
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

Právnická fakulta 

Katedra ústavního práva 

 

 

 

 

 

 

 

Ústavněprávní postavení slovenských národních orgánů v letech 1944–45 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Martin Kajan 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:                                               Praha, únor 2009 

Doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem v ní vyznačil 

všechny prameny, z nichž jsem čerpal, způsobem ve vědecké práci obvyklým. 

 
 
 
 
 

          V Praze dne 3. 3. 2009 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji panu Doc. Dr. Ing. Jánu Gronskému, CSc. za cenné připomínky a účinnou pomoc 

při zpracování této diplomové práce. 

 
 
 
 
 

V Praze dne 3. 3. 2009 



 
OBSAH 

Úvod……………………………………………………………………………………5 

1 Srovnání státoprávní koncepce SNR a státoprávní koncepce prozatímního státního 

zřízení……………………………………………………………………………….5 

    1. 1 Postoj ke Slovenskému státu a jeho právnímu řádu……………………………..5 

    1. 2 Postoj k právnímu řádu uplatňovanému na slovenském území obsazeném cizí 

mocí………………………………………………………………………………8 

    1. 3 Postoj k právnímu řádu Československé republiky……………………………..10 

    1. 3. 1 Teorie právní a politické kontinuity ČSR…………………………………….11 

    1. 3. 2 Postoj SNR k dekretům prezidenta republiky a předpisům prozatímního 

 státního zřízení………………………………………………………………..14 

    1. 3. 3 Názory na státoprávní uspořádání ČSR po skončení války a idea československého 

národa…………………………………………………………………….……...16 

2.  SNR – její složení, organizační struktura a činnost v letech 1944 – 1945……...20 

    2. 1 Období ilegální SNR……………………………………………………………20 

    2. 2  Období povstalecké SNR………………………………………………………23 

    2. 3 Období od vojenské porážky SNP do obnovení činnosti pléna SNR…………..32 

    2. 4 Období od obnovení činnosti pléna SNR do uzavření První a Druhé pražské 

dohody……………………………………………………………………….….39 

3.  Poměr slovenských národních orgánů k československým ústavním orgánům 

a jeho řešení……………………………………………….…………………………...43 

     3. 1 Vztah SNR k vládnímu delegátovi………………….……………………….....43 

     3. 2 Jednání delegace SNR v Londýně………………….…………………………..47 

     3. 3  Moskevská jednání o sestavení a programu československé vlády, Košický 

             vládní program…………………………………….…………………………   50 

     3. 4 První a Druhá pražská dohoda…………………….…………………………....55 

     3. 5 Třetí pražská dohoda a stručný nástin dalšího vývoje česko-slovenského 

             vztahu…………………………………………….…………………………….63 

Závěr………………………………………………………………….………….…….70 

Seznam zkratek…………………………………………….…………….……………73  

Použitá literatura……………………………………………………………………...74 

 



Úvod  

Po likvidaci Československé republiky v březnu 1939 bylo československé území spravováno 

několika odlišnými právními řády. Zatímco z Čech a Moravy byl výnosem německého 

říšského kancléře Adolfa Hitlera ze dne 16. března 1939 vytvořen tzv. Protektorát, na 

Slovensku vyhlásil 14. března 1939 Sněm Slovenské krajiny zákonem č. 1/1939 Sl. z. 

„samostatný a nezávislý“ Slovenský stát. Na československém území okupovaném Německem 

po Mnichovské dohodě se uplatňoval německý právní řád, neboť se stalo součástí Německé 

říše. Území obsazené po Mnichovské dohodě beckovským Polskem bylo po německo-polské 

válce rovněž zabráno Německem nebo předáno Slovenskému státu. A konečně na základě 

Vídeňské arbitráže ze dne 2. listopadu 1938 připadly horthyovskému Maďarsku některé 

slovenské oblasti a část Podkarpatské Ukrajiny, jejíž zbytek Maďarsko obsadilo 14. března 

1939. 

Těmto právním řádům konkuroval právní řád Československé republiky, jejíž orgány jako tzv. 

prozatímní státní zřízení působily od roku 1940 v Londýně. V jeho čele stál prezident Edvard 

Beneš, který vycházel z koncepce právní a politické kontinuity československého státu. Podle 

této koncepce československý stát právně nadále trval, i když nemohl na vlastním území 

prosazovat svoji vůli v důsledku nelegálního zásahu nepřátelské cizí moci, která domácímu 

obyvatelstvu násilně anebo s pomocí kolaborantů vnutila své právní předpisy. Poté, co byla 

londýnská exilová vláda uznána i antihitlerovskými mocnostmi, Československá republika 

existovala navíc i politicky, neboť se stala subjektem mezinárodního práva. Bylo proto jen 

otázkou času, respektive dalšího mezinárodněpolitického vývoje, kdy se československé právo 

opět prosadí i na domácí půdě. 

Koncem roku 1943 vytvořili představitelé slovenského domácí odboje jako svůj ústřední a 

koordinační orgán Slovenskou národní radu. SNR prošla v období od svého vzniku do konce 

roku 1945 složitým vnitřním vývojem. V první fázi své existence působila v ilegalitě a 

připravovala ozbrojené protifašistické povstání. Po propuknutí Slovenského národního 

povstání 29. srpna 1944 se postavila do jeho čela a svým nařízením č.1/1944 Sb. n. SNR ze 

dne 1. září 1994 se prohlásila za nositele veškeré zákonodárné, vládní a výkonné moci na 

celém slovenském území. Tímto nařízením s mocí zákona se SNR stala dalším zdrojem 

zákonodárné moci na československém území. 

Svoje pravomoci však ve skutečnosti nemohla realizovat na celém Slovensku, jak ve svém 

prvním nařízení deklarovala, ale pouze v oblasti středního Slovenska (území odpovídající 



tehdejší Podhronské župě), neboť na zbytku země si svoje mocenské postavení udržela 

bratislavská vláda slovenského státu podporovaná nacistickým Německem. 

Pozici jediného legitimního reprezentanta slovenského národa si SNR zachovala, resp. opět 

vydobyla, i po vojenské porážce Slovenského národního povstání německou armádou. Na 

osvobozovaném území východního Slovenska obnovily její orgány svoji činnost a od 

velitelství IV. ukrajinské frontu sovětské armády postupně přebíraly správu nad slovenskými 

regiony. Delegace SNR se rovněž stala významným účastníkem moskevských jednání 

politických stran o sestavování a programu první poválečné československé vlády, ve které 

měla své zástupce. 

Košický vládní program přijatý 5. dubna 1945 první poválečnou československou vládou 

založil asymetrický model státoprávního uspořádání československé státu, spočívající v tom, 

že celostátní československé orgány plnily zároveň funkci českých národních orgánů, zatímco 

v čele Slovenska stály slovenské národní orgány. Svoje postavení jako jediného nositele 

veškeré zákonodárné, vládní a výkonné moci na celém Slovensku si pak SNR udržela až do 

21. dubna 1945, kdy se svým nařízením č. 30/1945 Sb. n. SNR vzdala části své zákonodárné 

moci ve prospěch prezidenta republiky. 

Další politický a ústavněprávní vývoj v poválečném Československu vedl k tomu, že 

Slovenská národní rada a její orgány pozvolna přicházely o svoji významnou mocenskou 

pozici, až se nakonec v roce 1946 na dalších mnoho let de facto staly jen prodlouženou rukou 

centrálních orgánů. Částečné zlepšení v tomto směru přinesl jen rok 1968. Z myšlenek 

tehdejšího tzv. obrodného procesu, který zmařila v srpnu 1968 vojenská intervence zemí 

Varšavské smlouvy, se podařilo zachránit právě jen koncept federalizace státu. Doba 

normalizace však opět přinesla omezení pravomocí slovenských národních orgánů a obnovu 

centralizovaného systému vládnutí. 

Státoprávní koncepce SNR se od jejího vzniku v mnohém lišila od koncepce prozatímního 

státního zřízení v Londýně, ba lze říci, že si v některých ohledech obě koncepce i protiřečily. 

To vyvolávalo mezi oběma složkami odboje od počátku určité napětí, které se obě strany 

pokoušely řešit jednáním (jednání delegace SNR v Londýně, moskevská jednání o programu a 

složení první poválečné československé vlády, První, Druhá a Třetí pražská dohoda o 

rozdělení kompetencí mezi ústředními a slovenskými národními orgány). 

Tato jednání zpočátku vedla ke pro obě strany přijatelným kompromisům, postupně však 

docházelo v důsledku politického vývoje k oslabování ústavněprávní postavení slovenských 

národních orgánů, které se po uzavření dohody stran sdružených v Národní frontě dne 27. 



června 1946 (tzv. Třetí pražské dohodě) nakonec dostaly do zcela podřízeného postavení na 

centrálních československých orgánech. 

Proto se také v první kapitole své práci věnuji rozboru a vzájemnému porovnání těchto 

státoprávních koncepcí. V druhé kapitole se pak zabývám Slovenskou národní radou jako 

takovou, jejím složením, vnitřní strukturou a její činností jako politického a zejména 

mocenského orgánu na slovenském území. Třetí kapitola je zaměřena na analýzu vzájemného 

vztahu SNR, resp. slovenských národních orgánů, a celostátních centrálních orgánů a na popis 

jednání mezi těmito dvěma složkami a jejich výsledky, které se staly významnými mezníky ve 

vývoji státoprávního uspořádání česko-slovenských vztahů. 



 

 

1. Srovnání státoprávní koncepce SNR a státoprávní koncepce prozatímního 

státního zřízení 

Slovenská národní rada vznikla v prosinci 1943 z vůle slovenských odbojových skupin, která 

pramenila z nutnosti sjednotit se v dalším boji proti totalitnímu režimu Slovenského státu a 

především z jejich snahy získat účinný nástroj k ovlivňování dalšího politického vývoje na 

Slovensku. 

Státoprávní koncepce SNR však částečně vycházela z jiných principů než koncepce 

zahraničního odboje, kterou v rámci prozatímního státního zřízení prosadil Edvard Beneš. Obě 

státoprávní koncepce v sobě zahrnovaly postoj k řešení tři klíčových okruhů otázek, které 

spolu velmi úzce souvisely, přičemž odpovědi na ně se u obou složek odboje více či méně 

lišily. 

Šlo o následující okruhy otázek, které budou podrobněji rozebrány v této kapitole: 

a) postoj ke Slovenskému státu a jeho právnímu řádu; 

b) postoj k právnímu řádu uplatňovanému na slovenském území obsazeném cizí mocí; 

c) postoj k právnímu řádu Československé republiky, který v sobě nutně zahrnuje nejen postoj 

k Ústavní listině 1920, ale také postoj SNR k dekretům prezidenta republiky a k prozatímnímu 

státnímu zřízení v Londýně. 

 

1. 1. Postoj ke Slovenskému státu a jeho právnímu řádu 

Slovenská národní rada neusilovala jen o svržení představitelů Slovenského státu nebo o 

změnu jeho domácí či zahraničněpolitické orientace, ale odmítala existenci Slovenského státu 

jako takového a jeho další trvání. Potvrzuje to většina oficiálních dokumentů Slovenské 

národní rady počínaje Vánoční dohodou z prosince 1943, kterou byla SNR založena, a 

Deklarací Slovenské národní rady ze dne 1. září 1944, tedy vydanou bezprostředně poté, co se 

SNR postavila do čela Slovenského národního povstání. 

Ve svém prvním nařízení s mocí zákona (nařízení č. 1/1944 Sb. n. SNR ze dne 1. září 1944) se 

v § 1 Slovenská národní rada s okamžitou účinností prohlásila za vykonavatele veškeré 

zákonodárné, vládní a výkonné moci na celém slovenském území. Tím současně vyjádřila, že 

neuznává Slovenský stát, považuje jej za protiprávně existující státní útvar a jeho orgány za 

nelegální. Od politického systému Slovenského státu se pak SNR distancovala nařízením 

č 4/1944 Sb. n. SNR ze dne 1. září.1944, v němž nařizovala rozpuštění Hlinkovy slovenské 



ľudové strany i všech ostatních na Slovensku působících profašisticky orientovaných stran a 

organizací. Osoby, které by chtěly pokračovat v činnosti v těchto organizacích, měly být podle 

tohoto nařízení potrestány odnětím svobody až na pět let. 

Ke Slovenskému státu SNR tudíž zastávala stejně odmítavé stanovisko jako československé 

orgány v Londýně. V přístupu k právnímu řádu Slovenského státu však byl už její postoj od 

postoje zahraničního odboje ve Velké Británii odlišný. V § 2 svého nařízení č. 1/1944 Sb. n 

SNR ponechala v platnosti všechny jeho „zákony, nařízení a opatření, pokud neodporují duchu 

republikánsko-demokratickému“. SNR tak recipovala do právního řádu, který sama začala 

vytvářet svými nařízeními, všechny normy Slovenského státu s uvedenou výjimkou a částečně 

tak navázala na právní vývoj, který na Slovensku nastal po vyhlášení Slovenského státu. Tím 

také dála najevo, že nechce, aby se Slovensko navrátilo k ústavněprávnímu stavu, ve kterém se 

nacházelo v předmnichovském období. 

V důsledku tohoto nařízení SNR zůstaly i po osvobození na Slovensku platné a účinné některé 

zákony Slovenského státu, a to i takové, kterými Slovenský stát nahradil právní normy 

Československé republiky. Jednalo se například o zákon č. 320/1940 Sl. z. o zločinech proti 

státu ze dne 26. listopadu 1940, kterým slovenský stát nahradil československý zákon č. 

50/1923 Sb. z. a n. na ochranu republiky ze dne 19. března 1923. K obnovení platnosti zákona 

č. 50/1923 Sb. z. a n. i na Slovensku proto došlo až téměř dva roky po skončení války, a to 

zákonem č. 182/1947 Sb ze dne 24. října 1947. V důsledku recepce právních norem 

Slovenského státu také některé na základě zákonů Slovenského státu zřízené instituce nadále 

působily i po skončení války. Např. Nejvyšší kontrolní dvůr v Bratislavě, vytvořený podle 

ústavního zákona č. 110/1942 Sl. z. ze dne 16. června 1942, byl zrušen až v roce 1951 (tedy 

šest let po osvobození) vládním nařízením č. 73/1951 Sb ze dne 7. října 1951. 

Recepce právního řádu Slovenského státu Slovenské národní radě v době povstání umožnila, 

aby některé normy Slovenského státu omezující občanská práva účelově využívala. Např. 

vládní nařízení č. 32/1939 Sl. z. ze dne 24. března 1939, o zajišťovacím uvěznění nepřátel 

Slovenského státu, které povolovalo internaci režimu nepohodlných osob na neomezeně 

dlouhou dobu v tzv. zajišťovacích táborech, SNR ve válečné situaci posloužilo k internaci 

exponentů Slovenského státu v zajišťovacím táboře ve Slovenskej Ľupči. 

Recepční ustanovení obsažené v § 2 nařízení č. 1/1944 Sb. n. SNR bylo zcela v protikladu 

s principem diskontinuity s právními řády uplatňovanými na československém území po 

Mnichovské dohodě, který byl zakotven v čl. 1 odst. 2 ústavního dekretu prezidenta republiky 

č. 11/1944 Úř. věst. čsl. ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku, který byl po válce 

znovu publikován vyhláškou ministra vnitra č. 30/1945 Sb. 



Ústavní dekret prezidenta republiky totiž v tomto ustanovení zcela vyloučil z platného 

československého právního řádu všechny předpisy vydané na československém území v době 

nesvobody. Pojem „doba nesvobody“, byla v dekretu definována jako doba, „kdy 

československý lid byl zbaven své svobody“ a její počátek stanoven na 30. září 1938, tedy na 

den následující po podpisu Mnichovské dohody. Konec doby nesvobody mělo podle tohoto 

dekretu určit až vládní nařízení. Tím se stalo vládní nařízení č. 31/1945 ze dne 27. července 

1945, podle něhož doba nesvobody skončila 4. května 1945, to znamená dnem, který 

předcházel pražskému povstání. 

Pouze na „zcela přechodnou dobu“ z praktických důvodů a zejména z důvodů zachování 

právní jistoty dekret povolil používání těch předpisů, které se Ústavě 1920 a zákonům ji 

měnícím a doplňujícím nepříčily nejen svým zněním, ale ani svými principy. Ani tyto předpisy 

se tedy součástí československého právního řádu podle dekretu prezidenta republiky č. 

11/1944 Úř. věst. čsl. nikdy nestaly. 

O tom, zda norma z doby nesvobody je či není v rozporu s ústavou, měl rozhodovat soud či 

správní úřad v řízení o konkrétní věci jako o předběžné otázce. Dekret ale z používání úplně 

vyloučil předpisy trestního práva, trestního řízení, osobního práva a rodinného práva. 

Dekret nijak neurčoval „zcela přechodnou dobu“, po kterou mohly být některé předpisy, které 

se nestaly součástí československého právního řádu, používány. Podle výkladu člena exilové 

Právní rady a jednoho z autorů předlohy dekretu JUDr. Egona Schwelba tato doba započala 

14. listopadu 1944, to znamená v den, kdy byl ústavní dekret č. 11/944 publikován, a tedy 

vstoupil v platnost.1 Konec „zcela přechodné doby“ měl podle tohoto dekretu stanovit zákon, 

který ale nikdy nebyl vydán. 

 

1. 2 Postoj k právnímu řádu uplatňovanému na slovenském území obsazeném 

       cizí mocí 

Na rozdíl od právních předpisů Slovenského státu právní předpisy, kterým byla spravována 

okupovaná slovenská území, Slovenská národní rada do svého právního řádu nerecipovala a 

bez výjimky je zrušila. 

Stalo se tak bezprostředně po osvobození území jižního Slovenska nařízením Předsednictva 

SNR č. 22/1945 Sb. n. SNR ze dne 30. března 1945 o úpravě právního pořádku a revizi 

                                                 
1 Jech, K.; Kaplan, K. Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty. Brno: Doplněk a Ústav pro soudobé 

dějiny 2002, s. 101 

 



právních aktů na území Slovenska, které bylo dočasně okupované maďarským a německým 

státem. 

Podle tohoto nařízení se normy zavedené na části Slovenska po 2. listopadu 1938 Maďarskem 

zrušily dnem osvobození jednotlivých regionů, kdy začaly platit normy platné na ostatním 

území Slovenska podle nařízení č. 1/1944 Sb. n. SNR ze dne 1. září 1944. 

To tedy znamenalo, že tato území byla od osvobození spravována podle nařízení vydaných 

Slovenskou národní radou a dalších předpisů SNR a její orgánů a také těch norem Slovenského 

státu, které SNR recipovala do slovenského právního řádu a že tudíž i zde byla SNR nositelkou 

veškeré zákonodárné, vládní a výkonné moci. Nařízením č. 64/1945 Sb. n. SNR ze dne 

3. června 1945 byla poté úprava obsažená v nařízení č. 22/1945 Sb. n. SNR rozšířena i na 

území dočasně okupované Německem. 

Z důvodů právní jistoty bylo pro jednotlivé části slovenského území nutné přesně určit datum 

osvobození, tedy okamžik kdy končí platnost maďarských a začíná platnost slovenských 

norem. Nařízení č. 22/1945 Sb. n. SNR proto stanovilo, že den, kterým budou jednotlivé části 

slovenského území pokládány za osvobozené, určí Sbor pověřenců a vyhlásí je ve Sbírce 

nařízení SNR. 

Nařízení rovněž obsahovalo ustanovení, které vymezovalo podmínky, za nichž bylo možné 

zrušené předpisy dočasně používat. V § 2 se stanoví, že je možné na dobu nevyhnutelné 

potřeby pokračovat v začatých věcech ve smyslu zrušených předpisů, a to za splnění tří 

podmínek: 1) pokud to vyžaduje státní zájem, 2) pokud tyto zrušené předpisy neodporují 

„republikánsko-demokratickému duchu“ a 3) pokud platný právní řád nemá obdobné 

ustanovení. Toto ustanovení bylo novelizováno nařízením č. 53/1945 Sb. n. SNR, které 

s účinností od 11. června 1945 vyloučilo jeho aplikaci na trestní řízení. 

Rozhodnutí a opatření soudů a úřadů, tedy individuální veřejnoprávní akty, ponechalo nařízení 

v platnosti, ale umožňovalo, aby byly za určitých okolností podrobeny revizi. Pod pojmem 

„revize“ při tom bylo míněno nejen jejich pozměnění, ale také jejich náhrada nebo i zrušení. 

Revize mohla být provedena v národním a státním zájmu, v zájmu soukromém se mohla 

uskutečnit, jen pokud nebyl v rozporu s veřejným zájmem a revidované rozhodnutí nebo 

opatření bylo vydáno v důsledku politických změn souvisejících s okupací. 

Nařízení Předsednictva SNR č. 22/1945 Sb. n. SNR tak řešilo otázku individuálních 

veřejnoprávních aktů podobným způsobem jako ústavní dekret prezidenta republiky č. 11/1944 

Úř. věst. čs., který také ponechal soudní a úřední rozhodnutí z doby nesvobody v platnosti, ale 

umožnil jejich zrušení nebo změnu za taxativně stanovených podmínek. Úprava obsažená 

v prezidentském dekretu byla však mnohem podrobnější a konkrétnější než v nařízení SNR. 





1. 3 Postoj k právnímu řádu Československé republiky 

1. 3. 1 Teorie právní a politické kontinuity ČSR 

Problematika vztahu Slovenské národní rady k československému právnímu řádu velmi úzce 

souvisí s teorií politické a právní kontinuity Československé republiky. Tato teorie totiž řeší 

základní otázku, co a zejména proč lze po faktickém rozpadu Československa nadále 

považovat za československý právní řád. 

Východiskem teorie právní a politické kontinuity v pojetí Edvarda Beneše byla teze, že tzv. 

Mnichovská dohoda, podepsaná 29. září 1938 představiteli čtyř evropských mocností, je od 

samého počátku neplatná, tudíž i všechny další právní a politické kroky, které z ní vycházely 

nebo na ni navazovaly, musí být rovněž neplatné. 

Tento argument Dr. Beneš využil i ke zdůvodnění neplatnosti své rezignace na úřad hlavy státu 

dne 5. října 1938, což mu umožnilo, aby se jako prezident republiky postavil do čela 

zahraničního odboje a vytvořil v Londýně tzv. prozatímní státní zřízení, které mělo kontinuitu 

československého státu dočasně ztělesňovat. Vrcholné orgány prozatímního státního zřízení 

pak tvořil prezident republiky, vláda a Státní rada. Jeho součástí se kromě zastupitelských 

úřadú postupně staly i další orgány, např. Právní rada, Nejvyšší kontrolní a účetního úřad, a 

Úřad vládního delegáta pro správu osvobozeného území, a také armádní sbor (pozemní a 

letecké jednotky ve Francii, Velké Británii, SSSR i na osvobozeném československém území). 

Prezident republiky měl v tomto systému velmi významné postavení, neboť představoval 

jediného nositele moci zákonodárné, kterou vykonával formou dekretů a ústavních dekretů. 

Právní zdůvodnění, proč má zákonodárná moc přejít na prezidenta republiky, obsahuje 

důvodová zpráva k ústavnímu dekretu č. 2/1940 Úř. věst. čs. ze dne 15. října 1940, o 

prozatímním výkonu moci zákonodárné, kde se uvádí: „Suplování zákonodárné funkce 

Národního shromáždění dekretem prezidentovým, vydaným k návrhu vlády a 

spolupodepsaným předsedou vlády, jakož i příslušným rezortním minstrem, se odůvodňuje 

duchem i literou naší ústavní listiny, jež moc zákonodárnou svěřuje oběma sněmovnám a 

presidentu republiky (viz zejména jeho právo podepisovati zákony a je případně vraceti.par. 51 

a 64 č. 5 ústavní listiny)... “2. Vychází tedy z toho, že podle Ústavní listiny 1920 měl podpis 

zákona prezidentem republiky promulgační charakter, neboť na rozdíl od podpisu ostatních 

ústavních činitelů nebyl pouze formálním aktem. Ústavní listina navíc prezidentu republiky 

umožňovala nejen s připomínkami Národnímu shromáždění vracet zákony, ale dokonce i 

                                                 
2 Kuklík, J. Londýnský exil a obnova československého státu 1938–1945. Praha: Karolinum 1998, s. 152 



vetovat neodkladná opatření s mocí zákona, které mohl přijímat tzv. stálý výbor v době, kdy 

parlament nezasedal. 

Prezident se tak za situace, kdy nebylo možné svolávat parlament, stal v exilu orgánem, který 

se v první republice nejvýznamněji podílel na legislativního procesu, takže převzal i 

pravomoci zákonodárného sboru. 

Ústavní dekret č. 2/1940 Úř. věst. čs, který prezidentovy dával zákonodárnou pravomoc, 

zakotvoval pro dekretální normotvorbu jen dvě pravidla:1) prezident republiky mohl dekrety 

vydávat pouze na návrh vlády a 2) předseda vlády, případně jiný člen exilové vlády, musel 

dekrety prezidenta republiky kontrasignovat. 

Později byly v dekretech prezidenta republiky stanoveny pro zákonodárnou činnost v exilu 

další pravidlo. Ústavní dekret prezidenta republiky č. 12/1942 Úř. věst. čs. ze dne 27. října 

1942 nařizoval, že prezident může dekret vydat až poté, co se k němu ve formě poradní zprávy 

vyjádří Státní rada. 

V rámci prozatímního státního zřízení prezidentovi příslušelo právo jmenovat a odvolávat 

členy vlády i Státní rady, která byla poradním orgánem prezidenta republiky a pomocným 

kontrolním orgánem prozatímního státního zřízení. 

Při uplatňování koncepce kontinuity československého státu se prezident Beneš a exilová 

vláda snažili řídit třemi principy, které lze také vysledovat v již zmiňovaném ústavním dekretu 

prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čs., neboť si je také jako výchozí zásady při jeho 

přípravě stanovilo již v roce 1942 exilové ministerstvo spravedlnosti. 

Jde o následující principy: a) ochránit československý právní řád vytvořený a platný za první 

republiky před zásahy učiněnými po Mnichovské dohodě, b) pozdější změny ponechat 

v platnosti jen v nevyhnutelných případech a c)co nejdříve jej reformovat „v souladu s 

postojem lidu v osvobozené republice“3, tedy předložit je ke schválení nebo novelizaci legálně 

ustanovenému zákonodárci. 

Kontinuita československého státu v době nesvobody se v Benešově pojetí netýkala pouze 

pokračování jeho mezinárodně právní subjektivity, ale také kontinuity vnitrostátní. V období 

války to v praxi znamenalo, že domácí odboj měl všude postupovat v souladu a kde to bylo 

možné i podle pokynů exilových orgánů a že na osvobozeném území měl od sovětské armády 

přebírat správu orgán, který byl součástí prozatímního státního zřízení. Tímto orgánem měl být 

podle ústavního dekretu č. 10/1944 Úř. věst. čs. ze dne 3. srpna 1944 o dočasné správě 
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osvobozeného území republiky Československé, úřad pro správu osvobozeného území, v jeho 

čele stál člen londýnské vlády, označovaný jako vládní delegát. 

V poválečném období pak znamenala vnitrostátní kontinuita z Benešova pohledu pokračování 

československého státu v předmnichovských hranicích a s právním řádem, který bude pokud 

možno odpovídat právnímu řádu první republiky. Byl si totiž zároveň dobře vědom nutnosti 

některých změn v politické, sociální a ekonomické sféře, které si vyžádají i zásahy do právního 

řádu. 

Vnitrostátní aspekt své teorie kontinuity prezident Beneš podrobně vyložil ve svém projevu u 

příležitosti udělení titulu čestného doktora práv 15. prosince 1945, kdy uvedl: „První princip, 

kterého se už v r. 1939 a pak v r. 1940 naše londýnská vláda dovolávala, byl princip právní 

kontinuity. Tuto právní kontinuitu uplatňovala především vzhledem k cizině, tj. 

mezinárodněprávně, by mohla zdůrazňovat „nesprávnost“ všeho toho, co se stalo v Mnichově 

a po Mnichově. Z hlediska vnitropolitického nám však princip kontinuity znamenal dvě 

podstatné věci: 

a) Především právní a skutečné politické obnovení všech těch duchovních a mravních hodnot 

demokracie, tj. navazování na trvání režimu demokracie, sestávající z Národního shromáždění, 

z prezidenta republiky a z vlády, a pokračující ... v zásadním uznávání práv a svobod, jejž 

tento systém představoval v r. 1938 ... b) Soustavné měnění právních norem ... ve všech těch 

otázkách, jež po válce politicky změn budou potřebovat, přičemž na základě dřívějšího práva 

budou změny ty převážně a rozhodně provádět a bude tudíž princip kontinuity sloužit nikoli 

jako zásada, od níž se neustupuje, nýbrž jako jistého druhu metoda nebo indikace, v jakém 

směru se má jít dále, jak příslušné změny mají být provedeny, v jakém směru se má jít dále, 

jak příslušné změny mají být prováděny a jak daleko ve změnách těch pro dnešní dobu má 

postoupit.“4
 

SNR se ke kontinuitě československého státu oficiálně přihlásila svým usnesením ze dne 29. 

září 1944 o vzájemném poměru domácího a zahraničního odboje. Zatímco s kontinuitou 

československého státu z hlediska mezinárodněprávního se ztotožnila bez výhrad, její pojetí 

vnitrostátní kontinuity se zásadně odlišovalo od koncepce londýnského exilu, a to ve dvou 

směrech: a) odmítla se mocensky podřídit prozatímnímu státnímu zřízení v Londýně, a 
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vyloučila působnost jím vydávaných právních norem na Slovensku; b) odmítla vzít Ústavní 

listinu z roku 1920 za základ poválečného státoprávního uspořádání republiky. 



1. 3. 2 Postoj SNR k dekretům prezidenta republiky a předpisům prozatímního státního 

zřízení  

Svým nařízením č. 1/1944 Zb. n. SNR ze dne 1. září 1944, v němž deklarovala převzetí 

veškeré zákonodárné, vládní a výkonné moci na Slovensku, se SNR stala novým zdrojem 

zákonodárné moci na československém území. Vyloučila tím nejen jakékoli další pokračování 

mocenského působení orgánů Slovenského státu, ale současně také vyloučila působnost 

dekretů prezidenta republiky a ostatních právních předpisů vydávaných londýnským 

prozatímním zřízením na Slovensku. 

V otázce, zda SNR vytvářela zcela nový původní právní řád, nebo zda lze normy SNR 

pokládat za součást československého právního řádu, nepanuje mezi právními teoretiky 

jednota. Např. podle současného slovenského právního historika Petra Mosného právní řád, 

který SNR ve svém bánskobystrickém a košickém období vytvářela „nelze hodnotit jako 

právní řád nějakého svébytného státu či státnosti vytvořené Slovenskou národní radou, ale 

pouze jako zvláštní právní řád československý platný jen na Slovensku“5. Vyplývá to podle něj 

ze skutečnosti, že londýnská vláda přijala SNR jako rovnocenného partnera pro další jednání a 

že SNR od začátku počítala s tím, že její normy budou po osvobození jako partikulární právní 

řád začleněny do právního řádu celostátního. Naproti tomu význačný český konstitucionalista 

Zdeněk Neubauer poukazuje na to, že nařízení SNR č.1/1944 Zb. n. SNR „má všechny znaky 

revolučního aktu, jímž se zakládá vlastní ohnisko právního řádu a do značné míry přímo 

připomíná první zákon ČSR z 28. října 1918“6, přičemž jako představitel normativní školy 

zastával názor, že každé normativní ohnisko dává vzniku novému právnímu řádu. 

V usnesení povstalecké SNR o vzájemném poměru domácího a zahraničního odboje ze dne 

29. září 1944 se prezident, vláda a státní rada (tedy představitelé prozatímního státního zřízení) 

označují za „vrcholný revoluční orgán zahraničního odboje“, kterému přísluší jen „vedení 

zahraničního odboje a všechny otázky, týkající se zastupování státu vůči spojencům o 

ostatnímu zahraničí“. Zatímco sebe v tomto dokumentu Slovenská národní rada označuje za 

„vrcholní revoluční orgán domácího odboje“7. Tím je jasně vyjádřena nezávislost SNR na 

orgánech zahraničním odboji a rovné postavení SNR a londýnského prozatímního zřízení. 

V rovině výkonné moci se postoj SNR k prozatímnímu státnímu zřízení v Londýně projevil 

tím, že vládního delegáta ministra Františka Němce , který na Slovensko přijel v říjnu 1944, 
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7 Prečan, V. Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry 1965, 
s. 600 



přijala jen jako zprostředkovatele mezi ní a londýnskými orgány, a nikoli jako reprezentanta 

státní moci, který by měl převzít správu osvobozeného území. Nemohl tak být realizován 

ústavní dekret prezidenta republiky č. 10/1944, ze dne 3. srpna 1944, o dočasné správě 

osvobozeného území. 

V souvislosti s hodnocením postoje SNR k londýnským orgánů, je však třeba vycházet ze 

skutečnosti, že Slovenská národní rada nebyla politicky homogenním sborem. Od počátku ji 

tvořily dva politické tábory – levicový, složený z komunistů a sociálních demokratů, a 

pravicověji orientovaný tzv. občanský blok, který se v září 1944 transformoval do 

Demokratické strany. Představitelé občanského bloku měli k londýnskému prozatímnímu 

státnímu zřízení z pochopitelných důvodů bližší vztah než jejich tehdejší levicoví partneři 

v odboji. 

Dokládají to i vzpomínky přímých účastníků. Takto např. popisoval situaci komunista Gustav 

Husák: „Slovenští komunisté uznávali Benešovu vládu pouze jako reprezentantku ČSR 

v zahraničí. Vzhledem k jejímu složení a politické koncepci jí nepřiznávali žádná práva 

prezidenta nebo domácí vlády, právo přikazovat, nařizovat nebo svazovat ruce domácímu 

odboji, pokud jde o řešení situace na osvobozeném území. Buržoasní skupiny věděly právě tak 

dobře jako komunisté, že Benešova vláda usiluje o obnovení vlády ve starém kapitalistickém 

smyslu. .... Buržoasní skupiny viděly v Benešově vládě a v jejích orgánech svého pomocníka a 

později i jedinou záchranu.“8  

Naproti tomu představitel občanského bloku Ján Ursíny ve svých memoárech zdůvodňoval 

skutečnost, že Slovenská národní rada působila zcela nezávisle na londýnských orgánech 

nikoli ideovými ale praktickými důvody. „Doktor Beneš byl nespokojen s tím, že si SNR a 

Sbor pověřenců osvojily veškerou pravomoc, kterou měl kdysi prezident, parlament a vláda. 

Prý se s nimi předem neradíme. Nebylo sice našim úmyslem jeho či vládu obcházet, ale 

okolnosti si to tak vyžadovaly,“9 napsal Ursíny. Podobně vysvětloval vztah povstalecké SNR 

k exilovým orgánům ve Velké Británii i další významný představitel občanského bloku a 

později Demokratické strany Jozef Lettrich: „Nedostatek osobního, potažmo písemného styku 

Slovenské národní rady s čs. vládou v Londýně, jakož i rychlý spád událostí na Slovensku 

způsobil rozdílnost v názorech na správu povstáním osvobozeného území, na funkce 

Slovenské národní rady, na vzájemný poměr domácího a zahraničního odboje a konečně i na 

budoucí uspořádání vnitropolitických poměrů republiky.“10  
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1. 3. 3 Názory na státoprávnímu uspořádání ČSR po skončení války a idea 

československého národa 

SNR od svého vzniku zastávala názor, že nově obnovená Československá republika se bude 

muset v mnoha směrech, zejména však ve státoprávním uspořádání, lišit od té 

předmnichovské. Proto také zaujala odmítavý postoj k Ústavní listině 1920, který jasně 

vyjádřila v již zmiňovaném usnesení SNR ze dne 29. září 1944 o vzájemném poměru 

domácího a zahraničního odboje. Poukazovala v něm na to, že i orgány zahraničního odboje se 

v důsledku skutečného vývoje od podstatných principů ústavy v nejednom ohledu odklonily. 

„Jsme proto toho názoru, že ústava jako celek v této době nemůže být podkladem 

vnitropolitické úpravy poměrů ČSR,“ konstatovala Slovenská národní rada v tomto usnesení. 

Delegace SNR, která jednala v Londýně s exilovými orgány, v písemné odpovědi prezidentu 

Benešovi dne 2. listopadu 1944, toto stanovisko poněkud zmírnila a přeformulovala tak, že 

„stanovisko SNR, že ústava z roku 1920 nemůže být jako celek podkladem vnitropolitické 

úpravy poměrů ČSR, neznamená, že SNR tuto ústavu jako celek odmítá a neuznává. I SNR ji 

uznává jako základ a vodítko až do její právoplatné změny, kterou provedou legitimní zástupci 

národa českého, národa slovenského a Podkarpatských Ukrajinců. Uznávat ji však v její 

úplnosti znamenalo by, že všechny opatření učiněná prezidentem, vládou a SNR, která jsou v 

rozporu s ní, byla by neplatná.“11. 

V dokumentech ilegální a povstalecké SNR ještě nikde nenalezneme konkrétnější koncept 

ústavněprávního uspořádání česko-slovenských vztahů v poválečné republice. V těchto 

dokumentech se pouze objevují obecné formulace, že společný stát Slováků a Čechů má být 

založen na principu „rovný s rovným“ (Vánoční dohoda z prosince 1943), nebo na „bratrském 

spolužití“ (Deklarace SNR ze dne 1. září 1944). Teprve až tzv. Manifest Slovenské národní 

rady vyhlášený 4. února 1945 v Košicích dává jasnou představu o názorech slovenské politické 

reprezentace na budoucí uspořádání československém státu. Mimo jiné se v něm praví: 

„Ovocem zápasu našeho národa bude nová Československá republika, která bude slovanským, 

lidově-demokratickým státem. Starý centralizmus v něm nebude mít místa. V dorozumění 

s představiteli českého národa upravíme v novém Československu poměr Slováků a Čechů na 

základě úplné rovnosti tak, aby na Slovensku Slováci a v Čechách Češi si spravovali své věci, 
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zatímco ústřední sněm a ústřední vláda budou spravovat jen společné věci jednotného a 

nedělitelného státu.“12 
 Z citovaného odstavce jasně vyplývá, že SNR zastávala federalistickou koncepci 

státoprávního uspořádání Československé republiky, kterou poté více konkretizovala ve svém 

usnesení ze dne 2. března 1945. Federativní uspořádání podporovaly obě politické strany 

sdružené v SNR. Podle historika Karla Kaplana přitom slovenští komunisté federaci 

prosazovali důrazněji než představitelé Demokratické strany. „Ti dokonce komunisty v 

‘separatismu’ (tj. federalismu) mírnili a zřejmě až po konfliktech s londýnským exilem o 

uznání slovenského národa a pravomoci SNR se postavili za federaci,“13 uvádí Kaplan. 

Politikům sdruženým v SNR bylo již od počátku jasné, že prvním předpokladem k prosazení 

nového ústavněprávního uspořádání česko-slovenských vztahů, musí být odstranění konceptu 

československého národa z právního řádu poválečné republiky a jeho nahrazení uznáním 

Čechů a Slováků jako dvou rovnoprávných samostatných národů. I ti členové SNR, kteří 

v minulosti tuto koncepci podporovali, si totiž dobře uvědomovali, že pokud si chtějí udržet 

podporu slovenské veřejnosti, musí ideu československého národa v jakékoli podobě 

odmítnout, neboť byla mezi Slováky velmi nepopulární a pro mnohé z nich nepřijatelná. 

Přitom státoprávní uspořádání předmnichovské republiky bylo právě na Masarykově a 

Benešově koncepci československého národa ve smyslu politickém (občanském) jako státního 

národa založeno. Byla proto také zakotvena v preambuli Ústavní listiny 1920. 

Podle současného slovenského historika Dušana Kováče Slováci odmítali koncepci jednotného 

československého politického národa o dvou větvích (české a slovenské) proto, že měli s ideou 

politického národa již z minulosti velmi špatné zkušenosti a obávali se, že postupně povede ke 

splynutí slovenského národa s českým. „I maďarská idea jednotného uherského národa byla 

v podstatě politická. Ale pod jejím pláštíkem se uskutečňovala brutální jazyková a etnická 

asimilace. Dalším, neméně závažným důvodem k odmítnutí této ideje byla skutečnost, že její 

uskutečnění předpokládalo postupné vzájemné sbližování. To však bylo možné jen za 

předpokladu, kdy jednotný politický národ vytvoří dva stejné celky. Slováci byli nejen méně 

početní, ale v důsledku národnostního útlaku za dualismu i hospodářsky méně rozvinutým 

celkem. Bylo proto zcela logické, že národní jednota by mohla vést k postupné slovenské 
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asimilaci. A to bez ohledu na skutečné záměry české politiky. Byl to jednoduše objektivní fakt, 

který si čeští politici na rozdíl od slovenských neuvědomovali,“14 míní Kováč. 

Na rozdíl od SNR prezident Beneš a jeho spolupracovníci chtěli tuto ideu nadále zachovat. 

Vycházeli přitom z úvahy, že úspěšně čelit případným mezinárodním konfliktům může jen 

vnitřně jednotný stát, proto usilovali o co nejužší sjednocení Čechů a Slováků. Když se však 

ukázalo, že se idea československého národa po válce v původní podobě již zřejmě neprosadí, 

Beneš svoje stanovisko poněkud revidoval tak, že alespoň do budoucna by Češi a Slováci měli 

společně vytvořit „vyšší kulturní, duchovní a politickou jednotku“15.  

Takto pozměněné koncepci čechoslovakismu, kterou zformuloval i ve své knize Úvahy o 

slovanství vydané v Londýně v roce 1944, odpovídalo také jeho stanovisko z 5. listopadu 

1944, k otázce poválečné politické struktury Československé republiky a k problému 

jednotného československého národa, předané delegaci Slovenské národní rady. 

Beneš v něm uvedl, že vždy hájil stanovisko jednotného československého národa jako 

stanovisko vědecké a sociologické, které však nehodlá nikomu vnucovat. Poté v něm rozvinul 

svoji myšlenku o spojení Čechů a Slováků do kvalitativně vyššího národního celku, přičemž za 

vzorový příklad země, kde takovýto společenský vývoj nastal, uvedl Velkou Británii, v níž se 

podle něj dobře uplatnila idea britského národa složeného z Angličanů, Walesanů a Skotů: 

„Stejně jsem vždy odmítal a odmítám dívat se na poměr Čechů a Slováků jako na jednoho 

národně hotového a druhého národně nehotového, jednoho, který je vyšší a silnější (i početně) 

a proto by snad měl míti právo druhého kulturně pohltit a politicky ho ovládat, nebo – jak se 

prostě říká – čechizovat. Opakuji: obě tyto národní kolektivity jsou mi mezi sebou rovné, 

rovnoprávné a rovnocenné a mají, po mém soudu, vytvářet vyšší politickou, hospodářskou a 

kulturní jednotku, volně svobodně a bez uměle utvořeného a násilného tlaku ... V Anglii se 

říká: English nation, Scotish nation, Welsh nation, ale také se stejnou oprávněností a plnou 

tolerancí British nation. Je to prostě výraz vyššího stupně vývoje. ... Proč bychom i my neměli 

tento vyšší stupeň společenského vývoje pochopit a uznat a dovést se mu přizpůsobit.“16 
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2. SNR – její složení, organizační struktura a činnost v letech 1944 – 1945 

2. 1 Období ilegální SNR 

Na Slovensku působilo během druhé světové války mnoho odbojových skupin různého 

ideového zaměření, které se však nedokázaly sjednotit ke společnému postupu, a to až do 

prosince1943, kdy zástupci komunistů a tzv. občanského bloku, v němž převládali bývalí 

agrárníci, vytvořili společný orgán nazvaný Slovenská národní rada, která se měla stát řídícím 

centrem odboje a připravit ozbrojené povstání. 

Jednání o jejím vzniku, která trvala zhruba čtyři měsíce, skončila podepsáním Vánoční 

dohody, jež představovala politický program nově vytvořeného ilegálního orgánu. SNR si 

v něm kladla za cíl „jednotně a centrálně vést boj slovenského národa za odstranění nacisticko-

německého diktátu, vykonávaného i domácími uzurpátory politické moci“a „v první příhodné 

chvíli převzít všechnu politickou, zákonodárnou i administrativně výkonnou moc na Slovensku 

a vykonávat ji až do té doby, dokud svobodně zvolení zástupci lidu nebudou moci veškerou 

moc převzít“. 

SNR se ve Vánoční rovněž přihlásila k Československé republice, jako společnému státu 

Čechů a Slováků, avšak „na podkladě principu rovný s rovným“. O definitivní úpravě poměrů 

slovenského národa k národu českému měli podle Vánoční dohody ze slovenské strany 

rozhodnout „výlučně svobodně zvolení (určení) zástupci slovenského národa“. SNR se ve 

Vánoční dohodě také zavázala, že ve své činnosti bude postupovat v dohodě 

s československou vládou a celým zahraničním odbojem, „jejichž práci na mezinárodním a 

vojenském poli podporuje a uznává“17. 

Tyto formulace svědčí o tom, že signatáři dohody hodlali usilovat o změnu v ústavněprávním 

postavení Slovenska v poválečném státě. Mnohé naznačuje i skutečnost, že se v prvním 

zveřejněném textu pro Československou republiku používá zkratka „ČS-R“ a pro 

československou vládu zkratka „č.-sl. vláda“. Poprvé byla Vánoční dohoda zveřejněna během 

Slovenského národního povstání v komunistickém deníku Pravda dne 12. září. 1944 v článku 

Z revolučného archívu, do té doby o ní věděl jen malý okruh osob. Později publikované verze 

textu však již zkratky s pomlčkou neobsahují. Podle vzpomínek Jána Ursínyho pomlčku 

v názvu státu na jednáních o Vánoční dohodě prosazovali komunisté, kteří tím chtěli naznačit, 

že budoucí společný stát by měl být federací a až na naléhání představitelů občanského bloku 
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od pomlčky údajně ustoupili. Originál dokumentu se nedochoval, proto otázka, do jaké míry se 

zveřejněné texty shodují s původní verzí, zůstane již zřejmě nezodpovězená. 

Vánoční dohodu podepsalo celé tehdejší vedení KSS (V. ilegální ÚV KSS) – Karol Šmidke, 

Gustáv Husák a Ladislav Novomeský a tři představitelé občanského bloku – agrárníci Jozef 

Lettrich, Ján Ursíny a národní socialista Matěj Josko. 

V lednu 1944 se dalšími členy SNR stal levicově orientovaný sociální demokrat, spisovatel 

Ivan Horváth a národohospodář Peter Zaťko, který byl poslancem slovenského sněmu a 

generálním tajemníkem Ústředního sdružení slovenského průmyslu v Bratislavě, a v červenci 

1944 komunista Jozef Šoltézs a agrárník Jozef Styk. 

Ilegální SNR tak měla před vypuknutím povstání deset členů, pět z levicového a pět 

z občanského tábora. Od svého založení byla tedy budována na principu parity dvou 

politických bloků, který se udržel i po celou dobu povstání a po osvobození až do září 1946, 

kdy došlo k obměně SNR podle výsledků květnových voleb do ústavodárného Národního 

shromáždění. 

V úvodu Vánoční dohody se tvrdí, že její signatáři reprezentují „skutečné smýšlení všech 

vrstev slovenského lidu“, což mohlo vzbuzovat dojem, že sdružují všechny významné 

politické odbojové skupiny na Slovensku. Ve skutečnosti ale v SNR některé neměly 

zastoupení, zejména v ní chyběla důležitá odbojová skupina soustředěná kolem významného 

prvorepublikového politika Vavro Šrobára. 

Vánoční dohodu zaslala SNR prezidentovi Benešovi prostřednictvím československého 

velvyslance při Společnosti národů ve Švýcarsku Jaromíra Kopeckého. V doprovodných 

poznámkách ke zprávě o Vánoční dohodě se nepravdivě tvrdilo, že „k dohodě došlo mezi 

všemi ideově-politickými skupinami“. V textu dohody odeslané do Londýna také chyběla 

klíčová pasáž o tom, že nově vytvořený orgán se jmenuje Slovenská národní rada a že jeho 

cílem je převzít na Slovensku politickou, zákonodárnou a výkonnou moc, přičemž v 

připojených poznámkách se uvádělo, že „ve zprávě jsou záměrně vynechány z bezpečnostních 

důvodů dohody o konkrétním postupu.“18 Beneš přijetí zprávy ze Slovenska potvrdil dopisem 

ze dne 29. března 1944. Vyzval v něm k toleranci k odlišným názorům a řešení 

ústavněprávních otázek odkázal na dobu po skončení války. 

SNR se při přípravě ozbrojeného povstání orientovala nejen na organizování partyzánského 

hnutí, ale především na slovenskou armádu. Proto zahájila jednání s náčelníkem štábu 
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Velitelství pozemního vojska v Banské Bystrici podplukovníkem Jánem Golianem, kterého 

23. března 1944 prezident Beneš pověřil prozatímním vedením protifašistických vojenských 

akcí na Slovensku. SNR jej 27. dubna 1944 jmenovalo velitelem tzv Vojenského ústředí, tedy 

hlavním velitelem vojenské části připravovaného povstání, a uzavřela s ním dohodu, ve které 

Golian a na něj napojená skupina důstojníků uznala SNR za vedoucí politické centrum odboje 

na Slovensku a potvrdila, že souhlasí s jejím programem a cíly vyjádřenými ve Vánoční 

dohodě. V květnu 1944 ministr obrany exilové vlády generál Sergej Ingr jmenoval Goliana do 

funkce velitele I. československé armády na Slovensku, čímž došlo k tomu, že se Golian stal 

současně podřízeným SNR i londýnského ministerstva obrany. 

Definitivní plán povstání byl domluven 20 července 1944 na celodenní poradě všech členů 

SNR a čtyř zástupců Vojenského ústředí na horské chatě u Čremošného v Žarnovické dolině 

ve Velké Fatře. Zahrnoval dvě varianty. První, optimální varianta počítala s povstaleckou akcí 

zkoordinovanou s bojovou činností sovětských vojsk. Slovenská armáda a partizánské oddíly 

měly obsazením několika strategických míst umožnit sovětské armádě rychlé a hladké 

osvobození území Slovenska. Druhá, méně výhodná varianta povstání vycházela ze situace, že 

se německá armáda pokusí Slovensko obsadit. V takovém případě mělo vojenské velení 

urychleně vydat rozkaz k ozbrojenému odporu bez ohledu na postup východní fronty. 

K dojednání první varianty se Slovenská národní rada rozhodla vyslat do Sovětského svazu 

delegaci složenou z člena SNR Karola Šmidkeho a zástupce velitele Vojenského ústředí 

plukovníka Mikuláše Ferjenčíka. Situace však vedla k tomu, že se nakonec uskutečnila druhá, 

v podstatě krizová varianta, neboť. partyzánské oddíly, které řídil Ukrajinský štáb 

partyzánského hnutí, svými bojovými akcemi vyvolaly vstup německých vojsk na slovenské 

území. Bezprostředně poté co německá armáda překročila západní hranici Slovenského státu, 

vydal velitel Vojenské ústředí v Banské Bystrici podplukovník Ján Golian dne 29. srpna 1944 

posádkám slovenské armády telefonické rozkazy k ozbrojenému odporu. Následující den v 

písemném rozkazu slovenské jednotky označil za součást československé armády a zrušil 

všechna dosavadní nařízení, která se „příčí duchu a myšlence Československé republiky“19
. 

Pod tento dokument se Golian podepsal jako náčelník štábu Československé armády na 

Slovensku. 

Slovenské národní povstání tak propuklo dříve, než se SNR podařilo zkoordinovat své plány se 

sovětskou armádou. Delegace SNR se z Moskvy vrátila na Slovensko až 4.září 1944, tedy 

v době, kdy už bylo povstání v plném proudu. 
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2. 2 Období povstalecké Slovenské národní rady 

V prvních dnech Slovenského národního povstání probíhal mezi SNR a tzv. Šrobárovou 

skupinou politický boj o to, kdo se postaví do jeho čela. Obě skupiny vytvářely na Slovensku 

již před vypuknutím povstání národní výbory, které měly přebírat správu osvobozených obcí a 

měst. 

V Banské Bystrici se pod vlivem V. Šrobára ustavil orgán nazvaný jako Revoluční národní 

výbor – oblast I., který 30. srpna 1944 převzal výkonnou moc ve městě Banská Bystrica a 

v bánskobystrickém okrese (výraz „oblast I.“ měl označovat celé osvobozené území na rozdíl 

od Němci obsazeného území). Šrobár počítal s tím, že se tento povstalecký orgán na poradě 

národních výborů, kterou svolal do Banské Bystrice na 1. září 1944 prohlásí za Ústřední 

národní výbor, který povede povstání a převezme správu povstaleckého území. 

Proto také Šrobár v noci z 29. na 30. srpna 1944 zformuloval proklamaci, ve které jménem 

dosud neexistujícího Ústředního národního výboru vyzval obyvatelstvo a národní výbory, aby 

podporovaly slovenské vojsko v boji proti německým jednotkám. V závěru proklamace, kterou 

bánskobystrický Slovenský svobodný vysielač odvysílal 30. srpna 1944, Šrobár zcela 

pragmatickými argumenty zdůvodňoval, proč by se slovenské obyvatelstvo mělo do povstání 

zapojit: „Vzpomeňte si, že na všech frontách jsou Němci biti, skládají zbraně, jejich vojáci a 

generálové utíkají do zajetí. Nechceme být spojenci poražených Němců. Považte do jaké 

hanby by Slováky uvrhlo a jaký osud by čekal naše děti, kdybychom setrvali ve spojení s 

poraženým německým národem. ... Vítězství spojenců je jisté a my nesmíme dopustit, aby nás 

stihnul krutý osud poraženého národa ve spojení s Německem. Jen odboj v rámci 

Československé republiky nás postaví do řady se spojenci: Svazu sovětských socialistických 

republik, Anglie, Ameriky, Číny a ostatních spojeneckých národů zabezpečuje nám radostnou 

budoucnost.“20 

K Šrobárem připravovanému ustavení Ústředního revolučního výboru nakonec nedošlo. Místo 

toho se Šrobár a jeho spolupracovníci se zástupci SNR, kteří do Banské Bystrice přijeli až 

31. srpna 1944, dohodli na vytvoření společného orgánu – povstalecké Slovenské národní 

rady. Šrobárem svolaná porada národních výborů se sice 1. září 1944 ještě sešla, ale 

připravovaný Ústřední revoluční výbor už nevyhlásila. Dostavili se na ni totiž i členové SNR, 

kterým se podařilo tento záměr zvrátit. Nejprve na ni vystoupil komunistický člen SNR Gustav 

                                                 
20 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. Bratislava: Národné literárne centrum – Dom 
slovenskej literatury 1998, s. 347 
 



Husák, který prohlásil, že pokud účastníci porady budou trvat na původním programu, svolá 

konkurenční sjezd revolučních národních výborů, ve kterých mají komunisté převahu. Poté, co 

promluvil sociální demokrat Daniel Ertl a zástupce občanského bloku Ján Ursíny, kteří se 

rovněž vyslovili pro vedoucí postavení SNR, se shromáždění rozešlo, aniž by přijalo nějaké 

rozhodnutí. 

Na své ustavující schůzi téhož dne přijala povstalecká SNR Deklaraci Slovenské národní rady. 

V tomto politickém dokumentu se SNR prohlásila za vrcholný orgán domácího odboje, který 

je jako jediný oprávněn hovořit jménem slovenského národa, a přebírá proto na celém 

slovenském území zákonodárnou a výkonnou moc až do doby, kdy si „slovenský národ 

demokratickým způsobem neurčí legitimní zástupce“21. Zákonodárnou moc začala SNR 

vykonávat již na své ustavující schůzi, kdy přijala čtyři nařízení SNR s mocí zákona, přičemž 

první schválené nařízení SNR (nařízení č. 1/1944 Sb. n. SNR) právní formou uzákonilo v 

Deklarací vyhlášené pravomoci SNR. 

Povstalecká SNR měla zpočátku 13 členů, z toho 8 již bylo v ilegální SNR. Do 5. září se pak 

postupně rozšířila na 41 členů, 20 bylo příslušníky levicového, 20 občanského bloku a 

nepolitickým členem SNR se stal velitel povstalecké armády Ján Golian. Během října 1944 se 

počet příslušníků SNR dalšími kooptacemi rozrostl na 50 členů. Druhým nepolitickým členem 

SNR se stal nový velitel I. československé armády na Slovensku generál Rudolf Viest, který se 

místo Goliana z pověření prezidenta Beneše ujal 7. října 1944 funkce vojenského velitele 

povstání, přičemž Golian byl jmenován jeho zástupcem. O přijetí nových členů SNR 

rozhodovaly dva v SNR zastoupené politické bloky, přičemž důsledně dbaly na zachování 

principu parity, který byl důsledně dodržován i ve všech jejích orgánech. 

Slovenská národní rada se ustavila jako revoluční orgán, který je současně nositelem 

zákonodárné, vládní i výkonné moci, tedy na principu jednoty moci. Aby však SNR mohla 

všechny tyto své funkce v praxi opravdu plnit, rozčlenila se na tři sbory: plénum, 

předsednictvo a sbor pověřenců. 

Plénum SNR představovalo jakýsi „revoluční parlament“ povstání. Tvořili jej všichni členové 

SNR. Svoji zákonodárnou pravomoc vykonávalo normativními akty se silou zákona 

označovanými jako nařízení SNR. Tento název měl odlišit právní předpisy vydávané 

povstaleckou Slovenskou národní radou od z dřívějška recipovaných zákonů i od norem, které 

bude přijímat po osvobození ustavený zákonodárný sbor. Kromě těchto nařízení přijímalo 
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plénum SNR i usnesení vyjadřující klíčová politická stanoviska. Plénum SNR se během 

povstání sešlo celkem šestnáctkrát, přičemž jednání se konala vždy v zasedací síni 

banskobystrické Obchodní a průmyslové komory. 

Předsednictvo SNR působilo jako faktický nejvyšší politický a výkonný orgán, neboť 

připravovalo plenární zasedání SNR a schůze sboru pověřenců. Na jednání dne 5. září 1944 se 

zástupci levicového a občanského bloku dohodli na tom, že v čele SNR budou stát dva 

předsedové Karol Šmitke (za levicový blok) a Vavro Šrobár (za občanský blok). Kromě nich 

tvořili předsednictvo další čtyři členové SNR: komunista Gustav Husák, sociální demokrat 

Daniel Ertl a agrárníci Ján Ursíny a Jozef Lettrich. O tom, jak činnosti Předsednictva SNR 

v praxi vypadala, se lze více dozvědět z Lettrichových vzpomínek: „Předsednictvo Slovenské 

národní rady zasedalo zprvu každodenně a od poloviny října třikrát týdně. Na každé schůzce 

zástupce velitele I. čs. armády podával vojenskou situační zprávu, o které se rozproudila 

rozprava. Dalším pravidelným bodem programu byl politický referát, projednání časově 

naléhavých otázek, zejména příprava plenárních zasedání SNR, projednání osnov nařízení 

SNR ... a jiné věci.“22 

Úřední agendu zajišťoval Úřad předsednictva Slovenské národní rady, který řídili dva právníci 

– Felix Vašečka (KSS) a Matěj Josko (občanský blok), jenž byl také členem SNR. Úřad se 

organizačně členil na čtyři sekce: sekci věcí plenárních zasedání SNR (I. sekce), sekci věcí 

pověřenectev (II. sekce), sekci věcí zpravodajských (III. sekce) a sekci zahraničních věcí (IV. 

sekce). 

Sbor pověřenců tvořili členové SNR, kteří stáli v čele resortních úřadů – pověřenectev. První 

sbor pověřenců vzniknul 1. září 1944 a existoval jen čtyři dny. Tvořilo jej 18 členů SNR, 

neboť v čele každého resortu stáli dva pověřenci, aby se na řízení každého úřadu podíleli 

příslušníci obou politických křídel. Od 5. září 1944 měla pověřenectva ve svém čele jen 

jednoho pověřence, který však musel mít zástupce z opačného politického tábora. Určitou 

výjimku představovalo pověřenectvo obrany. Pověřencem obrany se stal důstojník Mikuláš 

Ferjenčík (nestraník), který měl dva zástupce – komunistu Karola Šmidkeho a Mikuláše Styka 

z občanského bloku, aby i zde byla zachována parita. Druhý sbor pověřenců pracoval až do 23. 

října 1944, kdy pravomoci všech pověřenectev v důsledku vojenské a politické situace dočasně 

převzalo Předsednictvo SNR na základě nařízení č. 40/1944 Sb. n. SNR. 

Funkce pověřence byla uzákoněna se zpětnou platností ke dni 1.září 1944 až nařízením SNR 

č. 37/1944 Sb. n. SNR ze dne 13. října 1944. To rovněž legislativně zakotvovalo i funkci 
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zástupce pověřence. Pověřenci byli podle § 1 odst. 3 tohoto nařízení povinni své zástupce 

informovat o zásadních věcech a před svými rozhodnutími se s nimi radit. Úkolem pověřenců 

a jejich zástupců bylo podle § 2 nařízení vést a zastupovat navenek svůj resortní úřad. Byli za 

něj odpovědni celé Slovenské národní radě. Nařízení se sice výslovně nezmiňuje o paritním 

systému v řízení úřadů, ale tento systém byl fakticky zajištěn již tím, že pověřenec si své 

zástupce neurčoval, neboť SNR jmenovala nejen pověřence, ale i jejich zástupce. 

Sbor pověřenců byl v době povstání jen neformálním orgánem SNR, který se začal scházet 

z praktické potřeby koordinovat činnost jednotlivých pověřenectev, protože žádné nařízení 

SNR v době povstání se o něm nezmiňuje. „Původně pracovali pověřenci samostatně, podle 

směrnic předsednictva SNR, později, od konce září, se scházeli ke společným poradám – jako 

sbor pověřenců –, které svolávalo a vedlo Předsednictvo Slovenské národní rady,“ napsal o 

sboru pověřenců G. Husák ve své částečně vzpomínkové knize.23 Sbor pověřenců byl 

legislativně zakotven až nařízením Předsednictva Slovenské národní rady č. 1/1945 Sb. n. SNR 

ze dne 21. února 1945 o zřízení ústředních úřadů. 

Předsednictvo SNR a devět pověřenectev (pro věci vnitřní, pro národní obranu, pro finance, 

pro věci hospodářské a zásobovací, pro dopravu a veřejné práce, pro školství a národní osvětu, 

pro soudnictví, pro zdravotnictví a pro sociální péči) zřídila SNR již na svém prvním jednání 

1. září 1944 nařízením č. 3/1944 Sb. n. SNR. Nařízením č. 8/1944 Sb. n. SNR ze dne 6. září 

1944 byl počet pověřenectev rozšířen na jedenáct (přibylo pověřenectvo pro železnice a 

pověřenectvo pro poštu a telegraf, která převzala část kompetencí pověřenectva pro dopravu a 

veřejné práce, jež poté neslo název pověřenectvo SNR pro veřejné práce. 

Kromě pověřenectev zřídila SNR další výkonný orgán – Radu obrany Slovenska. Jeho úkolem 

bylo koordinovat postup všech ozbrojených složek povstání a organizovat obranu 

povstaleckého území. ROS vznikla na základě nařízení SNR č. 14/1944 Sb. n. SNR ze dne 12. 

září 1944, které se inspirovalo prvorepublikovým zákonem č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně 

státu. Rada obrany Slovenska měla vykonávat stejné úkoly, jako Nejvyšší rada obrany státu 

zřízená tímto zákonem, které Národní shromáždění republiky Československé přijalo 13. 

května 1936. 

Nařízení SNR úkoly ROS samo nevypočítává, ale přímo odkazuje na § 12 tohoto zákona, kde 

se uvádí, že Nejvyšší rada obrany státu „je povolána soustavně pečovati o náležité zabezpečení 

obrany státu“. Zákon v této souvislosti dával Radě velmi široké pravomoci (mohla např. 

rozhodovat o hospodářských a finančních opatřeních, včetně zásad cenové politiky, o úpravách 
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dopravní sítě, o plánu ochrany obyvatelstva včetně evakuace apod.). ROS přitom nebyla SNR 

podřízena, neboť podle § 3 odstavce 2 nařízení č. 14/1944 Sb. n. SNR jí předkládala svá 

usnesení pouze na vědomí. Tato usnesení však byla závazná „pro všechna vojenská a 

partizánská velitelství a útvary“ (§ 3 odst. 1). Podle původního návrhu předsednictva SNR, 

měla být usnesení Rady závazná dokonce i pro všechny orgány veřejné správy. To ale plenum 

SNR neschválilo z obavy, aby si ROS nekonkurovala se Slovenskou národní radou. Předsedou 

Rady obrany Slovenska byl hlavní velitel branné moci na Slovensku (neboli velitel První 

československé armády na Slovensku), kterým byl nejprve brigádní generál Ján Golian a od 7. 

října 1944 divizní generál Rudolf Viest. ROS dále tvořili dva příslušníci armády, dva zástupci 

Hlavního velitelství partizánských oddílů na Slovensku a jen dva zástupci SNR. Proto také 

SNR nemohla mít na činnost ROS větší vliv. 

Plénum SNR schválilo během povstání celkem 40 nařízeních se silou zákona, které postupně 

vyšly v 10 částkách Sbírky nařízení SNR. První částka (zahrnovala nařízení č. 1 – 4) vyšla dne 

5. září 1944, desátá částka , která obsahovala jen nařízení SNR č. 40/1944 Sb. n. SNR, vyšla 

24. října 1944. Právními normami v pravém slova smyslu bylo však jen 38 nařízení, neboť dvě 

obsahovala pouze opravy tiskových chyb (nařízení č. 27/1944 a nařízení č. 39/1944).  

Schvalovací proces všech nařízení probíhal stejným způsobem (většinovým hlasováním 

v plénu), bez ohledu na to, zda upravovaly ústavněprávní otázky či nikoliv. Nařízení SNR se 

ani označením nečlenila na nařízení ústavní a ostatní, jak tomu bylo u dekretů prezidenta 

republiky. 

O sedmi nařízení SNR lze říci, že měly v materiálním smyslu povahu ústavních zákonů, neboť 

formovaly podobu státní moci na Slovensku. Především sem patří již zmiňovaná nařízení SNR 

č. 1/1944 Sb. n. SNR ze dne 1. září 1944 o vykonávání zákonodárné, vládní a výkonné moci 

na Slovensku a nařízení SNR č. 3/1944 Sb. n. SNR ze dne 1. září 1944 o zřízení ústředních 

úřadů a dále nařízení SNR č. 8/1944 Sb. n. SNR ze dne 6. září 1944, které nařízení 

č. 3/1944 Sb. n. SNP novelizovalo, nařízení SNR č. 14/1944 Sb. n. SNR ze dne 12. září 1944 o 

zřízení Rady na obranu Slovenska, nařízení č. 37/1944 Sb. n. SNR ze dne 13. října 1944 o 

pověřencích Slovenské národní rady a jejich zástupcích a nařízení č. 40/1944 Sb. n. SNR ze 

dne 23. října 1944 o dočasných zplnomocněních Předsednictva Slovenské národní rady a členů 

Předsednictva Slovenské národní rady. 

Další dvě nařízení dočasně převáděla pravomoc a působnost z v Bratislavě sídlících 

centrálních institucí na instituce nacházející se v Banské Bystrici. Nařízením č. 17/1944 Sb. n. 

SNR ze dne 14. září 1944 byla filiálka Slovenské národní banky v Banské Bystrici dočasně 

pověřena výkonem všech práv a povinností národní banky a nařízením č. /1944 Sb. n. SNR ze 



dne.6. října 1944 o dočasné úpravě některých věcí trestního a disciplinárního soudnictví na 

osvobozeném území byl v Banské Bystrici zřízen tříčlenný senát s působností hlavního soudů 

a pětičlenný senát s působností Nejvyššího soudu, kterým příslušely i veškeré pravomoci 

v disciplinárních věcech soudců, státních zástupců a soudních úředníků. 

Tři nařízení SNR plnila funkci publikační normy. Nařízení SNR č. 2/1944 Sb. n. SNR ze dne 

1. září 1944, kterým se upravuje vyhlašování nařízení SNR, stanovilo, že nařízení SNR budou 

vyhlašována zveřejňováním ve Sbírce nařízení Slovenské národní rady. Zároveň určovalo, že 

pokud v nařízení nebude uvedeno datum účinnosti, pak jeho účinnost nastává dnem vyhlášení. 

Nařízení SNR č. 10/1944 Sb. n. SNP ze dne 8. září 1944 zavádělo vydávání Úředního 

věstníku, ve kterém byly zveřejňovány nejen všechny právní předpisy vydávané ústředními 

povstaleckými orgány s výjimkou nařízení SNR, ale také různá oznámení, rozhodnutí, 

usnesení, příkazy a další materiály, které měly vejít ve známost. Nařízení SNR č. 26/1944 Sb. 

n. SNP ze dne 26. září 1944 nařízení SNR č. 10/1944 novelizovalo. 

Další nařízení SNR upravovala nejrůznějších oblastí společenského života. Netýkala se jen 

záležitostí politických a vojenských, jak by se u povstaleckého orgánu dalo předpokládat, ale 

také např. soudnictví, školství, bankovnictví, hornictví, sociálního pojištění i dalších otázek, 

které souvisely s každodenním životem obyvatel na povstaleckém území. Významné místo 

mezi nařízeními měla ta, kterými SNR projevovala svůj odmítavý postoj ke Slovenskému státu 

a likvidovala jeho politický systém a působení ve slovenské společnosti. Především sem patří 

nařízením č. 4/1994 Sb. n. SNR ze dne 1. září 1944 o rozpuštění (fašistických) politických 

stran a organizací a nařízení č. 16/1944 Sb. n. SNR ze dne 14. září,, kterým se rušily řády, 

vyznamenání, čestné odznaky a medaile Slovenského státu, jakož i práva z nich plynoucí. Do 

této kategorie náleží i nařízení č. 11/1994 Sb. n. SNR ze dne 8. září 1944 o zajištění 

německých a arizovaných podniků, které pověřenectvu pro věci hospodářské a zásobovací 

ukládalo jmenovat do těchto podniků nucené správce. Nařízení zároveň zakazovalo 

dosavadním vlastníkům a správcům provádět taková opatření, která by zmenšila majetkovou 

podstatu podniků nebo ohrozila jejich řádný chod. Zásahy Slovenského státu do školství měla 

eliminovat nařízení č. 5/1944 Sb. n. SNR ze dne 6. září o postátnění školství na Slovensku a 

nařízení č. 7/1944 Sb. n. SNR ze dne 6. září o zákazu koedukace na školách. Do oblasti 

školství směřovalo také nařízení č. 6/1944 Sb. n. SNR ze dne 6. září o úpravě školství a 

bohoslužebné řeči německé a maďarské národnostní menšiny, které s výjimkou lidových škol 

rušilo všechny německé a maďarské školní instituce. 

K organizování bojové činnosti sloužilo kromě již zmíněného nařízení č. 14/1944 Sb. n. SNR o 

zřízení Rady na obranu Slovenska také nařízení č. 23/1944 Sb. n. SNR ze dne 26. září 1944 o 



přijímání důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků do Československé armády na Slovensku a pět 

nařízení, která se týkala finančních dávek vyplácených příslušníkům ozbrojených složek 

zapojených do povstání a jejich rodinám (nař. č. 20/1944, 22/1944, 29/1944, 31/1944 a 

33/1944 Sb. n. SNR). Na základě nařízení č. 23/1944 Sb. n. SNR byla při Velitelství 

Československé armády na Slovensku zřízena pětičlenná komise, která přijímala důstojníky, 

poddůstojníky a rotmistry, přičemž do těchto vojenských funkcí nemohl nastoupit nikdo, koho 

tato komise neschválila. K ekonomickému zajištění povstání sloužilo nařízení č. 38/1944 Sb. 

n. SNR ze dne 13. října, které ukládalo pověřenci pro finance, aby na krytí výdajů spojených 

s vedením bojů a provozem povstaleckých úřadů a podniků zajistil úvěr do výše šest set 

milionů slovenských korun. 

Některá nařízení se týkala zcela praktických otázek všedního života. Např. nařízením č. 9/1944 

Sb. n. SNR ze dne 6. září 1944 zastavila SNR na dobu tří měsíců plynutí všech lhůt 

občanského práva procesního a těch lhůt občanského práva hmotného, v nichž má být vykonán 

právní úkon potřebný pro nabytí nebo zachování práva či právního nároku. Nařízením č. 

19/1944 Sb. n. SNR ze dne 19. září 1944 zastavila také plynutí promlčecích, propadných a 

procesních lhůt v daňových věcech v době od 1. září do 10. listopadu 1944, pokud by bylo 

státu nebo daňovým poplatníkům na újmu. Osobám, které kvůli účasti v SNP opustily své 

trvalé bydliště, byly podle tohoto nařízení zastaveny od 1. září do 30. listopadu lhůty na 

placení daní, cel a jiných dávek. Nařízením č. 21/1944 Sb. n. SNR ze dne 22. září 1944 bylo 

zabezpečeno vyplácením dávek nemocenského, úrazového a důchodového pojištění osobám 

nacházejícím se na povstaleckém území a nařízení č. 35/1944 Sb. n. SNR ze dne 6. října 1944 

zajišťovalo zachování pracovního poměru těch zaměstnanců, kteří se zapojili do povstání, 

pokud do 15 dnů po pominutí překážky dané válečnými poměry, nastoupí do zaměstnání. 

Okolnost, že mezi členy SNR byl značný počet právníků, zřejmě vedla k tomu, že jedno 

nařízení se zabývalo i řešením problémům, které válečná situace způsobovala právnickým 

profesím. Nařízení č. 25/1944 Sb. n. SNR z 26. září 1944 dočasně přenášelo výkon působnosti 

advokátních komor a notářské komory na pověřenectvo pro soudnictví. Důvodem bylo, že sídlo 

obou na Slovensku působících advokátní komor a notářské komory se nacházelo mimo 

povstaleckého území. 

Na povstaleckém území zajišťovaly veřejnou správu jednak místní a okresní národní výbory, 

tedy revoluční cestou utvořené orgány, které v prvních dnech povstání vystoupily z ilegality 

nebo se nově konstituovaly, a jednak dosavadní úřady správního aparátu Slovenského státu 

(župní úřad, okresní úřady a notářské úřady). Ty však nyní svoji činnost musely provádět 

podle nařízení a směrnic SNR, resp. její pověřenectev. Okresní úřady a notoriáty musely také 



plnit pokyny okresních národních výborů. Místní národní výbory byly podřízeny okresním 

národním výborům i okresním úřadům. 

Zrušení okresních a notářských úřadů, jejichž pravomoci v plném rozsahu převzaly národní 

výbory, se uskutečnilo až na území osvobozeném sovětskou armádou. V době povstání byly 

z těchto úřadů pouze odstraněni lidé, kterým povstalecké vedení nedůvěřovalo. Naproti tomu 

místní národní výbory již na počátku povstání zcela nahradily obecní výbory, které 

představovaly nejnižší článek systému státní správy Slovenského státu. Obecní výbory vzniklé 

na základě zákona č. 171/1943 Sl. z. ze dne 22. prosince 1943 jmenoval a odvolával 

v okresních městech župan a v ostatních obcích okresní náčelník na návrh HSĽS. 

První dokument, který orgány SNR přijaly ohledně národních výborů, byl oběžník 

pověřenectva pro věci vnitřní adresovaný okresním úřadům. V něm se stanoví, že funkci 

obecních výborů dočasně plní místní národní výbor, který si na svém prvním zasedání zvolí ze 

svých členů starostu a místostarostu. Při svolávání, jednání a usnášení se místní národní 

výbory měly řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 171/1943 Sl. z. Dozorovou pravomoc 

nad nimi zajišťovaly okresní úřady, které ji do té doby vykonávaly nad obecními výbory. 

Žádný dokument povstalecké SNR však pravomoci národních výborů přesně nestanovoval. 

V textu nazvaném Pokyny SNR o ustanovování a činnosti místních a okresních národních 

výborů, který byl 7. září 1944 zveřejněn v povstaleckém deníku Hlas národa, jsou kompetence 

národních výborů v oblasti veřejné správy stanoveny jen velmi obecně: „Národní výbory 

dohlížejí na bezchybný chod veřejné správy, bezpečnosti, pořádku a zásobování. Zasahují jen 

iniciativně a upozorní příslušné orgány, aby zjednaly nápravu. Národní výbory nechť se 

postarají, aby hned zmizely stopy po luďáckém režimu, jmenovitě ať jsou odstraněny nápisy, 

tabule, pojmenování po Hitlerovi, .... a představitelích luďáckého vladaření u nás“.24 Další 

dokument – Směrnice pro organizaci a kompetenci místních a okresních národních výborů 

vydaná dne 27. září 1944 pověřenectvem pro věci vnitřní vymezuje pravomoci NV negativním 

výčtem: „NV starají se o všechny otázky veřejné, politické a samosprávné, pokud nejsou 

vyhrazené jiným příslušným orgánům“.25 Tyto směrnice měly platit jen do okamžiku, kdy 

Slovenská národní rada vydá zákonnou úpravu kompetencí národních výborů, která však 

během povstání nikdy přijata nebyla. 

                                                 
24 Prečan, V. Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatury 1965, 

s. 462 

 
25 Tamtéž s. 594 



Na povstaleckém území, které zhruba pokrývalo plochu Pohronské župy (do níž patřilo 

12 okresů) se Slovenské národní radě podařilo vytvořit útvar, který nesl téměř všechny znaky 

samostatného státu. SNR zde vykonávala veškerou státní moc a prostřednictvím soustavy 

správních orgánů jí bylo podřízeno obyvatelstvo povstaleckými jednotkami osvobozeného 

regionu. Od samostatného státu se tento útvar lišil pouze v tom, že nebyl subjektem 

mezinárodního práva. Úřad předsednictva SNR sice měl sekci zahraničních věcí, která však 

žádné diplomatické aktivity nevyvíjela, což vyplývalo ze skutečnosti,. SNR uznalo, že 

reprezentovat ČSR navenek spadá výlučně do kompetence prozatímního státního zřízení 

v Londýně. 

 

2. 3 Období od vojenské porážky SNP do obnovení činnosti pléna SNR 

Koncem října 1944, kdy už bylo zřejmé, že povstání utrpí vojenskou porážkou, učinila SNR 

dvě opatření, která ji měla do budoucna právně a fakticky zabezpečit postavení vrcholného 

mocenského orgánu na Slovensku. 

Zachování právní kontinuity Slovenské národní rady a její pravomocí mělo zaručit nařízení 

č. 40/1944 Sb. n. SNR ze dne 23. října 1944 (tzv. zmocňovací nařízení), kterým plénum SNR 

dočasně přeneslo veškeré pravomoci SNR na Předsednictvo SNR, jež je poté dále mohlo 

přenést i na své jednotlivé členy, kteří si mohli za sebe v případě potřeby určit zástupce, 

případně nástupce. Tím měla být zajištěna kontinuita SNR i v nejkrizovějších situacích, kdyby 

se ani Předsednictvo SNR nemohlo sejít, případně, pokud by se členové předsednictva ocitli 

v ohrožení života či padli do zajetí. Aby se plénum SNR opět mohla ujmout svých pravomocí, 

jakmile to okolnosti umožní, bylo v § 4 tohoto nařízení zakotveno, že jeho platnost pomine 

„usnesením pléna Slovenské národní rady, které má Předsednictvo svolat, když to dovolí 

válečné události, a musí ho svolat , když to navrhne alespoň polovina členů Slovenské národní 

rady“. Stalo se tak dne 11. dubna 1945 v Košicích, kdy se plénum SNR poprvé sešlo na 

řádném zasedání na osvobozeném území. 

Další faktickou existenci SNR měla zajistit tzv. Delegace SNR pro osvobozené území, kterou 

tvořili členové SNR, kteří opustili povstalecké území ještě před jeho obsazením německou 

armádou. Úkolem Delegace SNR pro osvobozené území bylo nejen dočasně spravovat 

osvobozené území, ale zejména organizačně připravit obnovení činnosti Slovenské národní 

rady v plném rozsahu. 

Delegaci SNR pro osvobozené území tvořili dva členové SNR – Ján Púll (KSS) a Vavro 

Šrobár (DS), kteří povstalecké území opustili společně s vládním delegátem ministrem 

londýnské vlády Františkem Němcem 23. října 1944, a dva členové SNR – Ladislav 



Novomeský (KSS) a Ján Ursíny (DS), kteří odletěli již 7. října 1944 ze Slovenska do Londýna, 

aby tu s československou vládou a prezidentem Benešem jednali o vzájemném vztahu 

slovenského domácího a zahraničního odboje. 

O vytvoření Delegace SNR pro osvobozené území, která se stala novým výkonným orgánem 

SNR, bylo rozhodnuto na mimořádném zasedání předsednictva SNR dne 22. října 1944, kdy 

bylo přijato usnesení, kde se v bodě 3 uvádí: „Předsednictvo Slovenské národní rady navrhuje, 

aby k vládnímu delegátovi byli přibráni dva zástupci SNR, kteří po osvobození jednotlivých 

částí Slovenska Rudou armádou by z pověření a jménem Slovenské národní rady vykonávali 

její pravomoc na tomto území. S těmito zástupci Slovenská národní rada vyšle zároveň 

nejpotřebnější spolupracovníky“26. Za spolupracovníky členů Delegace Předsednictvo SNR 

vybralo tři komunisty (Michala Falťana, Jozefa Šoltésza a Felixe Vašečku ) a tři zástupci 

Demokratické strany (Ivana Štefánika, Tomáše Tvarožka a Petra Zaťka). Tři spolupracovníci 

(Šoltész, Štefánik a Zaťko) byli členy povstalecké SNR. „Delegátům SNR v Londýně, jejichž 

jednání se protáhla, takže návrat na povstalecké území byl nepravděpodobný, byl dán pokyn, 

aby se přes Moskvu vrátili na osvobozené území východního Slovenska a připojili se ke 

zmocněné delegaci pro osvobozené území,“27 uvádí ve svých vzpomínkách o vytvoření 

Delegace G. Husák. 

V. Šrobár a část spolupracovníků Delegace SNR opustili Banskou Bystrici 23. října 1944 a 

J. Púll se zbytkem spolupracovníků Delegace SNR o den později. Nejprve odletěli do 

ukrajinského Lvova a odtud do Chustu na Zakarpatské Ukrajině. Z něho přesídlili do 

východoslovenského Trebišova, kde začali od 21.ledna 1944 oficiálně působit jako mocenský 

orgán pod názvem „SNR – delegace pro osvobozené území“. 

Předsednictvo SNR se dne 25. října 1944 přemístilo z Banské Bystrice do obce Donovaly, tady 

však mohlo zůstat jen dva dny. „V Donovalech se členové předsednictva SNR sešli na dvou 

neformálních poradách 26. a 27. října, aby uvážili vojenskou situaci, a když se ona ukázala být 

vojensky neudržitelnou, rozhodli se odejít s vojenskými a partyzánskými oddíly do hor a 

hledat cesty k osvobozeným územím,“28 napsal o činnosti předsednictva SNR v posledních 

dnech povstání J. Lettrich. 

Již před oficiálním zahájením činnosti Delegace SNR pro osvobozené území v Trebišově 

působili čtyři spolupracovníci členů od poloviny prosince 1944 jako političtí poradci pro 

vytváření národních výborů v Michalovcích, Humenném, Trebišově a Medzilaborcích. 

                                                 
26 Prečan, V. Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatury 1965, 
s. 741 
27 Husák, G. Svědectví o Slovenském národním povstání. Praha: Nakladatelství Svoboda 1979, s 451 
28 Lettrich, J. O Slovenskej národnej rade. Bratislava: Poverenictvo SNR pre informácie 1945, s 41 



Velitelství IV. ukrajinského frontu jim to umožnilo na základě dohody s členy Delegace SNR 

V. Šrobárem a J. Púllem, kteří však navrhovali, aby na osvobozovaném území mohlo pracovat 

všech šest jejich spolupracovníků. Člen Vojenské rady IV. ukrajinského frontu generál Lev 

Zacharovič Mechlis ale dvěma spolupracovníkům Delegace SNR – Petru Zaťkovi a Ivanu 

Štefánikovi, kteří byli příslušníky Demokratické strany, povolení k činnosti v operačním 

pásmu sovětské armády nedal (Zaťkovi proto, že byl poslancem Slovenského sněmu, a 

Štefánikovi z důvodů, že před válkou zastával funkci policejního ředitele v Košicích a 

Bratislavě). 

O tomto zvýhodňování komunistických představitelů SNR informoval do Londýna pracovník 

Úřadu vládního delegáta František Krucký, který ve své depeši celou záležitost označil za 

„akci, aby se Slovensko dostalo pod komunistickou moc“.29 Mechlis ale zcela nedůvěřoval ani 

ostatním spolupracovníkům Delegace, proto nepovolil, aby pracovali společně jako jednotné 

těleso, ale každý musel působit v jiném okrese. 

Delegace SNR pro osvobozené území si v Trebišově zřídila administrativní aparát. Skládal se 

z osmi úřadů delegace (nazývaných také jako odbory nebo referáty delegace), přičemž tři 

politicky nejvýznamnější rezorty (úřad pro organizování demokratické správy a budování 

nového státního aparátu, úřad po zemědělství a pozemkovou reformu a úřad pro průmysl, 

živnosti a zásobování) měly ve svém čele dva vedoucí, kteří zastupovali oba stranické tábory. 

Dále vznikl úřad pro finance, úřad pro školství a osvětu, úřad pro soudnictví, úřad pro sociální 

péči a zdravotnictví a úřad pro dopravu a veřejné práce. 

Dne 30. ledna 1945 se Delegace SNR pro osvobozené území přemístila do Košic, kde 4. února 

1945 vydala tzv. Manifest Slovenské národní rady. Tento dokument zveřejněný nejen v tisku, 

ale také formou plakátů a letáků, aby se mu dostalo nejširší možné publicity, neobsahoval jen 

opakování zásad, které SNR prosazovala během povstání. Představitelé SNR v něm podrobněji 

než v předchozích dokumentech formulovali své představy o budoucím československém 

státu. Mimo jiné se v něm např. praví: „Ovocem zápasu našeho národa bude nová 

Československá republika, která bude slovanským, lidově-demokratickým státem. Starý 

centralizmus v něm nebude mít místa. V dorozumění s představiteli českého národa upravíme 

v novém Československu poměr Slováků a Čechů na základě úplné rovnosti tak, aby na 

Slovensku Slováci a v Čechách Češi si spravovali své věci, zatímco ústřední sněm a ústřední 
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vláda budou spravovat jen společné věci jednotného a nedělitelného státu.“30 Z citovaného 

odstavce jasně vysvítá, že SNR zastávala federalistickou koncepci státoprávního uspořádání 

československé republiky. Rovněž její politický a hospodářský systém měl podle Manifestu 

SNR doznat výrazných změn. Mluví se v něm o znárodnění podniků s klíčovým 

hospodářským významem a v souvislosti se zemědělstvím o tom, že „stane se skutkem jedině 

spravedlivé pravidlo, aby půdu měl jen ten, kdo na ní pracuje“. 

Následující den bylo rozhodnuto, že úřady delegace budou přejmenovány na pověřenectva. 

Dne 7. února 1945 bylo jmenováno 13 pověřenců, kteří stáli v čele 11 pověřenectev. Vzniknul 

tak již v pořadí třetí sbor pověřenců. Devět nově jmenovaných pověřenců do té doby 

vykonávalo funkci vedoucích úřadů delegace. Pověřenectvo pro věci vnitřní (pro 

demokratickou veřejnou správu) a pověřenectvo pro zemědělství, tedy z politického hlediska 

nejvýznamnější úřady řídili dva pověřenci, jeden za KSS a jeden za DS. V tomto sboru měla 

Demokratická strana nepatrnou početní převahu, protože obdržela o jednoho pověřence více 

než komunisté, což však nemohlo sehrát žádnou zásadnější roli. 

Delegace SNR pro osvobozené území prostřednictvím svých pověřenectev postupně přebírala 

od sovětského velení správu osvobozeného území. Musela proto oficiálně zaujmout stanovisko 

k vládnímu delegátovi ministrovi Františku Němcovi, který zřídil v Košicích začátkem února 

Úřad pro správu nad osvobozeným územím. Na svém zasedání 8. února 1945 Delegace SNR 

potvrdila platnost usnesení Předsednictva SNR z 16. října 1944, že vládní delegát má na 

Slovensku vykonávat pouze roli zprostředkovatele mezi SNR a vládou a mezi SNR a 

sovětským velením. 

Během února se do Košic dostalo pět z osmi členů povstaleckého Předsednictva SNR. To 

umožnilo obnovu činnosti tohoto orgánu, který začal ve smyslu nařízení č. 40/1944 Sb. n. SNR 

ze dne 23. října 1944 vykonávat od 21. února 1945 na osvobozeném území veškeré pravomoci 

Slovenské národní rady. Tím současně zanikla Delegace SNR pro osvobozené území. Období, 

kdy Předsednictvo SNR působilo jako samostatný vrcholný mocenský orgán, trvalo do 

11. dubna 1945, kdy plénum SNR na zasedání v Košicích platnost nařízení č. 40/1944 Sb. n. 

SNR zrušilo, a tím opět převzalo veškeré zákonodárnou, výkonnou a vládní moc na Slovensku. 

V  období od 21. února do 11. dubna 1945 vydalo Předsednictvo SNR celkem 28 nařízení 

s silou zákona, z nichž některá měla z hlediska dalšího historického vývoje značný význam 

(např. nařízení č. 4/1945, 6/1945, 7/1945 a 26/1945 Sb. n. SNR). 
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Prvním normativním aktem obnoveného Předsednictva SNR v Košicích bylo nařízení 

č. 1/1945 Sb. n. SNR ze dne 21. února 1945 o zřízení ústředních úřadů. Na jeho základě 

vzniknul 24. února 1945 v pořadí již čtvrtý Sbor pověřenců. Byl třináctičlenný – dva 

pověřence v něm mělo pouze pověřenectvo pro průmysl, živnosti a zásobování, v čele 

ostatních pověřenectev stál jen jeden pověřenec. Na třech úřadech ale působili zástupci 

pověřence – na pověřenectvu pro věci vnitřní, na pověřenectvu pro pozemkovou reformu a na 

nově zřízeném pověřenectvu pro věci vojenské, které řídil nestraník podplukovník Mikuláš 

Ferjenčík, jenž měl zástupce dva. 

Nařízení č. 1/1945 Sb. n. SNR poprvé obsahovalo pojem „Sbor pověřenců SNR“. Podle jeho 

§ 3 společné a meziresortní záležitosti pověřenci vyřizují „na společných zasedáních Sboru 

pověřenců Slovenské národní rady, které svolává a jim předsedá některý člen Předsednictva 

Slovenské národní rady podle rozhodnutí Předsednictva Slovenské národní rady“. Tímto 

nařízením tak byl učiněn první krok k tomu, aby se Sbor pověřenců transformoval 

v samostatný výkonný orgán. Ve sboru tvořeném pověřenci a jejich zástupci bylo nyní 

zastoupeno osm příslušníků demokratické strany a stejný počet komunistů, takže byl opět zcela 

obnoven paritní systém. 

Nařízení Předsednictva SNR č. 6/1945 Sb. n. SNR o rozpuštění policejních a četnických 

formací na Slovensku a nařízení č 7/1945 Sb. n. SNR o zřízení Národní bezpečnosti (oba ze 

dne 23.února 1945) vedla k vytvoření nového policejního sboru, jenž byl podřízen pověřenci 

SNR pro věci vnitřní, kterým byl v té době zástupce KSS Gustav Husák. 

Nařízení Předsednictva SNR č. 4/1945 Sb. n. SNR ze dne 27. února 1945 o konfiskování a 

urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel 

slovenského národa, zahájilo na Slovensku pozemkovou reformu. Podle tohoto nařízení byl 

bez náhrady konfiskován veškerý zemědělský majetek zrádců, všech osob německé národnosti 

s výjimkou účastníků protifašistického odboje a těch osob maďarské národnosti, které do 

1. listopadu 1938 neměly československou státní příslušnost. Ostatním osobám maďarské 

národnosti a Němcům, kteří se zapojili do protinacistického odboje, byl konfiskován majetek 

převyšující 50 ha. Zkonfiskovaný majetek spravoval Slovenský pozemkový fond, který jej 

rozděloval do 12 ha malorolníkům a zemědělským dělníkům, přičemž přednostní právo na 

příděl zemědělského majetku měly osoby, které se účastnily národněosvobozeneckého boje, 

zejména vojáci a partyzáni a jejich rodinní příslušníci a pozůstalí, a rovněž zemědělci postižení 

válkou. 

Nařízení Předsednictva SNR č. 26/1945 Sb. n. SNR o národních výborech, bylo přijato 

7. dubna 1945, tedy už po vyhlášení Košického vládního programu. Přenášelo na místní 



národní výbory ustavené revoluční cestou nebo zvolené na volebních shromážděních všechny 

pravomoci, které do té doby měla obecní zastupitelstva, obecní rady, starostové, obecní úřady, 

notářské úřady a obecní nebo obvodní notáři a na okresní národní výbory pravomoci okresních 

zastupitelstev, okresních úřadů a okresních náčelníků. Soustava okresních národních výborů 

byla podřízena SNR, přičemž přednosty úřadů ONV schvalovalo pověřenectvo pro věci 

vnitřní. Místní národní výbory podléhala okresnímu národnímu výboru i SNR. Nařízení rovněž 

s okamžitou platností rušilo župní úřady (§ 5) a pravomoci župných zastupitelstev, župních 

úřadů a županů převádělo zčásti na pověřenectvo pro věci vnitřní a zčásti na okresní úřady. 

Předsednictvo SNR tímto nařízením zrušilo téměř všechny v době nesvobody působící správní 

orgány. Tím se podstatně lišilo od vládního nařízení č. 4/1945 Sb. z 5. května 1945 o volbě a 

pravomoci národních výborů, které spolupodepsal prezident republiky. Vládní nařízení, jež se 

týkalo pouze českých zemí, totiž žádné ustanovení o rušení dosavadních úřadů neobsahovalo. 

Obecní, městské, okresní a zemské úřady se měly transformovat na úřady příslušných 

národních výborů. Vládní nařízení počítalo jen s propuštěním úředníků, kteří se za války 

„provinili proti národním a státním zájmům“. 

Na nařízení Předsednictva SNR č. 26/1945 Sb. n. SNR navázaly Organizační směrnice pro 

vytváření NV a ONV, které 10. dubna 1945 vydalo pověřenectvo pro věci vnitřní.. Podle nich 

se měly ve všech slovenských obcích konat volby do národních výborů na volebních 

shromážděních, přičemž volební právo, tedy právo účastnit se volebního shromáždění, měli 

všichni českoslovenští občané slovenské národnosti starší osmnácti let s výjimkou osob, které 

aktivně sloužily tisovskému režimu. 

Posledním nařízením Předsednictva SNR s mocí zákona bylo nařízení č. 28/1945 Sb. n. SNR 

ze dne 9. dubna 1945 o Organizačním předpisu pro Národní bezpečnost,. podle kterého se NB 

stala samostatným útvarem pověřenectva SNR pro věci vnitřní, přičemž o jmenování vyšších 

důstojníků tohoto ozbrojeného sboru a jejich rozmísťování rozhodoval pověřenec pro věci 

vnitřní. 

Během února 1945 se do osvobozených Košic postupně sjížděli jednotliví členové Slovenské 

národní rady, takže začátkem března se jich tu již sešlo celkem šestnáct. Předsednictvo SNR, 

které v té době vykonávalo na základě nařízení č. 40/1944 Sb. n. SNR veškeré pravomoci 

Slovenské národní rady, se proto několikrát rozhodlo svolat všechny přítomné členy SNR 

k politickým poradám. „Přestože formálně nešlo o porady SNR jak zákonodárného sboru 

Slovenska, přece na nich docházelo k významným politickým rozhodnutím,“31 charakterizoval 

                                                 
31 Lettrich, J. O Slovenskej národnej rade. Bratislava: Poverenictvo SNR pre informácie 1945, s. 35 



tyto porady Jozef Lettrich. Nejvýznamnější takováto porada se uskutečnila 2. března 1945, na 

níž se projednávaly otázky spojené s vysláním své delegace do Moskvy na jednání 

s představiteli zahraničního odboje o programu a složení první poválečné československé 

vlády. Výsledkem porady byl jednomyslně schválený dokument nazvaný „Usnesení pléna 

Slovenské národní rady ve věci upravení postavení slovenského národa v ČSR a upravení 

poměru mezi Slovenskou národní radou a centrální vládou“, který měl sloužit jako směrnice 

pro delegaci SNR na moskevských jednáních. Na stejném jednání bylo do SNR kooptováno 15 

nových členů, takže se celkový počet členů SNR oficiálně zvýšil na 65. Ve skutečnosti však 

byl ale o něco nižší, protože někteří členové SNR během povstání zahynuli. 

Na moskevská jednání odletěli všichni členové Předsednictva SNR z Košic 7. března 1945. 

Z důvodů, aby byla zabezpečena správa osvobozeného území po dobu jeho nepřítomnosti na 

Slovensku, jmenovalo Předsednictvo SNR 5. března 1945 tzv. dočasné (zastupující) 

Předsednictvo SNR, které tvořili tři zástupci KSS a tři DS). Tento náhradní orgán vykonával 

pravomoci SNR až do 3. dubna 1945, kdy Předsednictvo SNR po návratu z moskevských 

jednání do Košic zrušilo své usnesení ze dne 5. března 1945. Zastupující Předsednictvo SNR 

se v době svého působení neomezilo jen na běžnou správní agendu, ale ve smyslu nařízení č. 

40/1944 Sb. n. SNR vykonávalo i zákonodárnou pravomoc SNR, např. dne 30. března 1945 

vydalo velmi významné již zmiňované nařízení č. 22/1945 Sb. n. SNR o úpravě právního 

pořádku a revizi právních aktů na území Slovenska, které bylo dočasně okupované 

maďarským a německým státem. 

Významným normativním aktem Předsednictva SNR po návratu z Moskvy bylo nařízení 

č. 27/1945 Sb. n. SNR ze dne 7. dubna 1945 o zřízení ústředních úřadů, které dávalo do 

souladu sestavu pověřenectev s organizačním uspořádáním československé vlády jmenované 

4. dubna 1945 v Košicích. V novém soustavě slovenských centrálních úřadů se proto již 

nenacházelo pověřenectvo pro věci vojenské, neboť armáda byla řízena výlučně ministerstvem 

obrany. Naopak nově se v něm objevilo pověřenectvo pro informace, přičemž počet 

pověřenectev zůstal zachován na dvanácti. Z ústavněprávního hlediska pak toto nařízení mělo 

hlavnívýznam v tom, že Předsednictvo SNR v něm přeneslo na Sbor pověřenců a na jednotlivá 

pověřenectva vládní a výkonnou moc, která do té doby náležela jen Slovenské národní radě, 

čímž byl učiněn další krok od systému založeném na principu jednoty moci k systému dělby 

moci, i když nadále stálo v čele Sboru pověřenců Předsednictvo SNR. 

 

2. 4 Období od obnovení činnosti pléna SNR do uzavření První a Druhé pražské 

dohody 



Dne 11. dubna 1945 zrušilo plénum SNR nařízení č. 40/1944 Sb. n.  SNR, které dočasně 

přenášelo pravomoci SNR na jeho Předsednictvo. Na tomto zasedání bylo také zvoleno nové 

Předsednictvo SNR, neboť někteří jeho dosavadní členové vstoupili do československé vlády. 

Nově vytvořené Předsednictvo SNR mělo dva předsedy (J. Lettricha za DS a K. Šmidkeho za 

KSS) a šest podpředsedů (tři za KSS a tři za DS). Na tomto plenárním zasedání se také 

představil nový Sbor pověřenců, jehož personální složení bylo dohodnuto na zasedání 

Předsednictva SNR již 6. dubna 1945. V čele každého úřadu stál jeden pověřenec bez 

zástupce. V plénu SNR, Předsednictvu SNR i ve Sboru pověřenců bylo nadále zachováno 

paritní zastoupení členů KSS a DS. 

Na Košický vládní program, respektive jeho šestou kapitolu, navázala Slovenská národní rada 

nařízením č. 30/1945 Sb. n. SNR ze dne 21. dubna 1945 o zákonodárné moci na Slovensku. 

Předsednictvo SNR zásady nařízení schválilo 19. dubna 1945 a následujícího dne je v Košicích 

projednalo s prezidentem Benešem. SNR se v něm v rámci řešení otázky právního dualizmu 

zřekla svého postavení jediného nositele veškeré zákonodárné moci na Slovensku, a začala se 

o ni částečně dělit s prezidentem republiky. Zároveň si však na zákonodárný proces na 

celostátní úrovni zachovala významný vliv. 

Podle § 1 odst. 2 tohoto nařízení měl zákonodárnou moc ve věcech celostátní povahy 

vykonávat svými dekrety prezident republiky, avšak jen po dohodě se SNR. K tomu, aby 

některé věci byla přiznaná celostátní povaha, bylo podle uvedeného ustanovení zapotřebí 

dohody československé vlády a Předsednictva Slovenské národní rady. Ve věcech, které 

neměly celostátní charakter, příslušela zákonodárná moc pouze Slovenské národní radě, která 

ji měla vykonávat „v duchu upřímné shody s prezidentem a vládou československé republiky“. 

Nařízení č. 30/1945 Sb. n. SNR tak Slovenské národní radě ponechávalo možnost, aby 

zabránila prezidentovi uplatnit zákonodárnou pravomoc v případech, kdy to uznala za vhodné, 

tedy v podstatě právo veta. Nařízení totiž neuvádělo žádný postup pro situace, kdyby mezi 

vládou a Předsednictvem SNR vzniknul spor, takže v případě nedohody nemohl dekret 

prezidenta republiky na Slovensku platit. 

Týden poté, co byla 4. dubna 1944 osvobozena Bratislava, do ni přicestovali dva 

místopředsedové SNR – Gustav Husák a Tomáš Tvarožek, jako tzv. zplnomocněné 

Předsednictvo SNR, které mělo za úkol připravit přesídlení centrálních slovenských orgánů 

z Košic do Bratislavy. Dne 16. dubna zřídili v Bratislavě Úřad Předsednictva SNR a pobočky 

jednotlivých pověřenectev. Do poloviny května se pak všechny ústřední slovenské úřady 

přesunuly do Bratislavy, ale vzhledem k dopravním problémům v důsledků zničených 

komunikací, si jednotlivá pověřenectva zachovala v Košicích své expozitury pro východní 



Slovensko. Během května byly také zřízeny pobočky pověřenectev pro střední Slovensko 

v Banské Bystrici. Expozitury se zrušily během létá 1945, kdy se dopravní situace na 

Slovensku zlepšila. 

SNR zahájilo v Bratislavě svoji činnost 15. května 1945 slavnostním zasedáním, na němž byl 

přijato slavnostní prohlášení nazvané Ohlas Slovenské národní rady k českému národu. První 

normou přijatou SNR po přesídlení do slovenského hlavního města představovalo nařízení 

č. 33/1944 Sb. n. SNR ze dne 15. května 1945 o potrestání fašistických zločinců, zrádců a 

kolaborantů a o zřízení lidového soudnictví. Na základě tohoto nařízení byl zřízen Národní 

soud v Bratislavě, okresní lidové soudy a místní lidové soudy. Národní soud v Bratislavě 

soudil nejvyšší činitele Slovenského státu (prezidenta, členy vlád, poslance Sněmu Slovenské 

republiky atd.). V českých zemích upravovaly stejnou problematiku dekrety prezidenta 

republiky č. 16/1945 Sb o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o 

mimořádných soudech a dekret č. 17/1945 Sb o Národním soudě, které byly vydány 16. června 

1945. 

Dne 29. srpna 1945 se v Banské Bystrici sešel sjezd delegátů okresních národních výborů, na 

kterém byla zvoleno 95 členů nové Slovenské národní rady a 100 slovenských poslanců 

Prozatímního národního shromáždění. Nově vytvořená SNR, která se ustavila 3. září 1945, 

byla 7. října 1945 ještě doplněna o pět členů, které delegovala Ukrajinská národní rada 

Priaševščiny*, jež vznikla v Prešově 1. března 1945 na sjezdu delegátů ukrajinských obcí na 

Slovensku. 

I v nově zvoleném SNR byl na základě předvolební dohody politických stran ze dne 3. srpna 

1945 o výběru delegátů uplatněn paritní princip, který však byl použit v poněkud 

modifikované podobě. SNR již neměla dva předsedy jako dosud, ale pouze jednoho, zároveň 

však byla nově zřízena funkce předsedy Sboru pověřenců. Předsedou SNR se stal představitel 

Demokratické strany Jozef Lettrich (DS) a druhý dosavadní předseda SNR komunista Karol 

Šmidke zaujal pozici předsedu Sboru pověřenců. Dne 14. září 1945 zvolilo plénum Slovenské 

národní rady nové pětičlenné Předsednictvo SNR složené z jen jednoho předsedy a čtyř 

místopředsedů. Čtveřici místopředsedů tvořili: Milan Polák (DS), Ladislav Holdoš (KSS), Ivan 

Horváth (KSS) a Jozef Styk (DS). Zároveň plénum SNR schválilo nařízení č. 111/1945 Sb. n. 

SNR, kterým byla zřízena funkce předsedy Sboru pověřenců a z Úřadu předsednictva SNR 

vyčleněn Úřad předsednictva Sboru pověřenců. Sbor pověřenců se tím již zcela institucionálně 

oddělil od SNR, čímž byla dokončena přeměna systému jednoty moci na systém dělby moci. 

                                                 
* Postavení UNRP nikdy nebylo právně zakotveno. 



Dne 17. září 1945 byl na základě tohoto nařízení ustaven již v pořadí šestý Sbor pověřenců, 

jehož personální obsazení odpovídalo paritnímu principu. 

Funkční období Slovenské národní rady vzešlé ze sjezdu delegátů národních výborů trvalo do 

3. srpna 1946, kdy byla SNR na základě nařízení č. 91/1946 Sb. n. SNR obnovena podle 

výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění, a funkční období šestého Sboru 

pověřenců skončilo 16. srpna 1946. 



3. Poměr slovenských národních orgánů k československým ústavním 

orgánům a jeho řešení 

3. 1 Vztah SNR k vládnímu delegátovi 

Rozpory mezi koncepcí SNR a prozatímním státním zřízením v Londýně se projevily již 

během povstání v otázce postavení vládního delegáta. Československá exilová vláda uzavřela 

dne 8. května 1944 se sovětskou vládou Dohodu o poměru mezi československou správou a 

sovětským vrchním velením po vstupu sovětských vojsk na československé území. Dohoda 

předpokládala, že po vstupu sovětských vojsk na československé území převezme „plný výkon 

veřejné moci“ nad osvobozenými oblastmi československá vláda prostřednictvím vládního 

delegáta, který bude vykonávat jejich správu podle československých zákonů. Sovětské vedení 

uzavřením této smlouvy potvrzovalo, že se nebude vměšovat do československých vnitřních 

věcí. 

V návaznosti na tuto dohodu vydal Edvard Beneš 3. srpna 1944 Ústavní dekret č. 10/1944 Úř. 

věst. čs. o dočasné správě osvobozeného území Československé republiky, kterým byl zřízen 

úřad pro správu osvobozeného území po dobu do návratu vlády. V čele úřadu stál člen vlády 

(vládní delegát) jmenovaný prezidentem republiky na návrh vlády. Ústavní dekret dával 

vládnímu delegátovi velmi rozsáhlé kompetence. V článku 2 dekretu se uvádí, že vládní 

delegát „provádí na osvobozeném území republiky usnesení vlády a při jeho správě zastupuje 

každého jednotlivého resortního ministra. V mezích příslušnosti jednotlivých ministrů koná 

vše, čeho je na osvobozeném území třeba k vedení války, k udržení pořádku a k rychlému 

obnovení a zabezpečení řádného státního života“. Pravomoci vládního delegáta pak dále 

konkretizovalo usnesení vlády z 11. srpna 1944 a vládní Návrh směrnic pro vládního delegáta 

na osvobozeném území. 

Ústavní dekret č. 10/1944 Úř. věst. čs. společně s klíčovým ústavním dekretem č. 11/1944 Úř. 

věst. čs představovaly podle koncepce londýnského prozatímního zřízení ústavněprávní základ 

obnovy československé svrchovanosti na osvobozeném území. Takto koncipovaná funkce 

vládního delegáta však byla v zcela zjevném rozporu s ústavněprávní koncepcí SNR, která se 

považovala za legitimního vykonavatele veškeré zákonodárné, vládní a výkonné moci na 

Slovensku. 

Vládním delegátem jmenoval prezident Beneš již 30. června 1944 sociálnědemokratického 

politika Františka Němce, který v londýnské vládě zastával nejprve funkci ministra sociální 

péče a poté ministra hospodářské obnovy. Vládní delegace na čele s Františkem Němcem 

přiletěla 25. srpna 1944 do Moskvy, odkud se měla přesunout na československé území. 



Propuknutím SNP však vznikla situace, kterou československo-sovětská dohoda 

nepředpokládala, neboť část československého území byla nyní osvobozena příslušníky 

domácího odboje a dostala se pod kontrolu Slovenské národní rady. Ministr Němec 6. září 

1944 depeší z Moskvy požádal londýnskou vládu, aby mu přesto dovolila odjet s jeho poradci 

na Slovensko. Poté, co mu vláda vyhověla, odcestovala vládní delegace do Banské Bystrice, 

kam dorazila 7. října 1944. 

Snahou londýnské vlády a ministra Němce bylo, aby mohl na Slovensku pokud možno 

vykonávat pravomoci, které mu přiznával ústavní dekret prezidenta republiky a vládní 

usnesení, což by však nutně znamenalo podřídit si Slovenskou národní radu. Vláda se pokusila 

v tomto směru působit na SNR v obsáhlém radiogramem zaslaným do Banské Bystrice dne 24. 

září 1944. Mluví se v něm sice o tom, že ministr Němec byl vyslán na Slovensko, aby „byl 

spojkou mezi činiteli domácími a čs. vládou“. Zároveň v něm ale vláda naznačuje svoji 

představu, jaká by měla být činnost a postavení SNR: „Chápeme a souhlasíme ... , aby SNR 

jako Zemský národní výbor pro Slovensko zařizoval vše, co je potřebné, v duchu čs. platné 

ústavy a v duchu vládního prohlášení o národních výborech. Prosíme však, abyste tam, kde 

formálně je zapotřebí souhlasu prezidenta nebo vlády nebo jejich rozhodnutí, se podle 

možností předem s vládou a prezidentem dohodli“32. Označením SNR za „Zemský národní 

výbor pro Slovensko“ vláda nepřímo vyjádřila, že ji považuje za sobě podřízený orgán. Ve 

stejném dokumentu se totiž uvádí, že soustava národních výborů (národní výbory místní, 

okresní a zemské), která má během přechodného období vykonávat na osvobozeném území 

veřejnou správu, bude podřízena vládě. „Veřejnou správu povedou národní výbory, které 

podléhají vládě. Vládu provádí čs. vláda a jí budou nápomocny národní výbory,“ konstatuje se 

jednoznačně v depeši.  

V depeši vláda rozvíjí principy, které poprvé zveřejnila dne 16. dubna 1944 v dokumentu 

Provolání československé vlády k tvoření národních výborů se směrnicemi pro jejich 

organizaci a činnost, kde se v bodu 7 uvádí: „Ve své činnosti řídí se národní výbory platnými 

československými zákony a směrnicemi, které budou vydávány prezidentem a vládou.“33 

Provolání také oznamovalo, že se připravuje zvláštní dekret prezidenta republiky o organizaci 

a působnosti národních výborů v osvobozených územích republiky až do řádně zvoleného 

Národního shromáždění. Ten však byl vydán až 4. prosince 1944. 
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Ve stejném duchu se ještě v Moskvě vyjádřil také ministr Němec v rozhovoru zveřejněném 

v Československých listech dne 15. září 1944: „Můj poměr k Slovenské národní radě je dán 

stanoviskem vlády k národním výborům. ... Československá vládní delegace, které jsem v čele, 

má proto samozřejmě dán poměr ke Slovenské národní radě tímto stanoviskem vlády. 

Slovenská národní rada je pro nás zemským Národním výborem slovenským, který uznáváme 

v celém rozsahu za představitele bojujícího slovenského lidu.“34 

Radiogram londýnské vlády vyvolal podle Husákových vzpomínek pobouření v obou 

politických táborech, které tvořily SNR. Na plenárním zasedání SNR 29. září 1944 bylo 

jednomyslně přijato Usnesení o vzájemném poměru mezi domácím a zahraničním odbojem, 

kde se v bodě 6. říká: „Stanovisko československé vlády ... z 24. září 1944 ohledně vládního 

delegáta na osvobozeném území a jeho pověření a zplnomocnění považujeme za překonané 

slovenským povstáním a nynějším skutečným stavem ... Stanovisko vlády v otázce poměru 

vládního delegáta vůči domácím revolučním orgánům, zejména jeho absolutní nadřazenost nad 

lidovými domácími orgány, příčí se principu demokracie a úplně znehodnocuje domácí odboj. 

Přítomnost člena vlády československé na našem území v zájmu spolupráce vítáme“35. 

Na usnesení SNR z 29. září 1944 navázalo Předsednictvo SNR dne 16. října 1944 dalším 

usnesením, ve kterém je vládní delegát uznán za pouhého „prostředníka mezi SNR a 

prezidentem republiky a čs. vládou v Londýně, jakož i za prostředníka mezi SNR a 

velitelstvím sovětských vojsk podle československo-sovětské smlouvy“, a to jak na 

povstaleckém území, tak i na území osvobozeném sovětskou armádou. „SNR vykonává, 

potažmo bude vykonávat celou zákonodárnou, vládní a výkonnou moc na celém území 

Slovenska v jeho předmnichovských hranicích, a to bez ohledu na to, zda jednotlivé části 

Slovenska budou osvobozeny vlastními silami nebo spojeneckými armádami“36, uvádí se 

v tomto usnesení. 

Usnesení Předsednictva SNR o vztahu SNR k vládnímu delegátovi bylo 17. října 1944 

radiotelegraficky zasláno do Velké Británie s tím, aby bylo předáno prezidentovi, vládě a 

členům delegace SNR jednající v Londýně. 

Vládní delegaci tudíž nebylo umožněno, aby se mohla na slovenském území uplatnit jako 

výkonný orgán londýnské vlády. Dosvědčují to i Němcovy zprávy, které zaslal během svého 

pobytu na Slovensku do Londýna. V radiogramu ze 14. října 1944 prezidentu Benešovi Němec 

píše: „Pro mne se nyní klade otázka, zda mám i nadále zachovávat neutralitu, či mám-li se 
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pokusit v některých směrech uplatnit autoritu vládní. Učinil jsem tak pouze ve sféře zahraničně 

politické (ve věci zajatých Maďarů a to nenarazilo na naprostý odpor) a hospodářským 

pověřencům jsem vyložil naše přípravy hospodářské a finanční.“37 

Vládní delegace nemohla na Slovensku sehrát během povstání ani žádnou významnější 

politickou roli, a to už jen proto, že zde pobyla poměrně krátce (celkem 16 dnů). Dne 20. října 

1944 obdržel ministr Němec od ministra zahraničních věcí Jana Masaryka depeši s příkazem, 

aby se přesunul na osvobozené území Podkarpatské Ukrajiny. Vládní delegace poté ze 

Slovenska 23. října 1944 odletěla. Na Slovensku i nadále zůstali jen její dva členové: sociální 

demokrat Bohumil Laušman, který měl působit při předsednictvu SNR, a zástupce vládního 

delegáta generál Rudolf Viest, jenž přiletěl Slovensko proto, aby zde převzal velení 

povstalecké armády. Němec se se SNR ještě před odletem dohodl, že s sebou vezme členy 

Delegace SNR pro osvobozené území, kterým předá správu slovenského území, jež po 

osvobození převezme od sovětské armády. 

Vládní delegát se na Slovensko znovu přesunul začátkem února 1945, kdy zřídil v Košicích 

Úřad pro správu nad osvobozeným územím. Jeho snahy o posílení svého mocenského 

postavení však opět skončili nezdarem, neboť Delegace SNR pro osvobozené území důsledně 

trvala na tom, že výluční jí přísluší veškerá správa osvobozeného území bez ohledu na to, zda 

bylo osvobozeno příslušníky domácího odboje, nebo sovětskou armádou. Oficiálně to 

vyjádřila na svém zasedání 8. února 1945, kde potvrdila platnost usnesení Předsednictva SNR 

z 16. října 1944 s tím, že vládní delegát může na Slovensku vykonávat pouze roli 

zprostředkovatele mezi SNR a vládou a mezi SNR a sovětským velením. 

 

3. 2 Jednání delegace SNR v Londýně 

Při přípravě Usnesení SNR o vzájemném poměru mezi domácím a zahraničním odboje ze dne 

29. září 1944 se Předsednictvo SNR rozhodlo vyslat do Londýna svou delegaci, která by 

představitele prozatímního státního zřízení podrobně seznámila s ústavněprávní koncepcí 

SNR. Delegace SNR ve složení Ján Ursíny (DS), Ladislav Novomeský (KSS) a pplk. Mirko 

Vesel opustila Slovensko 7. října 1944, tedy ve stejný den, kdy na povstalecké území 

přicestovala vládní delegace vedená ministrem Františkem Němcem. Do Londýna delegace 

SNR přiletěla 13. října 1944 a setrvala tam do 14. listopadu 1944, kdy se přesunula do 

Moskvy. V sovětském hlavním městě se zdržela do 14. ledna 1945, kdy odcestovala na 

osvobozené území východního Slovenska. 
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Dne 16. října 1944 se delegace SNR sešla se členy vlády, která poté 23. října 1944 na 

mimořádné schůzi přijala sedmibodové usnesení označené jako Odpověď československé 

vlády Slovenské národní radě po rozhovorech s jejími delegáty pp. Jánem Ursínym a Lacom 

Novomeským a zástupcem vojenského velení pplk. Veselom. 

V něm vláda „vzala s uspokojením na vědomí“ existenci SNR jako „politického orgánu“, který 

se „politicky, administrativně a organizačně“ stará o všechno, čeho je třeba k úspěšnému 

vedení boje. Skutečnost, že SNR převzala na povstaleckém území veškerou státní moc vláda 

pouze „vzala na vědomí“ a zároveň platnost veškerých právních aktů SNR podmínila 

„dodatečným schválením, revizi nebo změnám, které by provedli svobodně zvolení zástupci 

lidu“. 

K otázce budoucího ústavněprávního uspořádání Československé republiky vláda odmítla 

zaujmout stanovisko s tím, že o ní může být rozhodnuto teprve po válce: „Vláda se ... 

nepokládá za kompetentní, aby jakýmkoli svým rozhodnutím prejudikovala a předurčovala 

konečné ústavněprávní uspořádání Československé republiky, o kterém mohou rozhodovat jen 

svobodně zvolení zástupci po osvobození celé republiky. ... Vláda, jmenovitě pokud je 

v zahraničí, nechce a nesmí zasahovat do budoucího demokratického rozhodnutí 

osvobozeného lidu.“ 

Pokud jde o platnost ústavy 1920 vláda přijala kompromisní stanovisko – trvala na její 

platnosti z důvodů právní kontinuity Československé republiky, zároveň však připustila její 

„nezbytné změny, které si vyžaduje mimořádná situace, vtvořená válkou, vedením boje a 

rekonstrukčními potřebami přechodného období“38. 

Ostatní body usnesení se týkaly aktuální spolupráce mezi vládou a SNR. Vláda konstatovala, 

že její spolupráce se SNR se zdárně vyvíjí a velmi ocenila, že i SNR považuje úzkou 

spolupráci představitelů zahraničního a domácího odboje za potřebnou. Dále vláda konstatoval 

že je zapotřebí mezi ní a SNR zorganizovat stálý styk, a to telegraficky, leteckým spojením, 

vzájemným vysíláním politických, úředních i vojenských činitelů a těsnou součinností mezi 

SNR a vládním delegátem. 

Delegace SNR se v Londýně rovněž třikrát sešla s prezidentem Benešem. Beneš dal koncept 

svého stanoviska členům slovenské delegace nejprve k posouzení a poté, co obdržel jejich 

připomínky, vypracoval jeho definitivní verzi, kterou slovenským zástupcům předal 6. 

listopadu 1944. Prezidentovo stanovisko vycházelo ze stejných principů jako vládní usnesení. 
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Beneš v něm ale navíc podrobně vysvětlil svoje představy o poválečném státoprávním 

uspořádání republiky a teorii československého národa. 

Podle prezidenta by poválečné Československo mělo být založeno na zemském uspořádání a 

nikoli federací. Republika by podle něj měla být složena ze čtyř zemí: Čech, Moravy, 

Slovenska a Podkarpatské Ukrajiny, přičemž vrcholnými orgány každé země by byl zemský 

sněm, kterému by byla přiznána určitá míra zákonodárné pravomoci, a zemská exekutiva. „Já 

si představuji, že tato budoucí úprava zemských sněmů i zemských exekutiv se uskuteční tak, 

že se navzájem nejprve dohodneme, jaký bude třeba dáti stupeň zákonodárné a exekutivní 

kompetence zemské správě Slovenska, a dle toho pak upravíme kompetenci zemských správ 

ostatních zemí,“ sdělil prezident Slovenské národní radě. Země se podle Benešovy koncepce 

měly dělit na okresy s okresním zastupitelstvem a s okresní exekutivou a ty dále na obce 

s obecním zastupitelstvem a obecní exekutivou. Z centrálních institucí (centrálního sněmu a 

vlády republiky) by v rámci „všeobecné decentralizace“ přešla část kompetencí na nižší složky 

veřejné správy. „Náš systém státní správy by tudíž, po mém soudu, nebyl to, čemu se běžně 

říká dualismus nebo federalism,“39uvedl ve svém stanovisku Beneš. 

Značná část rozhovorů mezi delegací SNR a prezidentem republiky se týkala teorie 

československého národa. Beneš se snažil o její správnosti a politické užitečnosti slovenskou 

delegaci přesvědčit, jak ve svých vzpomínkách dokládá Ladislav Novomeský: „Znovu 

opakoval a znovu rozšiřoval své argumenty pro myšlenku jednotného československého 

národa. Žádal nás ve jménu budoucnosti, abychom si uvědomili, že deset je víc než sedm nebo 

tři. Zvláště deset miliónů jednotně cítících Čechoslováků je víc než sedm miliónů Čechů a tři 

milióny Slováků. To se ukázalo už nyní, kdy hitlerovský imperialismus se snadno zmocnil 

vnitřně nejednotného Československa.“40 

Také v písemném stanovisku, které předal delegaci SNR, Beneš myšlenku československého 

národa hájil, ovšem už jen jako „stanovisko vědecké, sociologické“, které nehodlá nikomu 

vnucovat. „Odmítám zejména, že by se snad mělo nařizovat, vnucovat nebo zákonně 

předepisovat, že existuje národ československý. Usnést, odhlasovat nebo nařídit, že je buď 

národ český a národ slovenský, nebo národ československý, je prostě absurdní,“ napsal 

prezident ve svém stanovisku. Tato slova však ve svém důsledku znamenala sblížení 

s koncepcí SNR, neboť by vedla ke změně Ústavy 1920, v níž je pojem „národ 

československý“obsažen už v preambuli. 
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Jednání delegace SNR s činiteli prozatímního státního zřízení v Londýně nemohla přinést 

žádné konkrétní výsledky v úpravě ústavněprávních otázek. Představitelům zahraničního 

odboje v Londýně nezbývalo, než akceptovat realitu politického vývoje na Slovensku a 

přijmout jako fakt, že SNR je na osvobozeném slovenském území jediným nositelem 

zákonodárné, vládní a výkonném moci, naproti tomu SNR musela počítat se skutečností, že 

londýnská vláda a prezident Beneš jsou mezinárodně uznanými představiteli československého 

státu. Obě strany při tom zastávaly stanovisko, že o státoprávním uspořádání poválečného 

Československa bude možné rozhodnout až po osvobození celého státu legálně zvolenými 

představiteli lidu. 

L. Novomeský zhodnotil výsledy londýnských jednání v rozhovoru pro exilový deník 

Československé listy zveřejněném 10. prosince 1944 těmito slovy: „Z Londýna ani z Moskvy 

nevezeme domů, přirozeně, ani centralismus ani autonomii ani dualismus. ... Na uzavírání 

takovýchto dohod si ani sama Slovenská národní rada neosobuje právo, tudíž nemůže takovéto 

právo svěřovat několika svým delegátům. Rozhodnutí v tomto směru přísluší podle názoru 

doma, s kterým ostatně souhlasí i náš zahraniční odboj, jen a jen samotným osvobozeným 

národům a nikdy se nemohou uskutečnit na základě dohody několika osobností nebo 

skupin.“41 

 

3. 3 Moskevská jednání o sestavení a programu československé vlády, Košický 

vládní program  

Jednání o programu a složení první poválečné československé vlády, které v Moskvě probíhalo 

od 22. do 29. března 1945, se účastnilo celkem pět delegací. Tři delegace tvořili politici 

z londýnského exilu (lidovci, národní socialisté a sociální demokraté), jednu delegaci 

představovali čeští komunisté a jednu Předsednictvo SNR. Čtyři delegace se tedy skládaly 

s příslušníků zahraničního a jedna z členů slovenského domácího odboje. Na přípravách nové 

vlády se vůbec nepodíleli žádní příslušníci českého domácího odboje. Ti tudíž ani nebyli 

zastoupeni ve vládě. 

Delegace SNR podle vzpomínek G. Husáka po příjezdu do Moskvy protestovala proti tomu, 

aby se rozhovorů účastnili dva slovenští členové londýnské vlády – sociální demokrat Ján 

Bečko a agrárník Ján Lichner s tím, že jen SNR má oprávnění na jednáních reprezentovat 

Slovensko. Bečku delegace SNR navíc odmítla s odůvodněním, že sociální demokracie se na 

Slovensku během povstání sloučila s KSS a její bývalé příslušníky zastupuje člen její delegace 
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Jozef Šoltész. Lichner se však členem košické vlády stal, a to za DS jako státní tajemník na 

ministerstvu zahraničního obchodu. Na funkci ho navrhli členové delegace SNR 

z Demokratické strany. 

Podle archivních materiálů, které zveřejnil slovenský historik Jozef Jablonický42, svolal 

Lichner dne 27. února 1945 v Londýně poradu slovenských členů Státní rady, kde přítomné 

požádal o zplnomocnění, aby je mohl zastupovat na jednáních o nové československé vládě. 

Všichni účastníci této porady až na jednu výjimku (Jána Čaploviča) však podepsali prohlášení, 

ve kterém uznali právo SNR vykonávat zákonodárnou a výkonnou moc na Slovensku až do 

voleb a ustavení ústavodárného sboru. 

Na jednání do Moskvy odletěla delegace SNR s instrukcemi obsaženými v usnesení, které bylo 

jednomyslně schváleno na zasedání SNR dne 2. března 1945. Podle tohoto dokumentu si 

Slovenská národní rada měla na Slovensku nadále zachovat veškerou zákonodárnou, vládní a 

výkonnou moc „až na věci společné“. Usnesení poté společné věci dělí na věci, které by měly 

náležet výlučně do kompetence ústřední vlády (zahraniční politika, zahraniční obchod a 

národní obrana), a věci částečně náležející do kompetence ústředních úřadů a částečně do 

kompetence národních úřadů (problematika železnic, spojů, financí a rekonstrukce 

hospodářství), a věci, které budou ve výlučné kompetenci pověřenectev SNR (vnitro, školství, 

zásobování, zdravotnictví, průmysl a živnosti, zemědělství a pozemková reforma, veřejné 

práce, sociální péče a justice). SNR dále požadovala, aby v celostátních úřadech měli Slováci 

„přiměřené zastoupení“. V závěru usnesení SNR konstatovala, že trvá na tom, aby vzhledem 

k odlišnému vývoji „po přechodnou dobu zůstalo Slovensko samostatnou hospodářskou, celní 

a měnovou jednotkou“43. Snahou SNR a zejména v ní zastoupených komunistů tudíž bylo 

prosadit federativní uspořádání Československé republiky s na nezbytné minimum omezenými 

kompetencemi celostátních úřadů. 

Jako základ pro jednání o nové vládě sloužil delegacím text, který vypracovalo moskevské 

vedení KSČ. To ještě před zahájením rozhovorů naléhalo na členy slovenské delegace, aby 

netrvali na usnesení Slovenské národní rady. Obávalo se totiž, že by postoj SNR mohl narazit 

na odpor ostatních stran a ohrozit tak celou dohodu o vládním programu. Slovenská 

reprezentace nakonec přistoupila na návrh českých komunistů s tím, že do VI. kapitoly týkající 

se Slovenska byl zapracován příslib, že současné postavení SNR, jako nositelky státní moci na 
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Slovensku, bude garantováno v nové poválečné Ústavě. Jednání o VI. kapitole probíhalo 24. a 

25. března, kterého se, na rozdíl od jednání o ostatních kapitolách, účastnila i delegace SNR. 

Po bouřlivých diskusích byl však návrh KSČ upravený podle požadavků SNR schválen. 

Přijatý text vládního programu lze charakterizovat jako určitý kompromis. Požadavkům 

slovenské politické reprezentace vycházel vstříc v tom, že opustil koncepci československého 

národa, uznal svébytnost slovenského národa a zákonodárnou, vládní a výkonnou pravomoc 

SNR. Československá vláda se ve svém programu zavázala, že bude „společné státní úkoly... 

provádět v nejužší součinnosti se Slovenskou národní radou a se sborem slovenských 

národních pověřenců jako výkonným vládním orgánem Slovenské národní rady“ 44. Pro 

slovenskou delegaci znamenala významný úspěch skutečnost, že se vláda ve svém programu 

zavazovala, že dosavadní pravomoci SNR budou zachovány i po přijetí nové ústavy. „Nová 

vláda republiky bude se starat o to, aby při ústavním řešení poměru národa slovenského a 

českého byly konstituovány slovenské orgány moci zákonodárné, vládní a výkonné, tak jako je 

má dnes slovenský národ ve Slovenské národní radě,“ prohlašuje se v dokumentu. Vládní 

program zahrnoval rovněž příslib, že v ústředních úřadech a orgánech celostátního významu 

budou mít Slováci „přiměřené zastoupení co do počtu i významu“ a že v rámci československé 

armády budou vznikat národní slovenské útvary složené z mužstva a důstojníků slovenské 

národnosti a používající slovenštinu jako velící a služební jazyk. 

Pro Slovenskou národní radu však Košický vládní program znamenal jeden výrazný ústupek 

ve srovnáním s usnesením SNR z 2. března 1945. Neobsahoval výčet věcí, které budou 

považovány za celostátní a které naopak zůstanou ve výlučné pravomoci slovenských orgánů. 

Nebyl v něm ani uveden žádný způsob pro jejich stanovení. S řešením otázky rozdělení 

kompetencí mezi ústřední a slovenské orgány odkazoval vládní program na budoucí dohodu 

„legitimních zástupců českého a slovenského národa“. Skutečnost, že vládní program přinesl 

pouze provizorní řešení státoprávního uspořádání státu, vytvořila českým politickým stranám 

prostor pro další jednání o této otázce . Současný přední odborník na česko-slovenské vztahy J. 

Rychlík proto shrnul výsledky jednání SNR s českými politickými stranami slovy: „V zásadě 

SNR uhájila většinu svých požadavků, konkretizace mnohých z nich však byla ponechána na 
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pozdější dobu, což otevíralo možnosti manévrování pro české strany, resp. pro příští 

československou vládu.“45 

Požadavek SNR, aby Slovensko zůstalo na přechodnou dobu samostatnou měnovou a celní 

jednotkou se do košického vládního programu nedostal, nicméně odlišná ekonomická situace 

si v praxi vyžádala jeho realizaci, neboť 25. května 1945 byla z iniciativy ministra financí 

Vavro Šrobára dočasně zavedena celní a měnová kontrola na moravsko-slovenských hranicích. 

Toto opatření skončilo až zavedením společné měny v listopadu 1945. 

Jednání o struktuře a personálním složení vlády probíhalo 24. a 26. března 1945. Bylo 

dohodnuto, že vláda bude mít 25 členů, z toho na reprezentanty Slovenska připadne devět. 

V šestičlenném předsednictvu vlády zaujali slovenští politici dvě místa náměstků předsedy 

vlády (Viliam Široký a Ján Ursíny) a v šestnáctičlenném sboru resortních ministrů a státních 

tajemníků sedm postů (čtyři ministry a tři státní tajemníky). 

Za slovenské komunisty se do vlády dostali až na jednu výjimku (J. Šoltézse) jen ti její 

funkcionáři, kteří se slovenského povstání neúčastnili a nebyli členy SNR. G. Husák tuto 

skutečnost ve svých vzpomínkách vysvětloval následujícím způsobem: „Pokud jde o činitele 

KSS, doporučoval nám Gottwald takovou dělbu práce, aby funkcionáři, kteří připravovali a 

vedli povstání (Šmidke, Husák, Novomeský), z důvodů kontinuity zůstali ve stranických a 

národních orgánech na Slovensku a do vlády abychom navrhovali funkcionáře, kteří se 

povstání zúčastnit nemohli (Široký, Ďuriš, Clementis). S tímto řešením jsme souhlasili.“46 Za 

slovenské komunisty se proto členy vlády stal Viliam Široký, který získal funkci 

místopředsedy vlády, a Július Ďuriš, jenž se stal ministrem zemědělství. (oba byli v letech 

1941 – 1945 na Slovensku vězněni) a Vladimír Clementis, jemuž byla přidělena funkce 

státního tajemníka na ministerstvu zahraničních věcí. Vladimír Clementis, který válku prožil 

v emigraci v Londýně, byl v době jmenování do vládní funkce sice oficiálně nestraníkem, ale 

členství v komunistické straně mu bylo ještě téhož roku obnoveno. Z komunistických členů 

SNR se členem československé vlády stal Jozef Šoltézs – obdržel post ministra ochrany práce 

a sociální péče. 

Za Demokratickou stranu byli do vlády jmenováni Ján Ursíny (místopředseda vlády), Vavro 

Šrobár (ministr financí), Ivan Pietor (ministr vnitřního obchodu) a Ján Lichner (státní tajemník 

na ministerstvu zahraničního obchodu). Devátým slovenským členem vlády byl nestraník plk. 
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Mikuláš Ferjenčík. Zastával na ministerstvu národní obrany funkci státního tajemníka. 

Ferjenčík do té doby působil na Slovensku jako pověřenec pro věci vojenské. Do vlády se tedy 

celkem dostali čtyři dosavadní členové SNR (Pietor, Šoltézs, Šrobár, Ursíny). 

V první poválečné vládě bylo zastoupeno šest politických stran (čtyři české a dvě slovenské). 

Vzhledem k tomu, že komunisté vystupovali jako dvě strany (KSČ a KSS) získali ve vládě 

silné zastoupení, dohromady v ní měli celkem sedm svých zástupců. Navíc byl do vlády 

jmenován jako osobnost celonárodního významu Zdeněk Nejedlý, rovněž člen KSČ, a 

předseda vlády sociální demokrat Zdeněk Fierlinger a ministr národní obrany nestraník Ludvík 

Svoboda byli silně prokomunisticky orientovaní, což také významně posilovalo pozici 

komunistů. Sociální demokraté, národní socialisté a lidovci obdrželi po třech vládních 

křeslech. Čtyři členové vlády byli nestraníci. Z českých členů vlády nebyl ani jediný 

příslušníkem domácího odboje. 

Strukturu vlády na, které se politické strany v Moskvě dohodly, byla uzákoněna ústavním 

dekretem prezidenta republiky č. 1/1945 Sb. o nové organizaci vlády a ministerstev v době 

přechodné ze dne 2. dubna 1945. Tento ústavní dekret znamenal novelizaci § 70 odst. 1, § 71 a 

§ 80 Ústavní listiny 1920. Ústavní dekret prezidenta republiky č. 1/1945 Sb ve svém § 1 

zakotvoval vytvoření nového orgánu vlády – předsednictva vlády, který dosavadní Ústava 

neznala. Tvořili jej předseda vlády a pět jeho náměstků, které jmenoval a propouštěl prezident 

republiky. Vytvoření pětičlenného předsednictva vlády souviselo se vznikem politického 

systému založeného na tzv. Národní frontě, která v podstatě představovala vládní koalici, jež 

sdružovala všechny v té době existující české a slovenské politické strany. 

Další novinkou, kterou tento ústavní dekret přinesl, bylo zřízení funkce státního tajemníka, jež 

mělo zaručit přiměřené zastoupení Slováků ve vládě. Státní tajemníci, kteří měli postavení 

členů vlády, působili na ministerstvu zahraničních věcí, národní obrany a zahraničního 

obchodu. Podle § 3 dekretu nemohl na stejném ministerstvu současně pracovat ministr a státní 

tajemník stejné národnosti. „Je-li ministr Čech, bude státní tajemník Slovák a naopak“, 

uvádělo se v § 3 dekretu.. 

Londýnská exilová vláda v čele s lidovcem Janem Šrámkem podala demisi 2. dubna 1945 

během cesty vlakem z Moskvy do Československa ještě v ukrajinském Lvově. Prezident Beneš 

demisi přijal a zároveň požádal odstupující ministry, aby plnili vládní úkoly až do jmenování 

nové vlády, ke které došlo 4. dubna 1945 v Košicích. Dne 5. dubna se nová vláda sešla 

v Košicích na své první schůzi, na níž oficiálně přijala v Moskvě dojednaný Program 

československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků (Košický vládní program). 



Den jmenování první československé vlády byl zároveň i dnem, kdy podle ústavního dekretu 

prezidenta republiky č. 13/1944 Úř. věst. čsl. o době trvání Státní rady zanikly mandáty členů 

Státní rady. Z původních orgánů prozatímního státního zřízení tak zůstala zachován jen úřad 

prezidenta republiky, neboť jak již bylo uvedeno státní rada zanikla a londýnskou vládu 

nahradila vláda Národní fronty. K československým ústavním institucím naproti tomu navíc 

přibyla Slovenská národní rada. 

Nově konstituovaná československá vláda přesídlila 6. května 1945 z Košic do Bratislavy a 

odtud 10. května 1945 do Prahy. Dokud pobývala na slovenském území však reálně vládnout 

nemohla, nebo tady veškerou výkonnou moc vykonávala SNR, resp. Sboru pověřenců, 

s výjimkou zastupování státu navenek. 

 

3. 4 První a Druhá pražská dohoda 

Košickým vládním programem byl de facto založen asymetrický model státoprávního 

uspořádání státu, neboť se trvale neustavily žádné české národní orgány. Česká národní rada, 

která stála v čele květnového pražského povstání, již 10. května 1945 předala moc 

československé vládě a o dva dny později přestala existovat. Ústřední československé orgány 

proto současně plnily funkci celostátních i českých národních orgánů. Problémem však bylo, 

že Košický vládní program otázku rozdělení kompetencí mezi celostátní a slovenské národní 

orgány nijak neřešil a odkázal její řešení na budoucí dohodu. Tím nastolil v česko-slovenských 

vztazích státoprávní provizorium, které nemohlo odstranit ani již zmiňované nařízení č. 

30/1945 Sb. n. SNR ze dne 21. dubna 1945 o zákonodárné moci na Slovensku. 

Dne 24. dubna 1945 vláda ustavila komisi, která měla připravit návrhy, jak nařízení SNR 

začlenit do soustavy československého právního řádu, ale činnost komise nepřinesla žádné 

výsledky. První konflikt mezi československou vládou a SNR ohledně celostátního 

zákonodárství nastal už v polovině května 1945 a týkal se připravovaného dekretu o národní 

správě. 

Vláda se dne 25. dubna 1945 v Košicích usnesla na tom, že zavádění národní správy je natolik 

významnou záležitostí, že by měla být na celém československém území upravena jednotně 

dekretem prezidenta republiky, který by byl ve smyslu nařízení SNR č. 30/1945 Sb. n. SNR 

vypracován ve spolupráci ze SNR. Počítalo se dále s tím, že po vydání tohoto dekretu mělo být 

ve spolupráci se SNR k němu zpracováno ještě prováděcí vládní nařízení. 

Představitelé SNR ale v polovině května 1945 na jednání s místopředsedy vlády Ursínym a 

Širokým odmítli dát s vydáním celostátního předpisu o národní správě souhlas a trvali na tom, 



že „věc se má upravit zvlášť pro české země a pro Slovensko“47, protože jinak by autorita SNR 

utrpěla. Plénum SNR poté otázku národní správy pro Slovensko samostatně upravilo 

nařízením č. 50/1945 Sb. n. SNR , který schválilo 5. června 1945. 

Nesouhlas SNR s tím, aby dekret prezidenta republiky o národní správě měl celostátní 

platnost, se stal předmětem kritiky mnoha ministrů (a to i slovenských) na schůzi vlády 17. 

května 1945. Ministři poukazovali na to, že ústřední vláda, ve které je silné zastoupení 

slovenských politiků, ve skutečnosti může vládnout pouze v českých zemích. 

Na této schůzi proto vláda přijala jako reakci na postoj SNR následující usnesení: „Vláda se 

usnáší, že pozve v nejbližší době Předsednictvo SNR do Prahy za tím účelem, aby s ním 

projednala veškeré naléhavé zásadní problémy, které nutno vyřešit za účelem zajištění 

hladkého výkonu zákonodárné moci a veřejné správy ve všech úsecích státního života. 

Předsednictvu vlády a resortním ministrům se ukládá, aby vhodnými náměty a připomínkami 

připravili toto jednání s předsednictvem SNR.“48 

Dne 26. května 1945 schválilo plénum SNR Usnesení o úpravě některých zásadních otázek 

vnitropolitické organizace Československé republiky, které obsahovalo směrnice pro 

připravované jednání Předsednictva SNR s československou vládou. V dokumentu se pojem 

federace nebo federativní uspořádání sice nikde nevyskytuje, ale z jeho obsahu jednoznačně 

vyplývá, že SNR nadále usilovala o přetvoření republiky do federativního státu. Usnesení 

předpokládalo existenci českých a slovenských národních orgánů (národních vlád a národních 

sněmů), přičemž celostátní československý sněm měl být složen z delegátů českého a 

slovenského sněmu. Národní sněmy by vydávaly normy ve všech oblastech, jež by nespadaly 

do působnosti celostátního sněmu, která by byla taxativně stanovena. Celostátní sněm by navíc 

příjímal normy ve věcech, o kterých by se národní vlády dohodly, že vyžadují jednotnou 

celostátní úpravu. Usnesení SNR také navrhovalo řešení otázky financování společných věcí a 

způsob určování podílu příspěvků na financování společných věcí od národních vlád. 

Ze zápisu z jednání pléna SNR, na kterém bylo usnesení jednomyslně schváleno, vyplývá, že 

asymetrický model státoprávního uspořádání státu považovali představitelé SNR jen za 

dočasné a nevyhovující řešení. Předseda SNR Jozef Lettrich při předložení návrhu směrnic 

prohlásil, že „Československá republika, má-li být skutečně konsolidovaným, vnitřně silným a 

právně jednotným státem, musí mít stejnou ústavněprávní strukturu v obou polovinách státu. 

Buď zákonodárnou a vládní moc bude vykonávat v každé polovině státu, to jest v polovině 
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české a slovenské svébytný orgán, tedy na jedné straně český sněm a česká vláda a na druhé 

straně slovenský sněm, potažmo zákonodárný sbor a slovenská vláda, nebo bude na území 

celého státu vykonávat zákonodárnou moc jen jeden společný zákonodárný sbor a vládní moc 

jen jedna vláda.“49 

Delegaci SNR ale nepodařilo prosadit, aby se o federativním uspořádání vůbec jednalo, takže 

asymetrický model státoprávních vztahů zůstal nadále zachován. Důvodem byl nesouhlas 

všech českých politických stran, včetně odmítavého postoje KSČ. Vedení KSČ svolalo na 31. 

května 1945 krátce před zahájením jednání vlády a Předsednictva SNR do Prahy společnou 

poradu předsednictev KSČ a KSS, která přijala usnesení, kde se konstatovalo: „Na denním 

pořádku nejsou nyní státoprávní otázky obsažené v návrhu SNR a není proto možné meritorně 

o těchto otázkách jednat. Proto jednání ve vládě [třeba] soustředit na vyjasnění otázek 

kompetence čs. vlády a SNR.“50 

Jednání československé vlády a delegace SNR probíhalo na třech poradách ve dnech 31. 

května až 2. června 1945. Hned první den bylo dohodnuto, že se bude projednávat jen 

rozdělení kompetencí mezi celostátní a slovenské orgány. Představitelé českých politických 

stran argumentovali tím, že o ústavněprávním uspořádání může rozhodnout pouze ústavodárné 

shromáždění poté, co bude ustaveno. 

Výsledkem třídenního jednání byla nakonec Dohoda československé vlády a Předsednictva 

SNR o postavení a pravomoci slovenských národních orgánů (později označovaná jako První 

pražská dohoda), kterou účastníci jednání jednomyslně přijali 2. června. Plénum SNR ji 

schválilo 5. června 1945. 

V otázce zákonodárné moci ve společných věcech změnou proti nařízení SNR č. 30/1945 

Sb. n. SNR bylo, že dohoda již neobsahovala ustanovení, že k tomu, aby některé věci byla 

přiznána celostátní povaha, je potřebná dohoda vlády a Předsednictva SNR. Zákonodárnou 

moc ve věcech celostátní povahy mohl prezident republiky sice nadále vykonávat po dohodě 

se Slovenskou národní radou, ale Předsednictvo SNR se v III. článku První pražské dohody 

zavázalo, že plénu SNR předloží návrh na zmocnění slovenských členů vlády k jednání o 

věcech celostátního zákonodárství. 

To se také stalo a plénum SNR usnesením ze dne 5. června 1945 zplnomocnilo slovenské 

ministry a státní tajemníky k tomu, aby jménem SNR dávali souhlas s dekrety prezidenta 
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republiky s celostátní působností. Při udělování tohoto souhlasu však museli být slovenští 

členové vlády jednomyslní. 

Plénum SNR tak přeneslo pravomoc k udělování souhlasu s celostátní působností dekretů 

prezidenta republiky z Předsednictva SNR, jak činilo nařízení č. 30/1945 Sb. n. SNR, na 

slovenské členy vlády, neboť byli považováni za delegáty SNR. 

První pražská dohoda v čl. II. obsahovala také dvacetibodový seznam věcí, které měly být 

považovány za společné. Kromě taxativně vyjmenovaných (ústava a státní hranice, zásadní 

právní úprava základních občanských práv a svobod, národní obrana, zahraniční politika, 

měna, zásadní úprava peněžnictví a pojišťovnictví, státní rozpočet, věci celní a daňové, 

železniční, silniční a letecká doprava, zásadní úprava školství  atd.) k nim mohly náležet i další 

věci, o kterých se SNR a vláda dohodnou, že vyžadují jednotnou celostátní úpravu. Ve všech 

věcech, které nebyly celostátní povahy, nadále příslušela zákonodárná i výkonná moc 

Slovenské národní radě. 

Provádění výkonné moci upravoval čl. V. této dohody, v němž se uvádělo, že „dekrety 

prezidenta republiky, resp. zákony usnesené československým zákonodárným sborem, provádí 

– není-li v nich stanoveno jinak – vláda republiky, na Slovensku se tak děje cestou sboru 

pověřenců Slovenské národní rady, který je vládě republiky odpovědný za jejich provedení.“51  

Dohoda tak otvírala cestu ke dvojí podřízenosti Sboru pověřenců – Předsednictvu SNR i 

celostátní vládě. Pověřenectva však byla podle Dohody „konečnou instancí administrativní, 

kromě těch případů, které budou vzájemnou dohodou vyhrazeny příslušnému ministerstvu“.. 

Personální otázky příslušely na Slovensku podle dohody výlučně jen Slovenské národní radě. 

V již zmíněné Usnesení pléna SNR ze dne 5. června 1945, o zplnomocnění slovenských členů 

vlády, si SNR nadále ponechala pro sebe právo projednat některé návrhy prezidentských 

dekretů, takže by mohly být uznány za celostátní teprve po souhlasu SNR. Členové slovenské 

vlády také neměli zplnomocnění pro otázky, které se „vážně dotýkají vnitropolitické struktury 

republiky, vybočují ze zásad vládního programu vůbec a slovenské otázky zvláště a dotýkají se 

dohody ze dne 2. 6. 1945“. Toto usnesení bylo dne 24. července 1945 novelizováno dalším 

usnesením pléna SNR, ve kterém se SNR vzdávala práva vyhradit si návrhy dekretů 

k vlastnímu projednání, pokud by nepřekračovaly rámec Košického vládního programu a První 

pražské dohody. V případě, že by z tohoto rámce vybočovaly, museli by si slovenští členové 

vlády vždy vyžádat předběžný souhlas SNR. 
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Řešení problematiky celostátního zákonodárství upravené v První pražské dohodě mohlo mít 

jen dočasný charakter. To ostatně tato dohoda i předpokládala, neboť bylo jasné, že 

zákonodárná moc musí brzy po osvobození přejít z rukou prezidenta republiky na zákonodárný 

sbor. Již ústavní dekret prezidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čs. ze dne 4. prosince 1944 o 

národních výborech a prozatímním Národní shromáždění stanovil, že po osvobození vzejde na 

základě voleb z národních výborů prozatímní Národní shromáždění, jakožto dočasný 

zákonodárný orgán, jemuž bude odpovědna vládá. Na tento dekret navázal po osvobození 

podrobnější úpravou Ústavní dekret prezidenta republiky č. 47/1945 Sb. s celostátní platností, 

protože byl vydán po dohodě se SNR, ze dne 25. srpna 1945 o Prozatímním národním 

shromáždění. Na jeho základě se dne 28. října 1945 toto zákonodárné shromáždění ustavilo. 

Stejným dnem skončilo také tzv. přechodné období, kdy zákonodárnou moc vykonával 

prezident republiky. 

Ústavní dekret prezidenta republiky č. 47/1945 Sb předpokládal, že Prozatímní národní 

shromáždění bude vykonávat zákonodárnou moc pro celé území republiky. Zákony přijaté 

PNS ke své platnosti tudíž na rozdíl od dekretů prezidenta republiky souhlas SNR 

nevyžadovaly. Dekret pouze stanovil, že „ve věcech týkajících se ústavněprávního postavení 

Slovenska, je třeba také souhlasu většiny přítomných členů Prozatímního národního 

shromáždění ze Slovenska“, zavedl tedy princip zákazu majorizace v případě schvalování 

ústavních zákonu týkajících se Slovenska. Dekret zároveň omezil pravomoc Prozatímního 

národního shromáždění při přijímání ústavních zákonů tak, že smělo měnit ústavu „jen, pokud 

je to nezbytně zapotřebí“. Slovenští poslanci, kteří byli zvoleni na sjezdu delegátů okresních 

národních výborů dne 29. srpna 1945 v Banské Bystrici, tvořili třetinu třísetčlenného 

jednokomorového Prozatímního národního shromáždění. 

Po vytvoření Prozatímního národního shromáždění vznikla v oblasti zákonodárné moci 

problematická situace, protože na československém území působily současně dva zákonodárné 

sbory, přičemž celostátní zákonodárný orgán, tvořený z jedné třetiny slovenskými poslanci, se 

mohl usnášet na celostátních normách a na zákonech platných pouze v Čechách a na Moravě a 

slovenský zákonodárný orgán, v němž samozřejmě žádní zástupci českých zemí nebyli, 

vydával normy platné jen na Slovensku. SNR navíc své právní předpisy vydávala bez jakékoli 

účasti prezidenta republiky a ústřední vlády na legislativním procesu. 

Na tuto situaci upozornil koncem listopadu 1945 tehdejšího československého premiéra 

Zdeňka Fierlingera legislativní a slovenský odbor Úřadu předsednictva vlády. Pracovníci ÚPV 

zároveň navrhovali dvě možná řešení: 



a). čeští poslanci PNS by utvořili zákonodárný sbor, který by vydával zákony platné jen 

v Českých zemích, podobně jako SNR na Slovensku, a všichni poslanci PNS by představovali 

generální sněm se zákonodárnou pravomocí ve věcech celostátních; 

b) z českého zemského národního výboru a moravského zemského národního výboru by se 

vytvořily zemské sněmy se zákonodárnou pravomocí. 

Po ustavení PNS zůstala otevřená i otázka uplatňování pravomocí prezidenta republiky na 

Slovensku (např. jmenování státních úředníků, udělování milostí apod.), které mu dávala 

Ústavní listina 1920. Objevila se i potřeba zřízení nových celostátních centrálních úřadů, které 

by koordinovaly ekonomickou politiku státu a dohlížely na hospodaření se státními financemi 

a majetkem (vláda uvažovala o vytvoření Ústředního cenového úřadu a o sloučení Nejvyššího 

účetního kontrolního úřadu v Praze a Nejvyššího kontrolního dvora v Bratislavě).* 

Praxe však přinesla i další problémy v česko-slovenských vztazích. Vyskytl se případ, kdy 

dekret prezidenta republiky s celostátní působností nebyl na Slovensku realizován. Dne 11. 

prosince 1945 upozornila Kancelář prezidenta republiky Úřad předsednictva vlády, že účinnost 

dekretu prezidenta republiky č. 53/1945 Sb. z. a n. ze dne 17. srpna 1945 o odčinění křivd 

československým veřejným zaměstnancům Sbor pověřenců pro slovenské území neoprávněně 

suspendoval.52 Tento dekret přitom měl mít celostátní působnost, neboť byl vydán po 

odsouhlasení slovenskými členy vlády. 

Problematikou zákonodárné moci se měla zabývat schůze vlády dne 30. listopadu 1945, ale 

nakonec byl tento bod z programu jednání stažen na návrh ministra pošt Františka Hály, který 

ještě před jednáním vyslovil názor, že „z politických důvodů není debata o tom nyní vhodná a 

doporučil, aby se zatím věc ponechala čistě praktickému řešení“53. 

Kompetenční problémy v oblasti moci výkonné však bylo nutné rychle vyřešit, proto se jimi 

zabývalo předsednictvo vlády na své schůzi dne 19. prosince 1945. Přijalo na ni usnesení, ve 

kterém mimo jiné zmocnilo předsedu vlády, aby „pozval Slovenskou národní radu k jednání a 

doplnění ujednání obsaženého v dohodě, uzavřené mezi vládou a předsednictvem Slovenské 
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národní rady“54. Předseda vlády Zdeněk Fierlinger tak měl podle usnesení urychleně učinit 

poté, co mu příslušné odbory Úřadu předsednictva vlády připraví návrhy řešení 

nejnaléhavějších otázek ve vztazích mezi československou vládou a SNR. 

O tomto usnesení Fierlinger informoval Předsednictvo SNR začátkem ledna 1946 s tím, aby si 

připravilo případné návrhy pro plánované jednání. Předsednictvo SNR na to zareagovalo tak, 

že zpracovalo návrh nařízení SNR, ve kterém byla detailně upravena otázka pravomocí 

prezidenta republiky na Slovensku. Osnovu nařízení zaslal Úřad Předsednictva SNR Úřadu 

předsednictva vlády 26. ledna 1946. K řešení aktuálních kompetenčních otázek však nakonec 

nebylo použito toto nařízení SNR, ale politická dohoda mezi československou vládou a SNR 

(tzv. Druhá pražská dohoda). Důvody, proč nebyla zvolena forma nařízení SNR, byly právní, 

neboť působnost SNR, jako výlučně národního orgánu, se vztahovala jen na území Slovenska, 

Slovenská národní rada tudíž nemohla svým nařízením určovat pravomoci celostátního 

prezidenta. Zajímavé je, že osnova připravovaného nařízení dávala prezidentovi ve vztahu ke 

Slovensku více pravomocí, resp. povinností, než přijatá druhá pražská dohoda (prezident měl 

podle návrhu nařízení SNR svolávat a odročovat zasedání SNR a podepisovat nebo 

s připomínkami vracet nařízení SNR). 

Jednání delegace vlády s Předsednictvem SNR o zpřesnění první pražské dohody se 

uskutečnilo v Praze ve dnech 9. až 11. dubna 1946. Výsledkem byla Druhá pražská dohoda, 

kterou vláda schválila dne 11. dubna 1946 a plénum SNR dne 25. dubna 1946. 

Dojednaná Druhá pražská dohoda opět představovala určitý kompromis. Na jedné straně 

znamenala omezení dosavadních pravomocí SNR, na druhé straně se však ústřední vládě 

nepodařilo prosadit, aby byli pověřenci odpovědni příslušným resortním ministrům. Nad tím 

vyjadřovali na schůzi vlády 11. dubna zklamání i někteří ministři. Např. ministr spravedlnosti 

Prokop Drtina prohlásil, že „pro úsek spravedlnosti musí konstatovat, že svůj úřad na 

Slovensku nevykonává a nemůže vykonávat a situace je skutečně taková, jak ji před několika 

týdny jednou označil náměstek prof. dr. J. Stránský, když řekl, že československý ministr 

spravedlnosti je na Slovensku ministrem asi stejně tak, jak jím je v Portugalsku“.55 

V článku I. Druhé pražské dohody se Předsednictvo SNR vzdalo částí svých pravomocí ve 

prospěch prezidenta republiky, který i na o Slovensku od tohoto okamžiku jmenoval 
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vysokoškolské profesory, některé soudce a státní úředníky, uděloval milosti a uděloval 

cizozemcům československé a slovenské řády. 

Vztahy mezi ministerstvy a pověřenectvy i vztahy mezi PNS a SNR (příp. ÚNS) upravoval 

článek II na principu povinnosti vzájemně spolupracovat při přípravě právních norem. Ukládal 

resortním ministerstvům projednat resortní osnovy zákonů a vládní nařízení před předložením 

vládě s příslušnými pověřenectvy. Pověřenectva měla zase za povinnost projednat osnovy 

nařízení SNR a osnovy prováděcích nařízení Sboru pověřenců s resortním ministerstvem. 

Předsednictva obou zákonodárných sborů se měla vzájemně informovat o podaných 

iniciativních návrzích. Druhá pražská dohoda zakotvovala také zásadu jednotné plánovací 

služby, jednotné statistické služby a jednotné kontroly státního hospodaření. Funkce 

centrálních úřadů zajišťujících jednotné plánování a statistickou službu (Státní úřad plánovací 

v Praze a Státní statistický úřad v Praze) měly na Slovensku vykonávat odbory Státního 

plánovacího a statistického úřadu v Bratislavě. Jednotnou kontrolu státního hospodaření měl 

podle druhé pražské dohody upravovat ústavní zákon. 

Druhá pražská dohoda neměla z hlediska vymezení ústavněprávního postavení slovenských 

orgánů takový význam jako První pražská dohoda, ale její hlavní přínos spočíval v přesném 

vymezení pravomocí prezidenta republiky na Slovensku. Druhá pražská dohoda měla na 

státoprávní situaci malý vliv také proto, že již po třech měsících byla výrazně modifikována 

Třetí pražskou dohodou. 

 

3. 5 Třetí pražská dohoda a stručný nástin dalšího vývoje česko-slovenského 

vztahu 

Prozatímní národní shromáždění existovalo do 18. června 1946, kdy jej vystřídalo Ústavodárné 

národní shromáždění, zvolené ve všeobecných, tajných a přímých volbách. Volby do 

Ústavodárného Národního shromáždění, které se uskutečnily 26. května 1946, znamenaly pro 

další státoprávní uspořádání Československa v jistém smyslu zlom.. Významnou roli sehrála 

zejména skutečnost, že na Slovensku byla nejúspěšnější pravicová Demokratická strana, která 

získala 62 % hlasů, zatímco slovenští komunisté obdrželi jen 30,37 % hlasů, přičemž 

v Čechách a na Moravě se stala vítězem voleb KSČ (v Čechách získala 43,26 % a na Moravě 

34,46 %). Rozdíl mezi povolební situací v Česku a na Slovensku nespočíval jen v odlišném 

výsledku komunistů, ale také v tom, že v českých zemích získaly významný počet hlasů i další 

dvě socialisticky orientované strany, zatímco na Slovensku působící druhá levicová strana 



(Strana práce) obdržela jen zanedbatelných 0,71 % hlasů, přičemž vítězná Demokratická strana 

byla nejpravicovější, ze všech stran Národní fronty. 

Vedení KSČ proto hledalo cestu, jak maximálně DS oslabit, aby nemohla využít své volební 

vítězství. Řešením se jevilo co největší posílení pravomoci centrálních orgánů a omezení 

pravomoci slovenských národních orgánů, které byli nuceni podpořit i do té doby národně 

orientovaní slovenští komunisté. Marxistický historik Vladimír Huml charakterizoval tehdejší 

stanovisko komunistů slovy: „Tento nový způsob řešení vztahů mezi ústřední vládou a 

slovenskými národními orgány vyplynul ze situace, která se vytvořila po volbách. Řešení 

národnostní otázky bylo podřízeno vyššímu cíli – dokončení revoluce.“56  

Ostatní české politické strany se zase obávaly, že Demokratická strana přejde na separatistické 

pozice, neboť necelé dva měsíce před volbami podepsali členové předsednictva DS 

vnitrostranickou dohodu, podle níž měly být všechny funkce v jejich straně rozděleny mezi 

katolíky a evangelíky v poměru 7 : 3. Tímto krokem si DS chtěla získat hlasy katolíků, a tím i 

bývalých stoupenců HSĽS. 

Výsledkem jednání představitelů politických stran sdružených v Národní frontě Čechů a 

Slováků, které se uskutečnilo ve dnech.14., 21., 24. a 27. června 1946,.byla Třetí pražská 

dohoda. Znamenala významný posun od asymetrického k centralistickému modelu 

státoprávního uspořádání, protože značně omezila zákonodárnou moc Slovenské národní rady i 

výkonnou moc Sboru pověřenců. 

Podle Třetí pražské dohody měly být vládě předloženy k posouzení všechny návrhy nařízení, 

které chtěla SNR projednat na své plenární schůzi. Pokud vláda rozhodla, že osnova nařízení 

upravuje věc celostátní povahy, že tedy nespadá do kompetence SNR nebo že je v rozporu 

s platnými zákony nebo vládním programem, nesmělo už ji plénum SNR projednat. Spory 

mezi Předsednictvem SNR a vládou měl řešit rozhodčí sbor složený z předsedy Ústavodárného 

národního shromáždění, všech členů předsednictva vlády a předsedy SNR. 

Tato opatření v podstatě znamenala, že ústřední vláda, tedy výkonný orgán, měla kontrolní 

pravomoci nad zákonodárným orgánem (Slovenskou národní radou), tedy jasné porušení 

principu dělby státní moci. 

Výkonnou moc ve věcech celostátní povahy měla i nadále vláda na Slovensku vykonávat 

prostřednictvím pověřenců, ale dohoda umožňovala, aby ji ministr vykonával s vědomým 

příslušného pověřence i přímo orgány svého úřadu. Předsedu a členy sboru pověřenců 
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jmenovalo Předsednictvo SNR, avšak nyní k tomu podle Třetí pražské dohody nově 

potřebovala předchozí schválení vládou. 

Jmenovací pravomoci vlády byly v následujícím roce ještě posíleny „závazným interním 

výkladem“ čl. II. odst. 2 Třetí pražské dohody, na kterém se dohodly politické strany sdružené 

v Národní frontě a které vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 18. listopadu 1947. 

Podle něj se situace, kdy vláda neschválí ani druhý návrh Předsednictva SNR na jmenování 

člena sboru pověřenců, má řešit tak, že jmenovací právo přechází po projednání s představiteli 

Národní fronty na vládu. 

Vláda podle Třetí pražské dohody měla také právo zastavit výkon usnesení Sboru pověřenců, 

překročil-li pravomoc SP nebo zaváděl-li opatření, která by byla v rozporu s celostátními 

opatřeními. Dohoda také jasně formulovala, že pověřenec je odpovědný svému resortnímu 

ministrovi a řídí se jeho rozhodnutími a směrnicemi. 

Jednotnou kontrolu státního hospodaření měl na celém území státu vykonávat Nejvyšší účetní 

kontrolní úřad v Praze, přičemž na Slovensku ji mohl provádět nejen prostřednictvím 

Nejvyššího účetního dvora v Bratislavě, ale též přímo. Třetí pražská dohoda také podrobně 

upravovala jmenování státních zaměstnanců. 

Proces centralizace poté dále pokračoval i přijetím Ústavy Československé republiky (ústavní 

zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948), nazývané podle data jejího přijetí rovněž jako 

Ústava 9. května. Postavení slovenských orgánů upravovaly základní články ústavy VIII. a IX 

a zejména celá pátá kapitola (§ 93 až § 122). 

Základní články byly formulovány velmi obecně, téměř jako politická proklamace. Slovenské 

národní orgány jsou označovány za vykonavatele státní moci na Slovensku a představitele 

svébytnosti slovenského národa. Podle druhého odstavce Článku VIII „Slovenské národní 

orgány zajišťují v duchu lidové demokracie rovnoprávnost Čechů a Slováků. Všechny orgány 

usilují v souladu s nimi o to, aby se vytvářely stejně příznivé podmínky pro hospodářský, 

kulturní a sociální život obou národů“. 

V Článku IX. je sice Slovenská národní rada označena za národní orgán moci zákonodárné a 

sbor pověřenců za národní orgán moci výkonné na Slovensku, ale z páté kapitoly vyplývá, že 

jejich pravomoci byly velmi omezené. SNR byla v podstatě svěřena jen péče o rozvoj národní 

kultury, základní a střední školství, regionální rozvoj (např. technické otázky výstavby obcí a 

měst, udržování silnic) a některá administrativní a technická opatření (slučování a obcí a 

okresů, zvelebování půdy, ochrana zemědělství a lesnictví před škůdci a živelnými 

pohromami). Zákonodárná pravomoc SNR byla taxativním výčtem v deseti bodech vymezena 

v § 94 Ústavy. Ustanovení § 94 s odkazem na § 96 v obecné rovině, která umožňovala velmi 



široký výklad, stanovilo podmínky za jakých může SNR zákonodárnou moc vykonávat – 

muselo jít jen o věci národní nebo regionální povahy, pokud vyžadují „k zajištění plného 

rozvoje hmotných i duchovních sil slovenského národa zvláštní úpravu a pokud nejde o věci, u 

kterých je třeba jednotné úpravy zákonem“. 

Zákonodárná činnost Slovenské národní rady podléhala následné kontrole vlády, která mohla 

z důvodů obsažených § 110 zabránit tomu, aby zákon SNR* vstoupil v platnost. Podmínkou, 

aby mohl být zákon SNR vyhlášen, a tedy vstoupil v platnost, byl totiž podpis předsedy vlády, 

který v případě, že zákon SNR podle něj odporoval ústavě nebo ústavním zákonům, 

překračoval pravomoc SNR anebo byl v rozporu s jednotným hospodářským plánem nebo 

rozpočtovým zákonem jej místo podpisu předložil vládě k posouzení. Souhlas předsedy vlády 

byl také nutný k závaznému výkladu zákonů SNR. 

Rovněž Sbor pověřenců postavila Ústava 9. května ještě do podřízenějšího postavení vůči 

vládě než Třetí pražská dohoda. Vláda měla právo nařízení, usnesení a opatření Sboru 

pověřenců i jednotlivých pověřenců rušit, pokud jimi překročili svoji pravomoc nebo pokud 

byla v rozporu se zákonem, vládním nařízením, vládním usnesením nebo nařízením ministra. 

Pravomoc jmenovat a odvolávat všechny členy SB přešla na základě ústavy z předsednictva 

SNR na vládu, která také jednotlivým pověřencům určovala,, která pověřenectva mají řídit. 

Trend stupňující se centralizace dočasně přerušil až ústavní zákon č. 33/1956 Sb. ze dne 

31. července 1956, o slovenských národních orgánech, který nahradil celou pátou kapitolu 

Ústavy. Byl přijat v politické atmosféře, která se vytvořila vlivem XX. sjezdu KSSS, na němž 

se uskutečnila kritika tzv. Stalinova kultu osobnosti, potažmo tudíž i celého stalinského 

systému. Na vývoj v SSSR zareagovalo vedení KSČ svoláním celostátní konference své strany 

ve dnech 11. až 15. června 1956, na které bylo v rámci programu „boje proti 

byrokratizmu“rozhodnuto o posílení pravomocí slovenských národních orgánů. 

Hlavní změna, kterou zákon č. 33/1956 Sb přinesl v oblasti zákonodárné moci, spočívala 

v tom, že zákony SNR již vláda nemohla vetovat. Mohlo je prohlásit za neplatné 

Předsednictvo Národního shromáždění, jen pokud by odporovaly ústavě, ústavním zákonům 

nebo překračovaly zákonodárnou pravomoc SNR. Nejdůležitější změna v postavení Sboru 

pověřenců nastala v tom, že jeho členy jmenovalo a odvolávalo Předsednictvo SNR. SP i jeho 

členové byli podle tohoto zákona odpovědni pouze SNR, ale přitom se museli řídit zásadními 

směrnicemi vlády a kompetentních ministrů. 

                                                 
* Od přijetí Ústavy 9. května se normativní akty SNR už nenazývaly jako nařízení ale jako zákony. 



Tento zákon však nezůstal součástí československého právního řádu dlouho. Dne 11. července 

1960 byl přijat ústavní zákon č. 100/1960 Sb. (tzv. socialistická ústava), který ve svém 

důsledku opět přinesl výrazné omezení pravomocí slovenských národních orgánů, nebo 

přesněji řečeno Slovenské národní rady, neboť Sbor pověřenců byl zrušen, přičemž nová 

ústava prohlásila „za výkonný orgán Slovenské národní rady“ Předsednictvo SNR. Z členů 

Předsednictva SNR volila Slovenská národní rada pověřence, kteří působili v oborech státní 

správy. 

Působnost Slovenské národní rady v Ústavě označované jako „národní orgán státní moci a 

správy“ taxativně určoval čl. 74 Ústavy. SNR se podle jeho ustanovení směla zabývat jen 

méně významnými otázkami hospodářského a kulturního rozvoje Slovenska. SNR již 

nepříslušelo ani právo rozhodovat o rozpočtu Slovenska, které jí to do té doby dával zákon č. 

33/1956 Sb, ale pouze o rozpočtu svém, svých orgánů a jí přímo řízených institucí. 

V působnosti SNR podle této Ústavy zejména bylo: „usnášet se v souladu s celostátním 

zákonodárstvím na zákonech Slovenské národní rady ve věcech národní nebo regionální 

povahy, pokud k zabezpečení všestranného hospodářského a kulturního života vyžadují 

zvláštní úpravy“. Z uvedené formulace jasně vyplývá, že zákony SNR stály v hierarchii 

právních norem na nižším stupni než zákony přijaté Národním shromážděním. 

SNR mohlo také vydávat zákony na základě zákonného zmocnění Národního shromáždění. 

Podle analýzy zákonodárné činnosti SNR zpracované Ladislavem Vojáčkem z Masarykovy 

univerzity v Brně však právě prostřednictvím takto vzniklých zákonů vytvářela SNR na 

Slovensku instituce, které měly v rámci jednotného státního zřízení fungovat jako regionální 

slovenské orgány. „Vyznívá to možná jako paradox, ale právě tato cesta – vydávání zákonů 

SNR na základě zmocnění – se ukázala jako nejschůdnější při postupném budování 

slovenských regionálních orgánů po roce 1963,“57 uvedl Vojáček. 

Úsilí o změnu státoprávního postavení Slovenska se o osm let později stalo součástí tzv. 

obrodného procesu. Po jeho násilném ukončení invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 

zůstal jeho jediným faktickým výsledkem, který se promítl do československého právního 

řádu, ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci, který Národní shromáždění 

jednomyslně schválilo dne 27. října 1968. O tři dny později byl zákon slavnostně vyhlášen a 

podepsán ústavními činiteli na Bratislavském hradě. 
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V rámci obrodného procesu se ucelená kritika dosavadního asymetrického modelu poprvé 

objevila v Akčním programu KSČ, který plénum ÚV KSČ schválilo 5. dubna 1968. Vedení 

KSČ si v něm zároveň dalo za cíl „dosáhnout zásadního obratu ... ve státoprávním uspořádání 

vztahů Čechů a Slováků a provést i příslušné ústavní změny,“ které měly vést k vytvoření 

federace. První krok v procesu federalizace představoval zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. 

červena 1968 o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky. 

Zákon zakotvoval zřízení České národní rady jako prozatímního orgánu „ústavní politické 

reprezentace českého národa“. Dne 10. července 1968 pak bylo Národním shromážděním 

zvoleno 150 členů ČNR. 

Vznik České národní rady byl důležitý proto, aby slovenská politická reprezentace měla při 

přípravě federativního uspořádání na české straně adekvátního partnera. Osnova ústavního 

zákona o československé federaci tak mohla být Národnímu shromáždění předložena už jako 

společný návrh ČNR a SNR. 

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. podstatným způsobem novelizoval tehdy platnou Ústavu 

(ústavní zákon č. 100/1960 Sb.), ze které kompletně zrušil čtyři hlavy (třetí, čtvrtou, pátou a 

šestou). Jak ale vyplývá z jeho Čl. 142 měl být ústavní zákon o československé federaci spolu 

ústavní zákonem č. 100/1960 Sb. nahrazen novou federální ústavou a ústavami obou republik, 

přičemž všechny tři tyto ústavní normy měly být přijaty současně. Až do zániku 

Československa však k tomu nedošlo. 

Ústavní zákon o československé federaci rozlišoval oblast výlučné působnosti Československé 

socialistické republiky, oblast společné působnosti ČSSR a národních republik a oblasti 

výlučné působnosti národních republik. Věci v rámci oblasti společné působnosti, které nebyly 

taxativně svěřeny československým orgánům, přináležely národním orgánům a vše, co nebylo 

taxativně svěřeno výlučně federaci, spadalo do výlučné působnosti obou republik. 

Zákonodárným sborem se podle tohoto ústavního zákona stalo dvoukomorové Federální 

shromáždění, složené ze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Při schvalování taxativně 

vyjmenovaných návrhů zákonů, střednědobých národohospodářských plánů federace, vládního 

prohlášení federální vlády a při hlasování o důvěře této vládě zákon zaváděl zákaz majorizace. 

Spočíval v tom, že usnesení mohlo být přijato jen tehdy, pokud získalo ve Sněmovně národů 

souhlas nadpoloviční většiny poslanců zvolených v České socialistické republice i Slovenské 

socialistické republice. 

Následná doba normalizace však z původního konceptu federace mnoho nezachovala. Přímé i 

nepřímé novely ústavního zákona o československé federaci vedly k opětnému nastolení 

centralizovanému systému, neboť vedení KSČ v zájmu snazšího řízení státu prosazovalo 



posilování pozic a rozšiřování působnosti federálních institucí. Proto také státoprávní model 

uplatňovaný v období tzv. normalizace je v současné odborné literatuře někdy nazýván jako 

centralizovaná pseudofederace (quasifederace), ve které hrály národní orgány obou republik 

jen nevýznamnou roli. Historickým paradoxem je, že se tak dělo v době, kdy v čele vládnoucí 

KSČ stál G. Husák, který prakticky po celou svoji politickou kariéru o federaci usiloval. 

Při posuzování období od února 1948 do listopadu 1989 je navíc nutné brát do úvahy to, že 

veškeré státní orgány byly fakticky řízeny aparátem komunistické strany a členové všech 

zastupitelských sborů i pracovníci všech státních institucí pouze plnili jeho příkazy. 

Se systémem pseudofederace tak nakonec byli nespokojeni jak Slováci tak Češi. Historik Jan 

Rychlík trefně charakterizoval postoje obyvatel Československa k federálnímu systému 

uplatňovanému v době normalizace následujícími slovy: „Protože Češi se již v r. 1918 

ztotožnili s československou státností, pokládali víceméně federaci za nutné zlo a nejraději by 

se vrátili k unitárnímu modelu s jedinou vládou a parlamentem. ... Slováci byli však s federací 

neméně nespokojeni než Češi, protože nesplnila jejich očekávání. Slováci chtěli, aby se o 

slovenských věcech rozhodovalo v Bratislavě, a nikoliv v Praze a kromě toho od federace 

očekávali zviditelnění Slovenska ve světě. Ani jedno, ani druhé se nerealizovalo.“58 Tato 

nespokojenost se plně projevila i po roce 1989 a po tzv. pomlčkové válce vedla až k rozpadu 

společného státu. 
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Závěr 

Od vzniku Československé republiky v roce 1918 patřila tzv. slovenská otázka neboli 

problematika ústavněprávního postavení Slovenska (a tedy i slovenských národních orgánů) 

k nejzávažnějším a nejsložitějším problémům republiky, který se po celou dobu její existence 

nepodařilo uspokojivě vyřešit, což nakonec vedlo jejímu definitivnímu rozpadu. 

Doba první republiky přinesla Slovensku kulturní a vzdělanostní vzestup, což značně přispělo 

k národnímu sebevědomí Slováků a růstu jejich nacionálně-politických požadavků. Odrazem 

tohoto vývoje bylo autonomistické hnutí, jehož vůdčí silou se stala Hlinkova slovenská ľudová 

strana. K první velké krizi v česko-slovenských vztazích, ke které došlo v letech 1938–1939, 

přispěly zejména dva faktory. Prvním faktorem bylo to, že čeští politikové dlouho na vývoj na 

Slovensku nedokázali patřičně reagovat, druhým pak skutečnost, že autonomistická HSĽS 

přijala totalitní fašizující ideologii. 

Po Mnichovské dohodě se HSĽS podařilo prosadit autonomii Slovenska, ale rozbití 

Československa v březnu 1939 bylo způsobeno především zásahem hitlerovského Německa. 

Vznik Slovenského státu byl pouze vedlejším produktem nacistické politiky agrese, což se také 

projevilo na jeho vazalském a totalitním charakteru. 

Zpočátku byl Slovenský stát pro mnohé Slováky přijatelný. Během války se však velká část 

slovenského obyvatelstva od něj odvrátila. Přispěla k tomu účast Slovenského státu v válce 

proti SSSR, která se stále jasněji jevila jako prohraná, jeho autoritativní a nedemokratický 

charakter, potlačování lidských a občanských práv i zprávy o masovém vyvražďování Židů. 

Slováci si také stále více uvědomovali, že stát, který je zcela závislý na nacistickém Německu a 

prezentuje se jako jeho věrný spojenec, nemůže mít v poválečné Evropě žádnou perspektivu. 

Podle J. Rychlíka přispěla k odmítnutí Slovenského státu jeho občany také skutečnost, že mezi 

Slováky nevymizelo během války vědomí blízkosti k Čechům, protože „idea česko-slovenské 

vzájemnosti byla mnohem logičtější a reálnější než ľudáky oficiálně propagovaná myšlenka 

německo-slovenského přátelství, která se neměla o co opírat“59. 

Slovenské národní povstání však nepředstavovalo pouze revoltu vůči vazalskému a totalitnímu 

Slovenskému státu, ale také přihlášení se k demokratickému Československu, ovšem 

založenému na nových principech. Vedoucí politické sily povstání usilovaly o to, aby 

státoprávní uspořádání poválečného Československa mělo federativní charakter. Federace se 

jevila jako nejvhodnější řešení proto, že při vytvoření jednotného státu mohla eliminovat nebo 

alespoň výrazně omezit separatistické tendence. 
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Povstání sice skončilo po dvou měsících vojenskou porážkou, ale její vedoucí orgán – 

Slovenská národní rada, která stála v jeho čele, si svoji mocenskou pozici uhájila i na sovětskou 

armádou osvobozeném slovenském území. 

SNR nemohla svoji existenci, a tedy ani své pravomoci, žádným způsobem odvozovat z textu 

Ústavní listiny 1920 ani jiných ústavních zákonů předmnichovského Československa. Svoji 

legalitu a legitimitu však odvozovala z ústavního principu suverenity lidu, který svoji vůli 

otevřeně projevil Slovenským národním povstáním. Legalitu SNR pak v dubnu 1945 

nezpochybnil ani Košický vládní program, ve kterém ji za nositelku zákonodárné, vládní a 

výkonné moci na území Slovenska uznaly i představitelé zahraničního odboje. 

Myšlenka federace, kterou SNR prosazovala, však narazila na odpor všech českých politických 

stran, které vytvoření Slovenského státu vnímali jako zradu Československé republiky a SNP 

jen jako její odčinění slovenským národem. Druhým důvodem, proč se ji nepodařilo prosadit, 

byla skutečnost, že od ní na příkaz vedení KSČ ustoupili i slovenští komunisté. 

Podle M. Baranovského Slovenské národní povstání tak znamenalo promarněnou příležitost 

začít budovat Československou republiku na nových základech. Zkušenosti s československou 

federací vytvořenou v roce 1968 však svědčí o tom, že v totalitním systému, kde nejsou 

uplatňovány tradiční demokratické principy, nemůže ani federativní uspořádání řádně fungovat 

a zůstane pouze formálně uzákoněným, ale v praxi téměř nerealizovaným konceptem. 

Pro režim založený na centrálním řízení ekonomiky a státním dohledu nad prakticky všemi 

oblastmi společenského života totiž představuje federální soustava orgánů zcela logicky jen 

zbytečnou komplikaci, která hladké ovládání společnosti jen zbytečně komplikuje. 

V poválečném Československu tak byl místo federativního nastolen asymetrický model 

státoprávního uspořádání, spočívající v tom, že celostátní orgány plnily zároveň funkci českých 

národních orgánů, zatímco v čele Slovenska stály slovenské národní orgány. Postavení 

Slovenska lze charakterizovat jako určitou formu autonomie, jejíž obsah se však postupně 

měnil. Až do 21. dubna 1945 vykonávala na Slovensku veškerou zákonodárnou, vládní a 

výkonnou moc Slovenská národní rada, od tohoto data se o ni začala částečně dělit 

s prezidentem E. Benešem, přičemž dekrety prezidenta republiky mohly na Slovensku platit 

pouze se souhlasem SNR. Následující tzv. pražské dohody pravomoci slovenských národních 

orgánů postupně zužovaly až se z nich staly instituce téměř zcela podřízené ústřední vládě. 

Tento stav posléze zakonzervovala i Ústava 9. května. 

Poválečný vývoj česko-slovenských vztahů ovlivnila především skutečnost, že vedení 

komunistické strany, která od února1948 v Československu téměř neomezeně vládla, zastávalo 

názor, že tzv. slovenská otázka je v podstatě problémem ekonomickým, který se automaticky a 



definitivně vyřeší v okamžiku, kdy Slovensko dosáhne hospodářské úrovně českých zemí. 

Proto komunisté přijali program industrializace Slovenska, na jehož základě se na slovenském 

území začaly budovat rozsáhlé průmyslové komplexy. Představa, že národnostní problémy lze 

řešit pouze cestou ekonomického rozvoje se však ukázala jako zcela iluzorní, což jasně dokládá 

i další historický vývoj. 



Seznam zkratek 

 

ČSR      Československá republika 

DS      Demokratická strana 

HSĽS      Hlinkova slovenská ľudová strana 

KSČ      Komunistická strana Československa 

KSS      Komunistická strana Slovenska 

KSSS      Komunistická strana Sovětského svazu 

NB      Národní bezpečnost 

NV      Národní výbor 

ONV      Okresní národní výbor 

PNS      Prozatímní národní shromáždění 

ROS      Rada na obranu Slovenska 

Sb. n. SNR     Sbírka nařízení Slovenské národní rady 

Sb. z. a n.     Sbírka zákonů a nařízení 

Sl. z.      Slovenský zákoník 

SNP      Slovenské národní povstání 

SNR      Slovenská národní rada 

SP      Sbor pověřenců 

UNR      Ukrajinská národní rada 

UNRP      Ukrajinská národní rada Priaševščiny 

ÚNS      Ústavodárné národní shromáždění 

ÚPV      Úřad předsednictva vlády 

Úř. věst. čs.     Úřední věstník československý 

ÚV KSS     Ústřední výbor Komunistické strany Slovenska 
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Résumé 
 
The position of Slovak national bodies in terms of constitutional law 1944 – 1945 
 
It was at the end of 1943 that representatives of the Slovak home resistance created the Slovak 

National Council (Slovenská národní rada – SNR) as their central and coordinating body. This 

body moved to the head of the Slovak National Uprising after its outbreak on 29th August 1944 

and declared itself the bearer of all legislative, governmental and executive power throughout 

the territory of Slovakia in its Regulation No. 1/1944 Coll. n. SNR, with the authority of an act 

adopted on 1 September 1944. 

The SNR was unable to derive its existence or authority from the text of the Constitutional 

Deed 1920 (Ústavní listina 1920) or from any other constitutional acts of pre-Munich 

Czechoslovakia. However, it derived its legality and legitimacy from the constitutional 

principle of the sovereignty of the people, who openly declared their will in favour of the 

Slovak National Uprising. 

With its Regulation No. 1/1944 the Slovak National Council became the new focal point of 

legislative power in Czechoslovakia, which was entirely independent of London's interim 

polity, at the head of which was President of the Republic Edvard Beneš, who executed 

authority through the presidential decrees. This led to the creation of legislative dualism, which 

Slovak political representatives wanted to resolve with the federative organisation of the post-

war Czechoslovak Republic. However, the concept of the federation which the representatives 

of the Slovak National Council promoted met with the opposition of all Czech political parties. 

The Košice government programme ratified on 5 April 1945 by the first post-war 

Czechoslovak government established in place of a federation an asymmetric model for the 

organisation of the Czechoslovak state in terms of constitutional law. This was based on the 

fact that national Czechoslovak bodies also occupied the role of Czech national bodies, 

whereas Slovak national bodies led Slovakia. 

The position of Slovakia in the asymmetrical model can be characterised as a certain form of 

autonomy, which was however restricted in the same was as was the position of power of the 

Slovak national bodies. 

The Slovak National Council held its position as the sole bearer of all legislative, 

governmental and executive power for all Slovakia until 21 April 1945, when in its Regulation 

No. 30/1945 it ceded some of its legislative authority to the President of the Republic. The 

onward political and constitutional development of post-war Czechoslovakia led to the fact 



that the SNR and its bodies gradually lost their significant position of power until finally in 

1946 they became only an extended branch of central bodies for many years to come. 

 

Klíčová slova: ustavní právo, česko-slovenské vztahy, slovenské národní orgány 

Key words: constitutional law, Czech-Slovak relations, Slovak national bodies 

 

 


