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ÚVOD 
 

 
Předkládaná práce, jak napovídá její název, mapuje období činnosti Ústavodárného 

Národního shromáždění, a to od počátků činnosti v červnu 1946 až po poslední schůzi 

v květnu o dva roky později. Z hlediska časového nejde o úsek nikterak dlouhý, o to větší 

význam však dané období má vzhledem k situaci a poměrům, ve kterých Ústavodárné 

Národní shromáždění vyvíjelo činnost. Již v průběhu válečného konfliktu bylo všem 

představitelům zahraničního československého exilu jasné, že navázat zcela na poměry 

předmnichovské nebude dost dobře možné. Po válce vytvořený blok stran sdružených 

v Národní frontě měl v zájmu obnovy válkou postiženého hospodářství v duchu spolupráce 

všech složek společnosti docílit co možná nejrychlejší obrody Československé republiky.  

 

Z hlediska ústavního vývoje jsou první poválečná léta velmi zajímavým úsekem 

československých ústavních dějin. První poválečný zákonodárný sbor, Prozatímní Národní 

shromáždění, nevzešel z voleb, nýbrž byl ustaven delegačním systémem na základě parity 

mezi všemi stranami sdruženými v Národní frontě. Mezi nejdůležitější kroky jím učiněné 

patří bezesporu mimo jiné také schválení ústavního zákona o ÚNS a také zákona o volbách do 

tohoto zákonodárného sboru. Na základě těchto předpisů byly provedeny volby, ustaven 

parlament a také byl dále určen směr prací na nové ústavě, která měla zakotvit poválečné 

změny v Československé republice. S jeho vytvořením počítal již Košický vládní program, 

který o budoucím ÚNS mluvil jako o orgánu, který „vypracuje novou ústavu republiky a 

položí její budoucnost na pevný ústavní základ.“ Ústavní zákon o ÚNS potom převzal 

myšlenku z Košického vládního programu a rozšířil ji o klasickou zákonodárnou pravomoc 

pro ÚNS. Řečeno slovy ústavního zákona bylo hlavním úkolem ÚNS „dát republice novou 

ústavu.“  

 

Předkládaná práce si klade jako hlavní otázku, zda se ÚNS vypořádalo se svým úkolem a zda 

tedy dalo republice novou ústavu, která měla ve svých ustanoveních skloubit kontinuitu 

s předmnichovskou první republikou, reprezentovanou na poli ústavním Listinou z roku 1920, 

společně se snahou zakotvit zcela nové poválečné poměry. Požadavky na novou ústavu pak 

tedy jsou na straně jedné to, že musí jít o ústavu demokratickou, opírající se o instituty 

právního státu, vycházející s idejí Masarykových, garantující nezcizitelná lidská práva a 

svobody. Musí jít také o dokument, který pružně reaguje na nové instituty poválečné 

Československé republiky, zejména zakotvení sociálních práv, nová koncepce správních 
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orgánů a také odsunem bývalých československých občanů německé národnosti zcela 

přeměněná struktura složení obyvatelstva.  

 

Další otázka kladená v souvislosti s činností a existencí ÚNS pak zní, zda a jak se toto 

vypořádalo s postavením zákonodárce, tedy s úkoly svěřenými v rámci běžné legislativní 

činnosti. Zda tedy ÚNS obstálo jako jedna ze složek klasické dělby moci, zda dostatečně 

probíhala kontrola moci výkonné, zda byl vytvořen dostatečný základ pro nezávislost moci 

soudní.  

 

Složitost období neumožňovala autorovi zabývat se pouze hledisky ústavněprávními, ba 

naopak události jednoho ze zlomových úseků novodobých československých dějin přímo 

nutily k širšímu pohledu na dané období, a to ve všech celospolečenských souvislostech. Na 

druhou stranu si však předkládaná práce v žádném případě neklade za cíl zabývat se 

obecnými dějinami a autor na tomto místě doufá, že se mu podařilo vyhnout se proporční 

nevyváženosti mezi dějinami ústavními a obecnými.   
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KAPITOLA PRVNÍ 
VZNIK ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 

 
V rámci této kapitoly bude hlavní pozornost věnována volbám do ÚNS. Práce se zaměřuje jak 

na zákony schválené Prozatímním Národním Shromážděním upravující volební proces, tak na 

volby samotné, jejich průběh a výsledky. Dále je v rámci kapitoly taktéž upozorněno na to, že 

výsledky voleb do ÚNS neovlivnily jen složení tohoto zákonodárného sboru, ale také 

Slovenské národní rady a zejména národních výborů. Dále se práce zabývá rozborem 

ústavního zákona 65/1946 Sb., o Ústavodárném Národním shromáždění.  

 

1. VOLBY DO ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 
 

Jedním z hlavních úkolů, které byly svěřeny Prozatímnímu Národnímu shromáždění byla 

příprava voleb do zákonodárného sboru, který dá republice novou ústavu. Obecné principy 

byly později určeny samotným ústavním zákonem o ÚNS a také zákonem o volbách do ÚNS. 

Volební zákonodárství navazovalo na prvorepublikovou tradici a sneslo s níže popsanými 

výtkami měřítka demokratických voleb, charakterizovaných vlastnostmi všeobecné,svobodné, 

rovné a tajné. Na tradice první republiky navazoval také systém poměrného zastoupení. Pro 

popisované období činnosti PNS není však charakteristická pouze shoda. V některých 

otázkách, často velmi důležitých, mezi stranami trvaly rozpory, které byly povětšinou řešeny 

nalezením určitého kompromisu.  

 
Všestranný souhlas lze možno konstatovat u struktury nového zákonodárného sboru, a sice že 

parlament nebude po prvorepublikovém vzoru bikamerální, ale pouze jednokomorový. Spory 

nebyly vedeny ani o to, že kandidáty budou moci navrhovat jen politické strany, resp. 

zájmová sdružení. Složitější otázkou již bylo snížení věkové hranice aktivního i pasivního 

volebního práva. Zde padaly návrhy stanovit věkový census u aktivního volebního práva 

v rozmezí 18-21 let, u pasivního pak 21-24 let. Další otázkou, kde nepanovala shoda, byl 

počet a s tím související velikost volebních krajů. Návrhy zde byly předkládány jak na jedné 

straně na tři velké volební kraje, tak na straně druhé na více menších volebních krajů, čímž by 

se snadněji mohly prosadit regionální zájmy.  Co se týká délky volebního období ÚNS, 

návrhy se zde pohybovaly od osmnácti měsíců do dvou let.  
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1.1. ZÁKON Č.28/1946 SB. ZE DNE 21.ÚNORA, O ÚPRAVĚ STÁLÝCH SEZNAMŮ 

VOLIČSKÝCH 
 

Prvním zákonem, který byl přijat v souvislosti s přípravou voleb do ÚNS, byl zákon 28/1946 

Sb., o úpravě stálých seznamů voličských. Tento zákon neměl ambice být zákonem pouze 

na „jedno použití.“ Šlo o zákonný předpis, který by se vztahoval nejen na volby do 

Ústavodárného Národního shromáždění, ale měl platit i pro kterékoliv příští volby jak do 

zákonodárného sboru, tak do všech národních výborů.1 Během příprav tohoto zákona byla 

stranami Národní fronty záhy vyřešena jedna ze sporných otázek. Věková hranice pro výkon 

aktivního volebního práva byla z 21 let snížena na 18 let, což v praxi znamenalo rozšíření 

počtu voličů o 500 000 na celkových 7 milionů. Volební právo bylo oproti předmnichovské 

republice přiznáno též příslušníkům branné moci a Sboru národní bezpečnosti.  

 

Novinkou je také zrušení formální podmínky požadované předchozím volebním 

zákonodárstvím, a to minimálně 3 měsíční pobyt na daném území. Toto mělo pomoci 

migrujícím zaměstnancům a hlavně kolonistům, kteří osídlovali území opuštěná Němci a 

Maďary. K vyřešení tohoto problému posloužil institut volebního průkazu. Každý, kdo 

přesídlil ze svého bývalého bydliště, i když nebyl zapsán v místě svého nového pobytu, 

obdržel průkaz umožňující mu vykonat volební právo ve svém novém sídle. 

 

Naproti těmto krokům, které rozšířily počet oprávněných voličů, obsahoval tento zákon i 

velmi kontroverzní ustanovení, kterými bylo podstatným způsobem omezeno volební právo. 

Důležitým pojmem je v tomto případě pojem nespolehlivost. Zákon ve svých ustanoveních 

rozlišuje nespolehlivost národní a nespolehlivost státní.  

 

Národní nespolehlivost je vyjádřena hned v ustanovení §2 odst.1 a to tím, že do voličských 

seznamů budou zapsáni jen „všichni státní občané Československé republiky české, slovenské 

nebo jiné slovanské národnosti“ . Takto byli volebního práva zbaveni všichni občané 

Československé republiky, kteří se před válkou hlásili k jiné než slovanské národnosti. Toto 

kolektivní odebrání jednoho ze základních občanských práv mělo jasný cíl. Vyřadit z voleb 

všechny „Neslovany“, tedy příslušníky těch národů, které se podílely na zničení 

předmnichovské republiky. Vedlo však k tomu, že volebního práva byly zbaveni i ti občané 

jiné než slovanské národnosti, kterým jako aktivním bojovníkům pro fašismu či jako obětem 
                                                 
1 Na volby do národních výborů se zákon 28/1946 Sb. vztahoval až do novelizace provedené zákonem 14/1954 
Sb., o volbách do národních výborů. 
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nacismu bylo dle ústavního dekretu č.33/1945 Sb. zachováno československé státní 

občanství. Další skupinou, která byla tímto ustanovením vyřazena z volebního práva, byli 

českoslovenští židé, kteří se před válkou hlásili k jiné než slovanské národnosti. Tím často 

docházelo k tomu, že se voleb nemohli zúčastnit i ti, kteří přežili nacistický holocaust. 

   

Nespolehlivost státní je upravena v dalších kontroverzních ustanoveních zákona. Jde zejména 

o §22-§24. Dle ustanovení §22 odst.1 se do voličských seznamů nezapisovaly ty osoby, 

„proti nimž bylo zahájeno přípravné soudní vyšetřování pro trestný čin podle dekretu 

presidenta republiky ze dne 19.června 1945, č.16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, 

zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění zákona ze dne 

24.ledna 1946, nebo podle dekretu presidenta republiky ze dne 19.června 1945, č.17 Sb., o 

Národním soudu, nebo podle §§1 až 4 nařízení SNR ze dne 15.května 1945, č.33 Sb. n.SNR, o 

potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a zřízení lidového 

soudnictví, byla-li ve všech těchto případech na ně pro takový trestný čin uvalena řádná 

soudní vazba vyšetřovací.“  

 

Dle §22 odst.2 se do seznamů voličských nezapisovaly ani ty osoby, které byly právoplatně 

odsouzeny pro činy trestné podle dekretu o potrestání některých provinění proti národní cti. 

Také zde bylo stanoveno, že tato ztráta volebního práva pomíjí po třech letech, šlo-li o trest 

delší šesti měsíců , jinak pomíjí po jednom roce od výkonu nebo prominutí trestu. Pokud tedy 

proti osobě bylo zahájeno trestní stíhání pro trestné činy uvedené v §22, místní volební 

komise toto poznamenala do voličských seznamů do sloupce pro poznámky. Takové osobě 

nesměl být vydán voličský průkaz. Pokud nastaly předpoklady dle ustanovení §22 je osoba 

vyškrtnuta z voličského seznamu. Ustanovení §23 upravuje také případ, kdy bude zahájené 

trestní stíhání zastaveno, vazba zrušena či vynesen osvobozující rozsudek. Poznámka pak 

bude neprodleně smazána, popř. bude obnoven či proveden zápis do voličských seznamů.  

 

Následuje §24, který zakončuje výčet kontroverzních ustanovení zákona 28/1946Sb., o 

úpravě stálých seznamů voličských. Zde jde o případ, kdy osoby sice byly zapsány ve 

voličských seznamech, ale ani přesto nemohly volební právo vykonávat z toho důvodu, že u 

jejich zápisu ve voličských seznamech byla poznamenána překážka výkonu volebního práva. 

Dle §24odst. 2 šlo o osoby, „proti nimž do 15.února 1946 bylo učiněno trestní oznámení nebo 

zahájeno řízení pro trestný čin podle některého z ustanovení uvedených v §22, vyžaduje-li 

toho veřejný zájem.“  Rozhodnutí o tom, zda bude překážka poznamenána, příslušelo komisi 
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okresního národního výboru. V komisi měly být rovnoměrně zastoupeny všechny politické 

strany vyvíjející činnost v daném okrese. Tato komise, pokud to bylo možno, měla povinnost 

vyslechnout postiženou osobu. K rozhodnutí o poznamenání překážky výkonu volebního 

práva bylo třeba dvoutřetinové většiny všech členů komise. Proti tomuto rozhodnutí nebylo 

žádného opravného prostředku a rozhodnutí tak bylo konečné. V odst.5 téhož paragrafu byl 

stanoven postup pro výmaz poznámky. Tato mohla být vymazána z moci úřední či na žádost, 

odpadnou-li předpoklady pro její vyznačení. Do režimu §24 dále spadají dle odst.3 také 

„osoby, které byly funkcionáři, případně členy organisací, sborů nebo skupin, jež budou 

stanoveny vládním nařízením.“ 2   

 

Tato problematická ustanovení měla dalekosáhlé následky. Došlo jimi k prolomení principu 

presumpce neviny a tím také v nejednom případě k odebrání volebního práva zcela 

bezúhonných osob, proti kterým byla podána trestní oznámení jako prostředek vyřizování 

osobních účtů.  Z výše uvedeného tedy vyplývá,že zákon rozlišoval tři skupiny osob, které 

nemohly volit:3 

1.) osoby  vyloučené ze zápisu do voličských seznamů – tedy ty osoby, které byly 

soudním výrokem úplně nebo částečně zbaveny svéprávnosti, dále ty osoby, které 

ztratily volební právo právoplatným výrokem trestního soudu a konečně ty osoby, 

které byly v donucovací pracovně 

2.) osoby, které se nezapisovaly do voličských seznamů – ty osoby, proti kterým bylo 

zahájeno přípravné soudní vyšetřování pro trestný čin podle dekretů presidenta 

republiky č.16 a 17 z roku 1945 (resp. podle odpovídajících nařízení SNR), 

jestliže na ně byla uvalena řádná soudní vazba a dále ty osoby, které byly 

právoplatně odsouzeny podle dekretu č.138/1945 Sb. (resp.podle odpovídajícího 

nařízení SNR) 

3.) osoby, které sice byly zapsány do voličských seznamů, ale u jejich zápisu byla 

poznamenána překážka výkonu volebního práva – tato mohla být poznamenána u 

                                                 
2 Dle vládního nařízení č.36/1946 Sb. ze dne 1.3.1946, kterým se provádí §24 odst.3 zákona 28/1946 Sb., o 
úpravě stálých seznamů voličských byly organizace, sbory a skupiny rozděleny dle území, na kterém vyvíjeli 
svoji činnost. V zemích České a moravskoslezské šlo zejména o všechny členy protektorátních vlád a o všechny 
aktivní členy taxativně uvedených organizací, sborů nebo skupin. Mj. šlo o členy Vlajky, Arijské stráže, 
Protižidovské ligy a dalších. Na Slovensku to byli všichni členové slovenského sněmu, vlád, státních rad po 
6.říjnu 1938, dále šlo o všechny funkcionáře Hlinkových gard a o aktivní funkcionáře Hlinkovy mládeže, 
Hlinkovy slovenské ludové strany a Národní obce fašistické.  Naproti tomu je ve vládním nařízení stanoveno, že 
toto se nevztahuje na členy výše uvedených organizací, kteří byli do nich vysláni ilegálními protifašistickými 
organizacemi nebo na ty osoby, které se později svou činností v odboji zasloužili o osvobození ČSR 
3 Gronský Ján : Dějiny československého státu a práva 1938-1948. Praha 1971 str.176 
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těch osob, proti nimž do 15.února 1946 bylo učiněno trestní oznámení nebo 

zahájeno řízení pro trestný čin podle některého ustanovení retribučních norem, 

vyžadoval-li to veřejný zájem. Dále poznámka mohla být zapsána u osob, které 

byly funkcionáři či členy organizací, sborů nebo skupin, jež byly stanoveny 

vládním nařízením 

 

Je třeba zdůraznit, že všechna problematická ustanovení se do zákona dostala po ostrých 

debatách a sporech vedených na různých místech. Již začátkem února 1946 se otázka škrtání 

ve volebních seznamech dostala na poradu zástupců ministerstev a pověřenectev. Zástupcem 

pověřenectva vnitra bylo konstatováno, že na Slovensku zkrachovala retribuce a tudíž hrozí, 

že se kolaboranti dostanou na voličské seznamy. Doporučil proto, aby bylo stanoveno 

zákonem, že v českých zemích nemají být připuštěni k volbám ti, proti nímž je vedeno řízení 

podle dekretu o trestání některých provinění proti národní cti a na Slovensku nemá být 

umožněno volit těm osobám, které se provinily podle nař.SNR č.33/1945 Sb., o potrestání 

fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a to i když proti nim dosud nebylo 

zahájeno řízení.  

 

Nejzásadnější debata o principech nového zákona se konala na třech schůzích ústavně-

právního výboru Prozatímního národního shromáždění ve dnech 14.-20.února 1946 při 

projednávání vládního návrhu zákona. Ve čtvrtek 21.února vystupuje na plénu určený 

zpravodaj poslanec prof. Zdeněk Peška a seznamuje poslance s jednáními vedenými 

v ústavně-právním výboru.4 Ve svém vystoupení poukazuje na to, že návrh zákona je 

kompromisem mezi dvěma zásadami, a to zásadou, že volební právo vykonává každý, kdo si 

to zaslouží a to bez ohledu na zásadu druhou, tedy na nutnost splnění formálních podmínek 

pro výkon volebního práva. Ústavně-právní výbor je přesvědčen o tom, že se s tím 

předkládaný návrh zákona vypořádal tak, že „ČSR bude mít nejdemokratičtější úpravu 

volebního práva v Evropě.“ 5 

Nejsložitější otázkou, se kterou se musel ústavně-právní výbor vypořádat, byla již zmiňovaná 

nespolehlivost. Její formu národní upravil výbor takto :  

 

                                                 
4 viz. Zpráva ústavně-právního výboru PNS o vládním návrhu zákona o nové úpravě stálých seznamů voličských 
– zdroj : http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/033schuz/s033002.htm 
5 citace - tamtéž 
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„Zápis do voličských seznamů bude omezen na Čechy, Slováky a příslušníky jiných 

slovanských národů. Je to pouhý výsledek zásady, že náš stát dnes je národním státem Čechů 

a Slováků. Němci a Maďaři, i pokud zůstanou našimi státními občany, nebudou míti žádného 

podílu v politickém životě státu. Po trpkých zkušenostech, které jsme prožili v době právě 

minulé, nelze očekávati řešení jiné. Jsou ovšem některé případy, kdy by nebylo námitek, aby 

osoby původem jiné než slovanské národnosti vykonávaly volební právo. Myslím tím 

především manželky některých našich účastníků zahraničního odboje, původem Angličanky a 

Američanky. Těchto případů jest, pokud jsem zpraven, asi okolo tisíce. Dlužno však očekávati, 

že tyto ženy zvolí dobrovolně národnost svého manžela a rodiny. Na druhé straně bude třeba 

takové případy, pokud zde bude vůle hlásiti se k české či slovenské národnosti, podle tohoto 

projevu vůle i posuzovati. Nemůžeme přece odmítati tyto ženy, které opustily prostředí, v němž 

dosud žily, často i svou rodinu a své zaměstnání, aby trávily život v našem středu po boku 

svého manžela a které mají býti vychovatelkami našich příslušníků - svých dětí.“6
 

 

Pokud jde o nespolehlivost státní, zasáhl ústavně-právní výbor aktivně do vládního návrhu 

zákona a zcela nově přepracoval znění §24. Původní vládní formulace připouštěla zbavení 

volebního práva již pro pouhé podezření. Toto se výboru zdálo být „příliš neurčité a proto 

nebezpečné.“7 Výbor tedy přepracoval tento paragraf a zbavení volebního práva vázal na 

konkrétní předpoklady. A to tedy buď na oznámení nebo na zahájení řízení pro některý 

z deliktů uvedených v tomto paragrafu. To, že ani znění paragrafu vypracované výborem 

neodstranilo jeho nebezpečnost, potvrdily samotné volby provedené dle tohoto zákona. Bylo 

to právě toto ustanovení, které o několik měsíců později napomohlo k vítězství ve volbách 

komunistům. Zejména na venkově totiž nemalý počet nekomunistických občanů byl stižen 

podle tzv.malého retribučního dekretu. Navíc např. bezpečnostní referát pražského magistrátu 

rozeslal před volbami asi 15 000 národních socialistů předvolání k řízení a tím je zbavil 

volebního práva. Podobné případy se stávaly i v jiných městech po celé ČSR.8   

 

 

                                                 
6 citace - tamtéž 
7 citace - tamtéž 
8 Pavel Mates : Vývoj volebního práva v letech 1945-1989. In: Karel Malý, Ladislav Soukup : Vývoj práva 
v Československu v letech 1945-1989, Karolinum, Praha 2004, str.210-239 
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Samotné hlasování ve výboru bylo jednomyslné. Pro návrh byly všichni zástupci všech 

politických stran.9 Pro urychlení přijetí návrhu zákona se všichni členové výboru vzdali účasti 

v diskusi na plénu. Návrh byl pak přijat ve znění předloženém výborem.10 

 

Vztah zákona o úpravě stálých seznamů voličských k samotnému volebnímu zákonu11  byl 

vyřešen §7 volebního zákona. Ten byl nazván „O právu voliti“ a odkazoval na podmínky 

stanovené zákonem 28/1946 Sb.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ústavně-právní výbor měl 36 členů. Jeho předsedou byl JUDr.Ján Púll z Komunistické strany Slovenska. 
   Počty členů odpovídají paritnímu zastoupení : 

- Komunistická strana Československa – 6 
- Československá strana národně-socialistická- 6 
- Československá sociální demokracie – 6 
- Československá strana lidová – 6 
- Komunistická strana Slovenska – 5 
- Demokratická strana – 6 
- Ukrajinská národní rada Prjaševčiny - 1 

10 zákon 28/1946Sb., o úpravě stálých seznamů voličských byl novelizován zákonem 75/1948Sb o volbách do 
NS. Tento zákon zasáhl do kompetence sestavovat voličské seznamy, kdy ji převádí na 5 členné volební komise. 
Další novelou byl zákon 266/1948 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 28/1946Sb., a tento výrazně zasahuje 
do výkonu volebního práva. Definitivně ruší národní nespolehlivost tím, že  §2 odst.1 mění tak,že do voličských 
seznamů mají být zapsáni všichni občané ČSR, kteří v den vyložení voličských seznamů dosáhli věku 18let.  
Poté do zákona zasahuje novela 14/1954Sb., o volbách do národních výborů, která stanoví, že se zákon vztahuje 
jen  na volby do zákonodárného sboru. Zákon 27/1954Sb., ze 26.5.1954 o volbách do Národního shromáždění 
pak definitivně zákon 28/1946 Sb. ruší.  
11 Zákon č.67/1946 Sb. ze dne 11.dubna 1946, o volbě ústavodárného Národního shromáždění 
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1.2. ZÁKON Č.67/1946 SB. ZE DNE 11.DUBNA 1946, O VOLBĚ ÚSTAVODÁRNÉHO 

NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 
 

Dalším normou upravující volby do ÚNS byl zákon 67/1946 Sb., o volbě Ústavodárného 

Národního shromáždění.  Tímto zásadním zákonem se PNS vypořádalo s úkolem, který mu 

byl přidělen Košickým vládním programem. Dle jeho článku prvního „Prozatímní Národní 

Shromáždění  potvrdí presidenta republiky v jeho funkci až do řádné volby a president 

jmenuje novou vládu s ohledem na přiměřené zastoupení všech složek našeho národního 

odboje doma i za hranicemi. Tato vláda a PNS připraví a provedou pak v nejkratší možné 

lhůtě všeobecné, tajné a přímé volby do Ústavodárného Národního shromáždění, které 

vypracuje novou ústavu republiky a položí její budoucnost na pevný ústavní základ.“   

 

Jde o zákon, který byl založen na základních demokratických principech, tedy na principu 

všeobecnosti, rovnosti, přímosti, tajnosti a také na principu poměrného zastoupení. Díky 

odkazu na zákon o úpravě stálých seznamů voličských a díky problematickým ustanovením o 

prázdných hlasovacích lístcích se však tento zákon nelze hodnotit bez kritických poznámek. 

Na druhou stranu lze říci, že jde o zákon, který byl na dlouho dobu posledním, který snesl 

demokratická měřítka. Průběh voleb pak nejlépe shrnuje následující hodnocení denního tisku :  

 

„Volby proběhly demokraticky, poctivě a klidně. I přes některé přestřelky a nešvary byly 

svobodné, tajné a rovné.“12 

  

S přípravou tohoto zákona bylo započato krátce po zvolení Prozatímního Národního 

shromáždění. Již 3.11. 1945 byl ministerstvem vnitra Noskem rozeslán ministrům dotazník, 

ve kterém se měli vyjádřit k otázkám a principům nového volebního zákona. Počátkem ledna 

1946 V.Nosek informoval o průběhu příprav volebního zákona. Dle jeho slov bylo stále 

diskutováno o zásadních otázkách, např. struktury parlamentu, počtu poslanců apod. Ve 

skutečnosti již o zásadních otázkách panovala u všech stran Národní fronty shoda. Bylo již 

jasné, že ÚNS nenaváže na prvorepublikový bikameralismus, byl dohodnut i věkový census, 

poslanci měli být voleni v menších volebních obvodech a délka volebního období měla být 

delší než jeden rok. 15.ledna 1946 byla stranami NF již oznámena i shoda na termínu konání 

voleb, a sice na 26.květnu. Dohodnuty byly i základní principy voleb. V následujících týdnech 

probíhaly diskuse k jednotlivým dílčím institutům volebního práva. Již v těchto dnech byla 

                                                 
12 Tigrid Pavel : Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha 1990 str.223 
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nastolena otázka tzv. bílých lístků. Například dle slov Klementa Gottwalda měly prázdné 

lístky „napomoci k upevnění Národní fronty, protože umožní vyjádřit odmítnutí její politiky, 

avšak nepřipadnou žádné straně.“ Postoj demokratických stran byl k tomuto návrhu 

rezervovaný.  

 

V březnu byla práce na novém volebním zákonu přenesena na půdu parlamentu.Ve dnech 25.-

29.3. se vládními předlohami zabývala subkomise ústavně-právního výboru. Projednávání se 

zde obešlo bez podstatných změn. Do popředí se zde ovšem definitivně dostala problematika 

tzv. bílých lístků. Zde demokratické strany vyjádřily svůj nesouhlas. Poté se návrhem zákona 

zabýval samotný ústavně-právní výbor. Zde byl dohodnut kompromis týkající se délky 

funkčního období ÚNS, které bylo stanoveno na dva roky. Dohody bylo docíleno také 

ohledně způsobu rozdělování mandátů na jednotlivé země. Jediným sporným bodem 

zůstávaly bílé lístky. Na schůzi 8.-9.4. byl pak přehlasován návrh na jejich vypuštění z návrhu 

zákona. K samotné debatě na plénu PNS došlo při jeho 46. a 47. schůzi PNS ve dnech 10.a 

11.4.1946. Ústavně právní výbor měl podat na těchto schůzích své zprávy k vládním návrhům 

ústavního zákona o ÚNS a zákona o volbě ÚNS. Tyto body pořadu schůze byly spojeny a 

projednávány současně.  

 

Před PNS předstoupili zpravodajové.13 Dr.John seznamuje poslance se zprávou ústavně-

právního výboru. Informuje o tom, že byla velmi pečlivě diskutována otázka vázanosti 

kandidátních listin, která byla často terčem kritiky. Ústavně-právní výbor se nakonec přiklonil 

na stranu vlády a nedoporučil vázanost zrušit. Odůvodňuje to tím, „že by nebylo vhodné 

experimentovat právě nyní, kdy jde o volby do Ústavodárného Národního shromáždění“ a 

proto výbor ponechává budoucí úpravu vázanosti kandidátních listin na ÚNS.14 Nejdůležitější 

pasáží zprávy výboru je otázka prázdných lístků. Výbor se nakonec i přes odpor 

demokratických stran15 přiklonil k vládnímu návrhu zákona. V Národní frontě vidí výbor 

reprezentanta velké většiny národa. NF poskytuje každému občanu dostatečně pestrý seznam 

stran, ke kterým se může ten či onen přiklonit. Ti lidé, kteří se „nechtějí nebo nedovedou 

zapojit , staví se proti celkové koncepci naší nové republiky, vyjádřené právě vládou Národní 

fronty, a tak především také všemi našimi politickými stranami. Jestliže tito lidé zůstávají 

                                                 
13 Se zprávou ústavně-právního výboru o vládním návrhu ústavního zákona o ÚNS seznámil poslance dr.Jaroslav 
Řehulka z československé strany lidové. Se zprávou o zákonu o volbě do ÚNS předstoupil dr. Oldřich John, 
sociální demokrat. Původním zpravodajem pro oba návrhy byl dr.Zdeněk Peška, který se však pro nemoc schůze 
neúčastnil.  
14 viz. http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/046schuz/s046002.htm  
15 Návrh národněsocialistického poslance Bureše na vypuštění prázdných lístků byl přehlasován v poměru 15:10 
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trvale nepřesvědčeni anebo se vědomě a z vlastní vůle staví proti, nemohou být ve státě tak 

demokratickém, jako je náš, nuceni odevzdat svůj hlas politickému hnutí, s nímž nesouhlasí 

nebo proti němuž aspoň za určitých podmínek jsou ochotni jít. Kdo nejde u nás s vládou 

Národní fronty, kdo nesouhlasí s velikými politickými, hospodářskými, kulturními a především 

také strukturálními změnami, jež tato vláda provádí, jde proti ní, a protože je tvořena všemi 

politickými stranami našeho národa, lze právem říci, že jde dokonce přímo proti státu. Jedině 

o hlasy těchto osob jde, a nedovedu proto pochopit, jak mohou být v Národní frontě strany, 

které svoje politické posice chtějí zesilovat hlasy osob, stojících takto proti státu a tedy také 

proti nim jako podstatným součástkám vlády tohoto státu.“16 Po tomto vyjádření přichází 

bouřlivý potlesk. 

 

Do následné rozpravy se přihlásilo 13 poslanců. Každý z těchto poslanců ve své řeči 

neopomenul problematiku prázdných lístků. A záleželo již jen na tom, z toho kterého tábora 

ten či onen poslanec byl. Nutno podotknout, že i v rozpravě měli převahu komunisté se 

sociálními demokraty.17 K nejzajímavějším projevům patřil projev poslance za demokratickou 

stranu, který až s neskutečnou přesností popsal, k čemu může návrh nového volebního zákona 

dospět. Jeho projev byl několikrát přerušen burácením a výkřiky ze strany komunistů a 

sociálních demokratů. Na to řečník reagoval slovy : „Viem, pánovia, že vám hovoriť o pravde, 

znamená slepému vykladať o farbách“ 18 

 

Následující den mělo být hlasováno o návrhu zákona o volbě ÚNS. Ještě před hlasováním 

samotným byl předložen pozměňovací návrh19 demokratických stran, který v zákoně rušil 

veškerá ustanovení o prázdných lístcích. Zpravodaj dr.John se pochopitelně vyjádřil proti 

tomuto návrhu. Pro osnovu zákona ve znění pozměňovacího návrhu se vyslovilo jen 131 

poslanců, proti bylo 155. Ihned poté bylo hlasováno o znění výborovém a toto bylo přijato 

154 hlasy, nikdo nebyl proti. Ostatní poslanci se zdrželi hlasování. Stejný výsledek se 

opakoval ve druhém čtení a návrh zákon byl tak přijat. 

 

                                                 
16 citace - . http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/046schuz/s046002.htm - zpráva ústavně-právního výboru 
o vládním návrhu zákona o volbě ÚNS 
17 Ze 13 přihlášených poslanců bylo jen 5 z tábora odpůrců prázdných lístků 
18 Viz. http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/046schuz/s046012.htm 
19 Předkladatelé – dr.Burian – nár.soc., dr.Řehulka – čsl.strana lidová,dr.Kočvara – demokratická strana a 
druhové 
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Samotný zákon o volbě ÚNS byl rozdělen do 7 hlav a 50 paragrafů. §1 rozdělil republiku na 

28 volebních krajů. Tyto byly určeny v příloze zákona.20 Dále byl stanoven způsob výpočtu 

státního mandátového čísla, kdy celkový počet osob zapsaných ve voličských seznamech se 

dělil počtem poslanců. Na jeho základě bylo určeno, kolik poslanců připadne na jednotlivé 

země. Vlastní volby se konaly ve volebních místech, jimiž byly obce. K jejich provedení byly 

zřizovány obvodní a krajské výbory a ústřední volební výbor. 21  

  

Následoval §7, který byl již zmiňován v souvislosti se zákonem 28/1946 Sb., o úpravě 

stálých seznamů voličských. V tomto paragrafu tedy bylo odkázáno na zákon 28/1946 Sb, ve 

kterém byly upraveny podmínky výkonu volebního práva. Pasivní volební právo bylo 

upraveno §10 nazvaném „O volitelnosti“ následovně :  

 

„Za poslance mohou býti voleni státní občané Československé republiky české, slovenské 

nebo jiné slovanské národnosti, bez rozdílu pohlaví, kteří v den volby dokonali 21. rok věku 

svého a nejsou podle § 7, odst. 2 vyloučeni z práva voliti.“  

 

V souladu s prvorepublikovou tradicí byla ponechána volební povinnost. Tato byla upravena 

§11. V odst2. tohoto paragrafu byly stanoveny osoby, které jsou od volební povinnosti 

osvobozeni, mj. šlo o občany starší 70 let. Dále z §7odst.3 vyplývala povinnost pro 

zaměstnavatele upravit v den voleb službu tak, aby se zaměstnanci mohli voleb zúčastnit. 

Obdobná úprava platila pro vojenskou službu a službu členů Sboru národní bezpečnosti 

(§11odst.4).  

 

Volby vypisoval dle §12odst.1 ministr vnitra a to nejpozději 28.den přede dnem volby, a to 

vyhláškou v Úředním listě republiky Československé. Kandidátní listiny mohly podávat jen 

politické strany vyvíjející v den 30.dubna 1946 činnost v dotčené zemi. Volby byly 

obligatorně tajné. Kandidátní listiny byly přísně vázané dle prvorepublikového vzoru. Pokud 

občan nechtěl hlasovat pro žádnou politickou stranu, odevzdával prázdný (tzv.bílý) lístek.22  

                                                 
20 V Zemi České – 13, v Zemi Moravskoslezské 6, na Slovensku 9 volebních krajů. Jednotlivé politické strany 
mohly na kandidátní listině uvést maximálně 30 kandidátů 
21 Obvodní volební výbory se zřizovaly v každé volební místnosti, krajské volební výbory byly vytvářeny pro 
volební kraje a ústřední volební výbor pro volby v celé republice 
22 Jak již bylo pojednáno výše, byl institut prázdných hlasovacích lístků ohniskem sporů mezi dvěma tábory. 
Demokratickému se nepodařilo zablokovat bílé lístky ani v hlasování v ústavně-právním výboru, ani v plénu 
formou pozměňovacího návrhu. Prázdné lístky však ve volbách nakonec nesehrály žádnou úlohu. Na Slovensku 
posbírala drtivou většinu nespokojených voličů Demokratická strana, v Čechách pak hlavně národní socialisté a 
lidovci. (viz. Ján Gronský, Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa, II.díl, str.186)  
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Porušení příslušných ustanovení zákona byla postihována jako přečin nebo přestupek 

pokutami a tresty odnětí svobody. Ustanovení trestní byla upravena v hlavě páté, konkrétně v 

§40.  

   

 

1.3. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VOLEB 
 

Volby proběhly v jeden den a to v neděli 26.května. Výsledky voleb byly oznámeny v Rudém 

právu o dva dny později. Je třeba zdůraznit, že dohoda stran o korektním přístupu a o snaze 

vždy zachovávat jednotu Národní fronty, zůstala jen na papíře. Střety v předvolebním souboji 

již naznačovaly, že mezi budoucími koaličními vládními stranami existují nepřekonatelné 

rozpory.  

 

Výsledky voleb přinesly vítězství KSČ. Ta získala v Čechách 43,26%, na Moravě 34,46%, 

národní socialisté pak dosáhli v Čechách na 25,21%, na Moravě 20,79%, lidovci pak 16,27% 

a 27%, konečně sociální demokracie 14,95% a 16,74%. Úplně opačná situace však nastala na 

Slovensku, kde s drtivou převahou zvítězila Demokratická strana 62%, kdežto Komunistická 

strana Slovenska jen 30,37% hlasů. V celorepublikovém měřítku po přepočtu na mandáty pak 

KSČ obsadila 93 křesel, KSS 21, národní socialisté 55, lidovci 46, DS 43 a sociální 

demokraté 37. Zbývajících 5 mandátů si rozdělily dvě malé slovenské strany a to Strana 

slobody a Strana práce.  

 

Na tomto místě je nutno konstatovat, že tolik diskutované bílé lístky výsledek voleb 

neovlivnily. V českých zemích jich bylo odevzdáno je 0,5%, na Slovensku lidé hlasovali pro 

Demokratickou stranu. Pokud bychom se měli pokusit o hodnocení výsledků voleb, je třeba 

říci, že vítězství komunistů se všeobecně očekávalo, překvapující a pro demokratické strany 

v českých zemích jistě zarážející byl rozdíl, který hovořil ve prospěch KSČ. 23 

 

 

 

                                                 
23 Příčin vítězství komunistů je jistě celá řada. Jednu z hlavních je potřeba spatřovat ve venkovských voličích. 
„Přepočítali jsme se s venkovem. Domnívali jsme se, že přece není možné , aby bývalí agrárníci volili 
komunisty. Ti prostě musí volit ostatní strany … ve volbách se však ukázalo, že tito takzvaní reakcionářští 
agrárníci volili komunisty.“ – citace viz. Tigrid P. : Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha 
1990, str. 223 
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1.4. PROMÍTNUTÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO SLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADY A NÁRODNÍCH 

VÝBORŮ 
 

Výsledky voleb neovlivnily jen složení samotného Ústavodárného Národního shromáždění, 

ale zasáhly také do složení Slovenské národní rady a národních výborů. Dle vládního 

nařízení 120/1946Sb. a nařízení SNR č.91 a 92 Zb.nar.SNR byly na podkladě výsledků 

voleb obnoveny i národní výbory a Slovenská národní rada. Tyto zastupitelské orgány byly 

tak obnoveny podle poměru hlasů odevzdaných politickým stranám při volbách do ÚNS 

v obvodech jejich působnosti. Rozdílné výsledky v Čechách a na Slovensku pak způsobily to, 

že komunisté mocně posílili v národních výborech na všech úrovních v zemi České a 

Moravskoslezské. Naopak na Slovensku ovládla jak národní výbory, tak Slovenskou národní 

radu Demokratická strana. 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 České země – ze 162 předsedů ONV bylo 127 komunistů, 18 lidovců, 8 národních socialistů a 7 sociální 
demokratů. 
     Na Slovensku byla situace opačná. Ze 79 předsedů ONV bylo jen 6 komunistů. Ve SNR pak DS samotná 
získala 63 mandátů ze 100. viz. GRONSKÝ J. : Dějiny československého státu a práva 1938-1948. Praha 1971 
str.184-185 
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2. ÚSTAVNÍ ZÁKON Č.65/1946 SB.,ZE DNE 11.DUBNA 1946, O ÚSTAVODÁRNÉM NÁRODNÍM 

SHROMÁŽDĚNÍ  
 

Jak již bylo zmíněno výše, byl to již Košický vládní program, který Prozatímnímu Národnímu 

shromáždění stanovil hlavní cíle. Jedním z nich byla i příprava voleb do Ústavodárného 

Národního shromáždění, ze kterého vzejde nová ústava. Mimo voleb však bylo potřeba 

ústavně zakotvit tuto zcela novou instituci. Stalo se tak ústavním zákonem 65/1946 Sb. 

Tento byl přijat společně se zákonem o volbě ÚNS a to 11.dubna 1946 na 47.schůzi PNS. Na 

půdě parlamentu byl vládní návrh ústavního zákona projednáván nejpodrobněji v ústavně-

právním výboru. Ten do vládního znění sice aktivně zasáhl, ale nejednalo se o významnější 

změny.  

 

O samotném návrhu zákona panovala ve stranách národní fronty shoda. Oproti jedinému 

úkolu, který ÚNS vytyčil Košický vládní program, tedy že „vypracuje novou ústavu republiky 

a položí její budoucnost na pevný ústavní základ“,  rozšiřuje vládní návrh zcela logicky 

kompetence ÚNS o „výkon moci zákonodárné pro celé území Československé republiky ( §§ 6 

a 7 ústavní listiny ) s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4, jakož i veškerou ostatní působnost 

přikázanou ústavní listinou a jinými zákony Národnímu shromáždění republiky 

Československé.“25  Článek 1 pokračuje ustanovením odst.3, ve kterém je stanovena 

pravomoc Slovenské národní rady vydávat nařízení SNR v dosavadním rozsahu, tedy na 

podkladě první pražské dohody. 26 

 

Za aktivní zásah ústavně-právního výboru je možno považovat i znění čl.7 osnovy. 

V návaznosti na ústavní listinu z roku 1920 článek zachovává pravomoci prezidenta vůči 

ÚNS. Pro případ, že bude ÚNS rozpuštěno, měly být vypsány nové volby do šesti týdnů od 

rozpuštění. Takto by bylo zvoleno nové Ústavodárné národní shromáždění a to opět na stejné  

funkční období. V odst.2 opět návrh navazuje na prvorepublikovou úpravu, tentokrát na 

úpravu Stálého výboru Národního shromáždění. 27 

 

                                                 
25 Dle původního vládního návrhu ústavního zákona byla tato ustanovení v čl.7. Ústavně-právní výbor je přejal 
do čl.1  
26 V den schválení ústavního zákona však také skončila jednání mezi vládou a SNR. Výsledkem bylo, že první 
pražská dohoda byla doplněna. Toto doplnění (druhá pražská dohoda) vyjasňovalo pravomoci prezidenta na 
Slovensku. Výlučně tak jmenoval vysokoškolské profesory, soudce, vyšší státní úředníky, propůjčoval a 
uděloval vyznamenání. Dále pak koordinuje práci ministerstev a pověřenectev při přípravě návrhů zákonů.   
27 Stálý výbor byl tedy zřízen dle §54 ústavy a měl 24 členů a stejný počet náhradníků. Zvolen a ustaven 
18.7.1946, předseda Antonín Zápotocký. Od 11.3. 1948 předsedou Rudolf Slánský. 
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K dalším zásahům výboru patří i ustanovení článku 8, ve kterém je předpokládáno přijetí 

jednacího řádu ÚNS a to formou zákona. Dle odst.2 do doby než bude tento zákon přijat, platí 

jednací řád prvorepublikového Národního shromáždění. 28 

 

Následující článek 9 upravuje zákaz majorizace při projednávání ústavního zákona, týkajícího 

se ústavně-právního postavení Slovenska. Vyžaduje pro něj souhlas nadpoloviční většiny 

poslanců ÚNS zvolených na Slovensku.29 Zde výbor sáhl po doslovné formulaci čl.2 

ústavního dekretu prezidenta republiky č.47/1945 o Prozatímním Národním shromáždění.  

 

Úzce spolu souvisejí články 10 a 13 ústavního zákona. V čl.13 je zrušen volební soud. Článek 

10 pak svěřuje jednu z jeho kompetencí samotnému ÚNS. Jde o ověřování platnosti volby 

jednotlivých členů sboru a o rozhodnutí o jejich inkompatibilitě. K tomu zřídí ÚNS 

obligatorní výbory, a to výbor inkompatibilní 30 a výbor ověřovací. 31 

 

V článku 12 můžeme vypozorovat další zásah výboru do vládního návrhu. Výbor zachovává 

v platnosti ustanovení o neslučitelnosti člena ÚNS s funkcí prezidenta republiky a s funkcemi 

guvernéra, členů bankovní rady a revidujícího výboru Národní banky. Naopak poslanci se 

mohou stát např. členové zemských národních výborů. 

 

Výsledkem dohod stran národní fronty bylo i definitivní odloučení od bikameralismu první 

Československé republiky. Dle článku 2 ústavního zákona tvořila ÚNS jediná komora o 300 

členech. Sídlem zůstala Praha. Vlastní organizace ÚNS navazovala na dosud platné předpisy 

týkající se Poslanecké sněmovny Národního shromáždění. Uplynutí funkčního období bylo 

stanoveno jednak skutečností, že se sejde nový zákonodárný sbor podle nově přijaté ústavy a 

jednak časově, a to dvěma lety. 

 

Úprava výkonu aktivního a pasivního volebního práva plně korespondovala se zákonem o 

volbě ÚNS. Věkový census činil u aktivního volebního práva 18 let (čl.3), u pasivního pak 21 

                                                 
28 Jednací řád byl přijat 2.7.1947 a to zákonem 140/1947Sb. 
29 Zde výbor sáhl po doslovné formulaci čl.2 ústavního dekretu prezidenta republiky č.47/1945 o Prozatímním 
národním shromáždění.  
30 Inkompatibilní výbor byl zvolen a ustanoven 18.7.1946. Měl 20 členů a 40 náhradníků. Předsedou byl Josef 
Štětka z KSČ. 11.3.1948 byl předseda převolen a stal se jím dr.Vagašský ze Strany slovenskej obrody 
31 Výbor verifikační měl 12 členů. Byl zvolen 8.7.1946, ustaven o den později. Předsedou byl Václav David 
z KSČ. 
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(čl.4) . V obou těchto ustanoveních byla ještě jednou zopakována podmínka, že volič musel 

být občanem ČSR a to národnosti české, slovenské či jiné slovanské. Následující článek 5 pak 

v podrobnostech odkazuje jak na zákon o volbě ÚNS, tak na zákon 24/1946 Sb.,o úpravě 

stálých seznamů voličských.  
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KAPITOLA DRUHÁ 
ČINNOST ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 

 
V této kapitole se předkládaná práce vypořádává s úkolem nelehkým, a to zmapovat činnost 

Ústavodárného Národního shromáždění během období od první schůze až do únorových 

událostí roku 1948. Časově se sice nejedná o úsek dlouhý, nicméně charakteristickým znakem 

je velká aktivita zákonodárného sboru. Tomu tedy odpovídá i počet přijatých zákonů. Tyto 

ovšem nebudou jedinou náplní kapitoly. Autor je přesvědčen, že právě zde je místo vhodné 

pro nástin počátku rozporů a rozpadu jednoty stran NF. Tyto nakonec vrcholily v boji o 

ústavu a skončili únorovými událostmi. Proto je v této kapitole detailněji rozebírán i samotný 

proces přijímání jednotlivých zákonů, jakož je i poukazováno na dílčí úspěchy 

demokratických stran zablokováním některých komunistických návrhů. Většina z přijatých 

zákonů je pak kompromisem, který je pak definitivně opuštěn po únoru 1948.  

 

 

1. POČÁTKY ČINNOSTI ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 
 

Mimo samotnou zákonodárnou činnost je na místě taktéž detailně popsat samotné počátky 

fungování ÚNS. Autor zde předkládá podrobnější popis první tří schůzí ÚNS, během kterých 

nejen že došlo k samotnému ustavení zákonodárného sboru, ale byl také zvolen prezident 

republiky a při poslední z nich pak před Ústavodárné Národní shromáždění předstupuje 

Klement Gottwald s programovým prohlášením své vlády. 

 

 

1.1. USTAVUJÍCÍ SCHŮZE  
 

První schůzi zahájil předseda vlády Zdeněk Fierlinger. Prvním bodem pořadu schůze bylo 

složení slibu všech přítomných poslanců. Tajemník ÚNS dr.Madar čte slib dle §22 odst.3 

ústavní listiny. 

"Slibuji že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj 

zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."   

 

Stejný text je přečten i ve slovenském jazyce. Poslanci přistupují k předsedovi Fierlingerovi a 

podáním ruky a slovem slibuji či slubujem skládají svůj slib. Jako první vykonává slib 

Klement Gottwald jako náměstek předsedy vlády. 
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Po přestávce následuje druhý bod pořadu ustavující schůze. Tím je volba předsedy 

Ústavodárného Národního shromáždění a jeho slib. Tento bod již není pouze formalitou jak 

tomu bylo u složení slibu. Strany se nedokázaly na osobě předsedy dohodnout. Proto 

přicházejí se svými kandidáty. Jako první KSČ, která navrhuje Antonína Zápotockého. 

Následuje kandidát sociálních demokratů, tím je František Tymeš. Národní socialisté sází na 

bývalého předsedu Prozatímního Národního shromáždění Josefa Davida.32 V prvním kole 

neúspěšní sociální demokraté se přidávají ke kandidátovi KSČ a tak je ve druhém kole zvolen 

Antonín Zápotocký. Ten skládá podle §7 jednacího řádu svůj slib. Poté se již ujímá řízení 

schůze. Po jeho proslovu skládá svůj poslanecký slib také předseda vlády Fierlinger. 

Následuje volba místopředsedů. Hlasovalo se o všech kandidátech najednou. Zde již nebyl 

žádný problém a kandidáti hladce prošli. 33 Poté následovaly volby zapisovatelů a pořadatelů. 

Tyto skončily jednomyslnými výsledky. Antonín Zápotocký pak ukončil první schůzi ÚNS a 

sdělil poslancům, další schůze se bude konat hned na druhý den, když místem této schůze 

bude Vladislavský sál Pražského hradu, čímž byl také předurčen pořad této schůze.34  

 

 

Dlužno poznamenat, že na 1.schůzi zvolené předsednictvo bylo pouze provizorní. Bylo 

zvoleno dle tehdejších zvyklostí na jeden měsíc. Definitivní volba se konala na 8. schůzi, 

která se konala o měsíc později. Zde doznalo předsednictvo značných změn. Již nešlo o 

vcelku dramatickou záležitost jako v případě dvoukolové volby prozatímního předsedy. Na 

předsedu byl navrhnut Josef David. Vše již bylo dohodnuto stranami NF při politických 

jednáních. Volba tedy pouze formálně potvrdila tuto dohodu. Hlasování pro všechny 

kandidáty bylo jednomyslné. Novým předsedou ÚNS se stal neúspěšný kandidát z první 

volby  Josef David. Volba místopředsedů probíhala obdobným způsobem, kdy se hlasovalo 

pro všechny kandidáty najednou. 35 

 

                                                 
32 Na ustavující schůzi bylo přítomno 296 poslanců. V prvním kole hlasování byly odevzdány všechny hlasovací 
lístky. Pro Jožu Davida hlasovalo 143, Antonína Zápotockého 115 a pro Františka Tymeše 38. Do druhého kola 
tak postoupili první dva jmenovaní.  
33 Za místopředsedy byly zvoleni František Langr (čsl.strana socialistická), Alois Petr (čsl.strana lidová), 
dr.Emanuel Böhm (Strana slovenskej obrody), František Tymeš (soc.demokracie) a dr.Jozef Šoltész 
(Komunistická strana Slovenska)  - viz. http://www.psp.cz/eknih/1946uns/rejstrik/predsedn.htm   
34 http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/001schuz/s001001-s001009.htm   
35 Jediná změna na postu místopředsedy byla ta, že místo Františka Langra (čsl.strana socialistická) byla zvolena 
poslankyně Anežka Hodinová-Spurná (KSČ). Během funkčního období se z různých důvodů na postech 
místopředsedů vystřídalo včetně provizorního Františka Langra celkem 12 poslanců. Z předsednictva zvoleného 
na 8.schůzi vydržela po celé funkční období jen Anežka Hodinová-Spurná. Viz. 
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/rejstrik/predsedn.htm  
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1.2. DRUHÁ SCHŮZE – VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 
 

Dne 19.června v ranních hodinách se ve Vladislavském sále Pražského hradu schází 

Ústavodárné Národní shromáždění ke své druhé schůzi. Na pořadu má pouze dva body, a to 

volbu prezidenta republiky a složení jeho slibu. Předseda Antonín Zápotocký oznamuje, že je 

přítomno 298 poslanců. Ke svému zvolení jediný kandidát dr. Beneš potřebuje 3/5 většinu 

všech přítomných poslanců, tedy 179. Bylo odevzdáno všech 298 hlasovacích lístků a 

všechny byly pro dr.Beneše. Po zveřejnění těchto výsledků následuje dlouhotrvající potlesk. 

Po půlhodinové přestávce přichází do Vladislavského sálu i prezident Beneš. Na řadě je nyní 

druhý bod pořadu 2.schůze. Prezident Beneš slavnostně s pravou rukou položenou na ústavní 

listině skládá slib dle §65 ústavní listiny :  

 

 „ Slibuji na svou čest a svědomí, že bude dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a 

jiných zákonů“  

 

Prezident Beneš poté odchází za doprovodu předsedy Zápotockého, ministerského předsedy 

Fierlingera a dalších tento slib stvrdit ještě písemně. Po tomto aktu končí druhá schůze a 

všichni přítomní se přesouvají na III.hradní nádvoří, kde se koná přehlídka čestné roty.36   

 

Téhož dne podává do rukou prezidenta Beneše dosavadní ministerský předseda Fierlinger 

demisi. Sestavením nové vlády je v souladu s československou ústavní tradicí pověřen 

předseda nejsilnější politické strany, tedy předseda KSČ Klement Gottwald.  

 

Společně s personálním obsazením nového kabinetu musí nový ministerský předseda řešit 

také jiný zásadní problém, a to drtivé volební vítězství Demokratické strany na Slovensku. 

Díky širokým pravomocem slovenských národních orgánů ovládaných demokratickou 

stranou, nemohl Gottwald naplno realizovat své představy. Reagoval celkem rychle a za 

podpory všech českých stran navrhl stranám slovenským dohodu. Tato vstoupila do dějin jako 

třetí pražská dohoda. Byla uzavřena 27.června 1946. Demokratické straně v podstatě 

nezbývalo nic jiného, než se podřídit vůli ostatních stran Národní fronty. Znamenala pak to, 

že Demokratická strana nemohla plně realizovat své drtivé volební vítězství na Slovensku. 

Rapidně jsou omezeny pravomoci slovenských národních orgánů ve prospěch vlády. Dlužno 

ještě dodat, že pokud by Demokratická strana odmítla dohodu, nebylo by jí umožněno podílet 

                                                 
36 http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/002schuz/s002001-s002003.htm 
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se na vládě a dokonce jí hrozilo, že bude z Národní fronty vyloučena. 37 

 

Poté již věci nabraly rychlý spád. 2.července prezident jmenoval vládu Klementa Gottwalda. 

Poprvé v historii tak v čele československé vlády stál komunista. Jeho straně připadlo 6 

resortů, KSS pak 3. Národní socialisté,lidovci a Demokratická strana měli po čtyřech členech 

vlády. Zbylá dvě místa obsadili nestraníci. Celkem pak měl kabinet 26 členů. 

 

 

1.3. BUDOVATELSKÝ PROGRAM 
 

Před ÚNS předchází nová vláda se svým programovým prohlášením na 3.schůzi dne 

8.července 1947. Ta má na svém pořadu na prvním místě zřízení výborů a zvolení jejich 

členů. Nejprve proběhlo zřízení všech výborů jedním hlasováním, kdy byl stanoven i počet 

členů jednotlivých výborů. Poté byly předloženy kandidátní listiny pro výbory sestavené 

podle zásad poměrného zastoupení. 38 Členové byly zvolení jednohlasně aklamací.  

 

V rámci druhého bodu pořadu schůze pak před poslance předstupuje předseda vlády Klement 

Gottwald s programovým prohlášením nové vlády, tzv. Budovatelským programem. Tento se 

skládal ze sedmi částí. V první z nich vláda vypočítává zásady nové ústavy, kterou původně 

chtěla navrhnout ÚNS. Další vývoj však hlavní kolbiště budoucích bojů o ústavu přesunul na 

půdu speciálně zřízeného ústavního výboru ÚNS.  

 

Druhá až čtvrtá část vládního programu se týkala dvouletého plánu hospodářské obnovy, resp. 

předpokladů pro jeho splnění. Průmyslová výroba měla ke konci roku 1948 překročit úhrnnou 

předválečnou úroveň o 10 % přes to, že odsunem Němců a Maďarů ubyl průmyslu značný 

počet pracovních sil. Zemědělská výroba pak měla dle plánů vlády ve stejném časovém 

období dosáhnout předválečné úrovně. Dále vláda hodlala podporovat stavební obnovu a tím 

mj. bojovat s bytovou nouzí. V oblasti dopravy je pak cílem obnovení veškeré infrastruktury 

na úroveň roku 1937. Důležitým tématem je proces industrializace Slovenska, kdy Klement 

                                                 
37 Návrhy nařízení SNR předběžně posuzovala vláda. Jestliže vláda rozhodla, že navrhovaná osnova upravuje 
věc, která není v kompetenci SNR nebo řeší otázku v rozporu s vládním programem nebo je v rozporu se 
zákonem, nemůže pak tato předloha být předmětem projednávání na plénu. Sbor pověřenců pak vykonával 
exekutivní moc jen v rámci zákonodárné pravomoci SNR. Předsedu a jednotlivé členy SP jmenovalo 
předsednictvo SNR jen s předchozím souhlasem vlády.   
38 Celkem bylo zřízeno 19 výborů. Stálý výbor a inkompatibilní výbor byly zřízeny na 8.schůzi 18.července 
1946. Podle jednacího řádu byly výbory obligatorními výbor rozpočtový, iniciativní a imunitní. Dle ústavního 
zákona o ÚNS jsou pak dalšími obligatorními Stálý výbor a výbory ověřovací a inkompatibilní.  
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Gottwald vypočítává jednotlivá zamýšlená průmyslová díla. Dále vláda hodlá dokončit proces 

osidlování pohraničí po odsunutých Němcích a Maďarech. Vláda se také zavázala k pomoci 

v ekonomicky slabých českých krajích.  

 

Splnění těchto vytyčených cílů je dle vlády podmíněno hlavně překonáním nedostatku 

pracovních sil. Dalšími prostředky je pak dokončení měnové reformy, zajištění stability měny 

a provedení daňové reformy.  

 

V páté částí Budovatelského vládního programu nazvané „O národní očistě a národní 

bezpečnosti“ hovoří Klement Gottwald o očištění veřejného života od zrádců a pomahačů 

národa. Národní bezpečnost spojuje vláda se Sborem národní bezpečnosti.  

 

Zahraniční politika je obsahem části šesté, kdy je kladen největší důraz na spojenectví se 

Sovětským svazem. Vláda však hodlala rozvíjet a prohlubovat i vztahy se západními 

mocnostmi a Spojenými státy. Dále se v prohlášení mluví o sledování procesu demokratizace 

Německa, je kladen také důraz na spolupráci se slovanskými státy. Poslední sedmá část se 

týká branné politiky. Zde vláda spoléhá mimo vlastních sil také na pomoc Sovětského svazu.  

 

Rozprava o vládním programovém prohlášení pak trvala dva dny, konkrétně 10.a 

11.července.39 Po konci rozpravy je pak Budovatelský vládní program jednomyslně schválen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Jednotlivé kluby dostaly přidělen čas na vystoupení, který byl stanoven tak, že za každého člena poslaneckého 
klubu náleží klubu 2 minuty. Minimálně však jedna hodina. Na nezařazené poslance pak připadlo dohromady 20 
minut – viz. http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/003schuz/s003007.htm   
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2. ZÁKONODÁRNÁ ČINNOST ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 
 

Období ÚNS je specifické mimořádně rozsáhlou zákonodárnou činností. Za necelé dva roky 

svého funkčního období přijalo ÚNS 224 zákonů (včetně ústavních).40 Na vývoji zákonodárné 

činnosti lze dokumentovat vývoj vztahů mezi dvěma tábory stran sdružených v Národní 

frontě, táborem stran demokratických a komunisty. Šlo o jednoznačný boj o moc, ve kterém 

muselo dojít a nakonec také došlo k otevřenému střetu a následujícímu rozhodnutí. Je třeba 

zdůraznit, že některé přijaté zákony byly jasným vítězstvím komunistů. Naopak odmítnutí 

některých navrhovaných osnov zákonů se dá považovat za úspěch demokratických sil. Boj byl 

nakonec rozhodnut mimo sídlo ÚNS v únoru roku 1948. Následná činnost ÚNS už bojovnou 

atmosféru z pochopitelných důvodů postrádá.    

 
 

2.1. DVOULETÝ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN 
 

První důležitou oblastí, které se věnuje bohatá zákonodárná činnost ÚNS je dvouletý 

hospodářský plán. Tomuto již byla věnována podstatná část Budovatelského programu 

Gottwaldovy vlády. Plán byl připravován odborníky všech politických stran a i přes neshody 

na určitých tématech byla základní osnova podporována všemi stranami sdruženými v NF. Na 

plénu ÚNS byl zákon projednáván na 17.a 18.schůzi ve dnech 24. až 25.října 1946. Vládní 

návrh zákona prošel nejdříve projednáním ve výborech, které prostřednictvím zpravodajů na 

těchto dvou schůzích podaly poslancům své zprávy.41  Do vládního návrhu bylo jednotlivými 

výbory zasahováno jen minimálně, tak aby nebyla narušena základní konstrukce návrhu. To 

ovšem neznamená, že by při jednáních byla nouze o sporná témata.  

 

Prvním z nich byla kompetence Sboru pověřenců na Slovensku v oblasti hospodářského 

plánování. Tento problém byl v několika výborech nadnesen Demokratickou stranou. 

K posouzení pak byl dán ústavně-právnímu výboru. Představitelé této strany požadovali řadu 

doplnění návrhu o kompetence Sboru pověřenců. Se svými požadavky v ústavně-právním 

výboru neuspěli. Ústavně-právní výbor argumentoval tím, že k úpravě kompetencí Sboru 

pověřenců je nutný ústavní zákon a tudíž tuto otázku nelze řešit běžným zákonem. Určitým 

kompromisem je pak přijaté usnesení ústavně-právního výboru, které ubezpečuje slovenské 

                                                 
40 V roce 1946 – 50, 1947 – 93, do února 1948 – 6 a po únoru 1948 75. viz. Gronský Ján : Dějiny 
československého státu a práva. Praha 1971. str.192 
41 Konkrétně šlo o výbor ústavně-právní, rozpočtový, průmyslový, zemědělský, dopravní, technický, 
živnostensko-obchodní a zásobovací.  
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národní orgány, že přijatý zákon neomezuje jejich dosavadní postavení. 42 Představitelé 

Demokratické strany ovšem pro toto usnesení nehlasovali a nepodpořili v ústavně-právním 

výboru ani vládní návrh zákona jako celek. Díky tomuto postoji sklidila Demokratická strana 

ostrou kritiku od zpravodaje výboru Antonína Zápotockého.  

 

Druhým sporným tématem pak byla otázka zmocnění vlády. Od původně zamýšlené 

koncepce širokého zmocnění pro vládu, kterou prosadili komunisté, bylo upuštěno. Odpůrci 

v této koncepci viděli zásah do práv parlamentu. Výsledkem pak bylo kompromisní znění §16 

návrhu zákona, kde bylo v odst.1 zmocnění upraveno takto :  

 

„Vláda může nařízeními činiti opatření nutná ke splnění úkolů dvouletého plánu, pokud k nim 

není třeba nového zákona.“ 

 

Změny, které do osnovy zapracovaly ostatní výbory se většinou týkaly úpravy technických 

parametrů a to vždy v oboru, který náležel do kompetence toho kterého výboru. V plénu pak 

bylo o zákonu hlasováno o den později. V prvním čtení se hlasovalo odděleně po jednotlivých 

částech, ve druhém čtení pak souhrnně o celém návrhu. Zákon byl přijat i bez hlasů 

představitelů Demokratické strany. 43 

 

Samotný zákon pak ve svých ustanoveních stanovil konkrétní úkoly jednotlivým 

hospodářským odvětvím. Skládal se ze čtyř částí a sedmnácti paragrafů. Poprvé v dějinách 

Československa se v něm tedy vyskytl pojem plánování. Zákon stanovil pro jednotlivé rezorty 

jasné úkoly. V průmyslu se měla za dva roky celková úroveň výroby dostat na úroveň 10% 

nad úrovní v roce 1937. V zemědělství se pak mělo do dvou let dosáhnout úrovně předválečné 

výroby. V §2-§6 pak byly přesně stanoveny limity a úkoly pro jednotlivá odvětví. Důležitou 

částí bylo také rozhodnutí o investicích. Tyto byly rozděleny opět dle rezortů.  

 

                                                 
42 „Přihlížeje k námětům vyskytnuvším se při jednání v ústavně-právním výboru, aby byla v zákoně vytčena 
pravomoc sboru pověřenců, zdůrazňuje výbor, že zákonem o dvouletém hospodářském plánu nejsou dotčena 
práva Slovenské národní rady a sboru pověřenců, jež vyplývají z dohod, uzavřených mezi vládou Československé 
republiky a předsednictvem Slovenské národní rady ze dne 2. června 1945, z 11. dubna 1946 a 28. června 1946. 
Ústavně-právní výbor je však toho názoru, že není z důvodů ústavně-právních možno, aby obsah těchto dohod 
byl normativně vyjádřen v zákoně o dvouletém hospodářském plánu, který nemá povahy zákona ústavního." – 
viz. http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/017schuz/s017001.htm   
43 Možná až smutně symbolicky se první a druhé čtení návrhu zákona dělo za přítomnosti členů Nejvyššího 
sovětu SSSR, kteří na hlasování „dohlíželi“ z diplomatické lóže.     
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V následujícím §7 nazvaném „Hospodářský rozvoj Slovenska“ jsou pak Slovensku 

garantovány investice ve výši 22 mld. Kčs. Z dalších bodů již obsažených v Budovatelském 

programu je ještě zmíněna také pomoc slabším regionům v českých zemích. Zákon pak nabyl 

účinnosti 27.10.1946.44 

 

 

2.2. PŘEDPISY K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE DVOULETÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU 
 

K zajištění realizace dvouletého plánu bylo v následujících měsících vydáno značné množství 

zákonů a vládních nařízení. Jde zejména o zákon 27/1947 Sb., o trestní ochraně provádění 

dvouletého hospodářského plánu. Za ohrožení uskutečnění dvouletého plánu způsobené jak 

jednáním, tak opomenutím, hrozil těžký žalář od šesti měsíců do pěti let. Pokud již někdo 

zmařil či ztížil uskutečňování dvouletého plánu, sankce byla o hodně tvrdší, a sice těžký žalář 

na pět až deset let.45 V §5 je pak výslovně stanoveno, že činem trestným podle tohoto zákona 

není stávka.   

 

Dalším důležitým zákonem, který bezprostředně souvisel s uskutečňováním dvouletého 

hospodářského plánu a přímo navazoval na jeho §9, je zákon 87/1947 Sb., o některých 

opatřeních k provedení národní mobilizace pracovních sil. Tento byl schválen 9.května 

1947. Zákon se snaží vypořádat z nedostatkem pracovních sil v průmyslu a zemědělstvím, 

způsobeném odsunem Němců a také osídlováním oblastí po jejich nuceném odchodu. 

V období, kdy byl tento zákon schvalován již naplno probíhaly souboje mezi jednotlivými 

stranami a soudržnost stran sdružených v NF tak byla jen minulostí. Tento zákon byl 

předmětem horlivé diskuse, protože dle demokratických stran představoval zásah do 

občanských práv zaručených ústavní listinou. Jako prostředek k uskutečnění cíle zákon uvádí 

mj. i nucený přechod osob, které mohou být postrádány na dosavadních pracovních místech 

do oborů, kde jich je naléhavě potřeba. Primárně je stanoven princip dobrovolnosti. Pokud 

tento však nepovede ke stanovenému cíli, následuje postup dle tohoto zákona. V tomto někteří 

kritici předlohy spatřovali porušení §108 ústavní listiny, ve kterém je zaručena svoboda 

                                                 
44 Zrušen byl zákonem 241/1948 Sb., o prvním pětiletém plánu rozvoje Československé republiky a to 
s účinností od 2.11.1948.  
45 Ve zprávě právního výboru jsou pak mimo jiné vypočteny případy sabotáží v jednotlivých odvětvích, které 
vedly zákonodárce k zákonné úpravě. Jeden příklad za všechny :       „Ve Škodových závodech v Plzni zjistil topič 
u pecí v kalírně nářaďovny, že pece nemají správný chod. Při hledání závady přišlo se na hadr, jímž byl 
zacloněn sací otvor ventilátoru, dodávajícího vzduch do kalicích plynových pecí. Tato závada mohla způsobiti    
následkem nedostatečného množství zplynovaného vzduchu výbuch na pecích.“ 
 (http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/036schuz/s036001.htm)   
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pohybu a pobytu. Představitelé Demokratické strany i zde požadovali větší kompetence pro 

slovenské národní orgány.  Po napjaté diskusi byl návrh zákona přijat. S dvouletým 

hospodářským plánem souvisela další řada zákonů a vládních nařízení, které se týkaly 

bezprostředně některých výrobních odvětví. 46 

 

Specifickým zákonem, který měl spojitost s dvouletým hospodářským plánem je zákon 

244/1946 Sb., o parlamentní kontrolní a úsporné komisi. Její vznik předpokládal již 

Budovatelský program Gottwaldovy vlády. V československém politickém vývoji nešlo o 

zcela novou instituci. Zřízením obdobných komisí bylo v první ČSR reagováno na politický 

vývoj a aktuální problémy.47 Hlavním úkolem nově zřizované komise pak bylo dbát 

hospodárnosti a úspornosti ve všech státních, administrativních, hospodářských a jiných 

orgánech a organizacích, kde se nakládalo se státními prostředky a kde to vyžadoval veřejný 

zájem. Subjekty podléhající kontrole komise jí pak byly povinny poskytnout maximální 

součinnost při výkonu jejího poslání. Komise se skládala ze 16 členů a stejného počtu 

náhradníků, které volilo ÚNS ze svého středu dle poměrného zastoupení. 48  

 

Komise však nebyla jediným kontrolním orgánem. Na provádění dvouletého hospodářského 

plánu dohlížel také parlamentní výbor zřízený dle §14 zákona 192/1946Sb., o dvouletém 

hospodářském plánu. Tento nesl název Výbor pro kontrolu provádění dvouletého plánu. Měl 

36 členů zvolených dle poměrného zastoupení na 20.schůzi 7.11.1946.49 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Např. zákon 42/1947 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisejících s dvouletým hospodářským 
plánem nebo zákon 41/1947 Sb., o státní podpoře  na obytné stavby. 
47 Již v roce 1921 jako reakce na problémy hospodářské a měnové  byla zákonem 301/1921 Sb. zřízena úsporná 
parlamentní komise. Zlepšením hospodářské situace její činnost zanikla. Tato je znovu zřízena v souvislosti se 
světovou hospodářskou krizí v roce 1932. V roce 1938 pak ještě krátce fungoval parlamentní úsporný a kontrolní 
výbor. Po druhé světové válce se v PNS objevila iniciativa několika poslanců na zřízení úsporné komise, která se 
však již nedočkala uzákonění.  
48 Členové komise byly zvoleni 30.1.1947.Předsedou byl zvolen lidovecký poslanec Jiří Vičánek. Komise za 
dobu svého trvání konala celkem 15 schůzí. Zřídila dvě subkomise a to subkomisi pro kontrolu státních lesů a 
statků a národních podniků a subkomisi pro kontrolu zadávek, dodávek a investic.  
49 Výbor zřídil celkem osm subkomisí – čtyři lze nazvat odvětvovými, další tři pak organizačními a poslední 
měla specifický úkol, který vyplýval z jejího názvu – Subkomise pro provedení šetření o poměrech ve Zlíně. 
Celkem pak výbor konal 18 schůzí. 
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2.3. HRADECKÝ PROGRAM 
 

Další oblastí bohaté zákonodárné činnosti ÚNS je oblast zemědělství. Jde pochopitelně o 

zákony, které taktéž bezprostředně souvisí s realizací dvouletého hospodářského plánu. Již 

v Budovatelském programu  bylo nastíněno jakým způsobem hodlá vláda do této oblasti 

zasáhnout. Hned v červenci 1946 vláda uložila ministru zemědělství, kterým byl Július Ďuriš 

z Komunistické strany Slovenska, aby předložil návrhy osnov zákona o revizi první 

pozemkové reformy a scelovacího zákona. Dále pak ministr dostal za úkol připravit 

k realizaci další požadavky Budovatelského programu, tedy přípravu nového honebního 

zákona nebo zákona o zaknihování přídělů zkonfiskovaného a jiného zemědělského majetku.   

 

Přípravy osnov návrhů zákonů byly zcela v režii komunistů. Aktivně se na nich podílel i 

Ústřední výbor KSČ. Ten zároveň doporučil, aby návrhy zákonů byly předloženy k veřejné 

diskusi. Tato byla zahájena dopisem ministra zemědělství adresovaným všem sdružením 

Jednotného svazu českých zemědělců. Samotný obsah zákonů ve spojitosti s touto zvláštní 

cestou jednání o návrhu pak odstartovali velké spory a dlouhé diskuse o těchto zákonech.  

 

Osnovy zákonů byly ministerstvem zemědělství připraveny v říjnu 1946. Šlo o soubor těchto 

návrhů zákonů :  

 vládní návrh zákona o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního 

plánu 

1.) vládní návrh zákona o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného 

nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na 

přidělený majetek 

2.) vládní návrh zákona o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o 

zamezení drobení zemědělské půdy 

3.) vládní návrh zákona o revisi první pozemkové reformy 

4.) vládní návrh zákona o myslivosti 

5.) vládní návrh zákona o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků 

(scelovací zákon)  
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Ministrem zemědělství zahájená veřejná debata s rolníky naplnila očekávání komunistické 

strany. Z odpovědí došlých zpět na ministerstvo se dala usuzovat jasná podpora rolníků se 

záměry komunistů. Tito pak takto vzniklého hnutí využívají k předložení uceleného souboru 

opatření, které dne 4.4.1947 prezentoval ministr Ďuriš v Hradci Králové. Odtud vžitý název 

Hradecký program. Tento mimo požadavky obsažené v osnovách vládních návrhů zákonů 

obsahoval ještě další požadavky, které však byly naplno realizovány až po únorovém 

převratu. Komunisty však nyní čekal nelehký úkol, a sice prosadit osnovy na půdě 

parlamentu. Demokratické strany dávaly jasně najevo svůj nesouhlas a tak se dala očekávat 

velmi ostrá debata. Zde komunisté opět prokázali, že jsou schopni v pravý okamžik předčit 

soupeře po taktické stránce. Za situace, kdy do řádných voleb zbývalo něco málo přes rok, a 

strany již kalkulovaly s podporou té které vrstvy obyvatel, zorganizovali komunisté deputace 

rolníků do parlamentu.50 Tímto chtěli své soupeře dostat pod tlak. 

 

V časovém rozmezí od 1.dubna 1947 do 11.července 1947 pak byly přijaty čtyři ze šestice 

zákonů, před Vánocemi k nim pak ještě přibyl zákon o myslivosti. O všech těchto přijatých 

zákonech je třeba říci, že jejich schválení dosáhla komunistická strana obrovského úspěchu, a 

to i přesto, že jednotlivé koncepce byly ve výborech více či méně upraveny do 

kompromisnějších podob. Poslední z balíku vládních návrhů, konkrétně návrh scelovacího 

zákona, nebyl před únorem 1948 vůbec přijat a byl schválen až v březnu společně s dalšími 

zemědělskými zákony a také s úpravami v roce 1947 přijatých zákonů, které znamenaly 

úplnou realizaci Hradeckého programu.  

 

 

2.3.1. ZÁKON 55/1947SB., O POMOCI ROLNÍKŮM PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ 

ZEMĚDĚLSKÉHO VÝROBNÍHO PLÁNU 
  

Jako první v řadě zemědělských zákonů byl přijat zákon 55/1947Sb. Vládní návrh byl 

předložen parlamentu 24.ledna 1947 a dle jeho důvodové zprávy měl tento zákon 

„zmobilizovat veškeré výrobní prostředky k dosažení účelu zákona, tedy zabezpečení výživy 

národa.“51 Byl přikázán k projednání výboru zemědělskému a právnímu. Oba výbory do 

vládního návrhu aktivně zasáhly. Nejednalo se však o změny zásadní a tak byl zákon přijat i 

se svými kritizovanými ustanoveními, které znamenaly umožnění poměrně hlubokých zásahů 

                                                 
50 Za jeden měsíc se do parlamentu dostavilo 107 těchto deputací – viz. Gronský Ján : Dějiny československého 
státu a práva 1938-1948. Praha 1971. str.195 
51 Viz.vládní návrh zákona - http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/T0374_00.htm 
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do soukromého vlastnictví. Hned §1 odst.1 vyjadřuje základní zásadu zákona, že veškerá 

zemědělská půda musela být obdělávána podle zemědělského výrobního plánu. Navíc dle 

následujícího odstavce chtěl-li vlastník pozemku přeměnit ornou půdu na jiný druh půdy, 

např.louku či les, potřeboval k tomu souhlas okresního národního výboru.  

 

Pokud by zemědělec neobdělal svoji půdu, místní národní výbor měl sjednat úřední výpomoc, 

resp. mohl přikázat neobdělanou půdu na období tří hospodářských let jiným zemědělským 

podnikatelům v obci do povinného pachtu. Nemohl-li zemědělec obdělávat půdu, mohl o toto 

požádat. Další zákonná povinnost se týká držitelů zemědělských provozních zařízení, kteří 

v případě, že nepostačovala dobrovolná sousedská výpomoc, museli buď své nástroje 

přenechat k užívání jiné osobě, nebo sami práci provést. Platnost zákona je pak omezena na 

období dvouletého plánu, konkrétně do 31.12.1948.52 

 

 

2.3.2. ZÁKON 90/1947SB.,O PROVEDENÍ KNIHOVNÍHO POŘÁDKU STRAN 

KONFISKOVANÉHO NEPŘÁTELSKÉHO MAJETKU A O ÚPRAVĚ NĚKTERÝCH 

PRÁVNÍCH POMĚRŮ VZTAHUJÍCÍCH SE NA PŘIDĚLENÝ MAJETEK 
 

Vládní návrh tohoto zákona byl parlamentu předložen 21.ledna 1947. Prošel výborem 

zemědělským, osídlovacím a právním. Společná zpráva o návrhu pak byla předmětem jednání 

jubilejní 50.schůze ÚNS konané 8.května 1948. Za ambici si tato osnova klade, aby současný 

faktický stav byl sladěn se stavem knihovním. Mělo tedy dojít k právnímu zakotvení již 

uskutečněných přídělů půdy. Pokud by totiž souladu mělo být dosaženo za použití současných 

právních předpisů, vedlo by to k neúměrnému prodloužení těchto zápisů. 

 

Projednávání se v tomto případě obešlo bez sporů a zákon měl podporu napříč ÚNS. Ve 

svých ustanoveních pak vymezuje pojem konfiskovaný majetek pro potřeby tohoto zákona. 

Poté upravuje provádění knihovního pořádku. Upravuje také ve své části čtvrté některé právní 

poměry vztahující se na přidělený majetek. Stanovuje tak omezení vlastnického práva 

k přidělenému majetku, kdy s tímto je možno disponovat jen se souhlasem Národního 

                                                 
52 Zákon byl novelizován v květnu 1948 zákonem 132/1948Sb, který mj.zrušil časové omezení platnosti zákona. 
Další novelizace, provedená konkrétně zákonem 244/1949Sb., pak k pojmu zemědělské provozní zařízení 
přidává pojmy hospodářské budovy a hospodářská zařízení, které spadají do stejného režimu.  
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pozemkového fondu. Upravuje také odlišnosti ve vkladu zástavního práva a také v institutu 

ručení.53 

 

2.3.3. ZÁKON 139/1947SB., O ROZDĚLENÍ POZŮSTALOSTÍ SE ZEMĚDĚLSKÝMI 

PODNIKY A O ZAMEZENÍ DROBENÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 
 

V pořadí třetím zemědělským zákonem, který byl ÚNS schválen je zákon 139/1947Sb., o 

rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy. 

Vládní návrh zákona byl vládou vypracován v dubnu roku 1947. Na půdě parlamentu byl 

přikázán výboru zemědělskému, právnímu a rozpočtovému. V plénu byl návrh projednáván 

dne 3.7.1947. Na osnově a základních principech panovala mezi stranami Národní fronty 

vzácná shoda. Zákon byl pak přijat hlasy všech politických stran ve výborovém znění.  

 

Samotný zákon má pak čtyři části. První část měla za cíl zamezit dělení zemědělských 

podniků v dědickém řízení. Při rozdělení pozůstalosti nebylo možno dále dělit zemědělský 

podnik pokud by výměra jednotlivých reálných dílů klesla pod zákonem stanovenou hranici. 

Tato byla odstupňována dle typu půdy. 54 Další důležitou zásadou části první je pak ta, že 

dědic mohl nabýt zemědělský podnik jen pokud on sám byl aktivním zemědělcem. §5 pak 

toto upravuje pro dědění ze zákona, v §11 lze nalézt obdobnou úpravu pro případ dědění ze 

závěti.  

 

Druhá část zákona pak měla zabránit drobení půdy při dispozicích s ní inter vivos. Zde zákon 

stanovuje, že zemědělský pozemek může být dělen až po minimální výměru 0,5ha a šířku 

15metrů. V dílu třetím je pak omezeno dispoziční právo k zemědělskému pozemku. Tento 

mohl být volně prodán jen dětem, rodičům, manželovi nebo sourozenci, pokud nepřesahovala 

celková výměra 50ha. V ostatních případech mohl být prodán jen již hospodařícím rolníkům a 

to za současného souhlasu příslušného okresního národního výboru. Zvláštností zákona je pak 

i jeho nabytí účinnosti, které je rozděleno na české země a Slovensko, kde nabyl tento zákon 

účinnosti až od 1.1.1950.55 

                                                 
53 K modifikaci zákona dochází vládním nařízením 116/1949Sb., které přesunuje výkon pravomocí jednotlivých 
orgánů. Dále zákonem 65/1951Sb., o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy. Poslední 
právní předpis, který se zákona dotýká, je vládní nařízení 122/1951Sb., které opět přesouvá výkon pravomocí. 
54 Zde aktivně zasáhl do vládního návrhu zákona zemědělský výbor. Původně zamýšlené minimální výměry 
zvýšil následovně : u půdy řepařské ze 4 na 5 ha, u obilnářské ze 6 na 8 ha, u bramborářské z 8 na 10 ha a 
konečně u pastvin z 10 na 15ha.  
55 Zákon byl novelizován zákonem 45/1948Sb. , který mj. rozšiřuje okruh osob, kterým je možno prodat 
pozemek o dělníky a maloživnostníky pro stavbu jejich rodinného domu. 
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2.3.4. ZÁKON 225/1947SB., O MYSLIVOSTI 
 

Ohledně návrhu tohoto zákona byly vedeny dlouhé diskuse, a to jak na půdě vlády, tak ve 

výborech. Na plénu ÚNS pak proběhla bouřlivá debata plná hluku,výkřiků a osobních útoků a 

hádek mezi jednotlivými poslanci. Ministerstvo zemědělství zahájilo práce na osnově nového 

zákona již v květnu roku 1946. Ve vládě byl pak návrh zákona schválen ve stejný den jako 

zákon 139/1947Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení 

zemědělské půdy, tedy 11.dubna 1947. Na půdě ÚNS pak byl přikázán výboru 

zemědělskému, právnímu a rozpočtovému. Obvykle byly návrhy zákonů projednávány na 

jedné, nejvýše dvou schůzích výboru. Napjatou atmosféru pak dokazují počty schůzí u této 

osnovy. Zemědělský výbor konal celkem deset schůzí, výbor právní pak čtyři. Nejvzrušenější 

debaty se vedly právě ve výboru zemědělském, jehož jednání byla ovlivněna přítomností 

mnohých deputací rolnictva. Zákon byl pak v kompromisním znění schválen na poslední 

schůzi před vánočními svátky roku 1947, konkrétně 18.12.  

 

Honební zákon měl dvě hlavní ambice. Za prvé šlo o sjednocení právní úpravy myslivosti pro 

celé území Československé republiky.56 Druhý problém, o jehož řešení zákon usiloval, bylo 

zrušení starého pravidla, že myslivectví je výsadou privilegovaných vrstev společnosti. 

V důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona je pak doslova uvedeno následující :  

 

„Myslivost není pouhým druhem sportu a zábavy. Myslivost je hospodářskou činností, 

přinášející značný příspěvek k výživě obyvatelstva, a její udržení na dosavadní výši a její 

zvelebení jest celostátním zájmem“.57  

 

Jde o komplexní úpravu myslivectví. Zákon obsahuje legální definice pojmů myslivost, 

honitba, stanovuje na ochranu zvěře data, kdy je povolen odlov jednotlivých druhů. Nově 

zavádí pojem loveckých společností, povolenka k lovu a další. Obsahuje také sankce za 

nedovolené způsoby lovu a pytláctví. 58 

 

 

                                                 
56 V roce 1929 byl vydán zákon 98/1929Sb., který měl být ve své době jednotnou úpravou. Na Slovensku však 
platil společně se zákonem z roku 1883. Do České a Moravskoslezské úpravy pak ještě v době nesvobody 
zasáhla nařízení vlády z roku 1941. 
57 Viz. http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t0531_04.htm 
58 Do znění zákona zasahují vládní nařízení 116/1949Sb. a 122/1951Sb, o dalších přesunech působnosti ve 
veřejné správě a dále zákon 105/1951Sb., o správních poplatcích. 
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2.3.5. ZÁKON 142/1947SB., O REVIZI PRVNÍ POZEMKOVÉ REFORMY 
 

Hlasy volající po revizi pozemkové reformy bylo možno zaznamenat již před druhou 

světovou válkou. Nový rozměr pak dostala revize tím, že byla obsažena již v Košickém 

vládním programu. Třetí vláda NF pod vedením Klementa Gottwalda svěřila vypracování 

osnovy ministerstvu zemědělství. Vládní návrh byl pak hotov 20.června 1947. Na půdě ÚNS 

byl přikázán pro zemědělské zákony tradiční trojici výborů, tedy zemědělskému, právnímu a 

rozpočtovému. Nejtvrdší boje o koncepci revize první pozemkové reformy se odehrály na 

půdě výboru zemědělského. Ten projednával návrh zákona na čtyřech schůzích počátkem 

července. Zde pak dosáhly úspěchu demokratické strany, které prosadily určité změny, na 

druhou stranu spokojeni mohli být i komunisté, protože podstatnou část svého návrhu uhájili.  

 

Spory se točily kolem tří otázek. Za prvé šlo o to, který orgán bude revizi řídit. Ve vládním 

návrhu to bylo ministerstvo zemědělství, demokratické strany pak prosadily vytvoření zvláštní 

revizní komise, jejíž usnesení mělo ministerstvo zemědělství pouze provádět. Druhou 

problémem byl rozsah revize u zbytkových statků nad 50ha. Dle demokratických stran 

překračovala osnova vládní program a tak šlo de facto o druhou pozemkovou reformu. Zde 

prosadili svoji koncepci komunisté. Naopak neuspěli se svým návrhem, aby se revize mohla 

provádět i pod hranicí 50ha.59  

 

Na plénu byla osnova projednávána na dvou schůzích ve výborovém znění. Po vystoupeních 

zpravodajů následovala velmi vzrušená debata plná výkřiků, osobního osočování a hádek. 

Zvonek na uklidnění vášní ve sněmovně byl v neustálé permanenci.60 Poslanci i zde jednali 

pod tlakem vlny rolnických deputací, která se valila na budovu ÚNS. Komunistická strana se 

distancovala od toho, že tyto deputace řídí ona sama. Dle ní šlo o živelnou podporu 

Hradeckého programu. V samotné rozpravě se poslanci předbíhali v tom, kdo přinese důkazy 

o tom, že jde o cílený tlak řízený KSČ, a naopak v tom, kdo tyto důkazy vyvrátí. Výsledkem 

napjatého projednávání pak tedy bylo schválení dohodnutého kompromisního znění. Zákon 

byl publikován pod číslem 142/1947Sb.61 

 

                                                 
59 Gronský Ján : Dějiny československého státu a práva 1938-1948. Praha 1971 str.196-197 
60 http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/067schuz/  
61 Do znění zákona bylo zasaženo novelou 44/1948Sb. z dubna roku 1948, která již realizuje představy KSČ. 
Úpravu kompetencí pak obsahují nařízení vlády 116/1949Sb. a 122/1951Sb. 
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Do oblasti zemědělských zákonů je nutno ještě zařadit zákon 145/1947 Sb., o organizaci 

rolníků Republiky Československé. Tento byl přijat ve stejný den jako zákon o revizi první 

pozemkové reformy. Takto byla uzákoněna organizace a úloha Jednotného svazu českých 

zemědělců, Jednotného sväzu slovenských roľníkov a Ústřední rady zemědělců Republiky 

Československé. V politických bojích druhé poloviny roku 1947 pak tyto organizace sehrály 

významnou roli.62 

 

 

2.4. MILIONÁŘSKÁ DÁVKA A PŘEPYCHOVÁ DAŇ 
 

Tato oblast není do předkládané práce zařazena z toho důvodu, že by se jednalo o stěžejní 

problém, se kterým se muselo Ústavodární Národní shromáždění vypořádat. Důvodem je zde 

nástin taktiky komunistů, jak prosadit jejich návrhy i přes odpor oponentů. Jde o návrhy KSČ 

jak zareagovat na katastrofální sucho, které postihlo území republiky. Řešením mělo být 

zavedení zvláštní dávky z majetku milionářů. Původní návrh ministra financí Dolanského byl 

ve vládě zamítnut.63 Na dalším jednání vlády po úpravách návrh prošel většinou jednoho 

hlasu.64 V Rudém právu byla poté zveřejněna jména ministrů hlasujících proti s poznámkou, 

že tito hájí zájmy milionářů. Mimo to byl vyvěšen na budově ústředního sekretariátu KSČ u 

Prašné brány plakát pranýřující ministry hlasující proti.65 Milionářská dávka pak v říjnu 1947 

prošla i Ústavodárným Národním shromážděním. 

 

Na poslední říjnové schůzi pak byly přijaty dva zákony. Šlo o zákon 185/1947 Sb., o 

mimořádné jednorázové dávce a o mimořádné jednorázové dávce s nadměrných 

přírůstků na majetku a o zákon 200/1947 Sb., o dani z předmětu zbytné potřeby. První 

z nich rozděloval  povinné subjekty do 3 skupin : 

- fyzické osoby s příjmem 240.000 Kčs ročně a více 

- fyzické osoby a obchodní společnosti s majetkem nad 1 mil – zde je zohledněna i výše 

příjmu, min. 50 000 za rok 

                                                 
62 Gronský Ján : Dějiny československého státu a práva 1938-1948. Praha 1971 str.197 
63 Návrh ministra financí vyvolal bouřlivou reakci. Počítal totiž s tím, že za milionáře bude označen každý 
občan, který vlastní majetek nad 400.000 Kčs. Sociálně demokratický ministr Fierlinger, který později předvedl 
názorový kotrmelec dokonce označil na jednání vlády tento návrh za „hloupost a hospodářské dětinství“ – viz. 
DRTINA P. : Československo můj osud : kniha života československého demokrata 20.století. Svazek druhý. 
Kniha druhá. Rok 1947-únor 1948. Toronto 1982, str.364 
64 Za poznámku stojí, že tohoto jednání se neúčastnil kvůli vykloubenému ramenu ministr Masaryk. Ten poté 
velmi ostře vystoupil proti praktikám komunistické strany s pranýřováním ministrů s jiným názorem – viz. 
Svobodné noviny, 10.září 1947, článek Čelme plánům komunistické reakce 
65 K tomu i ministra Laušmana ze sociální demokracie, který se hlasování zdržel. 
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- fyzické osoby a obchodní společnosti s majetkem nad 2 mil a to bez ohledu na výši 

příjmů  

Sazba dávky byla u první skupiny 20%, u zbylých dvou pak byla stanovena progresivně od 

7% až do 20% s odstupňováním dle výše čistého majetku.  

 

Druhý ze zákonů, tedy zákon o dani z předmětu zbytné potřeby, nebyl v československém 

právním řádu úplnou novinkou. Podobný institut byl zaveden již za první republiky jako 

součást zákona o dani z obratu. Tento platil až do roku 1940. Samotný zákon obsahoval 

přílohu, která nesla název Seznam přepychových předmětů. Tyto potom podléhaly dani dle 

sazeb uvedených v tomto seznamu. 66   

 

 

2.5. SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

Celé funkční období Ústavodárného Národního shromáždění je specifické rozsáhlou 

zákonodárnou činností v sociální oblasti. Jsou zaváděny různé podpory, dávky, odškodnění, 

náhrady, typickou je pak zvýšená ochrana dělníků a zaměstnanců a také diferenciace dle 

druhů povolání. Nejvyšší ochrany se pak dostává horníkům, což je rys, který přetrvává 

v různých modifikacích dodnes. Rozbor všech přijatých zákonů v sociální sféře by jistě byl 

nad rozsah předkládané práce, proto se autor zaměřuje pouze na vybrané předpisy. Ze 

stenoprotokolů vyplývá, že největší frekvence přijímání sociálních a pracovních předpisů 

spadá do března roku 1947.  

 

Prvním z vybraných zákonů je zákon 44/1947 Sb., o hornickém penzijním pojištění.67 

Tento předpis zavádí několik nových právních institutů ochrany horníků. Zároveň bere na 

vědomí zvýšené nebezpečí, riziko a negativní zdravotní dopady tohoto povolání. Zdůrazňuje 

taktéž nenahraditelnou funkci hornictví v zajišťování fungování potřeb státu. Přiznává tak 

horníkům zvláštní výhody jako dřívější odchod do starobního důchodu, vdovské a sirotčí 

důchody, zvláštní léčebnou a zdravotní péči.  

 

                                                 
66 Zákon nabyl účinnosti 27.12.1947. Zrušen pak byl k 1.1.1949 a to zákonem 283/1948 Sb. o všeobecné dani.  
67 Zákon byl schválen 6.3.1947, zrušen pak byl k 1.10.1948 zákonem 99/1948 Sb., o národním pojištění. 
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S hornictvím souvisí také zákon 45/1947 Sb., o úpravě pracovní doby v hornictví.68 Tento 

omezuje pracovní dobu na maximálně 46 hodin týdně, resp. 8 hodin denně. Zvláštní omezení 

6 hodin pak platí pro sobotu.  

 

Dalším z oblasti sociálních a pracovních předpisů je zákon 46/1947 Sb., o odškodnění 

nemocí z povolání.69  Zákon stanovuje subsidiární použití předpisů o úrazovém pojištění i na 

nemoci z povolání. Obsahuje pak seznam nemocí z povolání spolu se subjekty, které musí být 

pojištěny. Vláda je pak zmocněna seznam operativně měnit svým nařízením.  

 

Posledním z výčtu nejdůležitějších předpisů v této oblasti je zákon 48/1947 Sb., o organizaci 

péče o mládež.70   

 
 

2.6. ZÁKON O NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
 
Není cílem práce do podrobností rozebírat poměry v Bezpečnosti a jednotlivé nezákonné 

zásahy jejích příslušníků. Autor se dále domnívá, že rozsah práce by překračoval i rozbor 

tohoto složitého zákona. Z těchto důvodů se následující odstavce snaží pouze ve stručnosti 

nastínit, jaké problémy se vyskytly v souvislosti s tématem Bezpečnosti. 

 

Zákon o národní bezpečnosti se rodil ve velkých bolestech, když jeho osnova byla ohniskem 

sporu mezi komunisty a jejich oponenty již od počátku činnosti Prozatímního Národního 

shromáždění. Jak na jeho půdě, tak později na plénu i ve výborech Ústavodárného Národního 

shromáždění pak byla Bezpečnost a poměry v ní častým terčem kritiky ze stran 

nekomunistických poslanců. Velmi ostré debaty pak byly svedeny zejména o konkrétních 

případech zneužití Bezpečnosti ve prospěch stranických zájmů KSČ, jejíž představitel ministr 

Nosek stál v čele resortu vnitra. Není proto překvapení, že právě popisovaná oblast se stala 

přímým důvodem k podání demise 12 nekomunistických poslanců.  

 

Samotný zákon o Sboru národní bezpečnosti byl parlamentem přijat dne 11.července 1947.71 

Šlo o verzi celkem sedmkrát přepracovanou, když původní osnova pocházela z roku 1945 kdy  

                                                 
68 Zákon byl schválen 7.3.1947, zrušen pak byl k 1.1.1966 zákonem 65/1965 Sb., zákoník práce. 
69 Zákon byl schválen 5.3.1947, zrušen pak byl k 1.10.1948 zákonem 99/1948 Sb., o národním pojištění. 
70 Zákon byl schválen 19.3.1947, zrušen pak byl k 1.1.1953 zákonem 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně 
mládeže. 
71 Ve Sbírce zákonů vyšel pod číslem 149/1947. Zcela dle původních záměrů komunistů byl v prosinci roku 
1948 schválen nový zákon o národní bezpečnosti pod číslem 286/1948 Sb. 
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byla návrhem pro vydání dekretu prezidenta republiky.72 Šlo o zákon, který zůstával 

ohniskem sporů i po schválení kompromisního znění parlamentem. Problém byl totiž v tom, 

že zákon delegoval úpravu organizace SNB a koordinace její činnosti na vládu, která měla 

tento okruh problémů závazně vyřešit vládním nařízením. KSČ poté vypracovala svůj návrh 

tohoto vládního nařízení a pod názvem „Vládní usnesení o zásadách organizace SNB“ jej 

ministr vnitra předložil vládě k projednání. Na povrch se opět dostává celá řada sporných 

témat, a tak je pod vedením ministra Noska ustavena zvláštní komise ministrů. Ta odstraňuje 

některé rozpory, avšak nejzásadnější z nich nadále zůstává bez nalezení kompromisu. 

Konkrétně se jednalo o organizaci a koordinaci činnosti zpravodajské služby, zejména šlo o 

to, který orgán o těchto záležitostech bude rozhodovat. Komunisté kategoricky trvali na svém 

požadavku, že jde o výlučnou pravomoc ministerstva vnitra, představitelé nekomunistických 

stran stejně razantně požadovali převedení uvedených pravomocí pod předsednictvo vlády.  

 

Problém pak byl vyřešen v prosinci 1947 přijetím kompromisního návrhu spočívajícího 

v odložení konečného rozhodnutí na pozdější dobu. S konkrétní koncepcí měl počátkem roku 

následujícího přijít ministr vnitra Nosek, jehož návrh měl vzejít z dohody na půdě 

předsednictva vlády. 73 Neústupné stanoviska obou táborů pak vedla k tomu, že ministr vnitra 

i přes opakované výzvy svých oponentů, další jednání neustále odsouval a předpokládaná 

koncepce se již na pořad jednání do únorových událostí nedostala. Koncem roku 1948 je přijat 

nový zákon o národní bezpečnosti již zcela odpovídající původním záměrům KSČ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 viz. KAPLAN K : Pět kapitol o únoru. Brno 1997, str.99  
73 viz. KAPLAN K : Pět kapitol o únoru. Brno 1997, str.99-100 
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3. INTERPELACE – KRABIČKOVÝ ATENTÁT 
 

Právo interpelovat jednotlivé členy vlády patří neodmyslitelně k parlamentní demokracii, 

odpovídá principu odpovědnosti vlády zákonodárnému sboru. Ve složitém období, které se 

snaží předkládaná práce mapovat, však institut interpelace nabývá ještě dalšího významu. 

Jejím prostřednictvím se totiž na půdu ÚNS dostávají spory mezi komunistickými a 

demokratickými politickými představiteli. To, že téměř každý předkládaný návrh zákona od 

poloviny roku 1947 byl ohniskem problémů, je podrobněji rozebráno v jiné části práce. Jsou 

to právě interpelace, které umožňují autorovi přiblížit boje mezi rozhádanými tábory, které 

sahají mimo parlament a vládu, a které tak výstižně dokreslují atmosféru tohoto zlomového 

úseku československých poválečných dějin. Cílem předkládané práce však není detailní 

rozbor těchto historických souvislostí. Pro autora je tato kapitola určitým dokreslením situace 

na podzim 1947 a následujících měsíců. 

 

V průběhu měsíce září roku 1947 do již tak dosti vypjaté atmosféry zasahuje zpráva o 

nezdařilém pokusu o atentát na tři ministry Gottwaldovy vlády, konkrétně šlo o ministry 

Drtinu, Zenkla a Masaryka. Každému z nich byla poštou doručena krabička s parfémem. 

Místo něj však bylo jejich obsahem velké množství výbušniny tritol. Následná vlna odsouzení 

měla z různých stran politického spektra různou míru intenzity. Tiskoviny jednotlivých stran 

se předháněly ve spekulacích, kdo stojí za nezdařilým pokusem. 74    

 

Zajímavá byla pak schůze vlády, na které nebylo usnesení odsuzující atentát ani navrženo. Do 

hry tak velmi razantně vstupuje Hrad. V úterý 16.9., tedy 6 dní po pokusu o atentát, 

prostřednicím denního tisku zveřejňuje prezident Beneš texty dopisů zaslaných jednotlivým 

ministrům.75 Tímto krokem tak tedy předstihl váhající vládu. Tento samý den se pak konala 

další schůze vlády, která se změnila v hádku mezi soupeřícími stranami. Výsledkem je pak 

přijetí kompromisního usnesení, jímž vláda odsoudila pokus o atentát a zároveň se 

distancovala od obou interpretací denního tisku. V ministru spravedlnosti Drtinovi pak právě 

„nezřetelné a uhýbavé chování komunistů ve vládě přivedlo na myšlenku, že původcem 

                                                 
74 Svobodné slovo vidí jako důvod pokusu o atentát politické boje posledních měsíců a tedy vyústění kampaně 
vedené KSČ proti ministrům Zenklovi a Drtinovi, v případě ministra Masaryka pak jeho postoj v bojích o 
milionářskou daň. Zcela opačně interpretuje událost Rudé právo, které dokonce obviňuje ministry z objednání si 
atentátu jako politického tahu před blížícími se volbami.  
75 Text dopisů : Pane ministře, zpráva o pokusu o atentát na Vaši osobu mne roztrpčila. Přijměte prosím projev 
mé upřímné radosti ze šťastného zmaření tohoto zločinu. Váš dr.Beneš 
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atentátů může být komunista.“76 Ministr pak vedl paralelně s oficiálním vyšetřováním své 

vlastní šetření. Závěry těchto šetření pak byly diametrálně odlišné.  

 

Případ pod vedením ministra vnitra Noska nabral spád a brzy byly odhaleny určité stopy. Byl 

dokonce vypátrán výrobce krabiček. Na scénu však vstupuje generální tajemník národních 

socialistů a zároveň poslanec za kraj Olomouc dr.Vladimír Krajina. Získává důvěryhodné 

materiály, které dokazují, že oficiální vyšetřování případu záměrně vede do slepé uličky. 

Poslanci se podařilo vypátrat, kdo skutečně vyrobil ony „pekelné přístroje“, a dokonce zjistil, 

že tak bylo učiněno na příkaz funkcionářů krajského sekretariátu Komunistické strany 

v Olomouci. Poslanec Krajina poté dal podnět k prověření zjištěných skutečností oficiální 

cestou. Výrobce krabiček byl zadržen, tyto poznal do nejmenších detailů a doznal se, že je 

vyrobil. Dokonce věděl, že jedna z nich je určena ministru Masarykovi.77 

 

O věci pak byl informován i dr.Görner, osoba pověřená oficiálním vyšetřováním atentátu. 

Tento vstoupil do případu velmi razantně. Nehledě na předložené důkazy nařídil výrobce 

krabiček po výslechu propustit. Poslanec Krajina poté podává vlastním jménem trestní 

oznámení u státního zastupitelství v Olomouci. O tomto pak prostřednictvím Svobodného 

slova byla informována i široká veřejnost. Vyšetřování vedené státním zastupitelstvím se pak 

vyvíjelo velmi zajímavě. V garáži komunistického sekretariátu bylo objeveno skladiště 

zbraní, s nímž disponoval komunistický poslanec Jura Sosnar. Ten se dokonce údajně chválil 

tím, že dostal příkaz od předsedy krajského výkonného výboru KSČ dr. Alexeje Čepičky. 78 

Velmi pobouřeně na tyto zprávy reagoval i předseda vlády, který po ministru spravedlnosti 

požadoval, aby toto vyšetřování zastavil.79  

 

O přenesení celé záležitosti na půdu parlamentu se pak v rámci interpelací na ministra 

spravedlnosti postaral olomoucký poslanec za KSČ. Stalo se tak na schůzi 21.ledna 1948. 80 

                                                 
76 Viz. Drtina P. : Československo můj osud : kniha československého demokrata 20.století. Svazek druhý. 
Kniha druhá. Rok 1947-únor 1948, str.376 
77 Viz. Drtina P. : Československo můj osud : kniha československého demokrata 20.století. Svazek druhý. 
Kniha druhá. Rok 1947-únor 1948, str.399 
78 V tomto případě jde však o nepodloženou spekulaci, kdy se údajně poslanec Sosnar chválil tímto příkazem ve 
značné opilosti. Toto svědectví poskytla jeho žena.  
79 Viz. Drtina P. : Československo můj osud : kniha československého demokrata 20.století. Svazek druhý. 
Kniha druhá. Rok 1947-únor 1948, str.401 
80 Poslanec Zuzaňák vznesl dotaz jak na ministra vnitra Noska, tak na ministra spravedlnosti Drtinu. Zatímco 
ministr vnitra si pouze stěžoval na to, že bezpečnostním orgánům nebyly olomouckým státním zastupitelstvím 
poskytnuty žádné informace o vyšetřování, ministr spravedlnosti poskytl informace i nad rámec dotazu poslance 
Zuzaňáka. Není bez zajímavosti, že v rámci zachování vládní loajality, chtěl nejdříve Prokop Drtina 
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Dotaz byl vyčerpávajícím způsobem ministrem vnitra zodpovězen a způsobil velmi bouřlivé 

reakce komunistických poslanců. Prokop Drtina totiž podal informace nejen o chystaném 

atentátu, ale také o výše zmiňovaném poslanci Sosnárovi a jeho muničním skladu. Dlužno 

podotknout, že ministr spravedlnosti na závěr svého výkladu prohlásil, že ačkoliv se všichni 

podezřelí hlásí ke KSČ, a ačkoliv místem páchání trestné činnosti byl i sekretariát této strany, 

on ani žádný jiný vrcholný představitel národních socialistů nespojuje tento případ s vedením 

komunistické strany.81  

 

Mezitím již do ÚNS dorazila žádost olomouckého státního zastupitelství o vydání poslance 

Zuzaňáka k trestnímu stíhání. Reakce vedení KSČ byla velmi rychlá. Již v pátek 23.ledna 

znělo rozhlasem prohlášení jmenovaného poslance po zasedání ústředního výboru KSČ, 

kterým se vzdal poslaneckého mandátu a složil všechny stranické funkce. Celá záležitost pak 

poněkud překvapivě nebyla projednávána ve vládě. Do ministra spravedlnosti se však opřel 

komunistický stranický tisk a obviňoval jej z toho, že zneužil parlament k předvolební agitaci. 

Na březen pak byl stanoven termín hlavního líčení, které by zajisté pro komunisty před 

květnovými volbami znamenalo pohromu. Je proto možné, že celá tato aféra pak přispěla 

k urychlení řešení situace v únoru téhož roku. Pozdější ministr spravedlnosti Čepička pak 

ihned po nástupu do funkce nařídil všechny obviněné propustit na svobodu a naopak vydal 

rozkaz k zatčení na všechny vyšetřovatele a svědky této kauzy.82  Tito byli poté podrobeni 

nelidskému zacházení a nuceni k odvolání svých předešlých výpovědí. Jeden z nich, 

dr.Marjanko, v květnu ve vyšetřovací vazbě zahynul V prosinci téhož roku pak byl obžalován 

Prokop Drtina ze zneužití pravomoci při vykonávání funkce ministra spravedlnosti. Tímto pak 

podtrhl a do praxe uvedl poúnorový ministr spravedlnosti svoji větu, že „lze porušovat 

zákony, vyžadují-li to zájmy strany.       

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
s informacemi seznámit vládu na jejím pravidelném zasedání. Ani přes opakované naléhání na ministerského 
předsedu mu však tento na vládě neudělil slovo, a to ani přes předchozí příslib.  Viz. Drtina P. : Československo 
můj osud : kniha československého demokrata 20.století. Svazek druhý. Kniha druhá. Rok 1947-únor 1948, 
str.453 
81 Viz. http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/090schuz/s090003.htm 
82 Propuštěného bývalého poslance Sosnara pak na svobodu doprovázel nadšený dav komunistů, kteří utvořili 
slavnostní průvod s hudbou v čele. Viz. Ripka H. : Únorová tragédie, str.161 
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KAPITOLA TŘETÍ 
ÚSTAVODÁRNÉ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ – BOJ O ÚSTAVU 

 
 

1. ZÁKON Č.197/1946 SB. ZE DNE 17.ŘÍJNA 1946, O ÚSTAVNÍM VÝBORU ÚSTAVODÁRNÉHO 

NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 
 

Jak již bylo zmíněno v jiné části práce a také jak vyplývá z názvu zákonodárného sboru 

sledovaného období, hlavním úkolem pro ÚNS bylo dát republice novou ústavu. Ještě než 

započaly práce na přípravě osnovy návrhu, probíhal ve vládě boj o to, komu bude náležet 

iniciativa, tedy z čí dílny návrh ústavy vzejde. Vládním usnesením v červenci roku 1946 byla 

zřízena pod předsednictvím ministra vnitra komise, jíž bylo svěřeno vypracování návrhu 

k dalšímu projednávání. Tento stav však neměl dlouhého trvání. Po letních prázdninách 

nekomunistická většina ve vládě prosazuje myšlenku, že iniciativní právo vlády při přípravě 

ústavy omezuje práva ÚNS a tímto je parlament obcházen. Poté, co na vládě s původní 

koncepcí zůstali komunisté osamoceni, nezbylo jim nic jiného než souhlasit s návrhem na 

zřízení ústavního výboru ÚNS a to formou zákona. V polovině měsíce října tak byl schválen 

zákon 197/1946 Sb., o ústavním výboru ÚNS. Přijetím tohoto zákona bylo definitivně 

iniciativní právo k přípravě nové ústavy převedeno z vlády na parlamentní výbor. Tento se dle 

§2 zákona skládal ze 36 členů zvolených podle poměrného zastoupení. Volba pak proběhla 

7.listopadu 1946 na 20.schůzi ÚNS.83 Ustavující schůze výboru se pak konala o šest dní 

později.  

 

2. POČÁTKY ČINNOSTI ÚSTAVNÍHO VÝBORU 
 

Zvolení členové výboru byli sezváni týž den jak proběhla jejich volba na ustavující schůzi 

ústavního výboru. Jediným bodem pořadu pak byla volba funkcionářů výboru, konkrétně 

předsedy, místopředsedů a zapisovatelů. 84 Ve středu 13.listopadu pak za předsednictví 

dr.Antonína Gregora byla volba dle předchozí dohody v předsednictvu sněmovny a předsedů 

poslaneckých klubů na návrh Alexeje Čepičky provedena. Předsedou výboru se stává a po 

celou dobu existence na tomto postu zůstává dr.Oldřich John. 85 Jednotlivý zvolení 

                                                 
83 KSČ obsadila 11 křesel, národní socialisté 6, lidovci a Demokratická strana po 5, soc.dem.4, KSS 3 a Strana 
práce a Strana slobody po 1. 
84 Viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní – 1 VÚ – pozvánka ze dne 7.listopadu 1946 
85 1.místopředsedou je zvolen dr.Kočvara, 2.místopředsedkyní dr.Horáková a 3.místopředsedou pak dr.Řehulka. 
Z funkcionářů výboru však po celou jeho existenci vydržel na svém místě pouze předseda dr.John. Ostatním 
v důsledku únorových událostí nebylo dopřáno dokončit započatou práci. 11.března pak stejně jako u všech 
jiných výborů v ÚNS dochází k převolení členů, což se projevilo i ve složení funkcionářského sboru. 
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funkcionáři pak ve svých projevech povětšinou pouze poděkovali za důvěru a vyjádřili své 

přesvědčení, že nelehký úkol postavený před výbor bude zvládnut.  

 

V průběhu ustavující schůze je pak na návrh předsedy výboru zřízena subkomise pro 

zpracování ústavy. Jejími členy pak při zachování stranické parity bylo ze středu výboru 

zvoleno osm představitelů jednotlivých stran. Půda subkomise se pak v průběhu dalších 

měsíců stává první frontovou linií ve stále se zostřujícím boji o ústavu, řečeno jinými slovy, o 

další směřování a vývoj republiky. Již na tomto místě je třeba předeslat, že hned na prvních 

schůzích subkomise byla dohodnuta metoda a samotný postup při práci na vypracovávání 

osnovy návrhu ústavy. Subkomise se měla snažit najít shodu u jednotlivých sporných bodů. 

Na druhou stranu se při jejich jednáních nehlasovalo. Výstup pro ústavní výbor pak tedy mohl 

spočívat v předložení dohodnuté varianty znění ústavy, či v předložení dvou či více 

alternativních řešení dle návrhů jednotlivých diskutujících. Později byl tento vztah mezi 

subkomisí a výborem ještě doplněn o sbor expertů, kteří měli mít právo se k jednotlivým 

návrhům vyjadřovat. V následujících měsících se pak ustálila praxe, kdy se hlavním 

iniciátorem jednotlivých návrhů stává komunistický poslanec a generální zpravodaj ústavního 

výboru dr.Vladimír Procházka. O jeho návrzích pak probíhala v subkomisi debata, jejíž 

výsledky putovaly ke komisi expertů. Po následném druhém čtení v subkomisi skloubil 

výsledky debaty opět dr.Procházka a toto byl výstup pro projednání věci v ústavním výboru. 

Výbor pak měl právo návrh předložit plénu ÚNS, jehož také v květnu roku 1948 využil, 

bohužel však již ve zcela jiné mocensko-politické situaci.   

 

3. SBOR EXPERTŮ PŘI ÚSTAVNÍM VÝBORU 
 

Samotná myšlenka zřídit sbor expertů našla zastání napříč politickým spektrem, přesto se 

povolání znalců neobešlo bez komplikací. Představy jednotlivých stran se lišily jednak 

v okamžiku, kdy mají do probíhajících prací ústavní experti svými odbornými znalostmi 

zasáhnout, a jednak v představách o personálním složení tohoto sboru. V prvním případě 

jedna skupina požadovala zapojení znalců již na počátku prací, počítala dokonce s možností 

podávání návrhů ze strany expertů. Druhá koncepce, a později také aplikovaná, počítala s tím, 

že znalci zasáhnou až po projednání jednotlivých bodů v subkomisi, takto dosažené výsledky 

budou připomínkovat a projednání se vrátí poté do jakéhosi druhého čtení v subkomisi. Odtud 

pak vzejde návrh osnovy k projednání ve výboru. Samotné složení pak expertní komise pak 

bylo vyřešeno způsobem, že větší strany jmenovala dva znalce, Strana slobody a Strana práce 
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pak jmenovala po jednom znalci. Členy poradního orgánu se tak staly vynikající odborníci 

z oboru ústavního práva, většinou šlo o osobnosti podílející se významně již na formování 

ústavního řádu předmnichovského Československa.86 

 

4. ROZPORY PŘI ÚVODNÍCH SCHŮZÍCH SUBKOMISE 
 

K další schůzi se výbor sešel až v lednu roku 1947, konkrétně 16.ledna. Z bodů pořadu patří 

k nejzajímavějším přednesení zprávy generálního zpravodaje dr.Procházky, který seznamuje 

výbor se současným stavem prací na nové ústavě. Ke dnu konání schůze se subkomise sešla 

doposud šestkrát. Dále pak bylo dohodnuto, že budou ustaveny další tři subkomise, které 

budou mít za úkol zabývat se zákony bezprostředně navazujícími na budoucí ústavní listinu. 

Šlo o následující subkomise : 87  

- subkomise pro otázky státního občanství 

- subkomise pro volební řády  

- subkomise pro zákon o volbě prezidenta 

 

Generální zpravodaj ve své zprávě zdůrazňoval nutnost dohody na základních otázkách. 

K nim dle něj patřilo vyřešení zásadního rozporu, zda vytvořit ústavu zcela novou, či vzít za 

základ Ústavní listinu z roku 1920 a tuto přizpůsobit požadavkům nové doby. Spíše svůj 

názor a přání pak vyjadřuje když mluví o nutnosti „shody, která musí být výsledkem 

spolupráce stran sdružených v Národní frontě.“88 Za nejvhodnější základ označuje 

Budovatelský program třetí vlády. O způsobu práce v subkomisi již bylo pojednáno výše. 

Není proto divu, že už před únorovými událostmi bylo jasné, že předmnichovská ústava nové 

době přizpůsobena nebude a země tak dostane ústavu zbrusu novou.  

 

                                                 
86 Jednotlivé strany vyslaly do expertní komise následující jména :  
KSČ – prof.Hobza, prof.Outrata 
Nár.socialisté – prof.Kubeš, prof.Bušek 
Lidovci – prof.Hoetzel, prof.Weyr 
Demokratická strana – prof.Ratica, dr.Matula 
Sociální demokracie – prof. Zdeněk Peška, dr.Meissner (mj.předseda ústavního výboru v prvním čsl.parlamentu) 
KSS – dr.Viktory, dr.Horváth 
Slovenská soc.demokracie – Ivan Doder (mj. prezident Nejvyššího soudu) 
Dlužno podotknout, že seznam nebyl po celou dobu trvání a činnosti komise neměnný. Z různých důvodů, 
zejména zdravotních, se jednotlivých schůzí jako náhrada za nepřítomného člena účastnil povětšinou jiný 
renomovaný právník vyslaný stejnou stranou. 
(viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní – 3 VÚ – 6.února 1947, str.1)   
87 Personální složení těchto subkomisí bylo vyřešeno na 5.schůzi ústavního výboru v září téhož roku. 
88 Viz. :Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní – 2 VÚ –16.ledna 1947, str.1 
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Dalšími tématy diskutovanými v úvodních schůzích subkomise pak byla struktura nové 

ústavy a také její základní zásady. Zde taktéž nebylo dosaženo shody, kdy v otázce struktury 

požadoval dr.Procházka tři části, jeho oponent dr.John pak navrhoval části dvě.89 Pro úplnost 

je třeba dodat návrh třetí, který počítal se zachováním struktury dle prvorepublikové ústavy.  

 

Zajímavostí je to, že už i v těchto základních a často obecných otázkách byly zmiňovány 

problémy, které se později ukázaly pro diametrálně odlišné postoje zcela neřešitelnými. Ve 

své zprávě dr.Procházka mluví o rozporech v otázkách poměru Čechů a Slováků a také 

zmiňuje odlišné koncepce správního uspořádání země, kdy proti sobě stojí zřízení krajské a 

zemské.  

   

S dalším zprávou předstupuje před členy výboru generální zpravodaj na následující schůzi 

konané 6.února 1947. V mezidobí od posledního zasedání výboru konala subkomise další 

čtyři schůze. Zpravodaj konstatuje, že byla ukončena debata o základních principech 

republiky. Výsledkem je předložení souboru základních ustanovení, a to ve třech formulacích. 

K tomu připojil dr.Procházka svůj návrh, kterým se pokusil o sjednocení postojů. Dále 

informuje, že byla zahájena debata o právech a povinnostech občanů, když hlavními 

diskutovanými instituty byly tři základní svobody, konkrétně svoboda osobní, domovní a 

listovní tajemství. Zde bylo zpravodajem vyjádřeno uspokojení nad debatou s tím, že zde se 

v brzké době podaří nalézt shodu a poté ji bude možno převézt do paragrafového znění. 90 

 

Po únorové schůzi výboru se pak práce na nové ústavě odehrává výhradně na půdě 

subkomise, když tato konala do půlky měsíce května hned 20 schůzí, přičemž předposlední 

z nich koncem dubna se přímo účastnili také členové expertní komise.91  

 

                                                 
89 Procházkův návrh obsahoval tyto tři části ústavy :  

1. preambule 
2. zásady naší státnosti – tzv.republikánské desatero 
3. podrobná ustanovení rozdělená do osmi kapitol (1.státní občanství a území, 2.práva a povinnosti 

občanů, 3.moc zákonodárná, 4.prezident republiky, 5.vláda, lidová správa, 7.soudnictví, 
8.hospodářství) 

Johnův návrh pak obsahoval dvě části : 
1. preambule 
2. podrobná ustanovení v deseti kapitolách (1.základní ustanovení, 2.práva a povinnosti občanské, 

3.demokracie politická a hospodářská, 4.moc zákonodárná, 5.prezident republiky, 6.vláda a její 
orgány, 7.lidová samospráva, 8.soudnictví, 9.kontrola ústavnosti, 10.závěrečná ustanovení) 

Viz. :Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní – 2 VÚ –16.ledna 1947, str.2-3 
90 Viz. :Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní – 3 VÚ – 6.února 1947, str.3  
91 Viz. :Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, index – výbory, výbor ústavní, str. 
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Na 14.května je pak svolána schůze výboru, na které je hlavním bodem opět projednání 

zprávy dr.Procházky o dosaženém pokroku v hledání řešení. Jde o poslední schůzi před 

prázdninami. V podzimních měsících poté naplno vypuká otevřený souboj mezi táborem 

demokratických stran a komunisty. Již v debatě konané po zprávě dr.Procházky je patrná jistá 

nervozita a často dochází i k osobním útokům mezi jednotlivými členy. Jde také o poslední 

schůzi, kdy ještě ve finální fázi nejsou projednávána konkrétní ustanovení návrhu osnovy 

nové ústavní listiny. Tak se děje až na první zářijové schůzi výboru, kdy je mu k projednání 

předložena hlava první návrhu osnovy ústavy, která tak jako první v pořadí prošla dvěma 

ostrými střety v subkomisi s připomínkami a návrhy sboru expertů. 

 

Subkomise se na svých jednotlivých schůzích věnovala otázkám jak předběžným, obecným i 

jednotlivým zvláštním ustanovením návrhu nové ústavy. Do první skupiny patří problematika 

východiska pro novou ústavu. Nakonec zde bylo dosaženo shody a výsledkem pak byla 

koncepce, že republice bude dána zcela nová ústava, a to jak věcně, tak formálně. Určitý 

kompromis pak lze nalézt ve zpravodajově zmínce o tom, „že budou převzata všechna 

ustanovení prvorepublikové ústavy, která se osvědčila.“ 92 Naopak shody nebylo dosaženo 

ohledně struktury nové ústavy a zde tedy subkomise předložila návrhy, o kterých bylo 

pojednáno již výše. Vcelku podrobné debatě v subkomisi pak byla podrobena základní 

ustanovení návrhu ústavy, konkrétně jim bylo věnováno 5 schůzí. Úplné shody bylo však 

dosaženo pouze na označení povahy republiky jako „národního státu Čechů a Slováků.“ 93 

Daleko více témat však své řešení nenalezlo. Šlo o označení typu demokracie, správní zřízení 

republiky, otázky státního občanství a další. Výsledkem projednávání v subkomisi je tak u 

drtivé většiny témat v rámci základních ustanovení předložení alternativních návrhů, a to 

návrh generálního zpravodaje, dále osobní stanoviska členů subkomise dr.Johna a dr.Kočvary 

a také komplexní návrh úpravy dle představ národních socialistů.   

 

Dalšími projednávanými tématy poté byly práva a povinnosti občanů, kapitola o hospodářské 

soustavě a také ústavní zakotvení parlamentu, vlády a prezidenta republiky. O poslední 

z jmenovaných oblastí lze říci, že zde bylo dosažení shody velmi blízko, naopak u prvních 

dvou otázek se jevilo nalezení kompromisu nepravděpodobným. U práv a povinností občanů 

byla jejich koncepce převzata z Ústavy 1920. K tomu panovala shoda v tom, že tato budou 

doplněna o práva sociální. Při projednávání jednotlivých paragrafů však členové subkomise 

                                                 
92 Viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 4 VÚ - 14.května, str.1/3 
93 Viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 4 VÚ - 14.května, str.2/3 
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neustoupili ze svých stanovisek, takže definitivní znění návrhu osnovy bylo v nedohlednu. 

Ještě diametrálně odlišnější pohledy pak je možné nalézt u ústavního zakotvení hospodářské 

soustavy, zejména u otázek týkajících se dalšího znárodňování a také soukromého podnikání.  

 

Obecně lze konstatovat, že subkomise před prázdninami roku 1947 projednala všechna jí 

předložená témata a dle zásad práce dala podněty k jejich projednání ve výboru. Jistou 

výjimkou, která se pro svoji politickou důležitost na pořad jednání v subkomisi nedostala, 

byla otázka ústavního řešení poměrů mezi Čechy a Slováky.  K ní se poté na podzim přidává 

problém se zakotvením národních výborů a to bohatě postačilo k tomu, že se po prázdninách 

roku 1947 naplno rozhořel boj, který našel svého vítěze o pár měsíců později, konkrétně 

v únoru následujícího roku.    

 

5. PODZIM 1947 – PROHLOUBENÍ SPORŮ 
 

Na první poprázdninové schůzi se výbor schází 11.září. Jde v pořadí o jeho pátou schůzi. Jde 

o schůzi svým způsobem výjimečnou. Právě zde je vůbec poprvé projednávána samotná 

ústava a její ustanovení, konkrétně hlava první. Původním záměrem subkomise však bylo 

předložení a následné projednání v plénu ústavního celé osnovy jako celku. Tyto plány však 

zhatila časová tíseň, do které se postupy na přípravě ústavy dostaly. V následujících týdnech 

tak plénum výboru dostává jako podněty k debatě jednotlivé kapitoly osnovy. Z tohoto poté 

měla vzejít ucelená a komplexní osnova nové ústavy. Tato pak měla být předložena k široké 

veřejné diskusi, mělo se konat také připomínkové řízení, do kterého by mohli zasáhnout i 

ostatní političtí a odborní činitelé. Výsledky tohoto procesu pak měl do osnovy zapracovat 

opět generální zpravodaj a o takovém znění se mělo konat druhé čtení v plénu ústavního 

výboru. Po tomto složitém procesu se měla osnova dostat na pořad schůze pléna samotného 

zákonodárného sboru.94 Je třeba si uvědomit, že podzimní měsíce znamenaly pro strany 

Národní fronty poslední možnost nalézt dohodu ještě v relativním klidu, tedy bez ovlivnění 

blížícími se parlamentními volbami. Této skutečnosti si byli vědomi i samotní hlavní účastníci 

bojů o ústavu a odpovídala tomu tak i zvýšená frekvence jednání a schůzí výboru 

v následujících týdnech a měsících.95  

 

                                                 
94 Viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 5 VÚ - 11.září 1947, str.1/2 
95 Do konce roku 1947 konal ústavní výbor celkem 15 schůzí, když nebylo výjimkou ani konání dvou schůzí 
během jednoho dne. Poslední z nich dne 18.12.1947 odpoledne pak byla i poslední schůzí před únorovými 
událostmi.  
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Na 5.schůzi byla na pořadu opět zpráva generálního zpravodaje Procházky, který podal plénu 

informace o dalším postupu prací v subkomisi. V mezidobí od posledního setkání členů 

ústavního výboru v plénu konala subkomise dalších 11 schůzí. Nejdůležitějším výsledkem 

těchto složitých jednání byl fakt, že bylo definitivně rozhodnuto o tom, že ústavní zakotvení 

poměru mezi Čechy a Slováky na půdě subkomise nebude vyřešeno.  

 

Hlavním bodem pak bylo projednávání hlavy první návrhu nové ústavy. Tato jak již bylo 

uvedeno prošla jako první složitým procesem projednávání v subkomisi i ve sboru expertů. 

Zpráva generálního zpravodaje o návrhu první kapitoly pak vycházela z původního návrhu 

dr.Procházky, dále obsahovala návrhy a osobní připomínky dr.Johna a dr.Kočvary, svoje 

výhrady a návrhy připojili také někteří experti. Hlava první návrhu subkomise obsahovala 

v různých alternativách 8 základních paragrafů upravujících zejména povahu státu, jeho 

organizaci, a také ústavní úpravu znaků jeho výsosti. V podstatě každý z paragrafů se 

v následující debatě stává ohniskem sporů. Do centra pozornosti se také dostává problematika 

národních výborů.  

 

Pátou schůzí počínaje se dá v pravém slova smyslu hovořit o boji o ústavu, v kontextu dění na 

půdě parlamentu při běžné zákonodárné činnosti a také v kontextu událostí mimo půdu ÚNS 

pak jde o boj o moc, boj o další směřování republiky.   

 

Hned o den později se konala další schůze ústavního výboru. V ní bylo pokračováno 

v započaté debatě o základních ustanoveních nové ústavy. Hned u znění §1 nebylo dosaženo 

shody a jeho schválení bylo odsunuto na pozdější dobu. 96 Naopak shody bylo po dlouhé 

debatě dosaženo u pojmenování demokracie v poválečném Československu. §2 návrhu 

osnovy pak ve dvou odstavcích stanovil, že „Československý stát je lidově demokratická 

republika s voleným prezidentem v čele“.97 Záruky takto formulované demokracie pak 

schválené znění návrhu spatřuje v ustanoveních ústavy o základních právech a svobodách, 

v právech sociálních a také v novém hospodářském zřízení.  

                                                 
96 V tomto konkrétním případě šlo o ustanovení §1odst.2 „svrchovaný lid vykonává svou moc volenými 
zástupci“ Kritici poukazovali na jeho nadbytečnost a věcnou nesprávnost. Mezi jejich argument patřilo např. 
to,že řada funkcí není vykonávána orgány volenými, ale také orgány jmenovanými. Zpravodaj jej naopak 
obhajoval jako součást celku, bez které netvoří další odstavce §1 ucelený kruh. V Ústavě 9.května pak §1odst.2 
zakotvil formulaci : „Lid je zdrojem veškeré moci ve státě.“   
(viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 6 VÚ – 12.září 1947, str.1-2) 
97 Ani složitě nalezený kompromis nebyl zcela přejat do Ústavy 9.května, ta ve svém §1odst.1 říká : 
„Československý stát je lidově demokratická republika.“ 
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Následující paragraf třetí byl však opět ohniskem napětí a jeho projednávání přesáhlo rámec 

jedné schůze.98 Toto ustanovení mělo definovat národní povahu a jednotnost Československé 

republiky. Obsáhlým projevem do debaty zasáhl mimo jiné jeden z expertů dr. Dérer. 

V podstatě šlo o dvě koncepce, jedna prezentovaná dr.Procházkou, která Československo vidí 

jako národní stát, druhá prezentovaná dr.Dérerem a jinými slovenskými členy zdůrazňuje 

svébytnost dvou národů žijících v jednom státě. 99 Aby se projednávání posunulo dále, byl 

nakonec po dlouhé debatě přijat návrh kompromisní, jež měl dle dohody pouze prozatímní 

povahu. §3 pak říkal, že „Československá republika jest jednotný národní stát dvou 

rovnoprávných, nerozlučně spojených národů, Čechů a Slováků.“100   

 

V dalších paragrafech hlavy první, konkrétně v ustanoveních o území republiky a státním 

občanství panovala ve výboru shoda. §6 týkající se volebního práva byl probrán a také 

schválen ve zpravodajově znění, když toto zachovávalo všechny atributy demokratického 

výkonu volebního práva, tedy všeobecnost, rovnost, přímost a tajnost hlasování. Někteří 

z členů výboru pak měli připomínky k věkovým cenzům, konkrétně zejména u aktivního 

volebního práva. 18 let totiž považovali za nízkou hranici. V debatě však převládl názor 

ponechat věkovou hranici na 18 letech u aktivního, resp. na 21 letech u pasivního volebního 

práva. Zcela ve shodě byla přijata ustanovení o hlavním městě, státním znaku a barvách 

republiky.101  

 

Následující schůze svolaná předsedou dr.Johnem na 24.září s jediným bodem pořadu, a sice 

projednání hlavy o právech a povinnostech občanů, neměla dlouhého trvání. Zpravodaj totiž 

předložil zprávu subkomise týkající se pouze ustanovení o osobní a domovní svobodě. Tento 

postup byl plénem shledán jako nevyhovující, když členové požadovali komplexní znění této 

části návrhu ústavy. Projednávání tak započalo až na schůzi konané o více než měsíc později, 

                                                 
98 Debatě na toto téma byla věnována celá 7.schůze výboru konaná 17.září v dopoledních hodinách.  
99 Návrh dr.Procházky : „Československá republika je jednotný národní stát dvou rovnoprávných národů, Čechů 
a Slováků.“ 
Návrh dr.Dérera :  „Československo je jednotný stát dvou rovnoprávných národů Čechů a Slováků 
v nerozlučném celku československé národní rodiny.“ 
V Ústavě 9.května zvítězila koncepce jednotnosti prezentovaná zejména návrhy komunistů. Do původního 
Procházkova návrhu bylo nakonec vsunuto pouze těsnější sepjetí s rodinou slovanských národů. §2 odst.1 
Ústavy 9.května pak zněl : „Československá republika je jednotný stát dvou rovnoprávných slovanských národů, 
Čechů a Slováků.“ 
 (viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 7 VÚ - 17.září 1947, str.2/3 
100 Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 8 VÚ - 17.září 1947, str.1/3 
101 Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 8 VÚ - 17.září 1947, str.1/3-3/3 
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konkrétně 29.října.102 Dle zprávy dr.Procházky v této kapitole šlo zejména o skloubení tří 

základních východisek. V prvé řadě jsou z ústavní listiny prvorepublikové přebrána všechna 

základní občanská a politická práva a svobody. K nim jsou pak jako nový institut 

v československé ústavní historii přiřazena práva sociální. Třetím východiskem, které našlo 

hlavní inspiraci v Košickém vládním programu, je zabránění rozvracení republiky ze strany 

bývalých fašistů a kolaborantů. S tímto se návrh speciálním ustanovením, které pak bylo 

přejato i do Ústavy 9.května, konkrétně do znění §37 

 

(1) Projevy a činnost směřující k tomu, aby byla ohrožena samostatnost, celistvost a jednota 

státu, ústava, republikánská státní forma a lidově demokratické zřízení, jsou trestné.  

(2) Zneužívat práv a svobod občanských k těmto záměrům je nepřípustné. Zejména se 

zakazuje šířit jakýmkoli způsobem a v jakékoli podobě nacismus a fašismus, rasovou a 

náboženskou nesnášenlivost a nacionální šovinismus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Důležitost projednávané kapitoly se projevila také v tom, že o ní probíhala debata, která probíhala plné čtyři 
schůze. Tyto se konaly ve velmi krátkých časových intervalech od 29.10.do 31.10.1947. 
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6. KONEC ROKU 1947 – ROZPORY VRCHOLÍ 
 

Posledním z témat, jejichž projednávání a schvalování lze označit za méně problematické, či 

dokonce bezproblémové, je ústavní zakotvení postavení hlavy státu. Důvod je v tom, že 

samotná koncepce postavení prezidenta republiky pak vycházela z Ústavy 1920. Ustanovení o 

prezidentu republiky byla na programu první listopadové schůze pléna ústavního výboru 

konaná 19.listopadu. Podkladem pro jednání pak byla zpráva subkomise č.4 z počátku téhož 

měsíce. Autor považuje za vhodné právě na tomto místě podrobněji ukázat formu výsledku 

jednání v subkomisi. Ta podávala plénu ústavního výboru zprávy číslované vzestupně od čísla 

1, když obsahem těchto zpráv bylo paragrafové znění návrhu osnovy určité hlavy ústavy. 

Podkladem pro jednání v subkomisi, jak již bylo uvedeno výše, byl vždy návrh generálního 

zpravodaje dr.Procházky. Možnosti jak tento návrh dopadne v subkomisi byly v podstatě tři : 

 

1.) všichni členové subkomise jsou pro zpravodajův návrh 

2.) zpravodajův návrh je podroben diskusi, ze které vzejdou návrhy na změny či 

doplnění – tyto pak zpravodaj zapracuje do svého návrhu a takto upravené znění je 

pak všemi přijato 

3.) k návrhu zpravodaje je paralelně předložen alternativní návrh jiného člena 

subkomise – výsledkem jednání je poté zveřejnění těchto návrhů ve zprávě, když u 

každého je uvedeno, který ze členů se pro něj vyslovil103 

 

Do konce listopadu se ústavní výbor schází ještě o den později,tedy 20.listopadu, kdy konal 

dvě schůze, konkrétně v pořadí 15.a 16. Na dopolední projednával téma ústavního zakotvení 

soudnictví. Zde se již značně rozcházely názory jednotlivých diskutujících. Hlavním 

problémem se ukázala otázka institutu soudců z lidu.104 Další návrhy pak požadovaly 

                                                 
103 Příkladem budiž navrhované zakotvení prezidentského slibu. §12 kapitoly o prezidentovi dle zprávy č.4 pro 
ústavní výbor měl dle návrhů 2 alternativní znění. 
a) znění prosazované zpravodajem dr.Procházkou (jiný z členů subkomise se k němu nepřiklonil) 
„President republiky slibuje před Národním shromážděním na svou čest a svědomí, že bude konat své povinnosti 
podle vůle a v zájmu lidu, dbát blaha republiky a šetřit ústavních a jiných zákonů.“ 
b) návrh dr.Buriana, pro který se vyslovili všichni ostatní členové subkomise 
„President republiky slibuje před Národním shromážděním na svou čest a svědomí,že bude dbáti blaha republiky 
i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.“ 
V Ústavě 9.května, konkrétně v §75 pak byl beze změn použit návrh dr.Procházky.  
(viz. Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní – Zpráva subkomise ústavnímu výboru č.4 ze dne 
6.11.1947) 
104 S ostrým nesouhlasem s institutem soudců z lidu, či řečeno slovy zpravodajova návrhu lidových přísedících, 
vystoupil jeden z expertů, profesor Kubeš. Citace z jeho projevu pak nejlépe vystihne argumenty odpůrců 
zpravodajova návrhu : „Paní a pánové, kdyby někdo řekl, že provádět určité řemeslo nemá ten řemeslník, ale 
třeba univerzitní profesor, pak by se jistě setkal s nesouhlasem. A je podivuhodné, proč se se stejnou reakcí 
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zakotvení ústavního soudu, volebního soudu a také Nejvyššího správního soudu 

v projednávané kapitole.105   

 

 

6.1. HOSPODÁŘSKÉ ZŘÍZENÍ 
 

Tentýž den v odpoledních hodinách se schází výbor na další schůzi. Jediným bodem pořadu 

pak bylo ožehavé téma hospodářského zřízení. Jde o jednu z klíčových otázek, která se spolu 

s národními výbory a státoprávním uspořádáním poměru mezi Čechy a Slováky, postarala o 

fakt, že ústavní výbor byl na konci roku 1947 pro hluboké rozpory zcela zablokován. Již 

samotné projednávání v subkomisi a taktéž výsledná zpráva pro ústavní výbor zabývající se 

touto kapitolou dávaly tušit velké problémy. Typickým jevem ve zprávě subkomise pak byl 

návrh ustanovení generálního zpravodaje a protinávrh dané ustanovení vynechat. 106 Hlavními 

ohnisky sporu se zde stávají ustanovení o zemědělské půdě, tedy navrhovaná koncepce půda 

patří těm, kdož na ní pracují. Diskutující se přeli též o formulaci, kterou je zajištěna ochrana 

drobných a středních podnikatelů, dále o ústavní zakotvení provedeného znárodnění a také 

možné budoucí změny jeho rozsahu. Pro složitost projednávané látky byla debata odložena na 

pozdější dobu. K dopracování se pak kapitola vrátila do subkomise. Výsledkem jejího jednání 

byla další, upravená zpráva týkajících se kapitoly hospodářství. Ta se dostává k projednání 

v plénu ústavního výboru o necelý měsíc později, konkrétně 17.prosince. 

 

Subkomise konala o hospodářské soustavě po vrácení kapitoly k dopracování celkem pět 

schůzí. Obecně lze říci, že u většiny ustanovení byl za základ formulace přijat návrh 

generálního zpravodaje, který byl místy doplněn a upraven návrhy jednotlivých členů. 

Výstupem pak ve zprávě bylo místy i sblížení názorů a dohodnutí kompromisního znění 

návrhu, v podstatných otázkách však proti sobě stály vždy alternativní návrhy. 

 

                                                                                                                                                         
nesetkáme, když někdo tvrdí, že sloužit lidu právem a spravedlností má ten, který se tomuto řemeslu vůbec 
nevyučil. A je nesporné, že minimálně to právnictví je také takovým řemeslem, ale ono je navíc také vědou a 
uměním. A to všecko se nyní dává pryč.“  
(viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 15 VÚ - 20.listopadu 1947, str.2/1) 
105 Institut soudců z lidu pak byl převzat i do Ústavy 9.května, když měl právě tento napomoci k realizaci 
zlidovění soudnictví. 
106 Jako příklad může posloužit navrhovaný §1 kapitoly : 
„Základem hospodářské soustavy Československé republiky jsou nové hospodářské vztahy, vzešlé z národní a 
demokratické revoluce českého a slovenského lidu.“ Protinávrh dr.Kočvary : „Tento paragraf vynechat.“ 
(viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní – zpráva subkomise ústavnímu výboru č.5 ze dne 
12.11.1947 
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Na plénu výboru se pak za účasti expertů strhla ostrá výměna názorů. Po úvodním 

zpravodajově vystoupení a po obecné rozpravě bylo hlasováno o jednotlivých paragrafech. 

Tam, kde bylo v subkomisi dohodnuto znění, bylo toto odhlasováno i v plénu jednomyslně. U 

ostatních ustanovení probíhala vzrušená debata. Jejím výsledkem se stalo to, že před členy 

výboru stály dvě koncepce. První z nich dr.Procházky, proti ní pak koncepce dr.Buriana. 

Velmi ostře v debatě navíc vystoupil také člen sboru expertů prof.Kubeš, a to proti 

podkladům vzešlým z jednání v subkomisi. Napadl nejen znění návrhů generálního 

zpravodaje, ale také znění protinávrhů : „Naprostá většina ustanovení kapitoly o hospodářství 

a zčásti i formulace protinávrhů jsou stylizovány tak, že se nehodí nejen do zákonodárného 

díla, ale ani do učebnice.“ 107 Profesor Kubeš dále volal po ujasnění ideové základny pro 

uzákonění hospodářské soustavy. 108 

 

Schůze byla ukončena po čtyřech hodinách bez hmatatelných výsledků. Členové se pak sešly 

týž den k večerní schůzi, v pořadí celkem osmnácté. Ta se protáhla do pozdních nočních 

hodin. Končila pak hlasováním o návrzích k §5 kapitoly, který upravoval možné změny 

rozsahu znárodnění v budoucnu. Proti sobě stály i zde návrhy dr.Procházky a dr.Buriana. 

 

1.) návrh generálního zpravodaje : „Rozsah znárodnění nemůže být omezen.“ 

2.) návrh dr.Buriana : „Rozsah tohoto znárodnění může být měněn jenom ústavním 

zákonem.“ 

 

Ani pro jeden z nich nebylo dosaženo nadpoloviční většiny, když pro Burianův návrh 

hlasovalo 12 členů, pro zpravodajův pak 15. 109 Obdobné výsledky, kdy nebylo dosaženo 

většinové shody, se staly pro schůze výboru konané koncem roku 1947 typickým jevem. Ve 

sporných tématech byl tak výbor fakticky zablokován bez možnosti dosáhnout pokroku 

v jednáních.110 

                                                 
107 viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 17 VÚ - 17.prosince 1947, str.12/1 
108 „Chceme za každou cenu uzákonit nějakou soustavu, ale v našich myslích není zatím vůbec jasno, jak tato 
soustava má vypadat. My zatím jen víme, že to nemá být soustava krajně socialistická a také ne krajně 
liberalistická, ale jaká ta soustava v kompromisním řešení má být, to nevíme.“  
(viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 17 VÚ - 17.prosince 1947, str.16/1) 
109 viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 18 VÚ - 17.prosince 1947,str.5/2 
110 Stejně jako ostatní sporné otázky byla i tato vyřešena únorovými událostmi. V Ústavě 9.května je pak do 
kapitoly o hospodářském zřízení přijat mj.§153, který stanovuje :  

- odst.1 : „Která hospodářská odvětví a které hospodářské nebo jiné hodnoty jsou 
znárodněny a v jakém rozsahu, stanoví zákon.“ 

- odst.2 : „Zákonem vymezený rozsah znárodnění nemůže být omezen.“ 
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6.2. NÁRODNÍ VÝBORY 
 

Národní výbory a jejich ústavní zakotvení se dostávají na pořad jednání následujícího dne, 

kdy byly konány poslední dvě schůze výboru v roce 1947. Na dopolední ještě pokračovala 

bitva o koncepci národního hospodářství, odpoledne pak již bylo věnováno výhradně 

projednávání kapitoly o národních výborech. Podkladem pro jednání byla zpráva subkomise 

č.7 ze dne 3.prosince. Ta u většiny ustanovení obsahovala dva a více alternativních návrhů. 111 

Již na půdě subkomise se spornými otázkami staly zejména vymezení kompetence národních 

výborů, jejich finanční samostatnosti či navrhované přímé podřízení vládě a ministru 

vnitra,resp.jednotlivým ministrům dle působnosti toho kterého resortu. Do součtu je nutno 

připomenout, že doposud nebylo dosaženo ani shody ohledně správního zřízení republiky, 

kdy se nadále uvažovalo o návrhu zemského či krajského uspořádání, což mělo vliv i na 

samotnou soustavu národních výborů.  

 

Konkrétně bylo v rámci této kapitoly projednáno celkem 11 paragrafů. Hned první z nich 

upravující koncepci národních výborů byl jedním z problematických. Výsledkem jednání 

v subkomisi bylo předložení celkem čtyř návrhů, konkrétně zpravodajův, dr.Buriana, 

dr.Rozehnala a dr.Šaba. Hlavní debata se vedla o návrhu generálního zpravodaje. Tento byl 

odpůrci označen za faktickou likvidaci územní samosprávy. Dle něj měly být „národní 

výbory místní, okresní a krajské nositeli a vykonavateli státní moci na území, pro které jsou 

zvoleny.“ 112 Výsledkem debaty bylo to, že dr.Burian vzal svůj návrh zpět, dr.Šabo trval na 

hlasování o svém návrhu pouze v případě, že neprojde návrh dr.Rozehnala.113 Generální 

zpravodaj pak doplnil svůj návrh vložkou „v mezích stanovených touto ústavou.“ Výsledek 

hlasování dopadl podle očekávání a žádný z návrhů nezískal většinovou podporu.114 Pro 

zpravodajův návrh se vyslovilo 12 členů, pro návrh dr.Rozehnala pak 16.115 

                                                                                                                                                         
odst.3 : „Znárodněním přechází vlastnictví dotčených podniků a jiných hospodářských objektů a majetkových 
hodnot a oprávnění na stát.“ 
111 Mimo návrhů generálního zpravodaje jsou to návrhy dr.Buriana,dr.Rozehnala a také dr.Šaba. 
112 viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní – zpráva subkomise ústavnímu výboru č.7 ze 
dne  3.12.1947  
113 Navrhované znění §1 kapitoly o národních výborech dr.Rozehnalem : 

odst.1   „Národní výbory jsou zastupitelskými sbory územní samosprávy a orgány státní správy 
politické. Nepřísluší jim vykonávat veřejnou správu, která zákonem jest nebo bude svěřena jiným 
orgánům.“ 
odst.2  „Národním výborům přísluší také usnášet se na podnětech opatření, která jsou v zájmu veřejném 
a spolupůsobit při hospodářské, sociální a kulturní výstavbě.“ 

114 Do Ústavy 9.května je přejata koncepce dr.Procházky, kterou po únorových událostech ještě rozpracoval, 
když konečné znění ústavního postavení národních výborů upravoval §124 : 
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Druhý paragraf byl přijat jednomyslně, když tento upravoval zejména způsob volby členů 

národních výborů. Navazoval na obecnou koncepci volebního práva a stanovoval tak volby 

obecné, rovné, přímé, tajné a dle zásady poměrného zastoupení. Dále pak byla upravena 

neslučitelnost člena národního výboru vyššího stupně s členstvím v národním výboru na 

stupni nižším.  

 

§4 navrhované kapitoly pak stanovoval rozsah pravomocí národních výborů v oblasti státní 

správy, kdy nejširší kompetence obsahuje návrh dr.Procházky, který říká, že „národní výbory 

vykonávají veřejnou správu ve všech jejích oborech,…“ Odpůrci podporovali vypuštění 

tohoto paragrafu s tím, že v jejich pojetí je již upravena problematika v §1 odst.2 návrhu 

dr.Rozehnala. Poměr hlasů byl pak zcela shodný jako při jednání o paragrafu prvém. 116 

 

Následující paragraf pátý byl ve zprávě navrhován pouze ve znění dr.Procházky, jež 

stanovovalo, že „národní výbory a jejich členové jsou při plnění svých úkolů povinni opírat se 

o přímou účast a iniciativu lidu, podléhající jeho kontrole a jsou mu ze své činnosti 

odpovědni.“ Během debaty pak generální zpravodaj doplnil odstavec druhý, který měl znít : 

„způsob jakým lid provádí kontrolu a uplatňuje odpovědnost, stanoví zákon.“117 

Protinávrhem pak bylo vypuštění tohoto ustanovení, kdy kontrolu měl upravit dr.Rozehnalem 

navrhovaný §6, který ji spatřoval v důsledné úpravě organizace národních výborů, čímž měla 

být zajištěna jejich odbornost a také zákonnost jejich rozhodování. Nikoho pak na závěr 

projednávání bodu nepřekvapil opět stejný poměr hlasů jako v předchozích hlasováních. 

 

Dalším problematickým bodem pak byla koncepce podřízenosti, kdy NV nižšího stupně byl 

podřízen vyššímu. Potud panovala shoda. Rozdílné postoje se projevovaly v návrzích o 

vztahu národních výborů k vládě, potažmo k příslušným ministrům. Zde se vyskytly ve 

zprávě tři návrhy : 

                                                                                                                                                         
 odst.1 :  „Národní výbory vykonávají na území, pro které jsou zvoleny, veřejnou správu ve všech jejích 
oborech, zejména obecnou správu vnitřní, správu kulturní a osvětovou, ochranu práce a správu zdravotní a 
sociální; správu finanční pak podle zvláštních ustanovení.“ 

odst.2 : „Jiným orgánům přísluší výkon veřejné správy jen výjimečně a na základě zákona.“ 
115 Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 20 VÚ - 18.prosince 1947,str.15/1 
116 viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 20 VÚ - 18.prosince 1947,str.15/3 
117 Znění odstavce druhého pak bylo korigováno předsedou dr.Johnem. Ten se pokusil o zjednodušení, se kterým 
se generální zpravodaj ztotožnil. Hlasováno pak bylo o odstavci druhém v tomto znění : „Podrobnosti upraví 
zákon.“  Na nevhodnost tohoto řešení ihned upozorňoval expert prof.Bušek, který mluvil o „útěku od ústavní 
garance do zákona s jednoduchou většinou.“ Dr.Procházkou prosazované znění pak bylo přejato i do samotné 
Ústavy 9.května. 
(viz. Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 20 VÚ - 20.prosince 1947,str.15/3) 
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1.) návrh dr.Procházky – „Národní výbory nižšího stupně jsou podřízeny národním 

výborům vyššího stupně, jakož i vládě a ministru vnitra, v resortních věcech také 

příslušným ministrům.“ 

 

2.) návrh dr.Buriana – ten se lišil od zpravodajova v tom, že „pouze zákon mohl 

stanovit, ve kterých věcech jsou národní výbory podřízeny přímo vládě a 

jednotlivým jejím členům, jakož i ve kterých případech a za jakých podmínek může 

vláda nebo její člen v mezích své působnosti vydat přímo rozhodnutí nebo učinit 

opatření, jež by jinak spadala do pravomoci národních výborů.“ 

 

3.) návrh dr.Rozehnala, který obsahově odpovídal návrhu dr.Buriana, lišil se pouze 

paragrafovým zněním : „Národní výbor nižšího stupně je v mezích zákonných 

ustanovení instančně podřízen národnímu výboru vyššího stupně a podléhá jeho 

dozoru. Pokud jsou národní výbory podřízeny vládě nebo jednotlivým ministrům, 

stanoví zvláštní zákon. Instanční postup stanoví zákon.“ 

 

S posledním návrhem se ztotožnil také dr.Burian. Hlasováno pak bylo o původním 

zpravodajově návrhu a pozměněném návrhu dr.Rozehnala, do kterého zasáhly návrhy dalšího 

člena výboru dr.Bernarda.118 Výsledek pak skončil nerozhodně 14:14.119 

 

Jedním z mála jednomyslně přijatých návrhů pak bylo ustanovení §9. Ten řešil případy 

rozpuštění národního výboru, pokud tento neplnil své úkoly nebo ohrožovala-li jeho činnost 

řádný výkon veřejné správy. V podrobnostech pak odkazoval na zvláštní zákon. 

 

Ostrou polemikou o potřebnosti ustanovení prošel už při jednáních v subkomisi §10 kapitoly 

o národních výborech, který chránil členy národních výborů před vazbou během trestního 

                                                 
118 Ten navrhoval, aby ze znění dr.Rozehnala bylo vypuštěno slovo „instanční“, dále slova „podléhá jeho 
dozoru“ a také celá věta poslední. 
 (viz. Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 20 VÚ - 20.prosince 1947,str.17/2) 
119 V Ústavě 9.května je pak beze zbytku přijata koncepce dr.Procházky, když tento šel ještě za hranici 
původních návrhů a stanovil také pro národní výbory závaznost směrnic a pokynů vyšších orgánů. Konkrétní 
§131 pak stanovoval : 

- odst.1 : „Národní výbory jsou povinny zachovávat zákony a nařízení a v zájmu jednotného výkonu 
  veřejné správy a jednotné státní politiky dbát směrnic a pokynů vyšších orgánů.“  
- odst.2 : „Národní výbor nižšího stupně je podřízen národnímu výboru vyššího stupně.“ 
- odst.3 : „Národní výbory jsou podřízeny orgánům moci vládní a výkonné, zejména ministru vnitra.“ 
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řízení. Stanovoval totiž, že tito jsou vyšetřováni zásadně na svobodě, s výjimkou případů, kdy 

byli přistiženi při činu samém, nebo když byl k jejich zatčení dán souhlas nadřízeným 

orgánem, tedy nadřízeným národním výborem, resp. ministrem vnitra. 120  Odpůrci 

reprezentovaní v tomto případě zejména dr.Burianem pak poukazovali na možné zneužití 

ustanovení, kdy by pro uvalení vazby pro trestný čin, při kterém pachatel nebyl přímo 

dopaden, bylo nutno při důvodném podezření, že pachatelem je člen národního výboru, vždy 

vyčkat souhlasu nadřízeného národního výboru, což by značně ohrožovalo účel trestního 

stíhání. Je také jasné, že tento postup nejvíce dopadal na případy nejzávažnější trestné 

činnosti, kdy je uvalení vazby obligatorním. Proto dr.Burian navrhoval i imunitu v popsané 

omezené formě z návrhu ústavy vynechat. Vzrušená debata v plénu končí opět bez přijetí 

jednoho či druhého řešení.121 Pro vypuštění hlasovalo 15 členů výboru, pro návrh generálního 

zpravodaje zvedlo ruku členů 14.122 

 

Posledním projednávaným bodem v rámci kapitoly o národních výborech pak bylo ustanovení 

§11 týkající se jejich finančního hospodaření. V podstatě šlo i zde o střet dvou koncepcí. Na 

straně jedné finanční nezávislosti samosprávy, na straně druhé pak zásada, že finanční 

hospodaření národních výborů je součástí státního finančního hospodářství a je tudíž závislé 

na centrální moci. Jednotliví zastánci těchto koncepcí se střetli již na schůzích subkomise, ze 

které vzešel do jisté míry kompromisní návrh vycházející však z původního návrhu 

generálního zpravodaje, který požadoval zavedení centralistického modelu. Tento pak byl 

doplněn ustanovením předvídajícím přijetí zákona, který měl upravit finanční hospodaření 

národních výborů takovým způsobem, aby tyto „mohly řádně plnit své úkoly.“ 123 Generální 

zpravodaj poukazoval na to, že předkládané znění návrhu koresponduje s návrhy expertů. 

Proti tomu se ohradil jeden z nich profesor Zdeněk Peška. Ten upozornil na jisté „drobné, ale 

o to podstatnější“ odchylky od znění podporovaného sborem odborníků.124 Otázka na závěr 

                                                 
120 Je třeba doplnit, že tato úprava byla výsledkem určitého ústupku ze strany generálního zpravodaje. Ten ve 
svém původním návrhu požadoval pro členy národních výborů imunitu srovnatelnou se členy zákonodárného 
sboru.  
121 Dlužno podotknout, že komunisty prosazované ustanovení o imunitě nebylo do kapitoly o národních 
výborech v Ústavě 9.května přejato. 
122 viz: Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 20 VÚ - 20.prosince 1947,str.18/1-18/2 
123 viz. tamtéž - zpráva subkomise ústavnímu výboru č.7 ze dne  3.12.1947  
124 Prof. Zdeněk Peška zejména provedl před plénem teoretickou analýzu, ve které se snažil poukázat na rozdíly 
mezi pojmy „součást státního finančního hospodářství“ (použitého ve znění návrhu generálního zpravodaje) a 
„součást celostátního hospodářského plánu.“ (dle elaborátu předloženého sborem expertů) 
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schůze vyřešena nebyla. Předseda dokonce nenechal o ustanovení ani hlasovat, když věc 

přikázal k opětovnému projednání subkomisi.125  

 

Po tomto rozhodnutí předseda výboru dr.John provedl zhodnocení dosavadních prací na 

přípravě nové ústavy. Poděkoval všem členům za odvedenou práci a vyjádřil své osobní 

přesvědčení, že rok 1948 bude rokem, kdy bude republice dána nová ústava. 126 Zároveň však 

vytyčil zásadní sporné otázky, u nichž bylo zřejmé, že na půdě ústavního výboru nenaleznou 

svého řešení. Zejména se pak jednalo o stále odkládaný a neřešitelný problém státoprávního 

uspořádání poměru mezi Čechy a Slováky, nepřekonatelnými se staly rozpory ohledně 

národních výborů, velmi obtížně bude hledána shoda u hospodářské soustavy země.  Předseda 

poté seznámil členy s plánem, jak se přiblížit nalezení řešení.  

 

V situaci, kdy byl ústavní výbor zablokován, bylo stranami dohodnuto, že se pokusí nalézt 

dohodu na jiné půdě, tedy mimo parlament. Proto dr.John požádal předsedu Národní fronty o 

svolání schůze, která se měla zabývat popsanými problematickými body. Ve svém důsledku 

to pak znamenalo, že další boje o ústavu byly přesunuty na právě na lednové schůze Národní 

fronty. Ústavní výbor ani jeho subkomise totiž již před únorovými událostmi další jednání 

nekonali.  Plénum se schází až na březnové, ustavující schůzi, subkomise pak dokonce až 

20.dubna.127 Z bitevních polí se na jaře roku 1948 stává jen schvalovací orgán záměrů 

ústředního výboru vedoucí strany. Rok 1948 pak byl skutečně rokem ústavním a bylo tak 

naplněno přání dr.Johna, i když ani on sám nemohl tušit, jak rychlý spád nabere řešení 

politické krize na počátku roku a jakým směrem se uberou jednání o nové ústavě.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
125 V Ústavě 9.května upravoval finanční hospodaření národních výborů §133 :„Finanční hospodaření národních 
výborů budiž v rámci veřejného hospodářství a podle potřeb jednotného hospodářského plánu upraveno 
zákonem tak, aby národní výbory mohly řádně plnit své úkoly.“ 
126 viz: Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 20 VÚ - 20.prosince 1947,str.19/2,str.20/1 
127 Průběh těchto poúnorových schůzí je podrobněji rozpracován na jiném místě předkládané práce, konkrétně 
v kapitole osmé „Ústavní výbor a jeho činnost po únoru 1948.“ 
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7. SCHŮZE NÁRODNÍ FRONTY NA POČÁTKU ROKU 1948 
 

Jak již bylo výše podrobněji rozebráno, na počátku zlomového roku 1948 zůstávalo 

nevyřešeno několik bodů, na jejichž formulaci se nemohli členové ústavního výboru 

dohodnout. Nalezení kompromisu se pak stávalo stále méně reálným z důvodu blížících se 

parlamentních voleb. Dohoda nebyla nelezena ani ohledně termínu jejich konání. Komunisté 

kategoricky trvali na tom, aby volby proběhly až po přijetí ústavy, většina nekomunistických 

stran pak prosazovala předčasné volby s tím, že by ústavu přijal až nový parlament, kdy 

počítaly s oslabením pozice komunistů. Počátkem roku se tak schází Národní fronta nejen 

k projednání sporných bodů ústavy, ale také k dohodě o datu konání voleb. Všichni 

zúčastnění si dobře uvědomovali, že nejspornějším bodem je úprava poměru Čechů a 

Slováků. První z lednových schůzí, konaná konkrétně 21.ledna, je tak věnována způsobu 

řešení tohoto problému, o týden později pak bylo dohodnuto, že strany předloží vlastní 

písemné návrhy. Ani tento postup však nevedl k nalezení dohody, proto byla ustavena 5.února 

ustavena užší komise k jednání o sporných bodech nové ústavy. Ta potom svým jednáním ve 

dnech 11.a 12.února ukončila etapu, kterou lze souhrnně označit jako boj o ústavu. Na 

poslední únorový týden plánovaná schůze, kde měly jednotlivé strany předložit své návrhy 

v paragrafovém znění, se totiž již nekonala. V té době již ministři nekomunistických stran byli 

v demisi a spory tak přerostly v otevřenou vládní krizi, přičemž boje o ústavu patřily, mimo 

problémy s personálním obsazením bezpečnostních složek, k hlavním příčinám otevřeného 

střetnutí.  

 

 

7.1. SCHŮZE NÁRODNÍ FRONTY DNE 21.LEDNA 1948 O ZPŮSOBECH ŘEŠENÍ SPORNÝCH 

BODŮ NÁVRHU NOVÉ ÚSTAVY, ZEJMÉNA O ÚPRAVĚ POMĚRU ČECHŮ A SLOVÁKŮ 
128

  
 

Za předsednictví Klementa Gottwalda byla schůze zahájena ve večerních hodinách, a to po 

celodenní mimořádné schůzi vlády. Na této schůzi se ještě nedostává na pořad samotné 

projednávání sporných otázek. Účastníci jednání se snaží dohodnout metody dalšího postupu, 

dále dosavadní práci v ústavním výboru a subkomisi shrnuli dr.John a dr.Procházka. I 

v otázce modu procedendi se návrhy různí, když dr.Stránský navrhuje projednání všech 

sporných záležitostí, s výjimkou poměru Čechů a Slováků, která by byla svěřena speciálně 

ustavené užší komisi Národní fronty. Protinávrh vznáší předseda ústavního výboru dr.John, 

                                                 
128 Téma zpracováno ze zápisu z dané schůze publikovaného v knize Kaplan Karel : Příprava Ústavy ČSR 
v letech 1946-1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů. Praha 1993, str.24-35 
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který požaduje projednání tohoto tématu na prvním místě. Poukazuje přitom na fakt, že bez 

konečného rozhodnutí v dané otázce nelze definitivně uzavřít ani jiné kapitoly, zejména o 

moci zákonodárné a výkonné. Rudolf Slánský pak upozorňuje na fakt, že doposud ani nejsou 

známa stanoviska všech zúčastněných stran. Z tohoto důvodu se vyslovuje pro stanovení lhůty 

k podání stanovisek.129 Tato byla nakonec po debatě stanovena 14 dnů, tedy konkrétně do 

5.února. Zprávy dr.Johna a dr.Procházky pak vypočítávají sporné body, o nichž bylo 

podrobněji pojednáno výše.  

 

Zajímavou debatou prochází také stanovení termínu parlamentních voleb. Zcela rozdílné jsou 

názory na to, zda se tyto mají konat po přijetí ústavy, či pokud tato nebude včas schválena, i 

před jejím přijetím. Časově jsou pak volby omezeny také požadavkem Československé obce 

sokolské, která vznesla požadavek, aby volbami nebyl rušen průběh plánovaného sokolského 

sletu. Z tohoto důvodu se volby měly konat nejpozději v půli měsíce května. S tímto 

požadavkem se ztotožnili zástupci všech stran, avšak nalezení shody na konkrétním termínu 

nebylo jednoduché. Komunisty požadovaný termín neděle 2.května vyvolával obavy u 

ostatních stran ze spojení hlasování s tábory lidu konanými při příležitosti oslav svátku práce 

o den dříve. Protinávrhem národních socialistů byl termín o týden dříve, tedy 25.duben, který 

nevyhovuje komunistům z toho důvodu, že jsou v plném proudu polní práce. Výsledkem 

jednání pak byla pouze dohoda na tom, že celá záležitost bude projednána na pozdější schůzi 

a nynější návrhy stran nebudou prezentovány veřejně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Návrhu dr.Stránského bylo oponenty vytýkáno, že podobný orgán již existuje v podobě subkomise ústavního 
výboru. Ten doplňuje návrh o ustanovení, že členy užší komise NF budou všichni předsedové politických stran, 
čímž bude zajištěno, že jednotliví členové nebudou zastávat svá osobní stanoviska, ale právě stanoviska svých 
stran. 
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7.2. SCHŮZE NÁRODNÍ FRONTY DNE 28.LEDNA 1948 O DATU VOLEB A SPORNÝCH 

OTÁZKÁCH NOVÉ ÚSTAVY, S VÝJIMKOU ÚPRAVY POMĚRU ČECHŮ A SLOVÁKŮ 
130

  
 

Schůze se tentokrát konala za předsednictví náměstka předsedy vlády Zenkla, když 

ministerský předseda byl na zdravotní dovolené ve Vysokých Tatrách. Na úvod se účastníci 

opět vrátili k otázce termínu voleb. Zejména díky národním socialistům se pak nejednalo jen o 

datu voleb parlamentních, ale také do národních výborů, kdy demokratické strany požadovaly 

konání těchto voleb v co nejbližším možném termínu.131 Pro žádný z návrhů nebyla nelezena 

většina a strany setrvaly na svých požadavcích. Kriticky se o dubnových návrzích vyjádřili 

představitelé ústavního výboru dr.John a dr.Procházka, kteří prohlásili, že v tomto termínu 

nebude možno ani při nejlepší vůli všech stran přijmout novou ústavu. Svá stanoviska 

nezměnily strany ani na závěr schůze a tak zůstával termín voleb na konci ledna roku 1948 

stále nevyřešenou otázkou.  

 

V obecné rozpravě k návrhu nové ústavy a ke sporným bodům vystoupil s ostrým vyjádřením 

dr.Stránský, který pojmenoval zablokovanou situaci pravým jménem, když konstatoval, že „v 

současné situaci dohoda na textu nové ústavy prostě není možná.“ Proti tomu se ohradili 

téměř všichni diskutující. Prvním z projednávaných bodů byla koncepce správního zřízení 

republiky. Opět se zde projevily rozpory mezi návrhy na zemské a krajské uspořádání. Debata 

se však odvíjela v podobném duchu jako předchozí jednání v ústavním výboru a subkomisi. 

Řečníci opakovali argumenty podporující jejich názor. Dominovala tak snaha přesvědčit 

druhou stranu, což pro nalezení kompromisu nebyla správně zvolená cesta. Nejlépe je pak 

atmosféra, kdy žádná ze stran nehodlala ze svých požadavků ustoupit, vyjádřena představiteli 

strany lidové, kteří svůj návrh ukončili dovětkem : „nemohou-li ustoupit komunisté, 

nemůžeme ustoupit ani my.“  Problémem se ukázala také nejednotnost v názoru, zda soustava 

správních orgánů bude jednotná pro celé území republiky, nebo zda bude odlišná v českých 

zemích a na Slovensku.132 Nebylo žádným překvapením, že problém nebyl vyřešen a jeho 

rozhodnutí bylo odloženo na pozdější jednání. 

                                                 
130 Téma zpracováno ze zápisu z dané schůze publikovaného v knize Kaplan Karel : Příprava Ústavy ČSR 
v letech 1946-1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů. Praha 1993, str.35-87 
131 Návrhy jednotlivých stran : 

- komunisté – parlamentní volby 2.května , o volbách do národních výborů zatím nejednat 
- národní socialisté – parlamentní volby 18.4., volby do národních výborů o týden později 
- lidová strana – podporovala návrh národních socialistů 
- soc.dem. – klade hlavní důraz na to, že před volbami musí být přijata ústava, volby by se 

pak bez ohledu na sokolský slet měly konat ve druhé polovině měsíce května 
- demokratická strana – počátek měsíce dubna, konkrétně 5.dubna 

132 Návrhy jednotlivých stran : 



 66 

V odpolední části této druhé lednové schůze Národní fronty přichází na pořad jednání další 

velmi ožehavý problém, a sice národní výbory. Generální zpravodaj ústavního výboru 

dr.Procházka připomíná dvě odlišné koncepce fungování národních výborů. Na jedné straně 

stojí spojení státní správy se samosprávou v jednotnou lidovou správu, na straně druhé 

zachování a ústavní ochrana národních výborů jako orgánů samosprávných, na které by mohla 

být zákonem přenesena působnost v oblasti státní správy. Za základ pro jednání v Národní 

frontě nebyla vzata koncepce komunistická, ale již výše zmiňovaný návrh dr.Rozehnala, který 

byl v debatě pozměněn : „Národní výbory jsou zastupitelskými sbory územní samosprávy a 

nositeli a vykonavateli veřejné správy, pokud tato není nebo nebude zákonem svěřena jiným 

orgánům.“ Toto kompromisní znění bylo přijato všemi stranami, když pouze Rudolf Slánský 

za KSČ (a taky KSS) a dr.Řehulka za stranu lidovou, si vyhradili právo předložit znění 

předsednictvům svých stran k definitivnímu rozhodnutí.  

 

Z návrhů dr.Rozehnala prezentovaných ve zprávě subkomise pro ústavní výbor vycházela i 

debata o dalších ustanoveních v kapitole národní výbory. Konkrétně šlo o vztah podřízenosti 

národních výborů centrální vládě, kdy toto měl stanovit pouze zákon. Šlo tedy o to, že pouze 

komunisté požadovali zakotvení této podřízenosti v samotné ústavě, ostatní strany chtěly 

úpravu ponechat na zvláštním zákonu. Dalším problémem byla formulace o účasti lidu na 

činnosti národních výborů a také o kontrole národních výborů lidem. Zde zůstali komunisté 

opět osamoceni, když všechny ostatní strany podpořily návrh dané ustanovení do ústavy 

nezahrnovat.  

 

Z dalších témat projednávaných na rozebírané schůzi patřilo k nejzajímavějším a 

nejdůležitějším téma zakotvení ústavního soudu. Doposud nebyla nalezena shoda ani v tom, 

zda má tato instituce opodstatnění, natož tak v tom, jak konkrétně má ochrana ústavnosti 

vypadat. Toto téma doposud nebylo projednáváno ani na plénu ústavního výboru, ani 

v subkomisi. Generální zpravodaj však měl, stejně jako u každého ustanovení osnovy ústavy, 

                                                                                                                                                         
- KSČ – trvala na krajském zřízení, přičemž připouštěla jinou soustavu na Slovensku 
- DS – striktně odmítala zavedení krajů na Slovensku 
- národní socialisté – navrhovali, že dané téma nemá být řešeno v ústavě, pro případ 

ústavního zakotvení odmítali krajské zřízení a trvali na jednotné úpravě pro celé území 
republiky 

- lidová strana – navrhovala odložit projednávání otázky až do doby, kdy bude rozhodnuto o 
poměru Čechů a Slováků 

- KSS – zdůrazňovala, že postoj DS nevyjadřuje názor všech Slováků a slovenští komunisté 
vidí kraje jako užitečné i pro Slovensko 

- sociální demokracie – podporovala návrh KSČ na zřízení krajů, trvala však na jednotné 
soustavě pro celé území 
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připraven svůj návrh. Ten počítal se zrušením ústavního soudu jako samostatného nezávislého 

orgánu kontroly dodržování ústavy, když jeho dosavadní pravomoci převáděl na 

předsednictvo Národního shromáždění. Dle zpravodaje „již nad parlamentem nemá stát žádný 

další orgán, obzvlášť ne tak mocný.“ 133 

 

Celodenní schůze pokračovala projednáváním kapitoly upravující hospodářskou soustavu 

republiky. O úskalích v rámci ustanovení o hospodářství bylo pojednáno již výše. Zásadní 

rozpory projevující se hned od počátků projednávání na půdě ústavního výboru a subkomise 

se nepodařilo odstranit. Řečeno slovy Rudolfa Slánského v debatě týkající se znárodnění a 

zejména jeho rozsahu a možných budoucích úprav : „pro KSČ jde o věc principiální, a 

jestliže snad lze někde dělat nějaký kompromis, tak zde nemůže KSČ ustoupit ani o krok.“ 

Výsledkem je pak pouze dohoda na tom, že dosavadní rozsah znárodnění nemá být 

v budoucnu zmenšován, když další sporné otázky, zejména zda k dalšímu znárodnění bude 

potřeba zákona obyčejného či ústavního, měly být dojednány na půdě subkomise a ústavního 

výboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Dr.Procházka se svým návrhem vyjadřoval stanovisko komunistů, kteří dle vlastních slov trvali na 
„opravdové svrchovanosti parlamentu.“ Ostatní strany trvaly na navázání na prvorepublikovou tradici existence 
nezávislého Ústavního soudu, výjimku tvořili sociální demokraté, kteří byli pro zachování Ústavního soudu, 
avšak jako instituce politické. 
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7.3. SCHŮZE NÁRODNÍ FRONTY DNE 5.ÚNORA 1948 O TERMÍNU VOLEB A SPORNÝCH 

OTÁZKÁCH NOVÉ ÚSTAVY 
134 

 

Únorová schůze je do značně poznamenána aktuální vyhrocenou politickou krizí, a to 

zejména situací v bezpečnostních službách. Národní socialisté pak požadovali vytvoření 

zvláštní komise, která by se měla zabývat vzniklou situací v bezpečnosti, kdy by měla 

oprávnění vyřizovat také stížnosti na nezákonný postup příslušníků bezpečnosti.135 Tito měli 

být okamžitě postaveni mimo službu, aby bylo nadále zabráněno zneužívání bezpečnostních 

složek k prosazení politických zájmů. Jedno z opatření ministra vnitra Noska, resp.nesplnění 

vládního usnesení rušícího toto ministrovo opatření, se o pár dní později stává přímým 

důvodem k podání demise 12 nekomunistických ministrů. 

 

Schůzi opět předsedal Klement Gottwald, který kvůli politické situaci o několik dní dříve 

ukončil svoji zdravotní dovolenou na Slovensku. Na úvod předložily strany svá stanoviska ke 

dni konání parlamentních voleb. Zde nastávají zásadní obraty v původně neměnných 

postojích stran. Jako první naznačuje ochotu ustoupit KSČ, která přistupuje k požadavku 

sociálních demokratů, a podporuje tak datum 23.května. Národní socialisté jsou za jistých 

okolností taktéž souhlasit s koncem května, nicméně kategoricky požadují mimo opatření 

v oblasti bezpečnosti, také jasné stanovisko, zda bude možné ústavu v současné politické 

situaci dohodnout. Během následujících deseti dnů se tak mělo rozhodnout o tom, zda zde 

možnost dohody je, či nikoliv. V prvním případě by pokračovaly započaté práce a volby by se 

konaly 23.května, druhý scénář počítal s předčasnými volbami bez přijetí nové ústavy, a to 

v termínu co nejbližším. S obdobným prohlášením vystupují i lidovci. Další strany své názory 

na termín voleb nezměnily. Dohody tedy opět nebylo dosaženo.  

 

Na návrh Klementa Gottwalda je pak ustavena užší komise Národní fronty. Ta dostává za 

úkol projednat všechny sporné body nové ústavy. Zastoupeni v ní budou všechny strany 

svými předsedy, k tomu bude za každou stranu přibrán jeden znalec ústavního práva. První 

zasedání se pak mělo konat následující týden, konkrétně 11.února.  

 

                                                 
134 Téma zpracováno ze zápisu z dané schůze publikovaného v knize Kaplan Karel : Příprava Ústavy ČSR 
v letech 1946-1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů. Praha 1993, str.87-91 
135 Co se týká výsledků jednání o ustavení zvláštní komise, narazili národní socialisté na zásadní odpor 
komunistů, kteří poukazovali na to, že jde o záležitost spadající výhradně do působnosti vlády. Na vládě pak 
stejný návrh opět neprošel, když Klement Gottwald kategoricky prohlásil v rozhovoru s ministrem Ripkou, že 
„na tu komisi v žádném případě nepřistoupí.“ 
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7.4. SCHŮZE UŽŠÍ KOMISE NÁRODNÍ FRONTY DNE 11.A12.ÚNORA 1948 O SPORNÝCH 

BODECH NÁVRHU NOVÉ ÚSTAVY 
136 

 

V mapovaném období bojů o ústavu je jednání v uvedených dvou dnech posledním pokusem 

k nalezení dohody o nové ústavě. Užší komise projednávala sporné body, na kterých se strany 

a její jednotliví zástupci nedokázali dohodnout v plénu ústavního výboru, na jednáních 

subkomise ani při lednových schůzích Národní fronty. Metoda práce pak spočívala 

v projednání jednotlivých návrhů ustanovení v paragrafovém znění. To, že budoucí jednání 

zřejmě nepovedou k úspěchu, předznamenávalo již personální složení užší komise, kdy 

k předsedům stran byli povoláni experti, kteří se účastnili již předchozích jednání. Bylo jasné, 

že sblížit stanoviska a představy bude úkol velmi těžce řešitelný.  

 

Sporných témat byla celá řada. K již výše popsaným je možno přiřadit spor o charakter 

školství, kdy nekomunistické strany požadovaly ústavní garanci zachování soukromých škol. 

Komunisté v tomto bodu ustoupili a hlasovali pro možnost zřizování škol i jinými subjekty 

než státem. Slovo „soukromé“, však muselo být nahrazeno slovem „nestátní.“ Po kapitolách o 

politických stranách a prezidentu republiky přichází na řadu Ústavní soud. Proti sobě stojí tři 

návrhy : 

- návrh dr.Procházky – Ústavní soud jako samostatnou instituci zrušit 

- návrh národních socialistů a řady expertů – navázat na prvorepublikovou tradici 

ústavního soudnictví, když návrhy obsahovaly značné rozšíření pravomocí 

Ústavního soudu 137 

- návrh sociálních demokratů – zachovat instituci Ústavního soudu, avšak se zcela 

odlišným charakterem, kdy nemělo jít o orgán samostatný, ale ryze politický138 

 

                                                 
136 Téma zpracováno ze zápisu z dané schůze publikovaného v knize Kaplan Karel : Příprava Ústavy ČSR 
v letech 1946-1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů. Praha 1993, str.91-139 
137 Ten měl mít možnost posuzovat soulad s ústavou nejen u zákonů, ale také u vládních nařízení a dalších  
předpisů nižší právní síly, přičemž samotné řízení by mohl zahájit i z vlastní iniciativy. K dalším oprávněním 
pak patří např.rozhodování kompetenčních sporů mezi orgány celostátními a slovenskými. Takto široce 
definované pravomoci však narazili na odpor komunistů, kteří takový stav považovali za „degradaci 
parlamentarismu.“ Klement Gottwald pak zhodnotil postoj národních socialistů slovy, že tito „nemají důvěru 
v parlament, ale v nové Háchy ano.“ 
138 Ústava 9.května institut Ústavního soudu v jakékoliv podobě neobsahuje. Přesně podle původních návrhů 
dr.Procházky přechází jeho pravomoci na předsednictvo Národního shromáždění. §65 stanovuje :   

odst.1 : „Předsednictvo Národního shromáždění podává, je-li věc sporná, závazný výklad zákonů a 
rozhoduje výlučně o tom, zda zákon nebo zákon Slovenské národní rady odporuje ústavě anebo nařízení 
zákonu.“ 
 odst.2 : „Provedení upravuje zákon.“ 
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Debata na toto téma byla velmi ostrá a dlouhá. Nakonec to byla poslední projednávaná 

kapitola na schůzi konané 12.února. Osud tomu chtěl, že šlo také o poslední projednávané 

téma v rámci bojů o ústavu, když na další týden naplánovaná schůze užší komise se již kvůli 

otevřené vládní krizi nekonala. Užší komise pod vedením Klementa Gottwalda tak ve svém 

krátkém působení nalezla kompromisní řešení u některých méně sporných otázek. Bylo však 

jasné, že v esenciálních problémech, o kterých užší komise již nestihla jednat, by dohody 

nalezeno nebylo. Zůstává otázkou, která je dnes výhradně historicko-teoretickou, jakým 

způsobem by pokračovala jednání o nové ústavě, pokud by spory nebyly vyřešeny v únoru 

1948 uchopením moci jednou stranou. Z pochopitelných důvodů zasedání ústavního výboru a 

jeho subkomisí po únoru již nelze označit za boj o ústavu, ale spíše za formální odsouhlasení 

všech záměrů ÚV KSČ. Zcela typickým rysem se pak stává hlasování s jednomyslným 

výsledkem.    
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8. ÚSTAVNÍ ZAKOTVENÍ POMĚRU MEZI ČECHY A SLOVÁKY 
 

Již v předchozích částech předkládané práce je několikrát zmiňována otázka poměru mezi 

Čechy a Slováky jako zásadní problém při hledání cesty k nové ústavě. Při jednotlivých 

jednáních jak na půdě subkomise, tak v plénu ústavního výboru se tento bod na pořad schůzí 

nedostává, když si zástupci stran byli velmi dobře vědomi toho, že z předkládaných koncepcí 

nebude možno nalézt kompromisní řešení. Ani schůze Národní fronty na počátku roku 1948 

nepřinesly v dané oblasti možnost sblížení stanovisek, když strany měly dle dohody předložit 

svá písemná stanoviska k projednání koncem měsíce února, k čemuž už vzhledem 

k vyvrcholení mocenského střetnutí nedošlo. Pro autora jsou tak pro zpracování daného 

problému určující návrhy jednotlivých stran, které byly obecně velmi dobře známy, nicméně 

projednávání v rámci boje o ústavu na půdě ústavního výboru se pro složitost problému 

nedočkaly. 

 

Otázka česko-slovenských vztahů byla problematickou hned v počátcích jednání ústavního 

výboru, když nebyla nalezena shoda ani v otázce, jakým formálním způsobem má být 

problém v navrhované osnově řešen. Proti sobě stály návrhy na samotnou kapitolu o poměru 

Čechů a Slováků v rámci nové ústavy, další možností byla úprava problematických otázek 

v rámci jednotlivých kapitol, kde by poměr Čechů a Slováků byl řešen vždy v rámci institutů 

dané kapitoly. Třetím návrhem pak byla úprava v samostatném ústavním zákonu, když ústava 

by obsahovala pouze rámcovou úpravu v podrobnostech odkazující právě na tento ústavní 

zákon.  

 

 

8.1. NÁVRHY ČESKOSLOVENSKÉ STRANY NÁRODNĚ SOCIALISTICKÉ Z PERA PROFESORA 

VLADIMÍRA KUBEŠE 
  

Profesor Kubeš vypracoval svůj návrh jako člen ústavní komise Československé strany 

národně socialistické, aktivně se také jako přizvaný expert účastnil diskusí v rámci bojů o 

ústavu, když patřil k nejaktivnějším odpůrcům návrhů generálního zpravodaje dr.Procházky. 

Ve svém komplexním návrhu, kterým se důsledně snažil skloubit kontinuitu s ústavním řádem 

předmnichovské republiky s poměry poválečnými, vycházel z Masarykovy ideje humanitní, 

když důsledně odmítal marxistický socialismus.  
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V otázce poměru Čechů a Slováků pak celý návrh provází základní koncepce jednotného 

československého národa. Již jedno ze základních ustanovení ústavy pak v jeho znění 

upravovalo Československou republiku jako „jednotný národní stát Čechů a Slováků.“ 

Zejména u postavení navrhovaných zemských sněmů pak lze vypozorovat odmítnutí 

asymetrického modelu ve prospěch slovenských národních orgánů, když prosazoval originální 

formu tzv. „rozestupové alternativy.“ Pro případ její neprůchodnosti byl připraven alternativní 

návrh, kterým se moc zákonodárná decentralizovala, když se k ústřednímu Národnímu 

shromáždění zřizovaly zemské sněmy, a to český, moravskoslezský a slovenský. Dlužno 

poznamenat, že národní socialisté prioritně prosazovali první z možností, tedy metodu 

rozestupovou. Ta nepředpokládala existenci zemských sněmů, avšak počítala s tím, že 

v určitých záležitostech by se centrální parlament rozestoupil na národní radu českou, 

moravskoslezskou a slovenskou. 139   Jejich složení by pak odpovídalo poslancům zvolených 

v jednotlivých zemích. Prakticky pak mělo Národní shromáždění při usnášení se o zákonu, 

upravujícího okruh stanovených otázek, ústavou dánu možnost, na návrh alespoň 

nadpoloviční většiny členů jedné z národních rad, rozestoupit se do národních rad. 140  

 

Popsané soustavě v obou alternativách pak dle návrhu prof.Kubeše odpovídá také soustava 

orgánů výkonné moci. Mimo prezidenta se v první alternativě počítá se zemskými vládami 

odpovědnými příslušným zemským sněmům, u metody rozestupové pak namísto těchto 

zemských vlád jsou v rámci předsednictva zřízeny funkce tří ministrů pro správu jednotlivých 

zemí. Tímto se v předem stanovených problémech rozestupuje i vlády, když návrh počítal 

také s institutem vyslovení nedůvěry ministru pro správu země, a to příslušnou národní radou. 

Složení centrální vlády se pak týká ustanovení navrhované u obou popsaných alternativ, když 

měl v případě, že ministrem je Čech, vykonávat funkci jeho prvního náměstka Slovák, a 

naopak. 

 

 

 

 

 

                                                 
139 V paragrafovém znění návrhu národních socialistů je prezentována alternativa samostatné existence 
zemských sněmů, možnost rozestupová je pak obsažena v dodatku k návrhu. 
140 Dle dodatku k návrhu prof.Kubeše se jednalo např. o oblasti zdravotnictví, financování územní samosprávy, 
obecné vnitřní správy okresní a obecní a další. Při sporech, zda jde v konkrétním případě o takovou otázku, měl 
mít poslední slovo Ústavní soud, který o kompetenčním sporu měl závazně rozhod. 
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8.2. NÁVRHY SLOVENSKÝCH STRAN 
 

Problematika česko-slovenských vztahů patřila k nesložitějším problémům již od samotného 

vzniku Československa v roce 1918. O 20 let později je vyhlášena ústavními zákony 

autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusy v rámci druhé republiky. Za války existuje jako 

německý satelit samostatný Slovenský stát. V průběhu války, zejména pak od Slovenského 

národního povstání je Slovenskou národní radou požadováno obnovení československého 

státu, avšak s požadavkem uznání samostatnosti a svébytnosti slovenského národa. Ihned po 

válce si slovenské strany tvořící SNR, tedy komunistická a demokratická strana, uvědomovaly 

závažnost a nutnost řešení této otázky. Zpočátku pak mezi nimi panovala shoda ohledně 

požadavku na federativní uspořádání poválečné republiky. Tento postoj se postupem času 

měnil, když na počátku roku 1947 zůstala s myšlenkou na federaci osamocena Demokratická 

strana, což souviselo zejména s přerodem KSS v odnož KSČ.141 Nakonec ustupuje od svého 

původního záměru také Demokratická strana, zejména kvůli neprůchodnosti svého návrhu. Ve 

svém návrhu, který měl být předložen na schůzi Národní fronty koncem února 1948 společně 

s návrhy ostatních stran, požadují představitelé DS de facto návrat k systému fungujícího na 

základě první pražské dohody. Současný stav dle třetí pražské dohody, kdy byly omezeny 

pravomoci slovenských národních orgánů takovým způsobem, že tyto zůstávaly bezmocnými 

a nesamostatnými institucemi závislými na centrální vládě.  

 

V situaci, kdy federativní uspořádání bylo pouhým přáním Demokratické strany, její 

představitelé přistoupili na asymetrický model zakotvený v pražských dohodách 

s požadavkem rozšíření kompetencí jak Slovenské národní rady, tak Sboru pověřenců. 

V kapitole o zákonodárné moci tento model spočíval v tom, že ve věcech celostátní povahy 

rozhodovalo Národní shromáždění. Toto pak rozhodovalo taktéž ve věcech české národní 

povahy také pro území Čech, Moravy a Slezska. Naopak ve věcech slovenské národní povahy 

pro území Slovenska rozhodovala Slovenská národní rada. Celostátnímu Národnímu 

shromáždění pak návrh přiznával okruhy jeho působnosti, působnost SNR byla upravena 

zbytkovou klauzulí.142 

 

                                                 
141 viz. : Kaplan Karel : Pravda o Československu 1945-1948. Praha 1990, str. 175 
142 viz. : Gronský Ján : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II.díl.. Praha 2006, 
str.281-282. 
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Před volbami v roce 1946 nově vzniklá Strana slobody ve svém návrhu pak podporovala 

návrh prof.Kubeše spočívající v rozestupové metodě. Představy národních socialistů a 

představitelů Strany slobody se však lišily v tom, že slovenští politici požadovali pouze dvě 

národní rady, a to Českou národní radu a Slovenskou národní radu. Proti tomuto vystupoval i 

samotný prof.Kubeš, který v takovém uspořádání orgánů moci zákonodárné, resp. i výkonné 

spatřoval nebezpečí dualismu neslučující se s principem jednotného národního státu.     

 

Po únorových událostech se však stalo zcela zjevným, že pro další osud návrhu nové ústavy 

se uvedené koncepce staly zcela neupotřebitelnými. Komunisté bez problémů prosazují své 

záměry nejen v oblasti česko-slovenských vztahů, ale také své návrhy u doposud sporných 

témat. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Komunistický návrh se stal podkladem pro samotnou Ústavu 9.května. Podrobněji je i v otázce česko-
slovenských vztahů rozebrán na jiném místě předkládané práce. 
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KAPITOLA ČTVRTÁ 
 ÚSTAVODÁRNÉ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V ÚNORU 1948 - ÚNOROVÉ UDÁLOSTI 

Z HLEDISKA ÚSTAVNÍHO PRÁVA 
 

Schválením ústavního zákona o ÚNS přechází na tento z Prozatímního Národního 

shromáždění zákonodárná pravomoc, navíc s vytyčením hlavního úkolu dát republice novou 

ústavu. Od počátku jeho činnosti je jeho půda, a to jak plénum, tak jednání ve výborech, 

hlavním bitevním polem v souboji o budoucí směřování republiky. Po přijetí zákona o 

ústavním výboru pak končí spory mezi vládou a parlamentem, resp. mezi komunisty a 

představiteli ostatních stran, o právo předložit návrh nové ústavy, a to ve prospěch ÚNS. Jeho 

pozice se tak nadále posiluje s tím, že na půdu nově zřízeného ústavního výboru a zejména 

jeho subkomise, probíhají boje o ústavu, tedy fakticky o další směřování poválečného vývoje 

republiky. Vyhrocené politické spory stupňující se od podzimu roku 1947 zasahují také ÚNS. 

Na jeho plénu jsme v této době svědky množících se sporů mezi stranami sdruženými 

v Národní frontě, a to jak při běžné zákonodárné činnosti, tak při bojích o ústavu. Obecně lze 

konstatovat, že do únorových událostí si ÚNS zachovávalo pozici svébytné instituce, která 

plnila úkoly jí svěřené teorií klasické dělby moci.  

 

Pokud by se v rámci této kapitoly měl autor zabývat jen činností, resp. nečinností parlamentu 

v kritických únorových dnech, jednalo by se v předkládané práci o kapitolu nejkratší, které by 

náleželo sotva pár odstavců. Autor se proto domnívá, že právě zde je vhodné místo pro krátké 

zhodnocení únorových událostí z hlediska ústavněprávního, zejména s ohledem na možnosti 

prezidenta Beneše čelit ofenzivě komunistů z pozice svého úřadu, tedy v rámci svých 

ústavních pravomocí. Rozhodně se však nejedná o podrobný rozbor únorových událostí, což 

by dle autora mohlo být samostatným tématem pro jinou práci.  

 

Faktem zůstává to, že podalo demisi 12 členů vlády z 26. Vláda tak dle ústavního dekretu 

1/1945 Sb., o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné, zůstávala vládou 

ústavní, nadále byla taktéž schopna se usnášet. Nakonec i kdyby podala demisi většina členů 

vlády, neměl prezident republiky ústavní prostředek jak přinutit předsedu vlády ke složení 

funkce, či k opětovnému přijetí ministrů v demisi zpět do vlády. Podle ústavních zvyklostí a 

československé ústavní tradice vláda vždy byla jako celek odpovědná pouze parlamentu, 

který jako jediný měl pravomoc vyslovit jí nedůvěru, což by automaticky znamenalo její pád. 
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Formálně k tomu bylo zapotřebí podat návrh na vyslovení nedůvěry vládě, který musel být 

učiněn nejméně 100 poslanci zákonodárného sboru. Poté by za přítomnosti nadpoloviční 

většiny všech poslanců prostou většinou přítomných mohla být vládě vyslovena nedůvěra. 

Vydat se touto cestou však bylo navýsost riskantním krokem. Otevřeně vyslovit nedůvěru 

vládě by totiž znamenalo pro takto hlasující strany fakt, že doposud formálně stále člen 

koaliční vlády proti ní vystupuje a žádá její pád, což znamenalo odchod do opozičních lavic. 

Před volbami se tento postup do plánů demokratických stran příliš nehodil právě pro jeho 

značnou rizikovost.144 Důležitou roli pak jistě sehrál fakt, že ani jedna ze stran krize si nebyla 

jista podporou poslanců pro své představy o řešení krize. 145 

  

Poslední schůze ÚNS se konala počátkem února, konkrétně šlo o 93.schůzi dne 4.února 1948. 

Další pak byla svolána na 24.února. Tato však byla jednomyslným rozhodnutím předsednictva 

ÚNS o den dříve zrušena.146 Parlament se tak schází až v měsíci březnu, kdy již byla krize 

vyřešena. Jednomyslné rozhodnutí předsednictva za účasti národně socialistického předsedy 

ÚNS Davida pak dnes lze považovat za důkaz, že půda parlamentu nehrála v plánech 

nekomunistických stran hlavní roli. Tito se spoléhali na nepřijetí demise prezidentem 

Benešem. Otázkou, na kterou dnes již nelze nalézt odpověď tak zůstává, jak by se politická 

krize v únoru nadále vyvíjela, kdyby představitelé demokratických stran využili právě 

popsaných ústavních možností a nenechali vše na samotném Edvardu Benešovi.  

 

Prezidenta Beneše tímto postavili do nezáviděníhodné pozice. Ten fakticky mohl pouze 

přijmout následný plán předsedy vlády a jmenovat nové ministry nebo demisi ministrů 

nepřijmout a de facto demonstrativně složit úřad jako nesouhlas s postupem a nátlakem 

komunistů.147 Prezident se rozhodl pro první z popsaných variant a jmenoval tak vládu 

obrozené Národní fronty.148  

 

                                                 
144 viz. : Kaplan Karel : Pět kapitol o únoru. Brno 1997, str.332 
145 viz. : Gronský Ján : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II.díl. Praha 2006, str.284 
146 viz. : Gronský Ján : Dějiny československého státu a práva v letech 1938-1948. Praha 1971, str. 210 
147 Je třeba poznamenat, že každému rozhodnutí prezidenta muselo být kontrasignováno odpovědným členem 
vlády. V případě abdikace prezidenta by pak značná část jeho pravomocí přešla na vládu, resp. na jejího 
předsedu. Prezident tak neměl možnost učinit žádné rozhodnutí proti vůli Klementa Gottwalda.  
148 Následovalo období, kdy se prezident stal pro záměry komunistů velmi důležitou postavou. Předseda vlády 
mluvil o spoluvládnutí Gottwald-Beneš, od kterého si sliboval, že právě osoba prezidenta dodá poúnorové 
garnituře punc garance kontinuity ústavnosti a demokracie. Edvard Beneš po únorových událostech opustil 
Prahu a téměř vůbec nezasahoval do veřejného života. K abdikaci jej přiměl až návrh nové ústavy doručený mu 
dr.Procházkou počátkem května.       
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Uvedené skutečnosti by pak mohly znamenat, že z hlediska ústavního práva proběhl únorový 

převrat v souladu s tehdejším ústavním pořádkem, tedy ústavní formou. Události sledovaného 

období je však nutno brát v širším kontextu celospolečenském. Komunisté ovládali 

bezpečnostní složky, armádu, protiústavní ozbrojené lidové milice. Představitelé a příznivci 

nekomunistických stran museli čelit řadě násilných akcí ze strany těchto komunisty 

ovládaných orgánů. Velmi silným argumentem na podporu přijetí požadavků Klementa 

Gottwalda byla demonstrace masové podpory záměrům KSČ. Proběhla generální stávka, 

celostátní závodních rad a rolnických komisí, k tomu řada demonstrací. Prezident, jehož navíc 

trápily značné zdravotní obtíže, tak byl podroben velmi silnému tlaku.149 Později také 

emotivně vyčítal při jednáních v Sezimově Ústí ministerskému předsedovi, že mu nikdy 

nemůže odpustit jeho únorové chování, ve kterém spatřoval své ponížení.150 

 

Pro hodnocení ústavní či neústavní formy průběhu a řešení pak má zásadní vliv činnost 

akčních výborů, které zasáhly nezákonně a protiústavně do všech oborů lidské činnosti a 

odstranily tak z veřejného života a různých funkcí všechny odpůrce nastupujícího režimu. 

Jsou to zejména akční výbory, které dnes historiky převážně nutí k odpovědi, že únorová 

krize řešena ústavně, parlamentně a demokraticky rozhodně nebyla. 151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 viz. : Gronský Ján : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II.díl. Praha 2006, str.284. 
150 viz. : Karel Kaplan : Poslední rok prezidenta. Edvard Beneš v roce 1948. str.64 
151 viz. : Gronský Ján : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II.díl. Praha 2006, str.284. 
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KAPITOLA PÁTÁ 
ÚSTAVODÁRNÉ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ A JEHO ČINNOST PO ÚNORU 1948 

 

V následující části práce autor předkládá pokus o zmapování období následujícího po 

únorovém převratu. Jak již bylo výše ukázáno, ÚNS se nestalo bitevním polem, na kterém 

bylo rozhodnuto o osudu ČSR na dlouhá léta. Dlužno podotknout, že nebylo ani v záměrech 

představitelů demokratických stran hledat cestu k porážce komunistů na parlamentní půdě. 

Naposledy před únorovou krizí se sešlo ÚNS na pravidelné schůzi 4.února. Poté se znovu 

schází až v březnu, konkrétně 10.března. Na této schůzi předstupuje před poslance Klement 

Gottwald jako staronový předseda vlády s Akčním programem vlády obrozené Národní 

fronty. Následující období je pak charakterizováno rozsáhlou zákonodárnou činností ÚNS, 

která vyvrcholila schválením nové ústavy 9.května.  

    

 

1. PRVNÍ POÚNOROVÁ SCHŮZE – AKČNÍ PROGRAM VLÁDY OBROZENÉ NÁRODNÍ FRONTY 
 

Po únorovém převratu se zákonodárný sbor sešel 10.března na své 94.schůzi.152  V úvodu se 

ujal slova ministr vnitra Nosek a informoval poslance o smrti ministra zahraničních věcí Jana 

Masaryka. Zákonodárný sbor seznámil s okolnostmi dobrovolného odchodu ministra 

Masaryka ze světa. Popsal v jakém stavu se ministr zřejmě nacházel, upozorňoval na 

nespavost i časté deprese, kterými oblíbený ministr často trpěl.153 Po pětiminutovém přerušení 

schůze pak předseda ÚNS David předčítá dopis, kterým mu bylo ministerským předsedou 

sděleno složení nové vlády.154 Nová poúnorová vláda měla 23 členů – z toho 11 komunistů, 

                                                 
152 K podstatným změnám došlo ve složení zákonodárného sboru. Přítomno bylo pouze 251 poslanců, někteří 
byli omluveni, jiní se mandátu vzdali. Ze známějších osobností to byli H.Ripka, J.Šrámek, P.Drtina,M.Horáková, 
V.Krajina a další. Ze zbylých poslanců 33 uprchlo do ciziny, 10 již bylo ve vězení, někteří z nich byli zadrženi 
při pokusu o útěk do zahraničí. Uvěznění poslanci jsou pak důkazem toho, že Klement Gottwald nehodlal po 
únoru dodržet své sliby, kdy v průběhu krize např.ujišťoval, že nový režim bude nadále ctít poslaneckou imunitu. 
(viz: Gronský J. : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa, díl II. 1945-1960, str.290, 
Kaplan K., Kosatík P. : Gottwaldovi muži, Praha – Litomyšl 2004, str. 55) 
153 Viz. : http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/094schuz/s094001.htm .  Není bez zajímavosti, že ten samý 
den oznamoval ministr vnitra tuto zprávu také prezidentu Benešovi v jeho vile v Sezimově Ústí. Ten dle 
záznamů dr. Smutného a také líčení ministra Noska reagoval slovy : „Již od Londýna jsem se obával, že Masaryk 
něco podobného provede, ale ne teď !“ – viz. Kaplan K. : Poslední rok prezidenta, str. 44 
154 V dopise bylo předsedovi ÚNS oznámeno, kteří členové vlády podali 20.února demisi a také to, že tyto byly 
prezidentem Benešem přijaty 25.února. Změny ve vládě pak vypadaly následovně :  
 - dosavadní ministři, kteří změnili resorty :  
     - Zdeněk Nejedlý – zproštěn ministerstva sociální péče a pověřen  řízením ministerstva školství a osvěty 
     - Ludmila Jankovcová – zproštěna ministerstva průmyslu a pověřena řízením ministerstva výživy 
     - Alexej Čepička – zproštěn ministerstva vnitřního obchodu a pověřen řízením ministerstva spravedlnosti 
 - nově jmenovaní náměstci předsedy vlády : 
     - Bohumil Laušman  
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z toho 8 z KSČ a 3 z KSS, sociální demokraté 3 členy. Dva své zástupce pak měla Ústřední 

rada odborů, kdy jedním z nich byl komunista Zápotocký a soc.demokrat Erban. Těchto 

celkem 16 hlasů na klíčových resortech pak dávalo komunistické straně fakticky neomezenou 

moc. Šest vládních postů bylo rozděleno mezi ostatní strany, armádní generál Ludvík 

Svoboda byl pak nestraníkem. Formálně šlo tedy opět o vládu budovanou na půdorysu 

Národní fronty. Tentokráte však nešlo o složení, které určovali stranické orgány jednotlivých 

stran. Členy vlády se tak stali pouze ti představitelé demokratických stran, kteří byli zcela 

loajální komunistické politice. Navíc počet zástupců stran, jejichž členové předúnorové vlády 

podali demisi, byl zredukován z 12 na 5.  

 

Před plénum pak předstupuje předseda vlády Klement Gottwald s Akčním programem vlády 

obrozené Národní fronty. Ten ve stručnost shrnuje uplynulé týdny a popisuje vládní krizi, 

která je již nyní dle jeho slov zažehnána.155 V přijetí akčního programu pak spatřuje předseda 

vlády potvrzení řešení této krize parlamentem. Program nové vlády byl rozdělen na tři části. 

V první z nich se vláda zavazovala k dokončení neuskutečněných kroků Budovatelského 

vládního programu. Dále vláda chce vyhovět požadavkům vzneseným  Ústřední radou odborů 

v únoru, mimo jiné proto se dva její představitelé stali členy nového kabinetu. Třetí částí je 

pak „uskutečnění oněch postulátů, které vyplynuly z rozdrcení protivládního reakčního 

spiknutí v únoru 1948.“ V rámci prvních dvou částí si pak vláda vytyčila cíle, které měly 

splněny do voleb. 

 

 

                                                                                                                                                         
     - Antonín Zápotocký 
 - nově jmenovaní ministři : 
     - dr. Antonín Gregor - pověřen řízením ministerstva zahraničního obchodu 
     - Zdeněk Fierlinger - pověřen řízením ministerstva průmyslu 
     - František Krajčír - pověřen řízením ministerstva vnitřního obchodu 
     - Alois Petr - pověřen řízením ministerstva dopravy 
     - dr. ing. Emanuel Šlechta - pověřen řízením ministerstva techniky 
     - dr. Alois Neumann - pověřen řízením ministerstva pošt 
     - Evžen Erban - pověřen řízením ministerstva sociální péče, 
     - Josef Plojhar - pověřen řízením ministerstva zdravotnictví 
     - dr. Vavro Šrobár - jehož pověřil řízením ministerstva pro sjednocení zákonů 
 - státní tajemník v ministerstvu národní obrany : 
     - dr. Ján Ševčík      
155 Při vypočítávání příčin vládní krize podrobuje předseda vlády zdrcující kritice předmnichovskou první 
republiku. Své bývalé kolegy z vlády pak označuje za reakci, „která byla v květnu 1945 z vládní síně vyhozena 
dveřmi a v únoru 1948 se ukázalo, že vlezla zpět oknem.“ Přímý důsledek podání demise, tedy výměna 
důstojníků Sboru národní bezpečnosti je potom dle Klementa Gottwalda jen „snaha o opětovné získání SNB do 
reakčních rukou, kterému bylo právě v únoru zabráněno.“ 
Viz. : http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/094schuz/s094001.htm   
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 Šlo zejména o : 

1. Vypracování nové ústavy a její přijetí ÚNS. Tato pak měla odrážet i všechny 

společenské a  politické změny posledních týdnů 

2. Provedení novelizace zákona o revizi první pozemkové reformy , uskutečnit novou 

pozemkovou reformu a stanovit tak hranici 50 ha jako maximální hranici soukromého 

vlastnictví půdy 

3. Uskutečnění státní organizace veškerého velkoobchodu, jakož i dovozu a vývozu, a 

provedení dalšího znárodnění a to všude tam, kde počet zaměstnanců převyšuje číslo 

50 

4. Přijmout zákony o národním pojištění, o živnostenském úvěru a nový školský zákon 

 

Pokusem o konkretizaci třetí části, dlužno podotknout, že ne zcela zdařilým, byla slova „o 

dokončení procesu očisty společnosti a veřejného života.“ Bez překvapení potom byla jasná 

zmínka o zahraniční politice. Napříště mělo být „jasně skoncováno s dosavadní linií 

zahraniční orientace Československa na západní svět.“156  

 

Programové prohlášení nové vlády Klementa Gottwalda bylo přijato o den později, tedy na 

95. schůzi ÚNS konané 11.března 1948. Bylo schváleno jednomyslně všemi 230 přítomnými 

poslanci. O osudu některých z nich již bylo pojednáno výše. Spolehlivá většina pro novou 

vládu byla však zajištěna již před schůzí ÚNS. Dne 24.února 1948 byl vytvořen Akční výbor 

parlamentní Národní fronty.157 Tento měl za úkol zajistit pro vládu většinovou podporu. Byl 

tak vypracován seznam spolehlivých poslanců, jimž bylo zasláno „Prohlášení“, kterým se ten 

který poslanec přihlašuje do obrozené Národní fronty.158 Celkem jej obdrželo 229 poslanců, 

z nichž 223 reagovalo kladně. Seznam s více než 200 podpisy pak byl trumfem předsedy 

vlády při jednáních s prezidentem Benešem, který snad i spoléhal na to, že nová Gottwaldova 

vláda nezíská v ÚNS důvěru. Dlužno poznamenat, že při ústavní koncepci volného mandátu 

byl tento postup jednoznačně protiústavní.159    

                                                 
156 Viz. : tamtéž 
157 Ustavení AV PNF pak o dva dny předběhlo oficiální výzvu předsednictva ÚV KSČ k vytváření akčních 
výborů NF. Dlužno podotknout, že oficiálně a definitivně byl AV PNF byl ustaven až 5.března pod 
předsednictvím poslankyně Hodinové-Spurné. Prostřednictvím Akčních výborů měla být provedena očista 
společnosti od reakčních živlů. Represe pak zasáhly všechny oblasti života československé společnosti. 
Z hlediska práva šlo o orgány nelegální, bez jakéhokoliv právního podkladu. Na tomto hodnocení nemůže nic 
změnit ani dodatečná legalizace jejich činnosti uskutečněná zákonem 213/1948 Sb., o úpravě některých poměrů 
na ochranu veřejných zájmů.  
158 Tuto pozvánku dostali všichni komunisté, 33 lidovců, 30 sociálních demokratů, 25 národních socialistů a 22 
slovenských demokratů. 
159 Viz. : Gronský J. : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa, díl II. 1945-1960, str.290 
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Ve stejný den odpoledne proběhla další schůze ÚNS, jejímž hlavním bodem bylo změnit 

složení jednotlivých výborů tak, aby odpovídalo nové mocenské situaci. Jako první byli 

zvoleni aklamací členové Stálého výboru, kdy předchozím vypršel jednoletý mandát 

stanovený ústavní listinou. Co se týká ostatních výborů, byla kompletně přepracována 

koncepce jejich existence. Některé dosavadní byly sloučeny s jinými, některé byly zrušeny, 

vznikly i zcela nové výbory. U většiny z nich byl poté pozměněn počet členů. Poté proběhla 

volba všech výborů, kdy vodítkem pro složení mělo být poměrné zastoupení parlamentních 

stran, což ovšem ve vzniklé mocenské situaci zůstalo jen prázdnou formální frází. 160 

 

 

2. ZÁKONODÁRNÁ ČINNOST 
 

Během krátkého období od následující schůze 11.března do přijetí ústavy 9.května bylo 

celkem schváleno 75 zákonů, jejichž návrhy předkládala vláda k realizaci požadavků svého 

Akčního programu. Většina z nich byla již dlouhé měsíce připravena, ale pro odpor členů 

vlády z demokratických stran se buď nedostala na půdu ÚNS, nebo bylo nakonec přijato 

kompromisní znění. Ke schválení nových a přepracování dříve přijatých zákonů teď byla 

zcela volná cesta. Hned v březnu se tak daří jednomyslně schválit sérii zemědělských zákonů 

a tím je tak završena úprava zemědělského zákonodárství, zejména pak pozemková reforma. 

S touto oblastí pak úzce souvisí i druhá skupina přijatých předpisů, a sice znárodňovací 

zákony. V oblasti sociálního zákonodárství je schválen zákon o národním pojištění, týkající se 

zajištění jak pro případ nemoci, tak na stáří. Velkým zásahem do vzdělávacího systému je pak 

přijetí nového školského zákona. Politicky nejdůležitějším a ve svých důsledcích 

nejdalekosáhlejším zásahem do poúnorového vývoje, mimo schválení nové ústavy, je pak 

přijetí volebních zákonů, na základě kterých proběhly koncem měsíce května volby do 

Národního shromáždění. Všem zmiňovaným zákonným předpisům se věnuje právě 

následující část předkládané práce. U volebního zákonodárství je pak zvláštní pozornost 

věnována i samotným volbám a jejich výsledkům.   

 

Krátké období, konkrétně 5 týdnů, kdy byly předpisy přijaty, svědčí o tom, že většina osnov 

byla již delší dobu předem připravena. O některé z nich pak již byl sveden boj v uplynulých 

                                                 
160 Viz. : http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/096schuz/s096001.htm  



 82 

měsících. Poúnorový legislativní proces v ÚNS se pak stává pouze organizačně-technickou 

formalitou.161 

 

2.1. REALIZACE HRADECKÉHO PROGRAMU 
 

Pro všechny přijaté zákony v oblasti zemědělství je charakteristické to, že osnovy těchto 

zákonů byly vypracovány komunistickou stranou již v předúnorovém období. Jejich prosazení 

na jubilejní 100.schůzi ÚNS konané 21.března pak znamenalo, že do praxe byly zaváděny 

právě tyto návrhy, když demokratické strany již neměly možnost klást odpor. Některé zákony 

pak jdou i za tyto návrhy, když tento postup je odůvodňován přizpůsobení požadavkům nové 

doby. Během jednoho dne jsou tak schváleny následující zákonné předpisy : 

 

- zákon 43/1948 Sb., o zemědělském úvěru 162   

- zákon 44/1948 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon o revizi první pozemkové 

reformy  

- zákon 45/1948 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon o rozdělení pozůstalostí se 

zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy 163 

- zákon 47/1948 Sb., o některých technicko –hospodářských úpravách pozemků 

(scelovací zákon) 164 

- zákon 49/1948 Sb., o zemědělské dani 165 

- zákon 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě 166 

 

     Všechny uvedené zákony byly spojeny do jednoho bodu pořadu schůze. Z úst řečníků 

zaznívala slova chvály a obdivu k Ďurišově Hradeckému programu z dubna roku 1947, který 

je právě těmito zákony beze zbytku realizován. Pozadu nezůstávala ani kritika dříve 

prosazených návrhů reakčních stran. Základním principem, na kterém je Hradecký program 

postaven je princip, že půda patří těm, kdož na ní pracují. Na tomto podkladě pak tedy bez 

                                                 
161 Viz. : Gronský J. : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa, díl II. 1945-1960, str.298 
162 Tento zákon byl zrušen zákonem 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách k 1.1.1990. 
163 Tento zákon byl zrušen zákonem 40/1964 Sb., občanský zákoník ke dni 1.4.1964. 
164 Tento zákon byl zrušen zákonem 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků 
ke dni 26.9.1955. 
165 Tento zákon byl zrušen zákonem 77/1952 Sb., o zemědělské dani ke dni 22.12.1952. 
166 Dle §32 zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se ode 
dne 24.6.1991 nadále tento zákon nepoužije.  
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ohledu na výměru půdy byla vykupována v podstatě veškerá půda nepatřící zemědělcům. 167 

Na tento princip pak navazuje omezení soukromého vlastnictví půdy hranicí 50 ha. Půda 

přesahující tuto výměru se vykupovala. Výkupu pak dále podléhala také půda spekulativní, 

tedy půda těch, kteří ji koupili, aniž byli zemědělci a na půdě tak nepracovali. Výše náhrady 

pak byla stanovena dvojím způsobem. Dělníkům, zaměstnancům a drobným živnostníkům 

náležela obecná cena půdy v plné výši, ostatním pak tato cena snížená o 20 procentních bodů. 

Za příděl pak oprávnění uchazeči platili 90% obecné ceny.  

 

 

2.2. DOVRŠENÍ ZNÁRODNĚNÍ 
 

Stejně jako u zemědělských zákonů, je přijetí znárodňovacích zákonů realizací předúnorových 

požadavků komunistů. Celkem bylo na jaře roku 1948 v této oblasti přijato 12 zákonů. 

Znárodněny tak byly další výrobní a jiná podnikatelská odvětví, zasaženo bylo do 

zahraničního obchodu, postátnění neunikl ani československý rozhlas. U odvětví, která 

zůstala nezasažena, pak byla zavedena zásada, že v soukromém vlastnictví nesmí zůstat 

obchodní podnik zaměstnávající více jak 50 zaměstnanců, popř.osob pro podnik činných. 

Jednotlivé zákonné předpisy byly parlamentem schváleny na celkem třech schůzích. Tyto se 

konaly v na přelomu měsíců dubna a června. Nejvíce z nich bylo přijato dne 28.dubna, ostatní 

pak ve dnech 5. a 6.května, tedy v době, kdy se činnost a existence ÚNS chýlily ke konci. Dle 

názvů jednotlivých zákonů je pak možno vypozorovat, jaká odvětví komunisté nesnesli 

v soukromých rukou. Koncem dubna byly schváleny následující znárodňovací zákony : 

 

- zákon 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a 

závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků 168 

- zákon 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a 

závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a 

národních podniků tohoto oboru 169 

- zákon 118/1948 Sb., o reorganizaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění 

velkoobchodních podniků 

                                                 
167 Jistou výjimku pak tvořili drobné výměry 1 ha, nejvýše 2 ha, na kterých hospodařili dělníci, živnostníci či 
zahrádkáři, resp. pozemky, které byly určeny k zastavění.  
168 Tímto zákonem byly znárodněny např. podniky pro zpracování rašeliny, výroba léčiv, výroba fotografického 
materiálu a další široká škála průmyslové výroby. 
169 Tento zákon se vztahoval např. na lihovary, pivovary, sladovny, mlékárny, pekárny atd.   
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- zákon 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního 

zasílatelství 

- zákon 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými 

osobami 170 

- zákon 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví 171 

- zákon 137/1948 Sb., o postátnění Československého rozhlasu172 

 

Uvedené zákony spolu s dalšími znamenaly pochopitelně hluboký zásah do struktury 

národního hospodářství. První etapa znárodnění v roce 1945 znamenala zestátnění 61% 

průmyslu v Československu, přičemž některá různá odvětví byla zasažena různou měrou. 

Vznikala tak nevyvážená situace, kdy některá odvětví již byla ze 100% ve státních rukou, jiná 

např. velkoobchodní činnost zůstávala ze ¾ v rukou soukromých. Zásadní průlom pak nastává 

i v oblasti zahraničního obchodu, kde do monopolního postavení nastupuje opět stát. 

Společným rysem pro schválené zákony byla také úprava poměrů v budoucnu teprve 

vzniklých. V jednotlivých zákonech pak nacházíme ustanovení vyhrazující právo zakládat 

nový podnik ve znárodněném odvětví pouze státu. Příslušní ministři pak byli zákony 

zmocněni k vydání vyhlášek, ve kterých stanovovali, kterých konkrétních podniků se 

znárodnění týká. 

 

Na 110.schůzi ÚNS 5.května byly pak schváleny následující znárodňovací předpisy : 

- zákon 122/1948 Sb., o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří 

- zákon 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků  

- zákon 124/1948 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a 

ubytovacích zařízení 173 

 

 

 

                                                 
170 Zákon se vztahuje na všechny podniky obchodující převážně se zbožím, pokud kdykoliv v od 1.ledna 1946 
dosáhl počet osob činných pro tento podnik počtu 50 a více. Tímto ustanovením bylo zabráněno tomu, aby se 
nemohl konkrétní podnik vyhnout znárodnění např. snížením počtu zaměstnanců pod tuto hranici.  
171 Obor stavebnictví zůstával do přijetí zákona v podstatě ryze soukromým sektorem, po jeho přijetí držel stát 
90% jeho kapacity.  
172 Na československý stát tímto zákonem přešla všechna práva i závazky Českého rozhlasu s.r.o. a Slovenského 
rozhlasu s.r.o. Tyto společnosti pak zanikly bez likvidace a byly vymazány z obchodního rejstříku. 
173 Podobně jako u obchodních podniků je i zde rozsah znárodnění určen počtem osob činných pro konkrétní 
podnik. I zde byla hranice stanovena počtem 50. Jiná situace byla u lázeňských zařízení, která se znárodňovala 
všechna bez ohledu na počet zaměstnanců. 
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O den později pak bylo velké dílo završeno dvěma znárodňovacími zákony. Konkrétně šlo o : 

- zákon 125/1948 Sb., o znárodnění přírodních léčivých zdrojů 174 

- zákon 126/1948 Sb., o znárodnění některých šlechtitelských podniků 

 

 

2.3. ZÁKON O NÁRODNÍM POJIŠTĚNÍ 
 

Mapované období zasahuje do oblasti sociálního zákonodárství velmi důležitým, ba přímo 

zlomovým zákonem 99/1948 Sb., o národním pojištění. 175 Zákon upravoval jak 

nemocenské, tak i důchodové pojištění. První z nich pro případ nemoci a mateřství, druhé pak 

pro případy stáří, invalidity, ztráty živitele a úrazů. Pro nemocenské pojištění znamenal 

poprvé v historii Československa jednotnou úpravu, která vyrovnávala doposud existující 

rozdíly mezi různými profesemi, zejména mezi dělníky a úředníky. Zavádí také národní 

důchodové pojištění pro všechny zaměstnance a pracující bez jakýchkoliv rozdílů. 

 

Debata na půdě ÚNS pochopitelně postrádala dramatické okamžiky tolik charakteristické pro 

předúnorová jednání. Řečníci se předháněli ve chvále kroků vlády Klementa Gottwalda a také 

v zavrhování a odsuzování předmnichovské první republiky a v únoru poražené reakce. 176   

 

 

2.4. ŠKOLSKÝ ZÁKON 
 

Dalším důležitým zákonem je zákon 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství 

(školský zákon). 177 Je zavedena jednotná školní soustava, uplatněny jsou zásady povinné 

školní docházky a bezplatného školství, vyloučeny jsou školy soukromé. Vzdělávací systém 

pak plní také politickou funkci, když jedním z jeho úkolů je dle §2 zákona „vychovávání 

národně a politicky uvědomělých občanů v lidově demokratickém státu, statečných obránců 

                                                 
174 Zestátnění se zde týkalo všech přírodních léčivých zdrojů, jakož i veškerého lázeňského majetku.  
175 Tento zákon byl zrušen zákony 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců a z.58/1956 Sb., o 
náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče. 
176 Několikrát je zákon označen za tvrdě vybojované vítězství pracujícího lidu. Za všechny příspěvky citát 
zpravodaje sociálně-zdravotnického výboru poslance dr.Bureše : „Ano, paní a pánové, jen vzpomínejte se mnou 
na ty luxusní pražské třídy, na to Václavské náměstí, Národní třídu a Příkopy let předmnichovských; na ty 
výkladní skříně plné lahůdek z celého světa, banány, ananasy, jablka z Austrálie - nač si jen srdce vzpomnělo - 
na ty výkladní skříně a automaty s horami masa, horami jídel. To byl blahobyt, to byla hojnost! Jenomže ten 
blahobyt měl, paní a pánové, své malé, docela nepatrné čertovo kopýtko: že totiž před tím sklem výkladních 
skříní a automatů jako za neproniknutelnou hradbou se plížili naši bratři a soudruzi hladoví!“  
(viz. : http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/103schuz/s103002.htm)     
177 Školský zákon platil do 7.5.1953, kdy byl nahrazen novým školským zákonem (31/1953 Sb.) 
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vlasti a oddaných zastánců pracujícího lidu a socialismu.“ Tímto tak dostává školství 

jednotnou ideovou základnu.  

 

Jednotná školní soustava pak byla tvořena těmito články : 

- mateřské školy – tyto zajišťují předškolní výchovu dětí od 3 do 6 let, a to na principu 

dobrovolnosti, přičemž se do budoucna počítalo se zavedením povinné docházky pro 

děti předškolního věku, tedy 5-6 let 

- národní školy (dříve obecné) – povinná docházka dětí ve věku 6-11 let, tedy pět 

postupných ročníků 

- střední školy – vznikají spojením dřívějších nižších středních a měšťanských škol – 

povinná docházka dětí ve věku 11-15 let, tedy 4 postupné ročníky 

- školy třetího stupně – gymnázia a odborné školy dle jednotlivých oborů lidské činnosti 

určené pro mládež od 15 do 19 let. Cílem pak bylo taktéž, aby nebyl činěn rozdíl mezi 

gymnázii a odbornými školami 

 

Ani projednávání školského zákona se na půdě ÚNS neobešlo bez kritiky předválečné ČSR a 

protistátní reakce. Obzvláště spadeno měli řečníci na bývalého ministra školství dr. 

Stránského, jemuž byl při nástupu do úřadu předložen školský zákon jeho předchůdcem 

Zdeňkem Nejedlým. Za to, že tento zákon hodlal přepracovat a stáhnul jej z projednávání ve 

vládě, byl označen zpravodajem kulturního a informačního výboru poslancem Koubkem za 

„reakcionáře, který chtěl přivést školství k novému Mnichovu.“ 178 Podobně jako tomu bylo u 

jiných zákonů přijatých po únoru, tak i školský zákon byl realizací předúnorových požadavků 

a návrhů KSČ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Viz. : http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/106schuz/s106002.htm  
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2.5. DIVADELNÍ ZÁKON 
 

Touto krátkou kapitolou se autor snaží na příkladu jednoho schváleného zákona přiblížit fakt, 

že přijímané předpisy neznamenaly jen zásah do národního hospodářství, vlastnických 

poměrů k zemědělské půdě či sociálního zabezpečení občanů. Normy totiž zasahovaly do 

každodenního života každého, a to prostřednictvím různých zákazů, příkazů či kontrol. 

Zároveň se zde ukazuje, že komunisté zareagovali na nově vzniklou mocenskou situaci velmi 

rychle, jelikož přijetí divadelního zákona nebylo jejich požadavkem ani návrhem 

v předúnorových měsících. Hned 20.března byl schválen vládní návrh zákona, kterým se 

vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon). 179 

Ve svém §9 pak zákon zavádí dozor nad divadly, a to po stránce osvětové. Je upraven systém 

dozorových orgánů, kdy je působnost svěřena zemským národním výborům, v oblasti 

ochotnického a loutkového divadla pak národním výborům okresním. Nejvyšším dozorovým 

orgánem je pak ministerstvo školství a osvěty. 180 Vodítkem pro výkon dozoru je pak vágní a 

tudíž velmi pružně použitelná formulace, kdy mají tyto orgány zejména „bdíti, aby divadla a 

divadelní spolky ochotnické plnily své kulturní poslání“. Do dozorové působnosti pak spadala 

i povolení k výkonu divadelní činnosti. Byly to zemské národní výbory, které měly zjišťovat 

potřebu divadel a míru, do jaké je tato uspokojena. Pro tyto potřeby byly oprávněny počet 

divadel rozmnožit či omezit. Pouze výše zmiňované orgány pak tedy rozhodovaly o tom, jaké 

divadelní představení je vhodné pro občany, popř. o tom, že určité divadelní seskupení 

nebude mít oprávnění nadále divadelnictví vykonávat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Ve Sbírce zákonů byl publikován pod číslem 32/1948. Zrušen pak byl zákonem 55/1957 Sb., o divadelní 
činnosti ke dni 16.11.1957. 
180 Při ministerstvu pak byla zřízena divadelní a dramaturgická rada jako iniciativní a poradní orgán ve věcech 
divadelních. 
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2.6. ÚSTAVNÍ ZÁKON Č.74/1948 SB., JÍMŽ SE NA PŘECHODNOU DOBU DO ÚČINNOSTI 

NOVÉ ÚSTAVY UPRAVUJE VOLBA A PRAVOMOC NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ A 

ČINNOST ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 
 

Ústavní zákon byl schválen na schůzi 16.dubna 1948. Zajímavé u něj je mimo jiné to, že se 

nejedná o vládní návrh, nýbrž o návrh ústavního výboru. Tento se pak snaží řešit situaci, kdy 

již byly na 30.května vypsány nové volby, avšak tyto nemohly být uskutečněny ani podle 

ústavy z roku 1920, ani podle ústavního zákona o ÚNS. Dává tedy vypsaným volbám ústavní 

podklad. V předloze jsou pak převzaty hlavní body z právě diskutovaného návrhu nové ústavy 

z pera dr. Vladimíra Procházky. Zpravodaj ústavního výboru Tymeš pak ve svém vystoupení 

vyjádřil přesvědčení, že ÚNS zvládne svůj historický úkol a schválí novou ústavu 

v zákonném termínu. Velmi zajímavě pak interpretuje složitý boj o ústavu, který probíhal 

v předúnorovém ÚNS, kdy postoj demokratických stran označuje za „sabotáž reakce, jíž se 

snaží odsunout přijetí nové ústavy na pozdější příznivější dobu.“ 181 

 

Pro samotnou činnost a existenci ÚNS je z přijatého ústavního zákona důležitý článek 5, který 

stanovuje, že současné ÚNS zůstává v činnosti do doby, dokud nebude zvoleno nové Národní 

shromáždění, nejdéle však do 17.června 1948. Zajímavý je pak odst.3 citovaného článku, 

který pro zbytek funkčního období ruší zákaz majorizace pro slovenské otázky.  

 

Po skončení činnosti ÚNS bude dle článku 1 vykonávat moc zákonodárnou Národní 

shromáždění zvolené podle tohoto zákona, a to buď podle ustanovení nové ústavy, anebo 

pokud by tato nenabyla účinnosti, dle ustanovení tohoto zákona. Proto je v ústavním zákoně 

pro tento případ zakotveno Národní shromáždění, jako jednokomorový zákonodárný sbor o 

300 členech s funkčním obdobím 6 let.  

 

V článku 2 je pak upraveno volební právo. Zásady obecnosti, rovnosti, přímosti a zejména 

pak tajnosti však zůstávají vzhledem k pozdější realizaci voleb jen prázdnými frázemi. U 

aktivního i pasivního volebního práva je ponechán stejný věkový cenzus, jako u předchozích 

voleb z roku 1946. Stejný je i odkaz na zákon č.28/1946 Sb., o úpravě stálých seznamů 

voličských. Podrobnosti o výkonu volebního práva pak stanovuje nový volební zákon o 

volbách do Národního shromáždění. Tento byl schválen stejného dne a ve Sbírce zákonů byl 

publikován pod číslem 75/1948. 182   

                                                 
181 Viz. : http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/105schuz/s105001.htm  
182 Ústavní zákon byl vyhlášen a tudíž nabyl účinnosti dne 24.dubna 1948, zrušen pak byl Ústavou 9.května. 
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2.7. ZÁKON Č.75/1948 SB., O VOLBÁCH DO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 
183 

 

Již po skončení voleb v roce 1946 vyhlásilo vedení komunistické strany jako cíl pro volby 

konané o 2 roky později získání nadpoloviční většiny hlasů, což tedy předpokládalo volební 

výsledek 51%. Předúnorový vývoj však takovéto vítězství nesliboval. Z vlastních průzkumů 

KSČ bylo patrné, že komunisté sice zůstanou nejsilnější stranou v zemi, nicméně průzkumy 

poukazovaly na stagnující, ba dokonce klesající podporu Gottwaldovy strany. 184 Naopak 

patrná byla zvyšující se obliba ostatních stran Národní fronty. Sečteno a podtrženo byla šance 

na nadpoloviční vítězství KSČ malá. Do toho je možno připočíst i obavy vedení strany 

z možných výsledků soudního líčení ve věci zmařeného pokusu o atentát tří ministrů, kde 

stopy mohly skončit až u pozdějšího ministra spravedlnosti Čepičky. 

 

Po únorovém převratu však byla situace zcela odlišná. V březnu 1948 předsednictvo KSČ 

dokonce vyhlásilo, že hodlá usilovat o volební zisk 75%. Strana si byla natolik jistá podporou 

veřejnosti, že se dokonce rozhodla postavit do voleb samostatnou kandidátku KSČ. Tento 

původní záměr však byl později nahrazen myšlenkou jednotné kandidátky všech stran 

sdružených v Národní frontě, zejména proto, že si strana nebyla jistá volebním výsledkem na 

Slovensku. Tato změna postoje pak byla vysvětlena tím, že samostatné kandidátní listiny 

jednotlivých stran se příčí duchu února. Tímto tedy bylo zajištěno vítězství KSČ a jí vedené 

obrozené Národní fronty hned ve dvojím směru. Za prvé byla vyloučena jakákoliv alternativa, 

to znamená vyřazení potenciální budoucí opozice. K tomu se navíc připojuje fakt, že KSČ 

dostává zcela pod kontrolu celý volební proces a tím i získává možnost manipulovat 

s výsledky.  

 

Zákon přejímal velké množství ustanovení volebního zákona z roku 1946. Provedením 

nepočetných, avšak zásadních změn, se však jednalo o zákon kvalitativně zcela odlišný od 

předcházejícího volebního zákona. Šlo zejména o následující změny : 

- z voleb byly vyloučeny jakékoliv alternativy. Formálně byla sice zachována možnost 

sestavit jinou nezávislou kandidátní listinu, tato však byla v poúnorových poměrech 

nevyužitelná. 185 Stejně jako ve volbách v roce 1946 byl i nyní uplatněn institut bilých 

                                                 
183 Zákon nabyl účinnosti 24.dubna 1948. Zrušen byl zákonem 27/1954 Sb., o volbách do Národního 
shromáždění ke dni 2.6.1954. 
184 Existenci průzkumu potvrzuje při rozhovoru s ministrem zahraničního obchodu Hubertem Ripkou samotný 
Klement Gottwald (Ripka H. : Únorová tragédie – svědectví přímého účastníka, Paříž 1949) 
185 S jednotnou kandidátkou obrozené Národní fronty narazili komunisté na nesouhlas prezidenta Beneše. Ten 
odmítl takovou osnovu podepsat. Formálně pak byla připuštěna i existence jiných kandidátních listin, což 
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lístků. Vzhledem k nejasným výsledkům voleb však nelze posoudit, jakou roli ve 

volbách sehrál. 

  

- složení volebních výborů bylo zcela v rukou akčních výborů Národní fronty, což 

zajišťovalo totální kontrolu nad veškerou organizací volebního procesu a tím také nad 

stanovením výsledku voleb 

 

- volební zákon nahradil povinnost tajného hlasování jen možností použít oddělený 

prostor. Ve svém důsledku to vedlo v masovém měřítku k manifestačním volbám a tím 

tedy k porušení ústavně zaručeného principu tajnosti voleb. 

 

- byl podstatně rozšířen počet osob, které byly zbaveny možnosti volit na základě 

volebního zákona a to tím, že dle §55 citovaného zákona u nich existovala překážka 

výkonu hlasovacího práva. Dle §55 odst.1 písm.e) byla tato překážka výkonu 

volebního práva poznamenána taktéž u osob, které akční výbory Národní fronty 

vyřadily z veřejného a politického života, protože jsou odsouzeny nebo proti nim jest 

vedeno trestní řízení podle zákona na ochranu republiky, nebo se provinily proti lidově 

demokratickému řádu, nebo činně a vědomě usilovaly o hospodářský rozvrat, nebo 

zneužívaly své veřejné nebo politické funkce ke svému obohacení, zejména přijímáním 

úplatků. 

 

Květnové volby v roce 1948 nelze označit ani za svobodné, ani za demokratické. Volební 

výsledek 86,6% hlasů a tudíž všechny mandáty pro jedinou a jednotnou kandidátku Národní 

                                                                                                                                                         
prezident Beneš označil za „formulaci ucházející“ a zákon podepsal. To, jakým způsobem a s jakými výsledky 
proběhly volby, pak uspíšilo Benešovo rozhodnutí abdikovat, i když zde hlavní roli sehrál prezidentův nesouhlas 
s novou ústavou. Prakticky se tak jednalo o jeden z posledních Benešových podpisů v pozici prezidenta 
republiky. Po volebním zákonu pak již podepsal jen dva zákony 28.dubna a poté již jen 7.června svoji abdikaci. 
(viz : Gronský J. : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II.díl., str.302 , Kaplan K. : 
Poslední rok prezidenta, str. 58) 
 



 91 

fronty pak lze registrovat pouze jako oficiálně zveřejněný údaj.186 O zmanipulování výsledků 

voleb dnes již není pochyb. 187  

 

Zajímavostí k průběhu voleb je pak hlášení zpravodajců hlídajících pohyb a návštěvy u 

prezidenta Beneše v Sezimově Ústí, ze kterého vyplývalo, že z nejbližšího okolí prezidenta se 

voleb zúčastnila pouze jeho neteř a ta volila proti jednotné kandidátce, tj.bílým lístkem. 188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186 Rozhodně nelze souhlasit s předsedajícím schůze ústavního výboru, který hodnotil jednomyslné schválení 
vládního návrhu volebního zákona ústavním výborem slovy : „ústavní výbor může s klidným svědomím předložit 
plénu tuto osnovu, poněvadž její obsah je zárukou, že volby budou na podkladě tohoto zákona provedeny 
svobodně, čistě a v klidu. Budou to volby opřené o zásady nové ústavy a 30.květen přesvědčí i cizinu, že v lidově 
demokratickém režimu u nás je skutečný klid, demokracie a skutečná svoboda.“ (viz. : Archiv PSP ČR – Fond 
ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 23 VÚ - 14.dubna 1948, str.3) 
187 Samotný Klement Gottwald pak kladl na srdce svým kolegům z vedení KSČ, aby tito o úpravách volebních 
výsledků nemluvili ani mezi sebou. Zejména pak vedoucí soudruzi pak neměli ani připustit myšlenku nějaké 
možnosti úprav a proti této se měli ohradit. Viz : Kaplan K., Kosatík P.: Gottwaldovi muži, Paseka, Praha – 
Litomyšl 2004, str. 45 
188 Kaplan K. : Poslední rok prezidenta, Edvard Beneš v roce 1948, Doplněk, Brno 1994, str. 63 
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3. ÚSTAVNÍ VÝBOR ÚNS A JEHO ČINNOST PO ÚNORU 1948 
 

Jak již bylo podrobněji rozebráno v jiné části předkládané práce, jednání ústavního výboru a 

jeho subkomise se od počátku potýkala se spornými body, kdy dohoda stran nebyla možná. 

Tyto neshody postupem času sílily a vyvrcholily koncem roku 1947, kdy ústavní výbor byl 

fakticky zablokován bez možnosti přijetí jakéhokoliv důležitého rozhodnutí. Problematické 

body tak byly přeneseny na půdu Národní fronty, později do jí zřízené užší komise. Ani tyto 

orgány však nedokázaly odblokovat situaci. Neplánované rozuzlení pak přináší únorové 

události. Výsledky následných jednání jsou stále formálně označovány jako nalezení dohody 

zástupců všech stran, což však v situaci, kdy z členů jednotlivých nekomunistických stran byli 

komunisty vybráni spolehliví jedinci, zůstává jen prázdným prohlášením. Ústavní výbor po 

únoru konal celkem sedm schůzí, subkomise pak pět.   

 

 

3.1. USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ÚSTAVNÍHO VÝBORU 
 

První poúnorová schůze se konala 11.března hodinu po skončení plenární schůze ÚNS, na 

které proběhla volba nových členů všech parlamentních výborů. Nové složení tak dostává i 

sledovaný výbor ústavní. Ten se tak stává kolegiem zcela odlišným od předúnorového 

výboru, když stejné zůstávají snad jen dvě věci, osoba předsedy a název výboru. Složení 

odpovídá zcela podmínkám obrozené Národní fronty.  

 

 Jediným bodem programu pak byla volba předsednictva výboru. Předsedou zůstává dr.John 

ze sociální demokracie, místopředsedy se v uvedeném pořadí stali Ladislav Holdoš (KSS), 

Alois Hložek (KSČ) a dr.Bohumír Bunža (lidová strana). Další schůze se pak konala až o více 

než měsíc později, kdy během této doby pracoval dr.Procházka na přepracování svých návrhů 

tak, aby jednak docílil ucelené koncepce narušené předchozími ústupky, a také aby nová 

osnova návrhu reflektovala změny v mocensko-politickém systému.  
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3.2. PRÁCE NA NÁVRHU OSNOVY NOVÉ ÚSTAVY V PRŮBĚHU DUBNA A POČÁTKEM 

KVĚTNA 1948 
 

Od březnové schůze pléna ústavního výboru převzal z pověření Ústředního akčního výboru 

Národní fronty hlavní práce generální zpravodaj dr.Procházka. Ten předložil svůj finální 

návrh k parlamentnímu projednávání na půdě ústavního výboru právě v den konání první 

dubnové schůze, tedy 13.dubna. V dopoledních hodinách v Sezimově Ústí předal hotovou 

osnovu také prezidentu Benešovi. Dle záměrů dr.Procházky pak proces schvalování měl 

probíhat paralelně na půdě ústavního výboru společně s „širokou veřejnou diskusí“,  která 

měla být zahájena po projednání návrhu v předsednictvu ústředního akčního výboru Národní 

fronty.189 Tyto plány generálního zpravodaje se setkaly v ústavním výboru s jednomyslnou 

podporou.  

 

Na první dubnové schůzi ústavního výboru byl ve funkci zpravodaje potvrzen dr.Procházka, 

nové době pak odpovídalo i složení subkomise.190 Prvním bodem pořadu schůze bylo 

projednání návrhu ústavního zákona jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy 

upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního 

shromáždění.191  

 

Na druhý den je jednomyslně schválen vládní návrh volebního zákona.192 Zpravodaj u 

volebního zákona dr.Kokeš poté velmi pěkně a trefně zhodnotil nové poměry a pochválil 

všechny zúčastněné za rychlost, s jakou byla nalezena dohoda : „V nových poměrech po 

únoru se jak ve vládě, tak i v ústavním výboru ukázalo, jak dovede vyřídit velmi složitou 

osnovu. Návrh byl během 24 hodin projednán ve vládě i ve výboru a v tomto týdnu může přijít 

do pléna ÚNS. To jest jasným důkazem, jak dovede lidová demokracie pracovat, když není 

rozporu a když není rozvracena.“193 

 

                                                 
189 Veřejná diskuse měla být zajištěna tím, že k potřebám široké veřejnosti bylo vytištěno 30-40 tisíc výtisků 
návrhu nové ústavy. 
190 Nejzajímavější na novém složení ústavního výboru a také subkomise byla účast jednoho z dřívějších 
nejostřejších kritiků návrhů generálního zpravodaje a častého předkladatele alternativních návrhů za národní 
socialisty dr.Buriana. Ten je poté příkladem věty druhé v hodnocení, že „komunisté dřívější oponenty buď 
umlčeli, nebo oponenti zmlkli sami.“ (viz: Kaplan Karel : Příprava Ústavy ČSR v letech 1946-1948. Diskuse 
v Národní frontě a názory expertů. Praha 1993, str.8) 
191 Podrobněji je tento ústavní zákon rozebírán v kapitole o činnosti ÚNS po únoru 1948. 
192 Podrobněji je volební zákon rozebírán taktéž v kapitole o činnosti ÚNS po únoru 1948. 
193 viz. : Archiv PSP ČR – Fond ÚNS 1946-1948, výbor ústavní - 23 VÚ - 14.dubna 1948, str.3 



 94 

15.dubna se ústavní výbor schází na své v pořadí již 24.schůzi. Jediným bodem pořadu 

jednání je pak zpráva generálního zpravodaje, za celou dobu trvání ústavního výboru zpráva 

nejobsáhlejší. Následující program prací na ústavě pak dle plánů dr.Procházky měl probíhat 

celkem ve třech liniích :  

 1.) široká veřejná diskuse 194  

 2.) připomínkové řízení na půdě jednotlivých ministerstev 

 3.) parlamentní linie – koncem měsíce dubna byl návrh ústavy přikázán k projednání 

v subkomisi. Ta konala v rozmezí od 20.dubna do 1.května svých posledních pět schůzí. 

Jednání na půdě subkomise pak spočívalo v podrobné rozpravě o jednotlivých ustanoveních 

návrhu generálního zpravodaje. Na plénum ústavního výboru se osnova vrací 3.května, aby 

v následujících třech schůzích byla definitivně schválena. Z výše popsaných a vzhledem 

k situaci zcela pochopitelných důvodů se nejednalo o jednání nějak dramatické. Plénum 

postupně hlasovalo o jednotlivých paragrafech návrhu, kdy u každého z nich byla 

předsedajícím konstatována jednomyslnost.195 Ve středu 5.května tak plní ústavní výbor svůj 

historický úkol a předkládá plénu ÚNS návrh nové ústavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
194 Téhož dne byl dán pokyn dennímu tisku, aby na druhý den byl otisknut návrh nové ústavy společně s výzvou 
k účasti v široké veřejné diskusi o tomto návrhu 
195 Poslední tři schůze se konaly ve dnech 3.-5.května (konkrétně šlo v pořadí o 25.-27.schůzi), když na těchto 
neprobíhala již žádná podrobná rozprava. Úpravy navrhované jednotlivými členy pak měly spíše podobu 
kosmetických změn, kdy bylo projednáváno např.zda za názvem kapitoly má být tečka či nikoliv. 
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4. POSLEDNÍ SCHŮZE ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ – PŘIJETÍ ÚSTAVY 

9.KVĚTNA 
 

Jak již bylo popsáno v jiné části předkládané práce probíhaly boje o charakter nové ústavy na 

půdě speciálně vytvořeného ústavního výboru ÚNS. Ten byl zřízen zákonem 197/1946 Sb., o 

ústavním výboru Ústavodárného Národního shromáždění. Tento svěřil výboru o 36 členech 

vypracování návrhu nové ústavy a jeho předložení k projednání v ÚNS. Únorovým převratem 

se z dramatických a složitých vyjednávání, kdy byl výbor označován za bitevní pole, stává 

prostý schvalovatel koncepcí ÚV KSČ. Dřívější oponenti byli buď umlčeni, nebo zmlkli sami. 

Přesto ani po únoru se schvalování ústavy neobešlo bez problémů. Prvním z nich byl 

nesouhlas slovenských komunistů s rozsahem pravomocí slovenských národních orgánů. Tito 

se domnívali, že uchopením moci komunisty pominuly důvody pro dřívější omezování práv 

slovenských národních orgánů, které bylo nutné v rozhodujícím souboji o moc. Ještě 3.května 

se návrhy slovenských komunistů zabývalo předsednictvo ÚV KSČ. I přes předchozí 

projednání byla většina návrhů zamítnuta na podnět Klementa Gottwalda. 196 Druhý problém 

pak spočíval v postoji prezidenta Beneše k návrhu nové ústavy. 197 

 

Projednávání návrhu byly na plénu ÚNS věnovány poslední tři schůze tohoto zákonodárného 

sboru, tedy konkrétně 112.až 114.schůze konané postupně ve dnech 5.-9.května 1948. 198 

Výsledkem projednávání návrhu na plenárních schůzích, dle slov generálního zpravodaje 

Vladimíra Procházky velmi plodného projednávání, bylo schválení tří dodatků. Prvním z nich 

byly do nové ústavy přijaty pozměňovací a doplňovací návrhy. Tyto se však týkaly zejména 

stylisticko-technických záležitostí. Druhým dodatkem byly opraveny tiskové a jazykové 

chyby. Posledním z dodatků pak bylo zasaženo do preambule Ústavy 9.května, která je 

zajímavá pohledem na historii spolužití Čechů a Slováků, obzvlášť pak na období 

Masarykovy první republiky. Jednotliví řečníci při svých vystoupeních dovedli až téměř 

k dokonalosti poúnorovou rétoriku v ÚNS. Zcela pochopitelně se nenašla jediná výtka vůči 

předkládanému návrhu. Velmi působivě pak poslanci odsuzovali předúnorovou reakci.  

 

                                                 
196 Kaplan K. : Příprava Ústavy ČSR v letech 1946-1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů. Praha 
1993, str.8 
197 Viz. níže 
198 Po zprávě generálního zpravodaje se konala obecná rozprava, ve které vystoupilo sedm poslanců. V podrobné 
rozpravě pak během dvou dnů promluvilo 24 poslanců. 
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Předsedající na závěr předposlední schůze shrnul v číslech činnost ÚNS od prvního dne 

činnost, tj. 18.června 1946, až po poslední schůzi plánovanou na zítřejší den. Některé z údajů 

pro orientaci : 

 

- ÚNS konalo celkem 114 plenárních schůzí, výbory pak 757, subkomitéty 75 schůzí 

- ústavní výbor konal 27 schůzí, jeho subkomise pak 66 

- ÚNS projednalo 207 vládních návrhů zákonů, ratifikovalo 27 mezinárodních smluv 199   

 

Poslední 114.schůze ÚNS byla svolána na Pražský hrad na 9.květen. Jediným bodem pořadu 

schůze konané ve Vladislavském sále bylo schválení nové ústavy. Na této schůzi vystoupili se 

svými projevy předseda ústavního výboru dr.Oldřich John, dále generální zpravodaj 

dr.Procházka a také předseda vlády Klement Gottwald. O návrhu se nerozhodovalo jako o 

celku, ale bylo postupně hlasováno o preambuli, základních článcích a poté o podrobných 

ustanoveních Ústavy, obsažených v deseti kapitolách. Celkem Ústava 9.května měla 178 

paragrafů. Během tří hlasování s jednomyslným výsledkem, všech 246 přítomných pro návrh, 

tak bylo rozhodnuto a země tak dostala novou ústavní listinu.  

 

Za krátkou zmínku stojí postoj prezidenta Beneše k nové ústavě. Ten ji po schválení odmítl 

podepsat. Jeho nesouhlas s Ústavou 9.května je pak dnes hodnocen jako hlavní důvod k jeho 

abdikaci počátkem června. Své výhrady shrnul v návrhu abdikačního dopisu ze dne 4.května. 

Zde uváděl skutečné, tj.politické důvody pro vzdání se úřadu. Mimo to byl prezident také 

rozhodnut ukončit proces abdikace již před schválením ústavy. Toto jeho rozhodnutí velmi 

zneklidnilo ministerského předsedu, kterému se tak hroutily jeho plány o pokračování 

spoluvlády Gottwald-Beneš. Navíc do parlamentních voleb zbýval necelý měsíc. Komunisté 

pak i přes jim na míru ušitý volební zákon měly obavy z možných nepokojů vyvolaných takto 

načasovaným odchodem prezidenta Beneše. Jakmile se Klement Gottwald dověděl o 

prezidentově rozhodnutí, označil tento postup dokonce za vypovězení boje. Na druhý den pak 

s prezidentem jednal přes dvě hodiny v jeho vile v Sezimově Ústí. Výsledkem tohoto setkání 

pak bylo odložení prezidentova odchodu až po červnových volbách a také změna důvodů 

abdikace, kdy jako hlavní byly oficiálně uvedeny zdravotní problémy Edvarda Beneše. 200 

Prezident se vzdal úřadu 7.června. O týden později je novým prezidentem zvolen Klement 

                                                 
199 Viz. : http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/113schuz/s113010.htm 
200 Viz. : Kaplan Karel : Poslední rok prezidenta. Edvard Beneš v roce 1948. Brno 1994, str.61 
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Gottwald a komunistická strana tak získává po vládě a parlamentu i třetí pilíř moci, řečeno 

slovy Václava Kopeckého „náš Kreml, odkud vychází moc nejvyšší.“ 201         

 

Ústava 9.května z pochopitelných důvodů nevycházela zcela z původního návrhu komunistů 

předloženého Vladimírem Procházkou v lednu 1947, ve kterém byl patrný kompromis 

s ohledem na ostatní strany Národní fronty. Po uchopení moci si pak nebrali v úvahu ani 

připomínky prezidenta Beneše. Na druhou stranu však i v nové mocensko politické situaci 

zachovávala některé formální demokratické rysy. Šlo např. o  klasickou dělbu moci, ústavní 

utvrzení práv a svobod občanů a koncepci nezávislého soudnictví. Lze konstatovat, že Ústava 

9.května spíše utvrzovala poměry předúnorové než poúnorové. Tímto se výrazně odlišovala 

od jiných lidově demokratických ústav inspirovaných ústavou sovětskou z roku 1936.  

 

V následujícím období pak byla ústava opakovaně měněna a doplňována. Největší problém 

nové ústavy však bylo její porušování, obcházení a široká a svévolná interpretace jejího textu. 

K tomuto přispívalo často velmi obecné znění důležitých ustanovení, u nichž se počítalo 

s tím, že budou konkretizovány zákony. K této ignoranci ústavy docházelo především 

omezováním a hrubým zasahováním do základních občanských práv a svobod, na denní 

pořádek se dostávají pojmy jako mimosoudní represe, degradace parlamentu v bezmocný 

hlasovací orgán či faktické odstranění nezávislé justice. Takto byla odbourána demokratická 

pravidla občanského života, z nezákonnosti a protiústavnosti se stal běžný a vlastně 

rozhodující způsob prosazení moci ve státě. Všechno toto se pak stává symbolem pro 

padesátá léta minulého století v Československu.202 

 

U jednotlivých konkrétních paragrafů nové Ústavy 9.května stojí za zmínku zejména 

ustanovení zakotvující Národního shromáždění v základním článku V. jako jednokomorového 

parlamentu o 300 členech s volebním obdobím na šest let.203 

 

 

                                                 
201 Kaplan K., Kosatík P.: Gottwaldovi muži, Praha – Litomyšl 2004, str. 48 
202 viz : Gronský J. : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II.díl., str.329 
203 Podle ústavního zákona č.26/1954 Sb. ze dne 26.5.1954, o volbách do Národního shromáždění a o volbách do 
Slovenské národní rady se volby konaly podle volebních obvodů, a to systémem, kdy v každém z nich byl 
absolutní většinou zvolen jeden poslanec. Klíčem pro tvorbu volebních obvodů byl poměr jeden poslanec na 35 
tisíc obyvatel. Z toho důvodu byl počet členů zákonodárných sborů pohyblivý, když po volbách v roce 1954 
mělo Národní shromáždění 368 poslanců, SNR namísto ústavou stanovených 100 poslanců pak 104.  
(viz: Gronský J. : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II.díl., str.331) 
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Dále základní článek X. stanovuje, že „nositelem a vykonavatelem státní moci v obcích, 

městech a krajích a strážcem práv a svobod lidu jsou národní výbory.“ Zde jde o formulaci 

přidanou do ústavy až po Únoru 1948. Na rozdíl od kapitoly šesté pojednávající o národních 

výborech jako o „článcích správní soustavy, které vykonávají veřejnou správu ve všech jejich 

oborech,“tak základní článek X. plně kopíruje sovětskou koncepci „všechna moc sovětům.“ 

Lze tak vypozorovat rozpor, když kapitola šestá zakotvuje spíše poměry předúnorové. Ve 

prospěch sovětské koncepce je rozpor vyřešen v padesátých letech přijetím ústavního zákona 

12/1954Sb., o Národních výborech.204 

 

Jedním z nejzávažnějších důsledků přijetí Ústavy 9.května byla faktická likvidace nezávislé 

justice. Byla přijata koncepce, že „soudci jsou vázáni celým právním řádem lidově 

demokratické republiky,“ což znamenalo značný odklon od soudcovské nezávislosti 

prezentované ustanovením, že „soudci jsou vázáni pouze zákonem.“ V padesátých letech byl 

přijat ústavní zákon 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře a na něj navazující zákon 

65/1952 Sb. o prokuratuře a zákon 66/1952 Sb., o organizaci soudů.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
204 viz: Gronský J. : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II.díl., str.358 
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ZÁVĚR 
 

Předkládaná práce si v úvodu položila několik otázek, na které měly být v jednotlivých 

kapitolách nalezeny odpovědi. Na hlavní z nich, sice na otázku, zda Ústavodárné Národní 

shromáždění splnilo zadání k vypracování a přijetí nové ústavy, je třeba odpovědět záporně.  

 

Formálně ÚNS svůj hlavní úkol splnilo, nicméně Ústava 9.května z výše popsaných důvodů 

nemůže být považována za ústavu demokratického právního státu, obsahující ve svých 

ustanoveních garanci základních lidských práv a svobod, nezávislou justici, dělbu moci a 

další instituty právního státu. Na druhou stranu se dá souhlasit s názorem, že i přes únorové 

události zakotvovala spíše poměry předúnorové, což by se s jistou dávkou zjednodušení dalo 

považovat za splnění zadání spočívající v ústavním zakotvení poválečných změn. Následující 

léta však tento částečný úspěch poněkud mění. Přebíráním sovětských vzorů je ústavní listina 

opakovaně měněna a doplňována a také v masovém měřítku porušována, obcházena a široce a 

svévolně interpretována.  

 

Na druhou stranu je třeba poukázat na fakt, že vina za nesplnění hlavního úkolu neleží 

v převážné části na samotném zákonodárném sboru. Ten již od počátku své činnosti znamenal 

určité zrcadlení sporů a následující krize odehrávající se ve vládě a na půdě Národní fronty, 

čemuž odpovídala i jeho nečinnost při únorových událostech. Za důkaz lze také považovat 

činnost ústavního výboru a jeho subkomisí v rámci boje o ústavu, když to byla právě tato 

půda, kde probíhaly ostré spory.  

 

S tímto úzce souvisí i odpověď na druhou položenou otázku, a sice zda ÚNS obstálo v pozici 

orgánu moci zákonodárné. Již výše bylo poukázáno na četnost a velkou aktivitu parlamentu 

při běžné legislativní činnosti. Kvalita jednotlivých osnov zákonů je poté do značné míry 

ovlivněna politickou situací a probíhajícími spory mezi stranami sdruženými v Národní 

frontě. Do února 1948 lze obecně konstatovat, že přijaté zákony odpovídaly zastoupení stran 

v ÚNS, když většina z nich měla podporu napříč politickým spektrem. U zásadních a 

sporných témat pak šlo o přijaté kompromisy mezi dvěma bojujícími tábory.  

 

Potud by druhá položená otázka musela být zodpovězena ve prospěch Ústavodárného 

Národního shromáždění. Nicméně do tohoto hodnocení nepříznivě zasahují únorové události, 

které znamenají mimo jiné i přeměnu ÚNS v pouhý schvalovací orgán koncepcí komunistické 
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strany. Od března do počátku května jsou tak změněny všechny kompromisně schválené 

osnovy zákonů, dále jsou přijaty nové předpisy vyjadřující vůli jediné strany. Autorovi tak 

nezbývá nic jiného než si na úplný závěr opětovně položit hypotetickou otázku, jak by dnes 

byla hodnocena činnost Ústavodárného Národního shromáždění, pokud by situace nebyla 

řešena cestou uchopení moci mimo parlament v Únoru 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

PODĚKOVÁNÍ  
 
 
Na tomto místě by autor rád poděkoval vedoucímu diplomové práce Doc. Dr. Ing. Jánu 

Gronskému, Csc. , a to za trpělivost, ochotu a vždy cenné připomínky k jednotlivým částem 

postupně vznikající práce. Dále patří velké poděkování Archivu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, konkrétně PhDr. Václavě Kalvasové a PhDr.Evě Růžkové za 

umožnění studia archiválií uložených v budově bývalého Federálního shromáždění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 102 

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 
 
 
1.) SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
      
BENEŠ, Edvard : Paměti II – Od Mnichova k nové válce a novému vítězství. Praha 2007 
 
BENEŠ, Edvard : Paměti III – Dokumenty. Praha 2007 
 
DRTINA, Prokop : Československo můj osud : kniha života československého demokrata 
20.století. Svazek druhý. Kniha první. Emigrací k vítězství. Praha 1992 
 
DRTINA, Prokop : Československo můj osud : kniha života československého demokrata 
20.století. Svazek druhý. Kniha druhá. Rok 1947-únor 1948. Toronto 1982 
 
FILIP, Jan : Vývoj a současnost voleb a volebního práva v ČSFR. Brno 1992 
 
GERLOCH, Aleš – HŘEBEJK, Jiří – ZOUBEK, Vladimír : Ústavní systém České republiky : 
základy českého ústavního práva. Praha 2002 
 
GONĚC, Vladimír : Od diktatúry k diktatúre. Bratislava 1995 
 
GRONSKÝ, Ján : Dějiny československého státu a práva 1938-1948. Praha 1971 
 
GRONSKÝ, Ján : Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II.díl. Praha 
2006 
 
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan : Dějiny správy v českých zemích od 
počátku státu po současnost. Praha 2007 
 
JANÁK, Jan – KUBÍČEK, Jaroslav : Přehled vývoje ústavních a správních institucí 
v Československu od roku 1945. Praha 1972 
 
KAPLAN, Karel – KOSATÍK, Pavel : Gottwaldovi muži. Praha-Litomyšl 2004  
 
KAPLAN, Karel : Mocní a bezmocní. Toronto 1989 
 
KAPLAN, Karel : Nekrvavá revoluce. Praha 1993 
 
KAPLAN, Karel – SLÁMA, Jiří : Parlamentní volby v Československu v letech 1935, 1946 a 
1948. Praha 1991 
 
KAPLAN, Karel : Pět kapitol o únoru. Brno 1997 
 
KAPLAN, Karel : Poslední rok prezidenta – Edvard Beneš v roce 1948. Brno 1994 
 
KAPLAN, Karel : Pravda o Československu 1945-1948. Praha 1990 
 
KAPLAN, Karel : Pražské dohody 1945-1947. Praha 1992 
 



 103 

KAPLAN, Karel : Příprava Ústava ČSR v letech 1946-1948. Diskuse v Národní frontě a 
názory expertů. Praha 1993 
 
KLÍMA, Karel – JIRÁSEK Jiří : Pocta Jánu Gronskému. Plzeň 2008 
 
KUBEŠ, Vladimír : O novou ústavu. Praha 1948 
 
MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav : Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. 
Praha 2004 
 
PAVLÍČEK, Václav – HŘEBEJK Jiří : Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. I.díl 
Ústavní systém. Praha 1998  
 
PEŠKA, Zdeněk : Jakou republiku? Praha 1946 
 
RIPKA, Hubert : Únorová tragédie. Svědectví přímého účastníka. Paříž 1949 
 
SMUTNÝ, Jaromír : Svědectví prezidentova kancléře. Praha 1996 
 
TÁBORSKÝ, Eduard : Naše nová ústava. Praha 1948 
 
TIGRID, Pavel : Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha 1990 
 
VLČEK, Eduard : Poválečná obnova ČSR a její státoprávní stabilizace. Brno 1993 
 
 
2.) OSTATNÍ POUŽITÉ PRAMENY  
 
Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – výbor ústavní – zápisy   
z jednotlivých schůzí pléna a subkomisí v časovém rozmezí od 13.11.1946 do 4.5.1948 
 
Digitální archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – internetové stránky 
http://www.psp.cz  
 
Ročenka Ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé 1946-1947. 
Sestavil Soukup František. Praha 1947 
 
Ročenka Ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé 1947-1948. 
Sestavil Soukup František. Praha 1948 

 


