
RESUMÉ

Tato práce se týká Ústavodárného národního shromáždění v letech 1946 – 1948. 

Smyslem je ukázat okolnosti vzniku norem upravujících činnost tohoto shromáždění a ty 

porovnat s úpravou za první republiky. Toto období je zajímavé právě tím, že se začala

obnovovat československá státnost a parlamentarismus přerušené okupací. Ne méně 

významná byla také samotná činnost tohoto zákonodárného sboru. 

V první části nazvané Trocha historie se věnuji dvěma významným skutečnostem, které 

ovlivnily vznik a fungování tohoto sboru. Byla to Slovenská národní rada, která vznikla 

v roce 1943, jejímž cílem bylo kromě odboje, také řešit poměry na Slovensku po 

osvobození republiky. Zabývám se okolnostmi, které následovaly po tom, co tento orgán 

vydal nařízení, na jehož základě přejímal veškerou zákonodárnou moc na území 

Slovenska. Tímto aktem totiž na území Československa vznikly dva zákonodárné 

zdroje. Kromě nařízení Slovenské národní rady jimi byly také dekrety prezidenta 

republiky. Popisuji, jak se následně upravovala a vlastně postupně odbourávala tato 

pravomoc až po stav, kdy se Slovenská národní rada stala podřízeným orgánem centrální 

vlády. Další významnou skutečností byl vznik Národní fronty. Jednalo se vlastně o 

koalici politických stran. Tento orgán nebyl sice v ústavě zakotven, ale disponoval 

rozsáhlou politickou mocí, určoval státní politiku, prezident respektoval jeho rozhodnutí 

a vláda byla vládou Národní fronty. Zvláštní kapitolou Národní fronty byly její akční 

výbory. Ty v poúnorovém období na sebe strhly značnou moc a vlastně rozhodovaly o 

bytí a nebytí a svým způsobem i o bití.

Druhá část je zaměřena na volební zákony do Ústavodárného národního shromáždění. 

Konkrétně se jedná o zákon č. 28/1946 Sb. o úpravě stálých seznamů voličských, jehož 

cílem bylo vypracovat stálou evidenci voličů, která by jak časově tak finančně 

usnadňovala průběh voleb, o ústavní zákon č. 65/1946 Sb. o ústavodárném Národním 

shromáždění, jenž stanovil podmínky pro fungování tohoto zákonodárného sboru, který 

měl být poprvé po skončení světové války přímo volen lidem, a zákon č.67/1946 Sb. o 

volbě ústavodárného Národního shromáždění, podle něhož se konaly sněmovní volby. 

Tyto volební zákony porovnávám s úpravou, která byla za první republiky při volbách 

do Národního shromáždění. Společným znakem byla ústava z roku 1920, která stále 

platila. 

Třetí část se týká samotné činnosti Ústavodárného národního shromáždění. V jejím 

úvodu se věnuji přípravě nové ústavy. Jak už vyplývá z názvu tohoto sboru, jeho hlavní 



úkolem bylo připravit novou ústavu. Věnuji se tak proceduře přípravy. Druhým bodem 

je běžná činnost sněmovny. Zde se zabývám pouze takovou činností, která je zajímavá 

k připomenutí. Nebylo tedy účelem pouhé otrocké vyjmenovávání zákonů, které byly po 

dobu jejího funkčního období schvalovány. 




