
shromáždění může navrhnout presidentu republiky, aby generálního prokurátora z jeho
funkce odvolal.

(3) Národní shromáždění jedná o zprávách Nejvyššího soudu a generálního prokurátora o
stavu socialistické zákonnosti.

Čl. 47 

Národní shromáždění zřizuje zákonem ministerstva a ostatní ústřední orgány. 

Čl. 48 

Národní shromáždění jako nejvyšší zastupitelský sbor republiky se zabývá 

podněty národních výborů, jedná o jejich činnosti, zobecňuje jejich zkušenosti a usnáší se 
na opatřeních ke zlepšení jejich výstavby a práce. 

Čl. 49 

Národní shromáždění se usnáší o vypovězení války, je-li Československá socialistická 
republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně 
proti napadení. 

Zasedání Národního shromáždění 
Čl. 50 

(1) Zasedání Národního shromáždění svolává president republiky nejméně dvakrát v roce.
Zasedání musí být svoláno, žádá-li to aspoň třetina poslanců.

(2) Zasedání Národního shromáždění prohlašuje za skončené president republiky.

Čl. 50 

(1) Národní shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
poslanců.

(2) K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.
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(3) K přijetí ústavy nebo k její změně, k usnesení o vypovězení války, ke změně státních
hranic, jakož i ke zvolení presidenta republiky je zapotřebí souhlasu tří pětin všech
poslanců.

(4) Schůze Národního shromáždění jsou zásadně veřejné.

(5) Zásady práce Národního shromáždění stanoví zákon o jednacím a pracovním řádu
Národního shromáždění.

Zákony 
Čl. 52 

(1) Návrhy zákonů mohou podávat poslanci Národního shromáždění, jeho výbory a jeho
předsednictvo, president republiky, vláda a Slovenská národní rada.

(2) Zákony podpisuje president republiky, předseda Národního shromáždění a předseda
vlády.

(3) K tomu, aby zákon nabyl platnosti, musí být vyhlášen způsobem, který stanoví zákon.
Zákony vyhlašuje předsednictvo Národního shromáždění do 14 dnů po jejich schválení.

Výbory Národního shromáždění 
Čl. 53 

(1) Národní shromáždění zřizuje výbory pro hlavní úseky státní a společenské činnosti jako
své pracovní a iniciativní orgány.

(2) Národní shromáždění volí předsedy a ostatní členy výborů a může je kdykoli odvolat.

(3) Výbory Národního shromáždění sledují a projednávají plnění úkolů v hospodářské a
kulturní výstavbě a dávají podněty k činnosti státních orgánů.

Čl. 54 

(1) Výbory Národního shromáždění se opírají ve své činnosti o spolupráci s pracujícími a s
jejich organizacemi.

(2) Výbory mají právo zvát do svých schůzí členy vlády i představitele jiných státních
orgánů a vyžadovat od nich informace a zprávy.

(3) Výbory přibírají ke své práci vědce, zlepšovatele, techniky a jiné přední pracovníky
hospodářského a kulturního života.

Poslanci Národního shromáždění 
Čl. 55 
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Platnost volby poslanců ověřuje Národní shromáždění. Činí tak k návrhu mandátového 
výboru, který si zvolí. 

Čl. 56 

Poslanec Národního shromáždění skládá v první schůzi Národního shromáždění, které se 
zúčastní, tento slib: "Slibuji na svou čet a svědomí, že budu věren Československé 
socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a 
ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život." 

Čl. 57 

(1) Poslanec Národního shromáždění je povinen pracovat ve svém volebním obvodu, být
ve stálém styku se svými voliči, dbát jejich podnětů a pravidelně jim skládat účty ze své
činnosti. Poslanec spolupracuje s národními výbory svého volebního obvodu a pomáhá jim
při plnění jejich úkolů.

(2) Poslanec Národního shromáždění je povinen účastnit se činně a iniciativně práce
Národního shromáždění. Každý poslanec je zásadně povinen pracovat v některém výboru
Národního shromáždění.

Čl. 58 

Bez souhlasu Národního shromáždění nemůže být poslanec Národního shromáždění 
trestně nebo kárně stíhán ani na něho nemůže být uvalena vazba. 

Předsednictvo Národního shromáždění 
Čl. 59 

(1) Národní shromáždění si volí ze svého středu předsednictvo o 30 členech. Předsednictvo
se skládá z předsedy Národního shromáždění, z místopředsedů, z předsedů výborů a z
dalších členů předsednictva.

(2) Předsednictvo je voleno na dobu celého volebního období Národního shromáždění.
Setrvává ve své funkci i po uplynutí volebního období, dokud si nově zvolené Národní
shromáždění nezvolí své předsednictvo.

(3) Předsednictvo Národního shromáždění a jeho členové jsou ze své činnosti odpovědni
Národnímu shromáždění. Národní shromáždění může předsednictvo i jeho členy kdykoli
odvolat.

(4) Předsednictvo Národního shromáždění se usnáší nadpoloviční většinou všech svých
členů.

Čl. 60 

(1) Předsednictvo Národního shromáždění řídí práci Národního shromáždění.
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(2) V doby, kdy Národní shromáždění nezasedá, buď proto, že jeho zasedání je skončeno,
nebo proto, že uplynulo volební období, vykonává předsednictvo působnost Národního
shromáždění. Nepřísluší mu však volit presidenta republiky a usnášet se na ústavních
zákonech. O vypovězení války se může usnášet, jen je -li zasedání Národního shromáždění
znemožněno mimořádnými událostmi; k takovému usnesení je zapotřebí souhlasu tří pětin
všech členů předsednictva Národního shromáždění. Opatření předsednictva Národního
shromáždění vyplývající z této působnosti musí být schválena v nejbližším zasedání
Národního shromáždění, jinak pozbývají platnosti. Opatření, ke kterým by bylo třeba
zákona, činí předsednictvo ve formě zákonných opatření, která podpisuje president
republiky, předseda Národního shromáždění a předseda vlády; zákonná opatření se
vyhlašují obdobně jako zákony.

(3) V době, kdy vláda vykonává funkci presidenta republiky, přísluší předsednictvu
Národního shromáždění jmenovat a odvolávat vládu a její členy a pověřovat je řízením
ministerstev a jiných ústředních orgánů.

(4) Předsednictvo Národního shromáždění vyhlašuje volby do Národního shromáždění a
všeobecné volby do zastupitelských sborů.

Hlava čtvrtá 

President republiky 
Čl. 61 

(1) V čele státu je president republiky, volený Národním shromážděním jako představitel
státní moci.

(2) President republiky je odpovědný z výkonu své funkce Národnímu shromáždění.

Čl. 62 

(1) President republiky:

1. zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Sjednávání
mezinárodních smluv a dohod, které nepotřebují souhlasu Národního shromáždění, může
president republiky přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy;

2. přijímá a pověřuje vyslance;

3. svolává zasedání Národního shromáždění a prohlašuje jeho zasedání za skončené;

4. podepisuje zákony Národního shromáždění a zákonná opatření jeho předsednictva;

5. má právo podávat Národnímu shromáždění zprávy o stavu republiky a o závažných
otázkách politických, předkládat mu návrhy potřebných opatření a být přítomen schůzím
Národního shromáždění;
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6. jmenuje a odvolává předsedu i ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev a
ostatních ústředních orgánů;

7. má právo být přítomen při schůzích vlády a předsedat jim, vyžadovat si od vlády a od
jednotlivých jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které je
třeba řešit;

8. jmenuje vyšší státní funkcionáře v případech, v kterých to stanoví zákon; jmenuje a
povyšuje generály;

9. propůjčuje vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán;

10. má právo udělovat amnestii, promíjet a zmírňovat tresty uložené trestními soudy a
nařizovat, aby se soudní řízení trestní nezahajovalo nebo aby se v něm nepokračovalo;

11. je vrchním velitelem ozbrojených sil;

12. vyhlašuje na návrh vlády válečný stav a vypovídá na základě rozhodnutí Národního
shromáždění válku, je-li Československo napadeno nebo je-li třeba plnit mezinárodní
smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

(2) Presidentu republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavě
uvedeny, stanoví-li tak zákon.

Čl. 63 

(1) Presidentem republiky může být zvolen každý občan volitelný za poslance Národního
shromáždění. Zvolen je ten, pro koho se vysloví nejméně tři pětiny všech poslanců
Národního shromáždění.

(2) President republiky je volen na období pěti let. Ujímá se výkonu své funkce složením
slibu.

(3) President republiky nemůže být zároveň poslancem Národního shromáždění, Slovenské
národní rady nebo národního výboru nebo členem vlády.

(4) Bude-li zvolen presidentem republiky poslanec nebo člen vlády, přestane ode dne
svého zvolení vykonávat dosavadní funkci. Dnem složení slibu zaniká jeho mandát nebo
členství ve vládě.

Čl. 64 

President republiky skládá před Národním shromážděním tento slib: "Slibuji na svou čest a 
svědomí věrnost Československé socialistické republice a věci socialismu. Své povinnosti 
budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu, budu dbát blaha republiky a zachovávat ústavu 
a ostatní zákony socialistického státu." 

Čl. 65 
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Uvolní-li se úřad presidenta republiky a nový president ještě není zvolen a nesložil slib, 
rovněž nemůže-li president republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat, přísluší 
výkon jeho funkcí vládě. Vláda může v takovém případě pověřit svého předsedu výkonem 
některých pravomocí presidenta republiky; na předsedu vlády přechází v té době vrchní 
velení nad ozbrojenými silami. 

Hlava pátá 

Vláda 
Čl. 66 

(1) Vláda je nejvyšším výkonným orgánem státní moci Československé socialistické
republiky.

(2) Vláda a její členové jsou z výkonu své funkce odpovědni Národnímu shromáždění.

Čl. 67 

Vláda se skládá z předsedy, místopředsedů a ministrů. 

Čl. 68 

Vláda organizuje a zajišťuje plnění úkolů socialistického státu v oblasti hospodářské a 
kulturní výstavby a zvyšování životní úrovně pracujících i v oblasti upevňování 
bezpečnosti země a rozvíjení mírové zahraniční politiky. 

K tomu cíli zejména: 

1. sjednocuje, řídí a kontroluje činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní
správy;

2. řídí a kontroluje práci národních výborů;

3. připravuje dlouhodobé plány rozvoje národního hospodářství a státní rozpočet a
zajišťuje a kontroluje jejich plnění; k provádění dlouhodobých plánů rozvoje národního
hospodářství stanoví roční plány a předkládá zprávy o jejich plnění Národnímu
shromáždění;

4. zabezpečuje plnění zákonů a dodržování státní disciplíny; ochranu práv občanů a zájmů
státu;

5. vydává usnesení a nařízení na základě zákonů a k jejich provádění; sleduje a zajišťuje
jejich plnění;

6. má právo předkládat návrhy zákonů Národnímu shromáždění a návrhy zákonných
opatření jeho předsednictvu;
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7. jmenuje státní funkcionáře a vedoucí hospodářských organizací, kde to stanoví zákon, a
podává návrh na jmenování funkcionářů, které jmenuje president republiky.

Čl. 69 

Členové vlády skládají do rukou presidenta republiky tento slib: "Slibuji na svou čest a 
svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Své 
povinnosti budu plnit podle vůle lidu a v zájmu lidu. Budu zachovávat ústavu a ostatní 
zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život." 

Čl. 70 

(1) Národní shromáždění může svým usnesením navrhnout presidentu republiky, aby
odvolal vládu nebo kteréhokoli jejího člena. V takovém případě president republiky vládu
nebo jejího člena odvolá.

(2) Vláda a její členové plní úkoly v těsné součinnosti a spolupráci s Národním
shromážděním a jeho orgány.

Čl. 71 

Po svém jmenování presidentem republiky je vláda povinna předstoupit před Národní 
shromáždění s programovým prohlášením a požádat je, aby s ním vyslovilo souhlas. 

Čl. 72 

Ministerstvo a ostatní ústřední orgány státní správy mohou vydávat na základě zákonů a 
vládních nařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy. 

Hlava šestá 

Slovenská národní rada 
Čl. 73 

(1) Slovenská národní rada je národním orgánem státní moci a správy na Slovensku.

(2) Slovenskou národní radu tvoří poslanci Slovenské národní rady, kteří jsou voleni lidem
na Slovensku, jsou lidu odpovědni o mohou být lidem odvoláni.

(3) Slovenská národní rada se volí na dobu čtyř let.

(4) Počet poslanců Slovenské národní rady, podmínky výkonu volebního práva na
Slovenské národní rady i způsob provádění voleb a odvolávání poslanců stanoví zákon
Slovenské národní rady.

(5) Sídlem Slovenské národní rady je Bratislava.
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Působnost Slovenské národní rady 
Čl. 74 

Do působnosti Slovenské národní rady patří: 

a) usnášet se v souladu s celostátním zákonodárstvím na zákonech Slovenské národní rady
ve věcech národní nebo regionální povahy, pokud k zabezpečení všestranného
hospodářského a kulturního rozvoje Slovenska vyžadují zvláštní úpravy;

b) usnášet se na zákonech Slovenské národní rady v případech, v kterých jí k tomu Národní
shromáždění zmocní zákonem;

c) účastnit se přípravy státního plánu rozvoje národního hospodářství a v rámci státního
plánu projednávat souhrnné otázky rozvoje národního hospodářství a kultury na
Slovensku;

d) projednávat a schvalovat rozpočet Slovenské národní rady, jejích orgánů a jí přímo
řízených institucí na Slovensku;

e) podávat návrhy zákonů Národnímu shromáždění;

f) vykonávat kontrolu v mezích vlastní pravomoci;

g) zabezpečovat v duchu rovnoprávnosti příznivé podmínky pro všestranný rozvoj života
občanů maďarské a ukrajinské národnosti;

h) volit předsednictvo Slovenské národní rady a z jeho členů pověřence

Slovenské národní rady; 

ch) projednávat zprávy předsednictva, komisí a pověřenců Slovenské národní rady. 

Zasedání Slovenské národní rady 
Čl. 75 

(1) Zasedání Slovenské národní rady svolává předsednictvo Slovenské národní rady
nejméně dvakrát do roka. Zasedání musí být svoláno, žádá-li to aspoň třetina poslanců
Slovenské národní rady.

(2) Zasedání Slovenské národní rady prohlašuje za skončené její předsednictvo.

Čl. 76 

(1) Slovenská národní rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech poslanců. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
poslanců.

(2) Schůze Slovenské národní rady jsou zásadně veřejné.
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(3) Zásady práce Slovenské národní rady stanoví zákon Slovenské národní rady o jednacím
a pracovním řádu Slovenské národní rady.

Zákony Slovenské národní rady 
Čl. 77 

(1) Návrhy zákonů Slovenské národní rady mohou podávat poslanci, komise a
předsednictvo Slovenské národní rady.

(2) Zákony Slovenské národní rady podpisuje předseda Slovenské národní rady.

(3) K tomu, aby zákon Slovenské národní rady nabyl platnosti, musí být vyhlášen
způsobem, který stanoví zákon Slovenské národní rady. Zákony Slovenské národní rady
vyhlašuje předsednictvo Slovenské národní rady do 14 dnů po jejich schválení.

Komise Slovenské národní rady 
Čl. 78 

(1) Slovenská národní rada zřizuje pro jednotlivé úseky své činnosti komise Slovenské
národní rady jako své iniciativní, kontrolní a výkonné orgány.

(2) Komise Slovenské národní rady sledují plnění úkolů vyplývajících z hospodářského a
kulturního rozvoje Slovenska, jednají a usnášejí se o nich, pomáhají je zajišťovat a
předkládají svá usnesení a návrhy Slovenské národní radě a jejímu předsednictvu.

(3) Komise Slovenské národní rady se opírají ve své činnosti o spolupráci s pracujícími a s
jejich organizacemi.

(4) Členy komisí Slovenské národní rady volí Slovenská národní rada ze svých poslanců a
z politických, hospodářských, kulturních i jiných pracovníků na Slovensku. Za předsedy
komisí volí Slovenská národní rada zpravidla pověřence Slovenské národní rady.

Poslanci Slovenské národní rady 
Čl. 79 

Platnost volby poslanců ověřuje Slovenská národní rada. Činí tak k návrhu mandátové 
komise Slovenské národní rady, kterou si zvolí. 

Čl. 80 

Poslanec Slovenské národní rady skládá v první schůzi Slovenské národní rady, které se 
zúčastní, tento slib: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej 
socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. 
Budem dbať na vôlu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi republiky 
a pracovať pre to, aby zákony boli uvádzané do života." 

Čl. 81 
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(1) Poslanec Slovenské národní rady je povinen pracovat ve svém volebním obvodu, být ve
stálém styku se svými voliči, dbát jejich podnětů a pravidelně jim skládat účty ze své
činnosti. Spolupracuje s národními výbory svého volebního obvodu a pomáhá jim při
plnění jejich úkolů.

(2) Poslanec Slovenské národní rady je povinen účastnit se činně a iniciativně práce
Slovenské národní rady a jejích orgánů. Každý poslanec Slovenské národní rady je zásadně
povinen pracovat v některé komisi Slovenské národní rady.

(3) Poslanec Slovenské národní rady může být zároveň poslancem Národního
shromáždění.

Čl. 82 

Bez souhlasu Slovenské národní rady nemůže být poslanec Slovenské národní rady trestně 
nebo kárně stíhán ani na něho nemůže být uvalena vazba. 

Předsednictvo Slovenské národní rady 
Čl. 83 

(1) Předsednictvo Slovenské národní rady má 16 členů. Skládá se z předsedy Slovenské
národní rady, z jejích místopředsedů a z dalších členů předsednictva.

(2) Předsednictvo Slovenské národní rady volí Slovenská národní rada ze svého středu na
celé volební období. Předsednictvo setrvává ve své funkci i po uplynutí volebního období,
pokud si nově zvolená Slovenská národní rada nezvolí své předsednictvo.

(3) Předsednictvo Slovenské národní rady a jeho členové jsou ze své činnosti odpovědni
Slovenské národní radě. Slovenská národní rada může předsednictvo i jeho členy kdykoli
odvolat.

(4) Člen předsednictva Slovenské národní rady může být zároveň členem vlády.

Čl. 84 

(1) Předsednictvo Slovenské národní rady je výkonným orgánem Slovenské národní rady v
rámci její pravomoci. Zajišťuje provádění zákonů a zejména dbá o to, aby úkoly státního
plánu byly na Slovensku plněny rovnoměrně a v plném souladu s plánem.

(2) Předsednictvo Slovenské národní rady řídí a sjednocuje práci komisí a pověřenců
Slovenské národní rady, projednává jejich zprávy a připravuje návrhy pro zasedání
Slovenské národní rady.

(3) Předsednictvo Slovenské národní rady vydává usnesení a nařízení na základě zákonů
Slovenské národní rady a k jejich provedení.

(4) Předsednictvo Slovenské národní rady jmenuje a navrhuje státní funkcionáře na
Slovensku v rozsahu stanoveném vládou.



XXII 

Čl. 85 

(1) Z členů předsednictva Slovenské národní rady volí Slovenská národní rada pověřence
Slovenské národní rady; může pověřence Slovenské národní rady z jejich funkce kdykoli
odvolat.

(2) Pověřenci Slovenské národní rady působí v oborech státní správy, které stanoví zákon. .

(3) Pověřenci Slovenské národní rady plní svěřené úkoly v mezích pravomoci Slovenské
národní rady. Další úkoly v hospodářské a kulturní výstavbě na Slovensku plní v rozsahu
stanoveném vládou.

Hlava sedmá 

Národní výbory 
Čl. 86 

(1) Národní výbory – nejširší organizace pracujících – jsou orgány státní moci a správy v
krajích, okresech a obcích.

(2) Národní výbory jsou složeny z poslanců, kteří jsou lidem voleni, lidu odpovědni a
mohou být lidem odvoláni.

(3) Národní výbory se volí na dobu čtyř let.

(4) Podmínky výkonu volebního práva do národních výborů i způsob provádění voleb a
odvolávání poslanců národních výborů stanoví zákon.

Čl. 87 

(1) Národní výbory vyvíjejí veškerou svou činnost za stálé a činné účasti pracujících svých
obvodů. Zapojují tak pracující v nejširší míře do správy státu, využívají jejich zkušeností a
učí se z nich.

(2) Národní výbory pracují v těsné součinnosti s ostatními organizacemi pracujícího lidu;
opírají se o jejich spolupráci a pomáhají jim plnit jejich úkoly.

Čl. 88 

(1) Národní výbory a jejich poslanci odpovídají svým voličům za svou činnost.

(2) Poslanec národního výboru je povinen pracovat ve svém volebním obvodu, být ve
stálém styku se svými voliči, radit se s nimi, dbát jejich podnětů, skládat jim účty ze své
činnosti a podávat jim zprávy o činnosti národního výboru.

(3) Poslanec národního výboru je povinen účastnit se iniciativně práce národního výboru a
pracovat v některé jeho komisi.
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(4) Poslanec národního výboru skládá v prvé schůzi národního výboru, které se zúčastní,
tento slib: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické
republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními
zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Čl. 89 

Národní výbory za široké účasti občanů 

plánovitě řídí, organizují a zajišťují výstavbu v oblasti hospodářské, kulturní, zdravotní a 
sociální ve svých územních obvodech; k předním jejich úkolům patří péče o stále 
dokonalejší uspokojování hmotných i kulturních potřeb pracujících; za tím účelem zřizují 
hospodářské organizace a kulturní, zdravotní a sociální zařízení a řídí jejich činnost; 

zajišťují ochranu socialistického vlastnictví a všech vymožeností pracujícího lidu, 
socialistického pořádku ve společnosti, dodržování pravidel socialistického soužití a 
upevňují obranyschopnost republiky; 

zabezpečují, aby zákony byly uváděny v život, a dbají o jejich zachovávání, zajišťují 
ochranu a uskutečňování práv a uplatňování oprávněných zájmů pracujících a 
socialistických organizací. 

Čl. 90 

(1) Národní výbory se řídí ve své činnosti státním plánem rozvoje národního hospodářství.
Účastní se jeho vypracování a uskutečňování. V souladu s ním a na jeho základě stanoví
plán rozvoje svého územního obvodu.

(2) K zabezpečování úkolů plánu disponují potřebnými materiálními a finančními
prostředky a využívají jich jako odpovědní hospodáři.

(3) Základem finančního hospodaření národních výborů je jejich rozpočet, který si
sestavují a který je součástí státního rozpočtu.

Čl. 91 

Národní výbory jsou krajské, okresní a v obcích městské nebo místní. V Praze je Národní 
výbor hlavního města Prahy, v městských obvodech Prahy a některých dalších měst jsou 
obvodní národní výbory. 

Čl. 92 

Pravomoc a odpovědnost národních výborů jednotlivých stupňů se stanoví tak, aby národní 
výbor mohl za široké účasti pracujících co nejúčinněji zajišťovat hospodářský a kulturní 
rozvoj i potřeby občanů svého obvodu. 

Čl. 93 
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(1) Národní výbory spojují ve své práci plnění úkolů celostátních se zajišťováním
zvláštních potřeb svých obvodů a zájmů občanů.

(2) Národní výbory se řídí zásadou, že zájmy všeho lidu Československé socialistické
republiky jsou nadřazeny zájmům dílčím a místním, a veškerou svou činností vychovávají
občany k uvědomělému a dobrovolnému plnění povinností ke společnosti a státu.

Čl. 94 

Národní výbory mohou k plnění svých úkolů vydávat pro své obvody obecně závazná 
nařízení. 

Čl. 95 

(1) Národní výbory si vytvářejí radu, komise a další orgány a řídí jejich práci.

(2) Rada pod vedením národního výboru řídí a sjednocuje práci ostatních orgánů národního
výboru i jeho organizací a zařízení. Národní výbor jí volí ze svých členů na celé funkční
období. Rada i její členové jsou ze své činnosti odpovědni národnímu výboru. Národní
výbor může ji i její členy kdykoli odvolat.

(3) Komise jsou iniciativní, kontrolní a výkonné orgány národního výboru pro jednotlivá
odvětví nebo úseky jeho činnosti. Jsou k tomu vybaveny potřebnou pravomocí. Komise,
které národní výbor volí ze svých členů a z dalších občanů, prohlubují soustavnou účast
pracujících na činnosti národního výboru. Jsou odpovědny národnímu výboru a jeho radě.

Čl. 96 

(1) Národní výbory vyšších stupňů usměrňují a řídí činnost národních výborů nižších
stupňů. Dbají přitom plně jejich pravomoci a odpovědnosti. Opírají se o jejich iniciativu a
zkušenosti a plní své úkoly ve stálé součinnosti s nimi.

(2) Národní výbory se řídí ve své činnosti zákony a nařízeními i usneseními vlády, jakož i
usneseními a směrnicemi vyšších státních orgánů; usnesení národního výboru nižšího
stupně, která jim odporují, může národní výbor vyššího stupně nebo vláda zrušit.

Hlava osmá 

Soudy a prokuratura 
Čl. 97 

(1) Soudy a prokuratura chrání socialistický stát, jeho společenské zřízení i práva a
oprávněné zájmy občanů a organizací pracujícího lidu.

(2) Soudy a prokuratura celou svou činností vychovávají občany k oddanosti a věci
socialismu, k zachovávání zákonů a pravidel socialistického soužití i k čestnému plnění
povinností ke státu a společnosti.
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Soudy 
Čl. 98 

(1) Soudnictví v Československé socialistické republice vykonávají volené a nezávislé
lidové soudy.

(2) Soudy jsou: Nejvyšší soud, krajské a okresní soudy, vojenské soudy, jakož i místní
lidové soudy.

Čl. 99 

(1) Nejvyšší soud je nejvyšším soudním orgánem; dozírá na soudní činnost všech ostatních
soudů. Soudci Nejvyššího soudu jsou voleni Národním shromážděním.

(2) Soudci krajských soudů jsou voleni krajskými národními výbory.

(3) Soudci okresních soudů jsou voleni občany podle obecného, přímého a rovného
volebního práva s tajným hlasováním.

(4) Nejvyšší soud, krajské a okresní soudy se volí na dobu čtyř let.

(5) Vojenské soudy se volí podle zvláštních předpisů.

Čl. 100 

(1) Soudy rozhodují zásadně ve sborech.

(2) Sbory Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů jsou složeny jednak
ze soudců, kteří svou funkci vykonávají jako své povolání, jednak ze soudců, kteří ji
vykonávají vedle svého zaměstnání. Obojí soudci jsou si při rozhodování rovni.

Čl. 101 

(1) K dalšímu prohlubování účasti pracujících ve výkonu soudnictví volí se v místech a na
pracovištích místní lidové soudy.

(2) Místní lidové soudy přispívají k upevňování socialistické zákonnosti, k zajišťování
společenského pořádku a pravidel socialistického soužití.

(3) Rozsah pravomoci místních lidových soudů, způsob, jak se zřizují, jejich volební
období i zásady jejich organizace a jednání stanoví zákon.

Čl. 102 

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině právním řádem
socialistického státu. Jsou povinni řídit se zákony a jinými právními předpisy a vykládat je
v souladu se socialistickým právním vědomím.
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(2) Soudci jsou povinni podávat svým voličům nebo zastupitelskému sboru, který je zvolil,
zprávy o své činnosti a o činnosti soudu, jehož jsou členy. Soudci mohou být odvoláni
voliči nebo zastupitelským orgánem, který je zvolil; podmínky a způsob odvolávání
soudců stanoví zákon.

Čl. 103 

(1) V řízení postupují soudy tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci, a při svém rozhodování
z něho vycházejí.

(2) Jednání před všemi soudy je zásadně ústní a veřejné; veřejnost může být vyloučena jen
v případech stanovených zákonem.

(3) Obviněnému se zajišťuje právo obhajoby.

(4) Rozsudky se vyhlašují jménem republiky a vždy veřejně.

Prokuratura 
Čl. 104 

Dozor nad důsledným prováděním a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů 
ministerstvy a jinými orgány státní správy, národními výbory, soudy, hospodářskými a 
jinými organizacemi i občany přísluší prokuratuře; v jejím čele stojí generální prokurátor. 

Čl. 105 

(1) Generálního prokurátora jmenuje a odvolává president republiky.

(2) Generální prokurátor je odpovědný Národnímu shromáždění.

Čl. 106 

Orgány prokuratury jsou podřízeny jedině generálnímu prokurátorovi a vykonávají své 
funkce nezávisle na místních orgánech. Při veškeré své činnosti se opírají o iniciativu 
pracujícího lidu a jeho organizací. 

Hlava devátá 

Ustanovení obecná a závěrečná 
Čl. 107 

(1) Území Československé socialistické republiky tvoří jednotný a nedílný celek.

(2) Státní hranice mohou být změněny jen ústavním zákonem.

(3) Územní organizace Československé socialistické republiky je uspořádána se zřetelem k
hospodářským, politickým, sociálním a kulturním potřebám celé společnosti tak, aby
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všestranně napomáhala jejímu dalšímu rozvoji a zajišťovala co nejširší účast pracujících na 
správě státu a na řízení hospodářské a kulturní výstavby. 

Čl. 108 

Státního občanství se nabývá a pozbývá za podmínek, které stanoví zákon. 

Čl. 109 

Hlavním městem Československé socialistické republiky je Praha. 

Čl. 110 

(1) Státní znak Československé socialistické republiky tvoří červený štít tvaru husitské
pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi
červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá.

(2) Státní vlajka Československé socialistické republiky se skládá ze spodního pole
červeného a vrchního bílého, mezi něž je vsunut modrý klín od žerdi ke středu vlajky.

(3) Podrobnosti o státním znaku a o státní vlajce i způsob jejich používání stanoví zákon.

Čl. 111 

(1) Ústava může být měněna pouze ústavním zákonem.

(2) Zákony ani jiné právní předpisy nesmějí odporovat ústavě. Výklad a používání všech
právních předpisů musí být v souladu s ústavou.

Čl. 112 

(1) Ústava nabývá účinnosti dnem, kdy byla schválena Národním shromážděním.

(2) Tímto dnem pozbývá platnosti dosavadní ústava i ostatní ústavní zákony, které jí
měnily a doplňovaly.

Novotný v. r. 
Fierlinger v. r. 

Široký v. r. 




