
Sociální zákonodárství v českých zemích v letech 1918 - 1948 

Abstrakt 

Disertační práce se zabývá sociálním zákonodárstvím v letech 1918-1948, tedy za 

první, druhé a třetí republiky československé. Základy československé sociální legislativy však 

byly položeny za Rakouska-Uherska již v druhé polovině 19. století. Vývoj sociálního 

zákonodárství přímo souvisel s existencí právní úpravy moderní obecní samosprávy a jejích 

vyšších stupňů. V tomto ohledu byly přijaty dva velmi důležité zákony: zákon č. 18/1862 ř.z. 

ze dne 5. března 1862 „jímžto se vyměřují základní pravidla, dle nichž se mají uspořádati 

záležitosti obecní a dne 3. prosince 1863 zákon č. 105/1863 ř.z. „o právu domovském“. Ohledně 

chudinské péče byl dne 3. prosince 1868 přijat zákon v příčině opatření chudých neboli 

„chudinský zákon“ (zákon č. 59/1868 zemského zákoníku).  

Na základě sociální politiky „cukru a biče“ Otto von Bismarcka v Německu, přijala 

rakouská vláda řadu zákonů o zdravotním a jiných typech systémů sociálního pojištění, které 

neplatily obecně, nýbrž s rozdíly v závislosti na profesi, odlišné např. pro horníky, tovární 

dělníky nebo úředníky. Protože zákonem č. 11/ 1918 Sb. došlo k recepci veškerých dosavadních 

rakouských právních předpisů do československého právního řádu, staly se rakouské říšské a 

zemské předpisy základem dalšího československého legislativního vývoje. Proto první linie 

mé disertační práce vychází z teorie kontinuity s rakouskými zákony a analyzuji především 

oblasti, které byly změněny novými politickými, ekonomickými a společenskými podmínkami 

po první světové válce a vznikem československého státu. Druhá linie mé disertační práce je 

založena především na sledování zásadních změn, které přinesla zejména velká hospodářská 

krize v 30. letech. Zejména v průběhu 30. let jsou patrné změny v poskytování chudinské péče 

a ve vládní politice, jež řešila nezaměstnanost a další sociální důsledky s krizí spojené. S tímto 

fenoménem je spjato zavedení zmocňovacího zákonodárství, které dočasně omezilo občanská 

práva a které schválil československý parlament ve prospěch vlády.  



Zásadní změny v ústavě, politickém, hospodářském a sociálním systému byly za druhé 

republiky způsobeny především v důsledku Mnichovské dohody. Velký sociální problém 

vznikl v důsledku uprchlické krize.  Nová česko-slovenská vláda využila nacionalistickou 

ideologii pro posílení role státu,  jakožto základu pro uskutečnění změn v sociálním systému, 

včetně např. pracovní povinnosti, veřejných prací, dotací do zemědělství.  

Národní cítění bylo zneužíváno v případě židovského obyvatelstva, které bylo 

diskriminováno v zaměstnání apod. Protektorát Čechy a Morava byl Němci využíván k využití 

jeho zdrojů a pracovních sil pro německé válečné úsilí, od roku 1944 v podobě totální války. 

Sociální legislativa tak získala nový rozměr, byla přizpůsobena výše uvedeným cílům (např. 

nucená práce). Existovala diskriminace, kdy byli zvýhodňováni především němečtí občané 

nebo dělníci v továrnách, ale diskriminovány ostatní vrstvy společnosti, zejména Židé a 

Romové.  

Období 1945-1948 nakonec znamenalo zásadní diskontinuitu s předválečným systémem 

sociálního zákonodárství. Jako první se objevila nutnost překonat ekonomické a sociální 

důsledky 2. světové války. S tím souvisela politika vlády Národní fronty a tzv. Košický vládní 

program. Další změny v sociálním zákonodárství byly inspirovány myšlenkou tzv. sociálního 

státu na základě zprávy Williama Beveridge nazvané „Sociální pojištění a příbuzné služby“. 

Poválečné Československo také použilo myšlenky M. Keynese a New Deal amerického 

prezidenta F.D. Roosevelta, jež byly hlavní příčinou diskontinuity s původním systémem 

sociálního zákonodárství, a která se projevila v novém zákoně č. 99/1948 Sb. o národním 

pojištění. 
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