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ÚVOD 

Tématem předkládané práce je Ústavodárné národní shromáţdění v letech 1946 - 1948. 

Funkční období tohoto zákonodárného sboru, který poprvé po skončení druhé světové 

války vzešel z voleb, bylo sice krátké, ale o to historicky ústavně i státotvorně 

významnější. V jeho průběhu se mimo jiné dokončil přerod společnosti od pluralitní 

demokracie k vládě jedné strany. 

Jedním z důvodů, proč jsem si toto téma zvolil, byla i skutečnost, ţe důsledky této 

změny se významně dotkly také mého táty a jeho rodičů. Ale hlavní cíl této práce 

shledávám v pokusu o ucelený pohled na postavení Ústavodárného národního 

shromáţdění. 

Rovněţ bych upozornil na nejednotnost v terminologii, se kterou jsem se setkal při práci 

s prameny. Zaznamenal jsem několik způsobů vyjádření pojmu Ústavodárné národní 

shromáţdění. V zákoně č. 65/1946 Sb. a č. 67/1946 Sb. to bylo ústavodárné Národní 

shromáţdění. Toto pojmenování se udrţelo aţ do 16. dubna 1948, kdy bylo na jeho 105. 

schůzi poprvé pouţito pojmu Ústavodárné Národní shromáţdění. Tato změna byla 

odůvodněna významností tohoto shromáţdění.  

V současné době se pouţívá také pojem Ústavodárné národní shromáţdění, který 

pouţívám ve své práci. Nicméně v citacích a názvech zmíněných zákonů se řídím 

dobovým pojmenováním. 

Při zpracování této práce jsem vycházel ze zákonů, které upravovaly vznik 

Ústavodárného národního shromáţdění, ze sněmovních tisků a stenozáznamů 

vztahujících se k projednávání těchto zákonů a z jednání ústavního výboru tohoto 

zákonodárného sboru. Primárními pramennými zdroji byly jak dokumenty z fondu 

Parlamentní knihovny tak archívní materiály Archívu Kanceláře Poslanecké sněmovny 

České republiky. 

Sekundárními prameny informací byly komentáře k zákonům a další odborná literatura, 

která se týkala Ústavodárného národního shromáţdění. Tam, kde to bylo moţné, jsem 

se snaţil doplnit práci o výklad a vzpomínky aktérů této doby. Za ty jsem vybral 

Prokopa Drtinu, jenţ byl před druhou světovou válkou tajemníkem prezidenta Edvarda 

Beneše, po válce se stal ministrem spravedlnosti, a Ladislava Karla Feierabenda, který 

byl ministrem zemědělství v poslední československé vládě a prvních protektorátních 
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vlád. Byl také ministrem financí v Československé exilové vládě, ale v únoru 1948 z ní 

odešel.  

Ač se nejedná o práci historickou, tak pro celistvější obraz bylo nutné rozšířit výklad o 

události, které z časového hlediska překračují vymezené období.  

Práce je rozdělena na tři části.  

První část je zaměřena na vznik a fungování dvou významných institucí, tedy Slovenské 

národní rady a Národní fronty, které významně ovlivnily postavení a fungování 

Ústavodárného národního shromáţdění.  

Druhá část se soustředí na normy, které upravovaly vznik Ústavodárného národního 

shromáţdění. Pro srovnání tyto normy porovnávám s normami, které upravovaly vznik 

prvorepublikového Národního shromáţdění. Spojovacím můstkem mezi těmito 

obdobími byla ústava z roku 1920, která v té době stále platila.  

Třetí část se týká samotné činnosti Ústavodárného Národního shromáţdění. Je 

směřována tak, aby poskytla pohled na práci při tvorbě nové ústavy, tak i na běţnou 

legislativní činnost.  
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1. TROCHA HISTORIE 

Události, jeţ budou popisovány v této části, se sice přímo netýkají Ústavodárného 

národního shromáţdění, ale přesto významně zasáhly do jeho postavení. Chronologicky 

začneme u Slovenské národní rady, která vznikla koncem roku 1943 a která jiţ při svém 

vzniku deklarovala, ţe na území Slovenska přebírá veškerou zákonodárnou a výkonnou 

moc. Tímto aktem ale nahlodala plány exilové vlády o podobě obnoveného 

Československa. Dalším tématem tohoto historického exkursu je Národní fronta. 

Jednalo se o koalici politických stran, jejíţ vznik je spojen s moskevskými jednáními  

z března roku 1945. Národní fronta spojovala veškeré politické strany, které se podílely 

na obnově poválečného Československa 

 

1. 1. SLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA 

Slovenská národní rada vznikla koncem prosince 1943 tzv. Vánoční dohodou, jejímţ 

cílem bylo kromě odboje řešení poměrů po osvobození republiky. Dne 1. září 1944 

vydala Deklaraci, v níţ oznámila své vytvoření jako vrcholný orgán domácího 

slovenského odboje. Dále, ţe přebírá na celém Slovensku zákonodárnou a výkonnou 

moc, jakoţ i obranu Slovenska do té doby, neţ si slovenský národ demokratickým 

způsobem určí legitimní zástupce, a prohlásila, ţe se distancuje od spojení 

s hitlerovským Německem. 

Ve stejný den vydala nařízení č. 1/1944 Sb. n. SNR o výkonu zákonodárné, vládní a 

výkonné moci na Slovensku. Kromě toho, ţe tato moc náleţí Slovenské národní radě, v 

ní potvrzuje, ţe všechny zákony, nařízení a opatření zůstávají v platnosti, pokud 

neodporují republikánsko-demokratickému duchu. Vydáním tohoto nařízení Slovenská 

národní rada stvrzovala platnost právních předpisů první republiky, právních předpisů 

z pomnichovského období a také slovenských právních předpisů. Právní předpisy 

vydané londýnskou vládou ale neplatily z důvodu jejich nepouţívání. 

Zatímco podle ústavního dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Ú. v. o obnovení 

právního pořádku, byly za československý právní řád prohlášeny jen „ústavní a jiné 

právní předpisy československého státu vydané do 29. září 1938 včetně, pocházející ze 

svobodné vůle československého lidu“, právních předpisů vydaných v době nesvobody 
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bylo moţno pouţít jen na přechodnou dobu, pakliţe se svým obsahem nepříčí 

demokratickým zásadám nebo znění československé ústavy. 

Tímto aktem se na území Slovenska střetly dva zákonodárné zdroje, a to jak nařízení 

Slovenské národní rady, tak dekrety prezidenta republiky. Z tohoto důvodu se na území 

Slovenska neprosadila autorita prezidenta nebo se prosadila jen v takovém rozsahu, 

v jakém ji přijala revoluční Slovenská národní rada. 

Na vzniklou situaci reagovalo londýnské vedení a 24. září 1944 zaslalo Slovenské 

národní radě „Stanovisko československé vlády k návrhům a podnětům ze Slovenska“. 

V něm mimo další věci uvádí, ţe na území ČSR platí prvorepublikové právo a dekrety 

prezidenta republiky vydané v zahraničí. Uznávala vytvoření Slovenské národní rady, 

kterou prohlásila za Zemský národní výbor, ale nepřiznala ji nařizovací pravomoc. 

Nařízení Slovenské národní rady bylo nutno dodatečně legalizovat.
1
 

S tímto Slovenská národní rada nesouhlasila a reagovala 29. září 1944 „Usnesením SNR 

o vzájemném poměru domácího a zahraničního odboje“, v němţ trvala na stavu 

vytvořeném nařízením č. 1/1944 Sb. n. SNR s tím, ţe na Slovensku patří Slovenské 

národní radě svrchovaná státní moc. Uváděla, ţe skutečným vývojem byly překonány 

mnohé podstatné právnické principy ústavy z roku 1920. Proto je Slovenská národní 

rada toho názoru, ţe ústava jako celek nemůţe být podkladem vnitropolitické úpravy 

poměrů v ČSR
2
 

Otázku rozdělení kompetence mezi Slovenskou národní radu a celostátními orgány dále 

řešil Košický vládní program. Předcházelo mu jednání prezidenta Beneše s politickými 

představiteli londýnské vlády a komunisty v Moskvě. „Vlastní jednání začalo 22. 

března a skončilo 29. března. V jeho první části (první tři dny) měla jednání charakter 

schůze bloku tří socialistických stran za účasti strany lidové, v dalších dnech pak byly 

výsledky tohoto jednání předloženy delegaci Slovenské národní rady a současně bylo 

projednáno složení nové vlády.“
3
 Pokladem pro jednání se stal komunistický návrh. 

S výjimkou kapitoly o Slovensku, jednání probíhala poměrně hladce. Tato kapitola 

upravila česko – slovenský poměr a státoprávní postavení Slovenska. Vláda se v ní 

                                                           
1
 Viz: GRONSKÝ, Ján: Dějiny československého státu a práva 1938-1948, Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1971 
2
  tamtéţ 

3
 GRONSKÝ, Ján: Dějiny československého státu a práva 1938-1948, Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1971, s. 118 
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zavazuje při výkonu moci dodrţovat zásadu rovného s rovným. Uznává, ţe „Slováci 

jsou pány ve své zemi“ a ţe republika bude obnovována jako společný stát 

rovnoprávných národů českého a slovenského. V Slovenské národní radě spatřuje 

představitelku samostatného slovenského národa a nositelku státní moci na území 

Slovenska podle dohody mezi SNR, prezidentem a československou vládou v Londýně. 

Společné státní úkoly měla vláda republiky provádět v nejuţší součinnosti 

se Slovenskou národní radou a se Sborem pověřenců jako jejím výkonným orgánem. 

V druhé části programu byla projednána struktura a sloţení vlády. Vláda měla mít 

celkem 25 členů. Komunisté navrhli klíč pro její sestavení, který byl také schválen. 

Podle něj měly mít socialistické strany po třech místech, lidovci dvě, Slováci šest a 

zbývajících pět mělo být obsazeno odborníky a osobnostmi celostátního významu. Plus 

tři místa náměstků. 4. dubna byla v Košicích utvořena vláda Národní fronty a 5. dubna 

tato vláda schválila a vyhlásila Košický vládní program, který byl před tím projednán 

v Moskvě.
4
 

Na základě znění Košického vládního programu vydala Slovenská národní rada 21. 

dubna 1945 nařízení č. 30/1945 Sb. n. SNR, ve kterém zrušila ustanovení §1 nařízení č. 

1/1944 Sb. n. SNR, v němţ přebírá zákonodárnou, vládní a výkonnou moc na 

Slovensku, a stanovila, ţe zákonodárnou moc na Slovensku vykonává Slovenská 

národní rada v duchu upřímné shody s prezidentem a vládou Československé republiky. 

Dále podle tohoto nařízení zákonodárná moc ve věcech celostátní povahy přísluší 

prezidentu republiky po dohodě se Slovenskou národní radou. Současně se k tomu, aby 

nějaké záleţitosti byla přiznána celostátní povaha, vyţaduje dohoda mezi vládou 

Československé republiky a předsednictvem Slovenské národní rady. 

Nicméně hned následující měsíc vznikl spor ohledně dekretu prezidenta republiky  

č. 5/1945 Sb. ze dne 19. května, o neplatnosti některých majetkově-právních jednání 

z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a 

kolaborantů a některých organizací a ústavů. Slovenská národní rada tento dekret 

nepřijala a národní správu zavedla svým nařízením č. 50/1945 Sb. n. SNR. Tímto 

krokem úmyslně znemoţnila restituci ţidovského majetku, především zemědělské 

                                                           
4
 Viz: GRONSKÝ, Ján: Dějiny československého státu a práva 1938-1948, Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1971 
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půdy.
5
 I kdyţ dekret č. 5/1945 Sb. byl původně koncipován jako celostátní, tak předseda 

vlády poţádal prezidenta, aby ho vydal s tím, ţe dokud nedojde k dohodě se Slovenskou 

národní radou o jeho pouţivatelnosti na území Slovenska, bude zatím aplikován jen 

v českých zemích.
6 

Vzniklou situaci po třech schůzích vlády ČSR a delegace Slovenské 

národní rady vyřešila první praţská dohoda ze dne 2. června 1945 mezi vládou a 

předsednictvem Slovenské národní rady o postavení a pravomoci slovenských 

národních orgánů. 

V jejím prvním článku se potvrzuje zákonodárná, vládní a výkonná moc pro Slovenskou 

národní radu na území Slovenska. V druhém článku se konkrétně vymezily oblasti, 

v nichţ zákonodárnou moc vykonává aţ do ustanovení zatímního zákonodárného sboru 

prezident republiky na návrh vlády po dohodě se Slovenskou národní radou svými 

dekrety. Uvedený výčet společných věcí bylo moţno na základě vzájemné dohody 

rozšířit. Zákonodárná moc na Slovensku příslušela ve všech ostatních věcech Slovenské 

národní radě. 

Ve vztahu mezi první praţskou dohodou a uţ dříve vydaným nařízením č. 30/1945 Sb. 

n. SNR nedošlo k významné změně a Slovenské národní radě zůstaly stejné pravomoci. 

Změnu však znamenalo vydání ústavního dekretu prezidenta republiky č. 47/1945 Sb. 

ze dne 25. srpna 1945, o Prozatímním národním shromáţdění. Tento dekret stanovil, ţe 

do doby, neţ se sejde Ústavodárné národní shromáţdění, vykonává moc zákonodárnou 

pro celé území Československé republiky Prozatímní národní shromáţdění. Pouze ve 

věcech ústavně právního postavení Slovenska je třeba souhlasu většiny přítomných 

členů Prozatímního národního shromáţdění ze Slovenska. Jedná se o případ, kdy se 

poprvé uplatnil princip zákazu majorizace při řešení státně-právního postavení Čechů a 

Slováků. Od tohoto okamţiku ztratila Slovenská národní rada podíl na celostátním 

zákonodárství, kterou ji garantovala první praţská dohoda. 

Dne 30. listopadu 1945 zaslal legislativní a slovenský odbor Úřadu předsednictva vlády 

informaci o tom, ţe i po politické dohodě ze dne 2. června 1945 docházelo ze strany 

Slovenské národní rady k úpravám věcí s celostátní povahou samostatnou normou, a ani 

                                                           
5
 Viz: ZAVADSKÁ, Katarína: Slovenská národní rada v rokoch 1944-1948 In: MALÝ, Karel; SOUKUP, 

Ladislav: Vývoj práva v Československu v letech 1945-1948, sborník příspěvků, Praha: Karolinum 2004, 

ISBN 80-246-0863-4 
6
 Viz: GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa, II. díl, Praha: 

Karolinum 2006, ISBN 80-246-1210-0 
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ústavní dekret č. 47/1945 Ú. v. v tom nepřinesl změnu. Dále uvádí, ţe je nutno zváţit, 

zda je únosné, aby se celostátní Prozatímní národní shromáţdění za účasti poslanců 

zvolených na Slovensku usnášelo na zákonech platných jen v zemi České a 

Moravskoslezské a aby na druhé straně zákonné předpisy pro Slovensko vydávala 

nadále Slovenská národní rada nejen bez účasti poslanců, ale dokonce bez jakékoliv 

účasti prezidenta republiky a vlády.
7
 

Úřad předsednictva vlády usnesením z 19. prosince 1945 uloţil svým odborům 

(legislativní, politický a slovenský), aby připravily řešení vztahů mezi vládou a 

Slovenskou národní radou.  

7. ledna 1946 zaslal předseda vlády předsednictvu Slovenské národní rady ţádost, aby 

připravila návrh pro jednání k doplnění první praţské dohody, „tak aby bolo možno 

doplniť dohodu uzavretú v júni 1945 poďla skúseností a potrieb, ktoré sa od toho času 

ukázali“.
8
 

Výsledkem toho byla druhá praţská dohoda mezi vládou a Slovenskou národní radou ze 

dne 11. dubna 1946. Týkala se především pravomocí prezidenta republiky na 

Slovensku, o jejichţ úpravě dokonce uvaţovali slovenští představitelé samostatně 

v rámci nařízení nebo ve slavnostní deklaraci Slovenské národní rady. Kromě toho 

zahrnovala ustanovení týkající se soudnictví, jednotné plánovací a jednotné statistické 

sluţby a dekretu č. 50/1945 Sb. Ukládala pověřencům, aby s resortními ministerstvy 

projednali návrh nařízení ještě dříve, neţ je předají Sboru pověřenců a předsednictvu 

Slovenské národní rady.
9
 Kromě toho, dohoda ukládala zřízení koordinačního orgánu 

při Úřadu předsednictva vlády, skládajícího se z tří Čechů a tří Slováků, jehoţ úkolem 

bude přezkoumat prezidentské dekrety, nařízení vlády a právní normy usnesené 

Slovenskou národní radou nebo Sborem pověřenců a navrhnout vládě a SNR, co je 

třeba učinit. Tato komise nestačila do voleb do ústavodárného Národního shromáţdění 

vzniknout. 

Dne 11. dubna 1946 schválilo Prozatímní národní shromáţdění ústavní zákon  

                                                           
7
 Viz: GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa, II. díl, Praha: 

Karolinum 2006, ISBN 80-246-1210-0 
8
 KAPLAN, Karel: Pražské dohody 1945 - 1947, sborník dokumentů, Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

ČSAV 1992, s. 49, ISBN 80-85270-07-2 
9
 Pověřenectva vznikla na základě nařízení č. 3 a 8/1944 Sb. n. SNR jako vykonavatelé vládní moci 

Slovenské národní rady a byly podřízeny předsednictvu a plénu Slovenské národní rady 
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č. 65/1946 Sb. o ústavodárném Národním shromáţdění. Ten hned v prvním článku 

garantuje Slovenské národní radě pravomoc vydávat nařízení v dosavadním rozsahu 

dohodnutém v první a druhé praţské dohodě, pokud Ústavodárné národní shromáţdění 

tuto otázku neupraví jinak. Původní vládní návrh tohoto ústavního zákona tuto úpravu 

neobsahoval. Ta byla doplněna těsně před hlasováním o této předloze stranami Národní 

fronty. V třetím odstavci článku prvního je ústavně zaloţena normativní činnost 

Slovenské národní rady v rámci její místní příslušnosti (na Slovensku) a věcné 

příslušnosti (v dosavadním rozsahu). Normativní činnost přesahující rámec dané tímto 

ústavním zákonem není upravena. Odstavec čtvrtý prvního článku odkazuje na dohodu 

mezi vládou a Slovenskou národní radou, jejíţ znění bude publikováno ve Sbírce 

zákonů a nařízení. Podle této dohody se povaţují zásadní celostátní hospodářské, 

sociální, kulturní a administrativně politické záleţitosti za společné věci. Následně jsou 

jmenovitě uvedeny. Rozeznává se tu dvojí zákonodárná činnost Ústavodárného 

národního shromáţdění. A to jednak detailní, v níţ nemá Slovenská národní rada vůbec 

ţádnou působnost, v takovém případě můţe prováděcí nařízení k zákonům vydávat 

jedině vláda (§ 55 Ústavní listiny). A jednak rámcová působnost, v níţ můţe Slovenská 

národní rada vydávat nařízení jen v rámci celostátní úpravy. Tam, kde taková úprava jiţ 

existuje, ať z doby pomnichovských let nebo po restituci ústavních poměrů, se můţe její 

působnost uplatnit. Tam, kde taková úprava provedena nebyla, nutno vyčkat nejprve 

celostátní úpravy, jinak by Slovenská národní rada zasahovala do působnosti 

Ústavodárného národního shromáţdění, coţ by bylo protiústavní. Z toho vyplývá, ţe 

v oborech v dohodě vypočtených můţe celostátní norma zrušit normu partikulární, 

nikoli naopak. V bodech v normě neupravených, můţe nařízení Slovenské národní rady 

změnit i československý pomnichovský právní řád.
10

 

Závaţným zásahem do zákonodárné činnosti Slovenské národní rady byla třetí praţská 

dohoda. Po volbách do Ústavodárného národního shromáţdění se pro komunisty s jejich 

mocenskou ambicí zkomplikovala situace. Příčinou toho bylo vítězství Demokratické 

strany na Slovensku. Na uzavření třetí praţské dohody tak trvali především oni. Šlo jim 

o to, aby byl na Slovensku posílen centralismus a oslabena pravomoc Slovenské národní 

rady. Prosazování třetí praţské dohody bylo spojeno se zpochybňováním státní 

                                                           
10

 Viz: HOFFMANN, Jan; DRDACKÝ, Karel: Volební předpisy republiky Československé : Ústavodárné 

Národní shromáždění a řád volení do něho, část II. Praha, Linhart, 1946 
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spolehlivosti Demokratické strany.
11

 Gottwald na schůzi české Národní fronty 12. 

června 1946 předloţil návrh na omezení kompetence slovenských národních orgánů, 

který schválily i nekomunistické strany v Čechách. Na společné schůzi české a 

slovenské Národní fronty tento návrh odmítli zástupci Demokratické strany, ale také si 

uvědomili, ţe se tím vyřazují z Národní fronty a tím také z vlády, a tak s dohodou 

nakonec souhlasili jako s opatřením „přechodným, nikoliv normativním“. Tato dohoda 

byla dne 27. června schválena celostátní Národní frontou a následně se o ní usnesla 

vláda.
12

 

Na rozdíl od první a druhé praţské dohody, které byly ústavním zákonem o 

Ústavodárném národním shromáţdění začleněny do právního pořádku, byla třetí 

praţská dohoda právě jenom dohoda, ale s faktickým vlivem na postavení a pravomoci 

slovenských národních orgánů. Prostřednictvím této dohody ostatní strany porušily 

zásady, které byly slavnostně vyhlášeny v Košickém vládním programu, v prvních dvou 

praţských dohodách a i v uţ zmiňovaném ústavním zákoně o Ústavodárném národním 

shromáţdění. 

Podle třetí praţské dohody mohla Slovenská národní rada nadále vykonávat 

zákonodárnou moc v rozsahu předchozích praţských dohod, ale všechny osnovy 

nařízení musely být nejméně dva týdny před projednáním v plénu Slovenské národní 

rady předloţeny vládě, která posoudila, zda se nejedná o věc patřící do její kompetence. 

Pakliţe ano, nemohla být tato věc předmětem jednání pléna Slovenské národní rady. 

Jestliţe mělo předsednictvo Slovenské národní rady námitky vůči takovému rozhodnutí 

vlády, rozhodl o věci rozhodčí sbor sloţený z předsedy Ústavodárného národního 

shromáţdění, všech členů předsednictva vlády a předsedy Slovenské národní rady. Dále 

muselo předsednictvo nechat vládě posoudit všechny změny jiţ schválených osnov 

nařízení Slovenské národní rady. Kromě toho měla zvláštní unifikační komise 

přezkoumat všechny předpisy vydané Slovenskou národní radou a jejím předsednictvem 

                                                           
11

  Předseda Slovenské národní rady Lettrich na to reagoval slovy: „jde o uměle vyvolanou kampaň, a 

kdyby volby byly dopadly jinak, měli bychom také dnes před sebou jiný návrh“. KAPLAN, Karel: Pražské 

dohody 1945 - 1947, sborník dokumentů, Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992, s. 100, ISBN 80-

85270-07-2 
12

 Viz: GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa, II. díl, Praha, 

Karolinum, 2006, ISBN 80-246-1210-0 
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po osvobození, aby na základě jejich návrhu mohla vláda nařídit Slovenské národní radě 

vydat určité nařízení. 

Zákonodárnou moc Slovenské národní rady vykonávalo plénum, schválená nařízení 

měla sílu zákona a publikovala se ve sbírce nařízení SNR. Při pohledu na její 

legislativní činnost můţeme vnímat postupné omezení. V roce 1944 vydala 38 nařízení 

a o rok později bylo ze 154 návrhů schváleno104 nařízení. V roce 1946 bylo podáno 

107 návrhů a schváleno 65 nařízení. V roce 1947 bylo podáno 69 návrhů a schváleno 27 

nařízení. A konečně v roce 1948 podáno 33 návrhů nařízení a schváleno 24.
13

  Je zde 

vidět jak se třetí praţská dohoda projevila v úbytku vydaných nařízení, kdy záleţitosti 

původně spadající do pravomoci Slovenské národní rady jiţ náleţeli celostátním 

orgánům. Současně s tímto došlo k zvětšení počtu vyhlášek vydaných pověřenectvy. 

Z původních 11 v roce 1945 se počet zvýšil na 19 v roce 1946, 48 v roce 1947.
14

 

Představy Beneše a dalších představitelů českých nekomunistických stran o poválečném 

ústavněprávním uspořádání Československa se lišily od jeho skutečného vývoje. 

Zpočátku se zdráhali uznat Slovenskou národní radu jako vrcholný orgán odboje a moci 

na Slovensku a snaţili se ji degradovat na roveň Zemského národního výboru. 

Komunisté jak v exilu, tak i v domácím odboji uznávali svébytný slovenský národ a 

taktéţ proklamovali uspořádaní vztahů Čechů a Slováků jako rovný s rovným. Ale na 

konkrétní úpravu formy vztahů neměli jednotné a ustálené názory. Ty měnili podle 

svých mocenských záměrů. Princip rovný s rovným, který byl zakotven v Košickém 

vládním programu, bylo moţno uskutečnit pouze na základě federace. Místo toho se 

vytvořil asymetrický model centrálních a slovenských orgánů. Vymezení kompetence 

těchto orgánů nebyl dán zákonem, ale přesunul se do podoby dohody. Tato situace 

vytvořila předpoklady pro uplatňování momentálních politických a mocenských zájmů 

stran.  

Po parlamentních volbách v květnu 1946, a za situace, kdy komunisté na Slovensku 

znatelně zaostali za Demokratickou stranou, začali přemýšlet, jak jí zabránit vyuţití 

volebního vítězství. Změnu úpravy česko-slovenského vztahu zdůvodňovali vytvořením 

                                                           
13

  Slovenská národná rada 1945-1946, sestavila Kancelária Slovenskej národnej rady, Bratislava, 1949 
14

 Viz: VOJÁČEK, Ladislav: Zákonodárství SNR 1944-1989 In: MALÝ, Karel; SOUKUP, Ladislav: 

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1948, sborník příspěvků, Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-

246-0863-4 
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nové situace a nutnosti revidovat veškerá opatření týkající se Slovenska. Komunistický 

návrh na omezení pravomocí slovenských orgánů a posílení centralismu odsouhlasily 

ostatní české strany včetně Beneše. Dokonce přivítaly radikální řešení „slovenského 

problému“. To se také projevilo v tom, ţe bylo vydáno usnesení vlády o závazném výkladu 

ustanovení druhého článku třetí praţské dohody.
15

 Ten se týkal Sboru pověřenců jako 

orgánu moci výkonné Slovenské národní rady. Ten byl odpovědný vládě, která 

schvalovala jeho členy, teprve poté jmenované předsednictvem Slovenské národní rady. 

Vláda mohla vyslovit nedůvěru členu Sboru pověřenců a předsednictvo Slovenské 

národní rady bylo povinno do 7 dní od oznámení nedůvěry předloţit vládě ke schválení 

jmenování nového člena. Pokud předsednictvo toto neučinilo nebo pokud vláda ani 

druhý návrh na jmenování neschválila, potom pravomoc jmenovat nového člena Sboru 

pověřenců přecházela na vládu. Třetí praţskou dohodou a tímto závazným výkladem 

došlo k podstatným omezením pravomocí slovenských orgánů a jejich téměř úplnému 

podřízení vládě. 

Po únoru 1948 a vznikem absolutní komunistické moci poţadovali slovenští komunisté 

ohledně otázky pravomoci slovenských orgánů návrat k vládnímu programu z roku 

1945 a prvé praţské dohodě nebo alespoň uvolnění rozsáhlého podřízení vládě. Čeští 

komunisté byli jiného názoru a rozhodli se tyto kontrolní pojistky vlády ponechat. Dne 

24. dubna 1948 byl schválen ústavní zákon č. 74/1948 Sb., jímţ do konce volebního 

období pozbyl platnosti článek devět ústavního zákona č. 65/1946 Sb. o ústavodárném 

Národním shromáţdění, který zakotvoval zákaz majorizace. Ústava 9. května 

zlikvidovala zásadu rovný s rovným a slovenské orgány měly ještě horší postavení neţ 

to, které jim dovolovala třetí praţská dohoda. 

 

                                                           
15

  Tento závazný výklad byl výsledkem politické krize na Slovensku, která začala procesem s Tisem. 

V září 1947 bylo odhaleno „protistátní spiknutí ľudáckých živlů“. Do značné míry šlo o vykonstruovaná 

obvinění. Místopředseda vlády Ursíny byl nucen podat demisi, pro nějaké dopisy s ľudáckou emigrací 

nalezené v trezoru jeho tajemníka. Předsednictvo Demokratické strany chtělo Ursínyho drţet s tím, ţe by 

šel do vyřešení případu na dovolenou. Ale konečnou ránu mu uštědřil prezident Beneš tím, ţe zástupcům 

Demokratické strany stručně sdělil: „ Ursíny musí jít pryč“. Tzv. „malý Únor“ na Slovensku vyústil 

ve vytvoření nového Sboru pověřenců, v němţ Demokratická strana i přes drtivé volební vítězství měla 

pouze o jednoho zástupce více neţ komunisté. 
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1.2. NÁRODNÍ FRONTA 

Velmi významnou skutečností, která ovlivnila fungování Ústavodárného národního 

shromáţdění a nejen jeho, byl vznik Národní fronty. Ta vznikla z podnětu komunistů 

v průběhu války. Svoji představu o podobě Národní fronty komunisté vyslovili ve svém 

exilovém časopisu Nové Československo, kde v článku Blok tří stran a Národní fronta 

z března 1947 napsal Bohuslav Laštovička: „Osvobozené Československo bude 

spravovat Národní fronta, jejíž vedení bude spočívat v bloku tří socialistických stran. 

Tento blok bude gravitačním střediskem, kolem něhož se Národní fronta bude 

seskupovat. V Národní frontě nebude místo pro koncepci politické pravice, levice a 

středu, neboť za pravici lze výhradně označit jen národní zrádce a střed by snad mohl 

zahrnovat váhavce a stoupence politiky vyčkávání všech odstínů, což je jen zahalenější 

formou národní zrady anebo kapitulace, poraženectví, nevíry v úspěch boje proti 

Němcům, smíření s německou nadvládou atp. Následkem toho stoupenci takových 

tendencí, tedy pravice a střed, nemohou mít přirozeně místo v Národní frontě. Národní 

fronta se vytvoří tak, že k socialistickému bloku, jenž bude mít většinové nové vedení, se 

přidruží jednotlivci a skupiny, kdož se rozešli se zrádci.“
16

  

Prvotní koncepce Národní fronty byla zformulována na rozšířeném zasedání Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa 4. října 1938. Byla to reakce na 

mnichovské události. Měla semknout i ty politické činitele a politické strany, které se do 

30. září jakkoli příkře rozcházely.  

Komunisté ji tedy chtěli vybudovat jako politicky mocnou a organizačně ustálenou 

instituci. Za její členy se pokusili prosadit významné masové organizace a chtěli 

vytvořit její organizační strukturu od místních aţ po ústřední orgány. V této své snaze 

ale neuspěli.
17

 

K počáteční souhře Národní fronty přispívalo přesvědčení jak komunistů, tak 

nekomunistů o nemoţnosti vládnout bez partnerů. Svou roli hrály i oboustranné 

představy o jejich vzájemné změně. Nekomunisté brali do úvahy fakt, ţe se komunisté 

za války přiklonili k myšlence národní a k demokracii a ţe Sovětský svaz tu nemá 

zájem nastolit komunistickou moc. Dále věřili ve změnu poměru politických sil po 
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  FEIERABEND, Ladislav: Politické vzpomínky III, Brno: Atlantis, 1996, s. 127, ISBN 80-7108-125-6 
17

 Viz: VLČEK, Eduard: Poválečná obnova ČSR a její státoprávní stabilizace, Brno: Masarykova 

univerzita, 1993. ISBN 80-210-0778-8 

javascript:open_window(%22http://aleph18.lib.cas.cz/F/8KKA4MBKEDXI2CM6MKYNRHUJ2IYSA5K7QKDFU9DP432LDLTLPB-02104?func=service&doc_number=000347779&line_number=0008&service_type=TAG%22);


 

18 
 

volbách do Ústavodárného národního shromáţdění. Naopak komunisté i přes počáteční 

nedůvěru k nekomunistům věřili, ţe po čase v nich získají převahu stoupenci 

socialistické cesty.
18

 

V Čechách byly členy Národní fronty strana lidová, národně socialistická, komunistická 

a sociálně demokratická a na Slovensku strana demokratická a komunisté. Tyto strany 

zakázaly obnovit předválečné pravicové strany pro jejich provinění proti zájmům 

republiky. Nejvíce se to dotklo strany agrární, která měla v předválečném parlamentu 

nejvyšší počet mandátů. Politické strany působily jako české a slovenské, celostátní 

neexistovaly. Komunisté vystupovali jako samostatné strany, ale ve skutečnosti se vše 

podřizovalo praţskému velení. 

Fungování Národní fronty se odehrávalo na třech úrovních. Především v ústředí, kde se 

Národní fronta scházela dle potřeby nebo dohody a svolával ji předseda vlády. Schůzí 

se obvykle zúčastňovali předsedové, generální tajemníci stran, ministři nebo jiní 

funkcionáři. Dále byla tzv. malá Národní fronta, kterou tvořili předsedové vládních 

stran, a také tzv. odborná Národní fronta sloţená z odborníků stran. Jednání Národní 

fronty končila dohodou, o které se nehlasovalo, ale vyţadoval se souhlas všech. 

Národní fronta disponovala rozsáhlou politickou mocí, určovala státní politiku, 

prezident respektoval její rozhodnutí a vláda byla vládou Národní fronty. Některá 

závaţná vládní usnesení byla předem projednána v Národní frontě nebo některé závaţné 

body k rozhodnutí vláda přesouvala na Národní frontu nebo na tzv. malou Národní 

frontu. Představitelé Národní fronty se dohodli na tom, ţe budou rozhodovat o vzniku 

dalších stran. Podmínkou jejich vzniku bylo kromě tohoto souhlasu také členství 

v Národní frontě a souhlas s jejím programem, který byl také programem vládním. 

Omezení počtu politických stran bylo důsledkem Mnichova 1938 a přebujelého 

předválečného stranictví. Beneš si například představoval existenci pouze tří stran, a to 

levice, středu a pravice. Levice měla zahrnovat komunisty, národní socialisty a sociální 

demokraty. Střed by byl reprezentovaný lidovci a pravice by se soustředila kolem strany 

agrární. Důvodem, proč chtěl Beneš jednu socialistickou stranu bylo to, ţe tato jedna 

strana by zabránila jejich vzájemnému soutěţení, který by v boji o dělnický vliv na 

politiku mohl mít nezdravý vliv na národ a stát. Benešova snaha o vytvoření této jedné 
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 Viz: KOCIAN, Jiří: Poválečný vývoj v Československu 1945-1948, Praha: Státní pedagogické 
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dělnické strany ztroskotala a tak místo ní navrhoval vytvořit blok socialistických stran, 

který by spolu s lidovci a agrárníky tvořil Národní frontu. Později byl pro vytvoření pěti 

nebo šesti politických stran, z nichţ jednou by byli komunisté. Dále byl pro to, aby se 

demokratické strany spojily ve volební blok proti komunistům.
19

 

Dovršení vzniku Národní fronty proběhlo na moskevských jednáních ve dnech 22. – 29. 

března 1945, při nichţ byl dohodnut vládní program později známý jako Košický vládní 

program podle města, kde byl vyhlášen. Při jeho projednávání byly nekomunistické 

strany nuceny souhlasit se zákazem obnovení jiných politických stran. Prokop Drtina ve 

své knize Československo můj osud toto ospravedlňuje tím, ţe i kdyţ byly 

v komunistickém návrhu některé partie, které jim (myšleno nekomunistům) nebyli po 

chuti, tak s ním souhlasili, protoţe zaručoval existenci více rovnoprávných politických 

stran a všeobecné, přímé, rovné a tajné volby. Jak dále píše, to byla přednost, která 

nebyla dopřána ani jedné zemi ve střední a východní Evropě osvobozené a obsazené 

buď zcela, nebo alespoň převáţně sovětským vojskem.
20

 

Národní fronta byla koalicí protichůdných sil. Pro komunisty fungovala pouze jako 

prostředek k ovládnutí moci a její existenci a udrţení podřídili tomuto cíli. Představitelé 

nekomunistických stran v ní spatřovali záruku demokratického vývoje společnosti s tím, 

ţe takto lze zabránit komunistické straně v získání mocenské převahy. 

Vytvořením Národní fronty vznikl jakýsi hybrid, který v sobě zahrnoval jak jednotu, tak 

roztříštěnost politických názorů a zájmů. Neexistencí opozice nemohl lid a tím i voliči 

poměřovat vládní politiku s alternativou, kterou by jistě opoziční strany předkládaly. 

Zrušením nejsilnější předválečné strany nastal boj o její voliče, kterým byl především 

zemědělský lid. Můţeme za tím vidět obavu nekomunistických stran o jejich postavení 

v poválečné republice, také i představu, ţe příznivci agrární strany dají svůj volební hlas 
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 Ladislav Feierabend ve své knize Politické vzpomínky píše, ţe československý londýnský exil byl 

rozdělen na dva tábory, východní a západní. Východní upíral svoji naději k Sovětskému svazu a byl pro 

socialistické Československo. Tento východní tábor postupně rostl a kaţdý, kdo nebyl socialistou, byl 

podle nich fašista. Zaměřovali se hlavně na agrárníky a na jejich postoj při kandidatuře Beneše na 

prezidenta ve volbách v roce 1935 a také na jejich styky s Henleinem. Dále připomíná, ţe se zapomnělo 
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co? My se chodíme do Moskvy od ruských bolševiků učit, jak vám zakroutit krkem. V tom neuhneme ani o 

krok. Budeme rozkládat tento kapitalistický stát až do jeho úplného zničení.“ 
20

 Viz: DRTINA, Prokop: Československo můj osud, svazek druhý, kniha1, Praha: Melantrich, 1992, 

ISBN 80-7023-114-9 
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právě jim.
21

 Tato představa se ale neuskutečnila, patrně proto, ţe tito její příznivci 

slyšeli na předvolební komunistické heslo „Půda patří těm, kdo na ní pracují“. Úplně 

opominuli skutečnost, ţe je to jediná strana, která můţe ohrozit postavení komunistů, a 

tak své stranické zájmy nadřadili nad existenci demokracie v Československu. 

Jistou podobnost s Národní frontou pozorujeme v tzv. Pětce. Ta vznikla v období 

úřednické vlády 1920, která se nemohla opřít o většinu v Národním shromáţdění, a 

protoţe toto období nebylo bezproblémové, tak se rozhodující strany dohodly na vzniku 

koalice politických stran Pětky. Jejím účelem bylo ovlivňovat jednání v parlamentu. 

Fakticky Pětku vedli lídři jednotlivých stran. Pětka si také vytvářela odborné pětky 

(hospodářskou atd.), kterým určovala, co mají projednat a připravit kompromisní návrh, 

jehoţ definitivní schválení patřilo Pětce. Z parlamentu se tak stal orgán degradovaný na 

pouhé hlasování podle jiţ předjednaných dohod. Vznikl tak orgán zajištující 

parlamentní většinu a stabilitu pro demokratické vládnutí proti extrémní pravici a 

levici.
22

  

Stejně jako v Národní frontě se jednalo o kolaci politických stran. Rozdíl byl v tom, ţe 

v Národní frontě byly seskupeny všechny politické strany, čímţ zanikla opozice a 

veškeré rozhodování bylo přesunuto do velmi úzkého okruhu osob. Národní fronta byla 

orgánem, který měl komunistům pouze usnadnit převzetí moci. Ostatní strany vědomy 

si této její snahy, svým členstvím v ní naopak spatřovaly záruku demokracie a kontroly 

komunistů. 

S Národní frontou a zejména s rokem 1948 se pojí činnost jejího akčního výboru. O tom 

bude popisováno v kapitole Ústavodárné národní shromáţdění a Únor 1948. 
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 Ve volbách do národního shromáţdění agrární strana získala 45 mandátů v roce 1925, 46 mandátů 

v roce 1929 a 45 mandátů v roce 1935. 
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 Viz: BULÍŘ, Jan: Politické strany prvorepublikového parlamentarismu, In: Parlamentarismus : Sborník 
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2. VOLEBNÍ ZÁKONY 

V této části rozebírám a hodnotím volební zákony do Ústavodárného národního 

shromáţdění. Jedná se konkrétně o zákon o úpravě voličských seznamů, ústavní zákon 

o ústavodárném Národním shromáţdění a zákon o volbě do ústavodárného Národního 

shromáţdění. Tyto zákon schválilo Prozatímní národní shromáţdění, které tím plnilo 

úkol jemu daný Košickým vládním programem, aby připravilo v co nejkratší době 

volby do ústavodárného Národního shromáţdění. Jako kritérium pro hodnocení těchto 

zákonů jsem zvolil prvorepublikovou úpravu, o které můţeme říci, ţe byla schválena 

demokratickým sborem a také ústavní listinu, která v té době stále platila.  

 

2.1. ZÁKON Č. 28/1946 SB. O ÚPRAVĚ STÁLÝCH SEZNAMŮ VOLIČSKÝCH 

S POUKAZEM NA ZÁKON Č. 663/1919 SB. O STÁLÝCH SEZNAMECH 

VOLIČSKÝCH 

 

Zákon č. 28/1946 Sb. byl schválen 21. února 1946 na 33. schůzi Prozatímního 

národního shromáţdění. Nebyl koncipován pouze jako přechodné opatření pro volby do 

Ústavodárného Národního shromáţdění, měl být zákonem trvalým i pro další volby do 

zákonodárného sboru a všech národních výborů, pokud by ovšem některá jeho 

ustanovení nebyla změněna na příštím ústavodárném shromáţdění. 

Stálé voličské seznamy byly zavedeny zákonem č. 663 z 19. prosince 1919. Jejich cílem 

byla stálá evidence voličů, aby vlastní volební řízení nebylo zatěţováno vytvářením 

voličského seznamu a jeho vlastní soupis by se vyhotovoval v klidu. Z toho důvodu 

mohly samotné volby proběhnout v co nejkratší době od vypsání do provedení a 

nekomplikovaly by je zbytečné přípravné práce.  

Voličské seznamy sestavovaly místní národní výbory zvláštní komisí, v níţ musely být 

rovnoměrně zastoupeny všechny politické strany, které vyvíjely činnost v dané zemi a 

které o to poţádaly. Členem volební komise a komise reklamační nemohla být osoba, 

která byla buď vyloučena ze zápisu do voličských seznamů, nebo se do nich 

nezapisovala, či u jejíhoţ zápisu byla poznamenána překáţka výkonu volebního práva. 
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Voličské seznamy se sestavovaly na dobu tří let a po prvním a druhém roce se 

doplňovaly a opravovaly. Došlo tím ke změně proti původní úpravě, podle níţ voličské 

seznamy měla kaţdého půl roku sestavit a v patrnosti vést místní volební komise. Tím 

se také docílilo velké úspory nákladů. 

Při vypracování zákona byly brány na zřetel dvě zásady: umoţnění výkonu volebního 

práva kaţdému, kdo si to zaslouţil a splnění určitých formálních předpokladů pro 

vykonání voleb. A jak dále vyplývá z přednesu zpravodaje ústavně – právního výboru, 

bylo nutno snaţit se o prolnutí obou těchto zásad a usilovat o to, aby kaţdému, kdo je 

toho hoden, byl umoţněn zápis do volebního seznamu řádným řízením reklamačním, a 

všude tam, kde došlo k omylům, umoţnit jejich nápravu. 

Volební seznamy se sestavovaly v kaţdé obci a zápis v nich byl podmínkou výkonu 

volebního práva. V obcích, v nichţ nebylo více neţ 1000 osob a které měly být zapsány 

ve voličských seznamech, byl sestaven jeden voličský seznam. V ostatních obcích se 

pro kaţdý souvislý obvod, na nějţ připadalo přibliţně 1000 osob, sestavil dílčí voličský 

seznam. Nikdo nemohl být zapsán zároveň ve dvou nebo více obcí, ani ve dvou nebo 

více dílčích seznamech téţe obce. Podle předchozí úpravy obce, které neměly více jak 

5000 obyvatel, tvořily jediný volební obvod a sestavily jediný volební seznam. Obce s 

více jak 5000 obyvateli byly rozděleny na několik volebních obvodů, pro něţ byly 

sestaveny zvláštní voličské seznamy. Působnost volební komise podle nového zákona se 

vztahovala na celý obvod místního národního výboru, ale podle předchozí úpravy byly 

v obcích s více jak 5000 obyvateli jmenovány pro kaţdý volební obvod zvláštní volební 

komise, coţ mohlo způsobovat nejednotu při provádění jejich úkolů. 

Do voličských seznamů mohli být zapsáni: 

a) všichni občané Československé republiky české, slovenské nebo jiné slovanské 

národnosti, bez rozdílu pohlaví. 

Tímto byli „kolektivně zbaveni základního občanského práva všichni „ Neslované“, a 

to i ti, kterým jako aktivním protifašistickým bojovníkům či obětem nacismu bylo podle 

ústavního dekretu č 33/1945 Sb. zachováno Československé státní občanství. Toto 

vyřazení z aktivního volebního práva se týkalo dokonce početné skupiny 
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československých židů, nehlásících se před válkou k české, slovenské či jiné slovanské 

národnosti, a to i takových, kteří přežili nacistický holocaust.“
23

 

„Československými státními občany byly v prvé řadě osoby, jež měly československé 

státní občanství před 1. říjnem 1938, pokud ho nepozbyly od té doby. Státními občany 

československými jsou i ti, kterým bylo uděleno státní občanství v době mezi 1. říjnem 

1938 (resp. 29. září 1938) a 14., resp. 15. březnem 1939 (čl. 6 úst. dekretu o obnovení 

právního pořádku – arg. a contrario). Naproti tomu však nejsou československými 

státními občany ti, kterým bylo uděleno individuálními akty státní občanství t. zv. 

Slovenského státu nebo t. zv. protektorátní příslušnost. Jsou však československými 

státními občany osoby, které byly naturalisovány naší vládou v emigraci nebo jimž bylo 

uděleno státní občanství po 5. květnu 1945.“
24  

Podle jiţ zmíněného ústavního dekretu č. 33/1945 Sb. Češi, Slováci a příslušníci jiných 

slovanských národů, kteří se v době zvýšeného ohroţení republiky ucházeli o udělení 

německé nebo maďarské státní příslušnosti, aniţ k tomu byli donuceni nátlakem, anebo 

zvláštními okolnostmi, pozbývali československé státní občanství dnem, kdy daný 

dekret nabyl účinnosti. „Němci a Maďaři pokud zůstanou našimi státními občany, 

nebudou mít žádného podílu v politickém životě státu. Jsou ovšem některé případy, kdy 

by nebylo námitek, aby osoby původem jiné než slovanské národnosti vykonávaly 

volební právo. Myslím tím především manželky některých našich účastníků 

zahraničního odboje, původem Angličanky a Američanky. Dlužno však očekávati, že 

tyto ženy zvolí dobrovolně národnost svého manžela a rodiny.“
25 

Pokud si tyto osoby 

podaly ţádost podle § 4 ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 2. srpna 1945,  

č. 33 Sb., a bylo jim vydáno okresním národním výborem osvědčení o národní 

spolehlivosti, byly povaţovány aţ do rozhodnutí o této ţádosti za československé státní 

občany a měly tak nárok na zápis do voličských seznamů. 
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Na základě smlouvy mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině vydala vláda nařízení č. 

61/1945 Sb. o přípravě opce, podle něhoţ se na toho, kdo podal opční prohlášení, aţ do 

jeho vyřízení hledělo jako na občana Československé republiky. 

Také se za československé státní občany povaţovaly podle směrnice ministerstva vnitra 

č. 714/1946 Úř. l. I o provedení zákona o úpravě stálých seznamů voličských i 

přistěhovalci a reemigranti, kteří o tom obdrţeli písemné potvrzení. 

Vzhledem k § 9 a 128 ústavní listiny můţeme národnostní census povaţovat za 

protiústavní. Tato národnostní výluka byla 11. dubna 1946 podloţena ústavním 

zákonem č. 65 Sb. o ústavodárném Národním shromáţdění. 

b) ti, kteří v den vyloţení voličských seznamů překročili 18 let.
26

 

Voleb do Ústavodárného národního shromáţdění se díky tomu mohlo zúčastnit na 500 

tisíc nových voličů. Z celkového počtu 7 milionů.
27

 Došlo k sjednocení nejniţší věkové 

hranice pro aktivní volební právo. Do té doby znal právní řád 3 věkové hranice pro 

výkon hlasovacího práva: 21let (do poslanecké sněmovny a obcí), 24 let (do zemských 

a okresních zastupitelstev) a 26 let (do senátu). Došlo tak k  naplnění Košického 

vládního programu, který pro výkon aktivního volebního práva zavedl podmínku 

dosaţení 18 roků. 

I v tomto případě byla tato podmínka v rozporu s § 9 ústavní listiny, který pro výkon 

aktivního volebního práva stanovil překročení 21 roků. Ale zde byl tento rozpor 

podloţen ústavním zákonem č. 65 Sb. o ústavodárném Národním shromáţdění. 

Kromě rozporu s ústavní listinou si lze všimnout, ţe došlo k opuštění zásady uvedené 

v Košickém vládním programu, který v osmém oddíle sliboval nepostihovat německé a 

maďarské občany, kteří i v dobách nejtěţších zachovali věrnost republice.  

c) bydliště v obci. 
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Jako závazná podmínka zápisu do voličských seznamů byl zrušen tříměsíční pobyt v 

obci, jak bylo uvedeno v předchozí právní úpravě. Ze zprávy ústavně-právního výboru 

vyplývá, ţe zrušení této podmínky bylo důleţité především pro takové kategorie 

zaměstnanců, kteří se poměrně často stěhovali v porovnání s příslušníky jiných 

povolání. Zejména pro kolonisty, kteří se stěhovali do krajů opuštěných Němci a 

Maďary. Osídlení těchto krajů bylo povaţováno za národní povinnost a ten, kdo ji 

splnil, nesměl trpět ţádnou újmou. Ale neměl-li v den vyloţení voličských seznamů 

volič nepřetrţitý tříměsíční pobyt v obci počítaje ode dne vyloţení voličských seznamů, 

byla tato skutečnost do seznamů zaznamenána, aby jednotlivé volební řády mohly pro 

určité případy vyţadovat splnění této podmínky. To se týkalo voleb do místních a 

okresních národních výborů, kde by v případě nepřihlíţení k této minimální podmínce 

mohlo vyvolat volební machinace. 

Ze zápisu byli vyloučeni: 

a) ti, kdo byli právoplatným soudním výrokem zbaveni svéprávnosti. 

Vyloučení trvalo tak dlouho, dokud takto vyloučenému nebyl doručen soudní výrok o 

zrušení opatření, jímţ byl zbaven svéprávnosti nebo pokud tento výrok nenabyl právní 

moci, byly-li jeho účinky soudem do té doby výslovně odloţeny.
28

  

b) ti, kdo ztratili volební právo právoplatným výrokem trestního soudu, pokud tato 

ztráta trvala. 

c) ti, kdo byli v donucovací pracovně. 

Ztráta volebního práva pominula, pokud nebylo v zákoně stanoveno jinak, po třech 

letech, byla-li vyslovena při odsouzení pro zločin, a po jednom roce, byla-li vyslovena 

při odsouzení pro přečin nebo přestupek.  

Na rozdíl od předchozí úpravy se ze zápisu nevylučovaly osoby, které upadly v 

konkurz, pokud toto řízení stále trvalo a také osoby, na jejichţ návrh se konalo řízení 

vyrovnávací. V důvodové zprávě vládního návrhu byl tento krok zdůvodněn 

skutečností, ţe se často tvořily případy jak konkurzu, tak vyrovnání bez zavinění 

dluţníka a vyloučení takové osoby z volebního práva by bylo přísným důsledkem. 
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Příslušníci branné moci a Sboru národní bezpečnosti, státní zaměstnanci 

Příslušníci branné moci měli volební právo na počátku první republiky, ale v roce 1927 

zákonem č. 56 ho byli zbaveni. To se netýkalo osob povolaných do činné sluţby. Podle 

původní úpravy, tedy té z roku 1919, byly vojenské osoby zapsány v místě svého 

bydliště. Avšak tím, ţe konaly vojenskou sluţbu jinde a ţe byly často překládány 

z místa na místo, buď nebyly vůbec zapsány, anebo se nedostaly k tomu, aby v místě 

zápisu vykonaly volby. „Ústavně-právní výbor nalezl řešení jednak v tom, že zařadil do 

osnovy zvláštní ustanovení o tom, co jest považovat za bydliště vojáků, jednak v tom, že 

pro vojáky byla zvláště široce formulována ustanovení o voličských průkazech. Tato 

ustanovení v zásadě umožní každému vojákovi vykonat volební právo.“
29 

„Aby skutečně 

ani jediný občan, přinášející republice oběť výkonem své vojenské povinnosti, nepřišel o 

volební právo, má odstavec 2 subsidiární ustanovení, podle něhož – není-li tu žádného 

zjistitelného občanského bydliště – mají býti vojenské osoby zapsány do voličských 

seznamů v obci, kde mají v den vyložení voličských seznamů svůj pobyt.“
30

 

Státní zaměstnanci Československé republiky včetně jejich rodinných příslušníků 

sdílejících s nimi společnou domácnost, kteří měli svoje sluţební působiště v některé 

obci sousedního státu, leţící poblíţ československých státních hranic, mohli podat 

přihlášku k zápisu do voličských seznamů v nejbliţší obci na území Československa, 

byť by tam neměli vůbec bydliště. Jednalo se převáţně o celní a ţelezniční 

zaměstnance, kteří sice bydleli z důvodu povahy svého zaměstnání na cizím území, ale 

jinak udrţovali kontakt s nejbliţší československou obcí, kam také posílali své děti do 

školy. 

Do voličských seznamů se nezapisovaly osoby, proti nimž bylo zahájeno 

vyšetřování pro trestný čin: 

a) podle dekretu prezidenta republiky, č. 16/1945 Sb. o potrestání nacistických zločinců, 

zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, 

b) nebo podle dekretu prezidenta republiky, č. 17/1945 Sb. o národním soudu, 

c) nebo podle § 1 - 4 nařízení Slovenské národní rady, č. 33/1945 Sb. n. SNR  
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o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a zřízení lidového 

soudnictví. 

Nevyţadoval se právoplatný soudní rozsudek, ale stačilo zahájení přípravného řízení a 

uvalení vyšetřovací vazby. Překáţka trvala tak dlouho, dokud trvala soudní vazba. 

Skončilo-li řízení odsouzením, nastupovala opět ztráta volebního práva na základě 

právoplatného výroku trestního soudu. 

Rovněž se do voličských seznamů nezapisovaly osoby, které byly právoplatně 

odsouzeny pro činy: 

a) podle dekretu prezidenta republiky, č. 138/1945 Sb. o potrestání některých provinění 

proti národní cti, 

b) podle § 5 nařízení Slovenské národní rady č. 33/1945 Sb. n. SNR. 

V tomto případě stačilo místo soudního odsouzení právoplatné odsouzení okresním 

národním výborem, proti jehoţ nálezu se šlo odvolat k zemskému národnímu výboru 

nebo odsouzení místním lidovým soudem, proti jehoţ výroku nebyl opravný prostředek. 

Ztráta volebního práva pominula po třech letech, jednalo-li se o trest vězení delší šesti 

měsíců nebo o zařazení do pracovního útvaru alespoň na tuto dobu, v ostatních 

případech po jednom roce. Zprošťující rozsudek, zastavení trestního řízení nebo zrušení 

vyšetřovací vazby mělo za následek právní nárok na zápis do voličských seznamů.
31

 

Překážka výkonu volebního práva 

Z výkonu volebního práva byli vyloučeni ti, u nichţ byla ve voličském seznamu 

poznamenána překáţka výkonu volebního práva. Tato poznámka mohla být učiněna u 

těch, proti nimţ bylo do 15. února 1946 učiněno trestní oznámení nebo zahájeno řízení 

pro některý trestný čin, jehoţ vyšetřování bylo důvodem k odmítnutí zápisu ve 

voličských seznamech a vyţadoval-li to veřejný zájem. Tato poznámka mohla být 

učiněna i u osob, které byly funkcionáři nebo členy organizací, souborů nebo skupin, 

jeţ budou stanoveny vládním nařízením. O poznámce rozhodoval okresní národní výbor 

komisí, v nichţ byly rovnoměrně zastoupeny všechny politické strany, vyvíjející činnost 

v dané zemi. Alespoň jeden její člen měl mít úplné právnické vzdělání nebo měl být 

povolán jako poradce úředník právní sluţby okresního národního výboru. Komise 
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rozhodovala z moci úřední, buď na základě trestních spisů okresního národního výboru, 

nebo na základě poznámky ve voličských seznamech. Před svým rozhodnutím měla 

provést výslech takto postiţené osoby. 

Vládní návrh zákona umoţňoval zbavit volebního práva pro pouhé podezření. Tato 

formulace se ústavně-právnímu výboru zdála příliš neurčitá a proto nebezpečná. Proto 

vyloučení z volebního práva podmínil splněním několika podmínek. Buď na oznámení 

nebo na zahájení řízení pro některý z deliktů v zákoně uvedených a také pokud se tak 

stane do 15. února 1946, tedy před vyhlášením tohoto zákona. Pozdější oznámení měla 

zůstat bez účinku.  

Toto ustanovení podporované vládou komunistů na ministerstvu vnitra a také jejich 

převahou v národních výborech umoţnilo, aby kaţdý člověk, který byl nařčen 

z kolaborace byl zbaven volebního práva. „Tak bylo mnoho nekomunistických voličů 

připraveno v těchto volbách o hlasovací právo. V Praze to činilo asi 20.000 hlasů, 

právě tolik, oč nás zde komunisté předčili. Po volbách většina těchto osob byla obvinění 

z kolaborace zproštěna. Byl to důkaz, že jejich nařčení provedli komunističtí 

bezpečnostní referenti s pomocí Noskova SNB výlučně za účelem oslabení 

nekomunistických stran ve volbách.“
32

 

„Členství v určitých organizacích a skupinách, které byly stanoveny vládním nařízením 

jako další podmínka pro zbavení volebního práva, byla učiněna s ohledem na 

Slovensko, kde národní očista postupovala pomaleji než v českých zemích a kde proti 

mnohým osobám ještě nebylo učiněno trestní oznámení. Členství v této organizaci nebo 

skupině mělo být vždy prokázáno a nemělo stačit pouhé podezření nebo udání.“
33

 

Poznámka překáţka výkonu volebního práva byla vymazána buď z moci úřední, nebo 

na ţádost po opadnutí důvodů k jejímu vyznačení nebo zastavením trestního řízení pro 

členství v organizacích, sborech a skupinách anebo zprošťujícím rozsudkem, nejpozději 

však dnem 31. prosince 1946. 

„Tato ustanovení vycházela z porušení principu presumpce neviny a navíc v nejednom 

případě znemožnila zinscenováním různých obvinění a zahájením řízení výkon 
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volebního práva velkému počtu zcela bezúhonných osob na základě čistě osobního 

vyrovnávání účtů.“
34

 

Voličský průkaz 

Výjimka ze zásady, ţe osoby mohly volit jen v obci, ve které byly zapsány ve 

voličských seznamech, se týkala těch voličů, kteří obdrţeli na ţádost od místního 

národního výboru, v obci v níţ byli zapsáni v těchto seznamech, voličský průkaz. Ten 

opravňoval k volbě pouze v obci v něm uvedené. Pouze u vojenských osob tato obec 

neměla být uvedena, takţe mohly svoje volební právo vykonat v jakékoliv obci, kde se 

právě nacházely. 

Zákon taxativně uváděl voliče, kterých se tato výjimka týkala, a to: 

a) členy volebních orgánů a jejich náhradníky, jakoţ i úředníky vykonávajících dohled u 

volebních orgánů, toto se také týkalo tzv. důvěrníků stran, kteří byli přítomni volebnímu 

aktu; 

b) vojenské osoby a členi Sboru národní bezpečnosti, v obou případech za předpokladu, 

ţe byli zapsáni v jiné obci neţ ve které byli pověřeni výkonem funkce nebo sluţby; 

c) osoby, jeţ přeloţily své bydliště z obce, v níţ byly zapsány v seznamech do jiné 

obce, v níţ ještě nemohly být zapsány v seznamech, protoţe v době jejich vyloţení 

k podání námitek nesplnily podmínku bydliště; 

d) osoby, které prokázaly, ţe v den volby se musely v době odevzdání hlasů z nutných 

důvodů zdrţovat mimo obec, v níţ byly zapsány ve voličských seznamech; 

e) osoby, které prokázaly, ţe v den volby budou ošetřovány v nemocnici nebo umístěny 

v jiném sociálním ústavu a i tehdy, kdyţ sídlo tohoto ústavu bude v obci, v níţ byly 

zapsány ve voličských seznamech. 

Řízení námitkové a odvolací  

Místní národní výbor měl podle zákona dne 16. ledna vyloţit voličské seznamy. Od 

toho dne běţela 15 denní lhůta pro podávání námitek, původně pouze 8 denní. Aby se 

obyvatelé větších měst mohli snadno přesvědčit, jestli byli zapsáni ve volebních 

seznamech a také zkontrolovat jejich správnost, bylo stanoveno, aby se v obcích s více 
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jak 5000 obyvateli, v dřívější úpravě s více neţ 20000 obyvateli, v kaţdém domě 

vyvěsil seznam osob tam bydlících a zapsaných ve volebních seznamech. Tuto 

povinnost měli majitelé domů, po případě jejich zástupci. 

Námitky bylo moţno podat z důvodu, ţe je v nich někdo neprávem zapsán nebo 

nezapsán, nebo byly nesprávně zapsány osobní údaje, anebo bylo nesprávně 

poznamenáno, ţe volič neměl v době vyloţení tříměsíční pobyt v obci. Námitky mohl 

podat kaţdý, kdo byl zapsán v právě vyloţených voličských seznamech v téţe nebo jiné 

obci, v obvodu téhoţ okresního národního výboru. 

Do té doby platná úprava opravňovala občany zapsané do voličských seznamů v 

kterékoli obci téhoţ volebního kraje k podání námitek. Ze zkušeností při provádění 

zákona vyplynulo, ţe tak široký okruh osob oprávněných k podání námitek neměl 

prakticky význam. 

Námitky mohl podat také ten, kdo se domáhal, aby byl zapsán do voličských seznamů. 

Osoby, proti jejichţ zápisu byly podány námitky, měly právo se k tomu písemně 

vyjádřit, lhůta byla prodlouţena ze tří na pět dnů. 

O námitkách rozhodoval do 15 dní od podání příslušný národní výbor svou reklamační 

komisí. Vládní návrh zákona tuto pravomoc svěřil pouze místním národním výborům. V 

komisích byly rovnoměrně zastoupeny všechny politické strany, které v dané zemi 

vyvíjely činnost a pokud o to poţádaly. O námitkách týkající nesprávných osobních 

údajů rozhodovala reklamační komise národního výboru s konečnou platností. Proti 

námitkám, ţe někdo je nebo není neprávem zapsán a námitkám týkajících se 

nesprávného uvedení voličova tříměsíčního pobytu v obci, bylo moţné se do 5 dní 

odvolat k nadřízenému národnímu výboru, který jiţ rozhodoval s konečnou platností. 

Místní národní výbor po skončení řízení o námitkách takto upravené voličské seznamy 

po dobu 9 dnů opět vyloţil k veřejnému nahlédnutí. Účelem bylo umoţnit zúčastněným 

osobám, aby se přesvědčily o výsledku řízení o námitkách. 

Podle dřívější úpravy o námitkách rozhodovala do 14 dní reklamační komise, zřízená u 

okresního úřadu a pro statutární města u zemského úřadu. Předsedou komise byl 

přednosta politického úřadu nebo jím určený úředník. Předseda komise jmenoval její 

přísedící na 3 roky na návrh politických stran tak, aby v ní byly všechny poměrně 

zastoupeny. Proti rozhodnutí reklamační komise bylo moţno podat stíţnost volebnímu 
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soudu. Nový zákon tuto úpravu nepřevzal, protoţe budoval novou organizaci veřejné 

správy vykonávanou Národními výbory. 

Doplňování a opravy voličských seznamů 

Při opisování nebo sestavování voličských seznamů bylo způsobováno mnoho chyb 

v osobních údajích. Z toho důvodu byl místní národní výbor oprávněn jak z moci 

úřední, tak na základě přihlášky dotčené osoby opravit tyto chyby. Za takovou chybu se 

nepovaţovala např. změna jména, bydliště, zaměstnání. Takové změny voličských 

seznamů bylo moţno provádět pouze na základě námitkového řízení. 

Vzhledem k tomu, ţe se voličské seznamy sestavovaly na dobu tří let, bylo nutné, aby i 

v průběhu této doby byly v souladu se skutečností. Z toho důvodu místní národní 

výbory prováděly jejich revizi v druhém a třetím roce jejich platnosti. Rozdíl oproti 

sestavení nových seznamů byl v tom, ţe zápisy nových voličů se nezařazovaly podle 

domovních čísel mezi stálé voliče, ale na konec voličských seznamů. 

Ukázaly-li se okolnosti, budící pochybnosti o správnosti voličských seznamů, mohla 

vláda nařídit jejich všeobecnou revizi nebo ministr vnitra revizi jen pro jednotlivé obce. 

Dohlédací pravomoc 

Nadřízený národní výbor (na Slovensku po případě i pověřenectvo vnitra) byl povinen  

z moci úřední škrtnout z voličských seznamů osoby, které nebyly státními občany 

Československé republiky a také osoby, které v den vyloţení seznamů nedosáhly 18 let. 

V původním vládním návrhu zákona bylo moţno škrtnout i osoby, které nebyly 

slovanské národnosti. Ústavně-právní výbor vypuštění tohoto ustanovení vysvětlil tak, 

ţe tato okolnost vyţaduje důkladnějšího šetření a zpravidla téţ výslechu oné osoby 

samotné. 

Trestní ustanovení 

Zákon ukládal osobám povinnost součinnosti při soupisu a vyloţení voličských 

seznamů. V případě porušení těchto povinností, okresní národní výbor mohl takové 

osoby potrestat vězením (uzamčením) do 1 měsíce nebo pokutou do 10000 Kč. Ten, 

kdo se snaţil v rozporu se zákonem získat voličský průkaz nebo umoţnit takové osobě 

získání voličského průkazu a stejně tak i ten, kdo se snaţil být zapsán ve více 
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voličských seznamech nebo to takové osobě umoţnil, byl potrestán tuhým vězením od 

jednoho do šesti měsíců. 

Trestní rozsudky z doby nesvobody 
35

 

Zákon rozděluje ztrátu volebního práva na dva případy. 

V prvním případě k ní dochází na základě trestního rozsudku z doby nesvobody přímo 

ze zákona. Ztráta volebního práva trvala jen v případě, ţe odvolací komise okresního 

národního výboru uznala tuto ztrátu za odůvodněnou proto, ţe byl trestný čin spáchán 

z důvodů národně, mravně nebo sociálně zavrţeníhodných. Důsledek toho byl, ţe 

takové osoby byly sice zapsány ve voličských seznamech, ale teprve jiţ zmíněná 

komise provedla škrtnutí některých z těchto osob. Toto mohla učinit i v době, kdy se 

voličské seznamy měnit nesměly. 

Druhý případ se týkal osob, které ztratily volební právo trestním rozsudkem z doby před 

30. září 1938. Tyto osoby se nezapisovaly do voličských seznamů, ale na základě 

rozhodnutí revizní komise, ţe pro tuto ztrátu není důvod, se zápis provedl. 

Shrnutí  

Zákon o voličských seznamech stanovil, kdo mohl být zapsán do voličských seznamů a 

kdo i přesto, ţe tam byl zapsán, nemohl jít volit. Voličské seznamy se jiţ sestavovaly na 

dobu tří let. Sjednotil věkové hranice pro přiznání aktivního volebního práva na 18 let, 

čímţ došlo k rozšíření okruhu osob, které mohly volit. Jako pozitivní bylo zrušení 

tříměsíčního pobytu v obci, který vylučoval z práva volit občany, kteří se častěji 

stěhovali, coţ se týkalo především dělnických profesí. Zavedením voličských průkazů 

opět umoţnilo volit příslušníkům ozbrojených sil. Na druhé straně pro občany jiné neţ 

slovanské národnosti byly volby nepřístupné. Zjednodušil reklamační řízení tím, ţe 

zúţil okruh osob oprávněných podat námitku. 

                                                           
35  Doba nesvobody je v ústavním dekretu č. 11/1944 Sb. definována jako doba, „kdy byl československý 

lid zbaven své svobody“. Jedná se o dobu ode dne 30. září 1938 do 4. května 1945. 
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2.2. ÚSTAVNÍ ZÁKON Č. 65/1946 SB. O ÚSTAVODÁRNÉM NÁRODNÍM 

SHROMÁŽDĚNÍ S POUKAZEM NA ZÁKON Č. 121/1920 SB., KTERÝM SE 

UVOZUJE ÚSTAVNÍ LISTINA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

 

Zákon č. 65/1946 Sb. o ústavodárném Národním shromáţdění byl schválen 11. dubna 

1946 na 47. schůzi Prozatímního národního shromáţdění. V ten samý den byl také 

schválen zákon o volbě do ústavodárného Národního shromáţdění. Před schválením 

obou návrhů zákonů probíhala společná rozprava. Ústavně – právní výbor toto sloučení 

zdůvodnil tak, ţe při obou předlohách se jedná o tutéţ právní látku a není tak potřeba 

vést samostatné rozpravy. 

Vydáním daného ústavního zákona došlo k zrušení a nahrazení některých paragrafů 

ústavní listiny. Vzhledem k tomu, ţe ústavní listina počítala s dvoukomorovou 

soustavou, tak pouţití ostatních ustanovení bylo moţno jen přiměřeně. Problémem se 

mohla stát pravomoc senátu, daná mu ústavní listinou, vykonávat funkci soudního 

tribunálu. Tuto pravomoc mohl senát uplatnit na základě ţaloby poslanecké sněmovny 

proti prezidentu, předsedovi vlády nebo jejím členům. Za celou dobu trvání první 

republiky nebyla tato pravomoc pouţita, a tak se patrně nepředpokládalo její pouţití ani 

po krátkou dobu činnosti Ústavodárného národního shromáţdění. 

Tento ústavní zákon realizoval Košický vládní program, který zavázal Prozatímní 

národní shromáţdění k přípravě a provedení v nejkratší moţné lhůtě volby do 

Ústavodárného shromáţdění, jehoţ úkolem bude vypracování nové ústavy, která by 

poloţila pevný základ republiky. Shodně s ústavní listinou v § 8 a § 13 i zde jsou 

uvedeny základní zásady, podle nichţ měly volby probíhat; totiţ zásady všeobecnosti, 

rovnosti, přímosti, tajnosti hlasovacího práva a zásada poměrného zastoupení. 

Prozatímní národní shromáţdění vykonávalo zákonodárnou pravomoc na celém území 

Československé republiky, a to jak ve formě ústavních, tak i běţných zákonů. Náleţela 

mu také řada dalších oprávnění, jako je volba prezidenta, vypovězení války, vyslovení 

nedůvěry vládě a jiné. Nebylo ţádného právního rozdílu mezi tímto shromáţděním a 

tím za první republiky. Obě byly oprávněny jak ke změně ústavy, tak i k vydání nové. 
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„Vůči Prozatímnímu Národnímu shromáždění měla ovšem působnost širší ježto 

Prozatímní Národní shromáždění smělo měnit ústavu, jen pokud to bylo nezbytně třeba 

(čl. 2, bod 2). To je také hlavní důvod, proč ani nemohlo býti Ústavodárné národní 

shromáždění konstruováno podstatně jinak nebo vybaveno podstatně jinou pravomocí. 

Byl by to býval hluboký zásah do platné ústavy, k němuž nebylo Prozatímní Národní 

shromáždění oprávněno.“
36

 

Těsně před hlasováním o vládním návrhu byl společně stranami Národní fronty 

předloţen pozměňující návrh, kterým byl doplněn první článek o další dva odstavce. 

Došlo zde k omezení zákonodárné pravomoci sněmovny na území Slovenska ve 

prospěch Slovenské národní rady. Touto změnou došlo k právnímu zakotvení první 

praţské dohody a tím k rozšíření účelu tohoto zákona, kdy kromě vytvoření zákonného 

rámce pro vydání nové ústavy bylo také provedeno prozatímní uspořádání ústavních 

poměrů. 

Ústavodárné národní shromáţdění tvořila jediná komora o 300 členech. Počet poslanců 

odpovídal tradičnímu počtu, jak to bylo uvedeno v § 8 ústavní listiny. Stejně tak byl 

tento počet uveden v zákoně o Prozatímním národním shromáţdění v druhém odstavci 

prvého článku. Sídlem byla Praha, ale v případě nutnosti bylo moţno Ústavodárné 

národní shromáţdění svolat přechodně na jiné místo. Rozdílem oproti ústavní listině, 

která tuto moţnost omezovala jen na území Československé republiky, byla moţnost 

jejího svolání i do ciziny. V tomto případě se projevily čerstvé zkušenosti z poslední 

světové války. 

Volit mohli všichni občané Československé republiky slovanské národnosti, kteří 

dosáhli věku 18 let, podle původní úpravy aţ od 21 roků. Tyto podmínky jiţ byly 

uvedeny v zákoně o úpravě stálých voličských seznamů, ale teprve v tomto případě 

došlo k jejich ústavnímu zakotvení. Ohledně ostatních podmínek zde zákon odkazoval 

na volební řád, který ve svém § 7 dále odkazoval na zákon o úpravě voličských 

seznamů. Šlo o podmínku bydliště v určité obci republiky, výjimka platila jen pro 

vojenské osoby, členy SNB a státní zaměstnance bydlící na cizím státním území v 

blízkosti státních hranic a o předpoklad, ţe se nejedná o ţádné zákonné vylučovací 

důvody. „Zápis do stálých seznamů voličských sám je formální podmínkou výkonu 

práva volebního. Zákon o úpravě seznamů voličských zavedl však kromě toho pro 

                                                           
36

 HOFFMANN, Jan; DRDACKÝ ,Karel: : Volební předpisy republiky Československé : Ústavodárné 

Národní shromáždění a řád volení do něho, Praha: Linhart, 1946, s. 14 
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přechodnou dobu (do konce roku 1946) ještě institut překážky výkonu práva 

volebního.“
37

 

Pro výkon pasivního volebního práva byla nutná slovanská národnost a věk 21 let, který 

byl sníţen z 30 let. Další podmínku stanovil volební řád tak, ţe kandidát nesměl být 

vyloučen z volebního práva. Podmínky vyloučení byly uvedeny v zákoně o stálých 

seznamech voličských. 

Funkční období Ústavodárného národního shromáţdění bylo stanoveno do doby sejití 

zákonodárného sboru Československé republiky podle nové ústavy, nejdéle však dva 

roky. Vládní návrh zákona počítal s maximální lhůtou o jeden rok navíc. Ústava 

stanovovala šestileté funkční období. Ústavně - právní výbor tuto změnu vysvětlil tak, 

ţe dva roky je dostatečně dlouhá doba pro práci na nové ústavě a zároveň se (tím) tak 

brání protahování prací či zasedání ústavodárného shromáţdění i po vydání ústavy. 

Odmítl ale jednoroční lhůtu, která by mohla přinést spěch nebo rozrušování veřejnosti 

přípravou jiţ blízkých voleb. 

Na základě změny ústavně – právního výboru bylo nově formulováno ustanovení o 

pravomoci prezidenta republiky. Jeho práva vůči Ústavodárnému národnímu 

shromáţdění zůstávala nedotčena tak, jak je upravovala ústavní listina. Podle důvodové 

zprávy tak ústavně – právní výbor učinil, aby předešel veškerým pochybnostem v tomto 

směru, aniţ by rozšiřoval prezidentovu moc podle ústavní listiny jemu náleţející. V 

případě rozpuštění bylo nutno provést nové volby na nové dvouleté funkční období do 

šesti neděl, v ústavní listině je to do 60 dnů. Ústavně – právní výbor vycházel z 

přesvědčení, ţe Ústavodárné národní shromáţdění by bylo rozpuštěno v případě 

neschopnosti vypracovat ústavu. 

Vládní návrh přímo nepočítal s moţností rozpustit Ústavodárné národní shromáţdění, 

ale v důvodové zprávě k čl. 13, jímţ se zrušil volební soud, zmínil, ţe garantem 

zákonného provedení voleb je prezident republiky, v jehoţ pravomoci je podle čl. 31 

ústavní listiny rozpustit nově zvolené Ústavodárné národní shromáţdění a tím přivodit 

nové volby. 

Ze svého středu zvolilo Ústavodárné národní shromáţdění 24 členů Stálého výboru a 

jejich náhradníky. Na jeho činnost se uţila ústavní listina. V případě rozpuštění nebo 

ukončení funkčního období Ústavodárného národního shromáţdění aţ do sejití nového 
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a také po dobu odročení či ukončení zasedání mohl Stálý výbor činit neodkladná 

opatření, i kdyţ by k nim bylo třeba zákona, mohl také vykonávat dozor nad vládní a 

výkonnou mocí. 

Pro jednání Ústavodárného národního shromáţdění, jeho styk s vládou a navenek vůbec 

mělo toto shromáţdění schválit jednací řád. Ústavně – právní výbor, jak uvedl ve své 

zprávě, „očekává, že ústavní shromáždění co nejdříve si vytvoří vlastní jednací řád.“ 

Tím pozměnil znění vládního návrhu, který jednání sněmovny podřídil úpravě uvedené 

v ústavní listině. Pokud by se tak nestalo, mělo se přiměřeně pouţít ustanovení ústavní 

listiny a jiných předpisů, platných pro Národní shromáţdění. 

Pro schválení ústavního zákona, týkajícího se ústavně - právního postavení Slovenska, 

bylo třeba také souhlasu většiny přítomných členů Ústavodárného národního 

shromáţdění zvolených na Slovensku. Ústavně – právní výbor v důvodové zprávě 

uvádí, ţe ústavní zákony budou předem dohodnuty se zástupci ze Slovenska a ţe toto 

ustanovení má ráz pouhého zajištění proti libovůli.
38 

Dne 16. dubna 1948 bylo ústavním 

zákonem č. 74/1948 Sb., jímţ se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje 

volba a pravomoc Národního shromáţdění a činnost ústavodárného Národního 

shromáţdění, zrušeno toto ustanovení, zakazující majoritu při hlasování o ústavně - 

právním postavení Slovenska. 

Ověřování voleb do Ústavodárného národního shromáţdění bylo svěřeno sněmovně 

samé. Ta také rozhodovala o inkompatibilitě poslanců. K tomuto účelu zvolila 

ověřovací a inkompatibilní výbor. Na ověření voleb byla stanovena lhůta 6 měsíců. 

Přesto, jak uvádí zpráva ústavně – právního výboru, kdyby se nenadálými okolnostmi 

ověření protáhlo, bylo by i tak právoplatné, lhůta zde stanovená není prekluzivní, ani se 

po 6 měsících nepředpokládá právoplatnost nabytých mandátů.  

Na členy Ústavodárného národního shromáţdění se vztahovaly § 20 - 27 ústavní listiny, 

zákon č. 144/1924 Sb. o inkompatibilitě a zákon č. 106/1945 Sb. o platech členů 

Prozatímního národního shromáţdění. 

Nejvýznamnější z recipovaných ustanovení jsou ta, která se zabývají postihem. Poslanci 

nemohli být stíhání pro své hlasování ve sněmovně nebo ve sněmovních výborech. Pro 
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 „Dlužno podotknouti, že pro český národ záruka taková není dána, ač je myslitelný případ, že 
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výroky učiněné tam v souvislosti s výkonem mandátu mohli být podrobeni 

disciplinárnímu řízení. K trestnímu nebo jinému disciplinárnímu stíhání bylo třeba 

souhlasu sněmovny, vyjma stíhání odpovědných redaktorů. V případě jejího odmítnutí 

bylo toto stíhání navţdy vyloučeno. Byl-li poslanec dopaden a zatčen při páchání 

trestného činu, musel soud nebo jiný úřad toto zatčení ihned oznámit předsedovi 

Ústavodárného národního shromáţdění. Jestliţe to nevyslovilo souhlas s dalším trvání 

vazby, tak byla ukončena. Tuto pravomoc měl i Stálý výbor v případě, ţe Ústavodárné 

národní shromáţdění nezasedalo. Jeho kladná stanoviska ale Ústavodárné národní 

shromáţdění muselo po svém sejití odsouhlasit. 

„Funkce člena Ústavodárného národního shromáždění nebyla slučitelná s funkcí 

prezidenta republiky, s funkcemi guvernéra, členů bankovní rady a revidujícího výboru 

Národní banky. K dalším případům neslučitelnosti podle tehdejšího práva patřily funkce 

člena ústavního soudu, funkce přísedícího volebního soudu, úřední postavení v 

kanceláři Národního shromáždění, hlavně však členství v zemském zastupitelstvu a 

funkce přednosty zemské a okresní politické správy.“
39

  

Prozatímní národní shromáţdění při tvorbě zákona o ústavodárném Národním 

shromáţdění, po zkušenostech z fungování Senátu za první republiky, nepřijalo 

dvoukomorovou soustavu. Z důvodu stejného volebního systému jako do Poslanecké 

sněmovny, rozdíl byl pouze v délce funkčního období 8 let a věkovém censu 26 let pro 

aktivní volební právo a 45 let pro pasivní volební právo, Senát vlastně jen dál 

odsouhlasil to, co jiţ před ním schválila Poslanecká sněmovna. Na základě obavy 

politických stran ze vzniku různých většin v komorách při odlišných termínech voleb, 

byly jak Poslanecká sněmovna, tak Senát vţdy rozpuštěny současně.   

Shrnutí 

Zákon o Ústavodárném národním shromáţdění stanovil podmínky pro fungování 

zákonodárného sboru, který měl být poprvé po skončení světové války přímo volen 

lidem. Mělo být zvoleno podle všeobecného, přímého, tajného hlasovacího práva, 

poměrným zastoupením. Tvořila ho jediná komora o 300 členech. Aktivní a pasivní 

volební právo bylo přiznáno pouze občanům české, slovenské nebo jiné slovanské 

                                                           
39

  HOFFMANN, Jan; DRDACKÝ, Karel: : Volební předpisy republiky Československé : Ústavodárné 

Národní shromáždění a řád volení do něho, Praha: Linhart, 1946 s. 26 

 



 

38 
 

národnosti, bez rozdílu pohlaví, kteří dosáhli věku 18 respektive 21 let. Funkční období 

mělo trvat tak dlouho, neţ bude vypracovaná nová ústava, maximálně dva roky. 

Zákonodárnou působnost si podle předchozí první a druhé praţské dohody rozdělilo se 

Slovenskou národní radou. Schválením tohoto zákona došlo k ústavnímu zakotvení 

změn v ústavní listině, kterými bylo omezeno volební právo a které byly jiţ vyjádřeny v 

zákoně o voličských seznamech. 
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2.3. ZÁKON Č. 67/1946 SB. O VOLBĚ ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO 

SHROMÁŽDĚNÍ S POUKAZEM NA ZÁKON Č. 123/1920 SB., KTERÝM SE 

VYDÁVÁ ŘÁD VOLEBNÍ DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

 

Poté, co pominulo poválečné nadšení a projevy národního sebevědomí, se chod 

společnosti vracel do všedních kolejí. Jiţ koncem roku 1945 přicházely první 

nespokojené reakce na vládní politiku. Přibývalo také konfliktů mezi politickými 

stranami, jejichţ vedoucí byli přesvědčeni, ţe řádnými volbami mnohé konflikty 

odstraní. 16. ledna 1946 vyslovil na zasedání Národní fronty národně socialistický 

ministr Stránský šest otázek ohledně příštích voleb: volební termín, druh parlamentu, 

termín pro oznámení volebního řádu, úprava volebního práva, zda se volby mají konat 

podle volebních obvodů nebo zemí a kdo má mít právo předloţit kandidátku.
40

 Na 

tomto zasedání bylo o většině těchto otázek rozhodnuto. Mimo tyto body zde Gottwald 

navrhl prázdné hlasovací lístky, které, podle jeho mínění, měly zajistit korektní soutěţ 

stran. Přesto, ţe se ohledně prázdných lístků nedosáhlo na zasedání Národní fronty 

shody, byl tento návrh v parlamentu většinou komunistů a sociálních demokratů 

schválen. 

„Politikové předpokládali, že o volebních výsledcích rozhodnou hlavně voliči, členové a 

funkcionáři zakázaných předválečných stran. V českých zemích to byla především 

strana agrární, živnostenská a několik menších stran. Každá ze stran Národní fronty si 

určila své funkcionáře, kteří agitovali voliče zakázaných stran. Na Slovensku byla 

situace odlišná. Ideologií zakázané Hlinkovy strany byl politický katolicismus, který se 

po odstranění jeho válečných představitelů programově přizpůsobil novým 

podmínkám".
41

 Přívrţenci politického katolicismu chtěli z důvodu nedostatečného 

zastoupení ve veřejném ţivotě zaloţit vlastní stranu. Komunisté tento krok podporovali 

s tím, ţe se tak podaří oslabit jiţ v tu dobu silnou Demokratickou stranu. Po tom, co se o 

tom vedení Demokratické strany dozvědělo, nabídlo představitelům politického 

katolicismu zastoupení ve stranických a veřejných funkcích. Z jednání vzešla dohoda 
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zvaná dubnová, která později sehrála roli v povolební snaze komunistů o 

zdiskreditování Demokratické strany.   

Komunisté se pomocí varianty prázdných volebních lístků snaţili zabránit posílení 

nekomunistických stran voliči zakázaných stran. 

„Základem předvolební kampaně se měla stát společná předvolební dohoda stran 

Národní fronty z 25. března 1946, ve které se všechny strany zavázaly: 

a) řídit se Košickým vládním programem a prosazovat ústavní zakotvení revolučních 

dekretů prezidenta republiky; 

b) svorně nést před voliči odpovědnost za činnost vlády a vytvořit po volbách opět 

vládu Národní fronty; 

c) rozvíjet politický program pozitivně a zdržet se nezásadních polemik a osobních 

osočování; 

d) společně projednávat všechny sporné otázky a případná porušení dohody.“
42

 

Navzdory této dohodě strany neotupily svůj boj, uvědomovaly si, ţe tyto volby 

rozhodují o rozdělení mocenských pozic mezi levicí a středem. 

Zajímavým se stal projev Gottwalda, jímţ ujišťoval stranické funkcionáře o schopnosti 

strany „mít dostatek prostředků, zbraní a metod, aby korigovala prosté mechanické 

hlasování – jestliže se reakčním a sabotérským živlům podaří je rozhodnout pro sebe.“
43

 

O tom, jak „demokratické“ měly být tyto volby, svědčí i projev předsedy Komunistické 

strany Slovenska Širokého při hodnocení výsledků voleb na Slovensku, kde brzdil 

odhodlání nespokojených funkcionářů strany na partyzánský útok na Demokratickou 

stranu tím, ţe pro takové řešení by uzrál čas v případě neúspěchu komunistů v Čechách. 

Kromě jiného uvaţoval takto: „Kdybychom byli samostatným slovenským státem a 

museli bychom uvažovat pouze ve vnitroslovenských a vnitrostranických kategoriích, 

pak bychom museli večer 25. 5. považovat volby za prohrané – a co potom? Museli 

bychom hledat jinou cestu a v teoretické rovině nevylučujme, že bychom 26. 5. bývali 

vydali rozkaz: Vzhůru partyzáni!“
44
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Volební kraje 

Zákon o volbě do Ústavodárného národního shromáţdění stanovil 28 volebních krajů,
45

  

předchozí zákon rozdělil republiku na 22 volebních krajů včetně Podkarpatské Rusi.
46

 

Volební kraje byly vymezeny podle území správních okresů oproti původní úpravě, 

která volební kraje vymezovala podle soudních okresů. Velikost volebního kraje 

vycházela z měřítka, aby na jeden poslanecký mandát připadalo 50000 obyvatel 

s výjimkou volebního kraje Prahy, kde z důvodu soustředění veškerého kulturního, 

obchodního a politického ţivota přiznával více mandátů. Vláda ve své důvodové zprávě 

toto nové rozdělení odůvodňovala velkými změnami ve vývoji obyvatelstva 

(přirozeným přírůstkem, stěhováním a proměnami v koncentraci a hustotě obyvatelstva) 

a také tím, ţe mnohé volební kraje se nekryly s obvody správních celků a také, ţe 

mnoho správních okresů bylo rozděleno mezi různé volební kraje. 

Určení počtu poslanců 

Počet volených poslanců pro jednotlivý volební kraj jiţ nebyl stanoven přímo v zákoně, 

ale určoval ho ústřední volební výbor. Ten vycházel ze zpráv od místních, okresních a 

zemských národních výborů o počtu voličů zapsaných ve voličských seznamech ke dni 

7. května 1946. Do tohoto počtu se zaznamenávali i ti voliči, u nichţ byla uvedena 

překáţka výkonu volebního práva podle § 24 zákona o stálých voličských seznamech. 

Na základě toho ústřední volební výbor zjistil celkový počet osob zapsaných ve 

voličských seznamech jak na území celého státu, tak v kaţdé zemi zvlášť. Následně 

tento výbor stanovil státní mandátové číslo. To vycházelo z celkového počtu zapsaných 

voličů, který se vydělil počtem mandátů ústavodárného Národního shromáţdění,  

v tomto případě to bylo číslo 300. Pro kaţdou zemi připadalo tolik mandátů, kolikrát se 

státní mandátové číslo vešlo do celkového počtu zapsaných voličů v dané zemi.  

V případě, ţe by takto nebyly rozvrţeny všechny mandáty, přidělil ústřední volební 

výbor zbylé mandáty té zemi, která bude mít větší zbytek při dělení. Naproti tomu 

ústřední volební výbor určil počet poslanců připadající na kaţdý volební kraj v dané 

zemi podle počtu odevzdaných platných hlasů. Důvodem pro pouţití odlišného způsobu 
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rozdělení mandátů pro země a kraje byla snaha zabránit vlivu voličské účasti ve volbách 

na rozdělení mandátů mezi české země a Slovensko.
47

 

Nevýhodou prvorepublikové úpravy bylo, ţe bylo nutno před kaţdými volbami provést 

aktualizaci počtu krajských mandátů novelou zákona, která by reagovala na přirozený 

pohyb obyvatelstva.  

Při pohledu na statistické údaje vychází, ţe ve volbách do Ústavodárného národního 

shromáţdění bylo potřeba k získání mandátu v českých zemích nejméně 22920 hlasů 

v kraji Liberec a nejvíce 24750 v kraji Olomouc. Naproti tomu při posledních volbách 

do Národního shromáţdění v roce 1935 bylo potřeba k získání mandátu nejméně 22850 

hlasů v kraji Praha A, nejvíce 30575 v kraji Moravská Ostrava. To byl důsledek 

zvětšení počtu volebních krajů, čímţ došlo i k zmenšení počtu oprávněných voličů na 

tento volební kraj připadající.
48

 

Volební místa 

Podle zákona o volbě do Ústavodárného národního shromáţdění se kaţdá obec stala 

volebním místem. Výjimkou byly obce s méně neţ 50 zapsanými voliči. Tyto obce 

mohl ministr vnitra přidělit k nejbliţší větší obci jako volebnímu místu.
49

 Podle 

důvodové zprávy toto opatření mělo nalézt uplatnění zejména v pohraničí. Obdobné 

ustanovení obsahovala i předchozí úprava volebního řádu, která umoţňovala původně 

na Slovensku a později i na Podkarpatské Rusi přidělit obce s méně neţ 250 obyvateli k 

nejbliţší větší obci jako volebnímu místu. 

Volební kraj byl rozdělen na volební místa a ty na volební obvody. Pro kaţdý tento 

obvod byla zřízena volební místnost. Volební obvod byl zásadně totoţný s obvodem, 

pro nějţ byl zřízen dílčí voličský seznam podle § 7, odst. 4 zákona o úpravě stálých 

seznamů voličských. Jednalo se o souvislý obvod, na který připadalo přibliţně 1000 

osob zapsaných do voličských seznamů. Na tento počet připadala jedna volební 
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místnost. Pravomoc vyhlásit volební obvody náleţela okresnímu národnímu výboru, 

tomu také náleţela povinnost určit volební místnosti, v níţ budou vykonávat svoji 

volební povinnost osoby s voličskými průkazy spolu s jinými voliči. Podobné 

ustanovení obsahovala i předchozí úprava volebního řádu § 31, odst. 4, která dovolovala 

volebním obvodům s více neţ 1000 voliči uskutečnit volby ve více místnostech. 

Volební orgány 

K provedení voleb byly ustanoveny obvodní, krajské a ústřední volební výbory. Pro 

kaţdou volební místnost se zřídil obvodní volební výbor, pro kaţdý kraj krajský volební 

výbor a kaţdou zemi zemský volební výbor. Členem výboru se mohl stát občan, který 

splnil podmínky pro volební právo, nebyl z něho vyloučen ani postiţen překáţkou 

volebního práva bez ohledu, zda měl bydliště v obci, v níţ byl tento výbor zřízen. 

Překáţkou rovněţ nebylo, kdyţ nebyl zapsán ve stálém volebním seznamu. Týţ občan 

mohl býti členem dvou nebo několika výborů. Kandidáti politických stran měli 

zakázáno býti členy těchto výborů. Členem obvodního volebního výboru byli dva 

zástupci politické strany, která podala platnou kandidátní listinu v daném volebním 

kraji. Celkový počet těchto členů nebyl stanoven pevnou číslicí, ale vyplýval z počtu 

zúčastněných volebních stran. V případě krajského a ústředního volebního výboru byla 

účast na něm podmíněná vyvíjením činnosti v daném kraji nebo zemi. 

„Podle dřívější úpravy vysílala každá volební strana do obvodní volební komise po 

jednom zástupci a jednom náhradníku, v případě jen dvou nebo tří volebních stran tak 

po dvou členech a dvou náhradnících. Členy krajské volební komise byli ze zákona 

zmocněnci volebních stran a bylo-li jich více než 10 jmenoval ministr vnitra 10 - 12 

členů a stejný počet náhradníků. Ti zmocněnci stran, kteří nebyli jmenováni za členy, se 

mohli zúčastnit její schůze s hlasem poradním. Ústřední volební komise měla 12 členů, 

které jmenoval ministr vnitra, a to z osob navržených kandidujícími stranami. Navržené 

osoby, které nebyly jmenovány, měly právo se zúčastnit schůze jako důvěrníci.“
50

 

Obvodní a krajský volební výbor zvolil ze svého středu předsedu a místopředsedu tak, 

aby nebyli z téţe strany. Předsedou ústředního výboru byl ministr vnitra a 

místopředsedou pověřenec vnitra. 
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Obvodní výbor musel na návrh kaţdé strany, která podala platnou kandidátní listinu 

připustit dva voliče jako zmocněnce strany za důvěrníky. Měli právo býti přítomni 

celému volebnímu aktu aţ do prohlášení výsledků sčítání. Mohli zasahovat do jednání 

pouze v případě námitky vznesené proti voličům v otázce připuštění k odevzdání hlasu. 

Tento volební orgán byl ustaven pouze pro řízení u obvodního volebního výboru a 

záviselo na kaţdé straně, zda navrhne své důvěrníky. Stejně jako u člena volebního 

výboru nebyla nutnost zápisu ve stálých voličských seznamech. 

Právo volit 

Aktivní volební právo příslušelo všem, kteří splnili podmínky pro zápis, byli zapsáni ve 

stálých voličských seznamech a k datu 16. března 1946 překročili 18. rok věku. 

Podmínky se shodovaly s náleţitostmi pro zápis do stálých seznamů voličských. Toto 

právo nepříslušelo těm, kteří tyto podmínky nesplnili či se vůbec nezapisovali nebo je 

tíţila nějaká překáţka výkonu jejich volebního práva. Více o aktivním volebním právu 

bylo pojednáno v kapitole o voličských seznamech. 

Právo být volen 

Podle ústavní listiny § 10 byli volitelní do poslanecké sněmovny státní občané 

Československé republiky bez rozdílu pohlaví, kteří dosáhli alespoň 30. roků a 

vyhovovali ostatním podmínkám volebního řádu do poslanecké sněmovny. Volební řád 

z roku 1920 stanovil v § 5, ţe za poslance mohou býti voleni státní občané 

Československé republiky, bez rozdílu pohlaví, kteří v den volby dokonali 30. roků 

věku, jsou alespoň tři roky státními občany Československé republiky, a nejsou 

vyloučeni z práva volit. Pro volby, které se vykonaly do konce roku 1924, neplatila 

podmínka o tříletém státním občanství. 

„Podmínky volitelnosti upravené v § 10 ústavní listiny byly změněny čl. 4 ústavního 

zákona o ústavodárném Národním shromáždění tak, že ze státních občanů 

Československé republiky jsou volitelné jen osoby české, slovenské nebo jiné slovanské 

národnosti, kteří dosáhli 21. roku svého věku a vyhovují ostatním podmínkám zákona o 

volbě ústavodárného Národního shromáždění.“
51

 Kromě věku jde o shodné podmínky 

pro výkon aktivního volebního práva. 
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Na citované ustanovení navazoval § 10 zákona o volbě ústavodárného Národního 

shromáţdění, který kromě toho jako další podmínku stanovil, ţe dotyčné osoby nejsou 

podle § 7, odst. 2 vyloučeny z práva volit. Z práva volit jsou podle § 7, odst. 2 

vyloučeni ti, kdo jsou vyloučeni ze zápisu do stálých seznamů voličských a také ti, kdo 

se do těchto seznamů nezapisují. Jako podmínka nebyla zařazena povinnost bydliště v 

některé obci Československé republiky. To mělo význam pro kandidáty, kteří se teprve 

přistěhovali do vlasti. Také se vypustila podmínka alespoň tříletého státního občanství, 

stačilo, aby kandidát měl státní občanství v den volby. 

Platnost volby poslance ověřoval výbor sněmovny. Dříve tuto funkci plnil volební soud, 

který byl zrušen v zákoně o Ústavodárném národním shromáţdění v čl. 13. V případě 

pozbytí volitelnosti po svém zvolení, ztrácel poslanec svůj mandát. O tom rozhodovala 

sněmovna dvoutřetinovou většinou na návrh ověřovacího výboru.
52

 

Výkon volebního práva 

Kaţdý volič měl jen jeden hlas, ten mohl uplatnit pouze v obci, v níţ byl zapsán do 

stálého voličského seznamu s výjimkou těch, kteří volili na podkladě voličského 

průkazu. Volit mohl pouze osobně s mírnou odchylkou ve prospěch nevidomých nebo 

postiţených tělesnou vadou. Rozhodující byla skutečnost zápisu v době volby bez 

poznámky překáţky výkonu volebního práva. Obvodní volební výbor nemohl 

rozhodovat o tom, zda volič, o jehoţ totoţnosti nebyl pochyb, bude nebo nebude 

připuštěn k volbě. Rozhodoval o tom, měl-li být volič připuštěn k odevzdání 

hlasovacího lístku pouze v případě pochybnosti o jeho totoţnosti. 

Dřívější úprava ukládala obvodní volební komisi povinnost nepřipustit voliče zapsaného 

do voličského seznamu k volbám, jestliţe jí byl předloţen úřední doklad potvrzující 

skutečnost, ţe v den volby není státním občanem nebo je vyloučen z práva volit proto, 

ţe byl právoplatným soudním výrokem zbaven práva volně nakládat se svým majetkem, 

či byl právoplatným rozsudkem trestního soudu odsouzen za takový trestný čin, pro 

který nastala ztráta volebního práva do obcí, či je v donucovací pracovně, anebo byl 

neprávem zapsán do voličských seznamů. 

„Obdobné ustanovení, přizpůsobené novým skutečnostem vylučujícím z práva voliti, 

bylo pojato též do vládního návrhu zákona o volbě do ústavodárného Národního 
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shromáždění (sněmovní tisk 311). Tento § 8 vládní osnovy byl však podle zprávy 

ústavně - právního výboru o vládním návrhu tohoto zákona (sněmovní tisk 342) 

vypuštěn, neboť vzhledem k mnohým opatřením zákona o stálých seznamech voličských 

jsou tato ustanovení nadbytečná a sváděla by k nedorozumění. Obvodnímu výboru by 

ukládaly povinnosti mimo okruh jeho působnosti.“
53

 

Povinnost volit 

„Zákon o volbě do ústavodárného Národního shromáždění hodnotí aktivní volební 

právo jako veřejnou funkci, kterou jednotlivec vykonává ve své vlastnosti občana 

Československé republiky a příslušníka českého, slovenského nebo jiného slovanského 

národa. Proto zavedl volební povinnost, jejíž nesplnění bez právně rozhodného 

omluvného důvodu postihuje trestní sankcí jako správní přestupek.“
54

 

Omluvitelné důvody:
55

 

a) starší 70 let 

b) nemocní nebo jinak postiţení zabraňující dostavení se do volební místnosti 

c) pro neodkladné povinnosti svého úřadu nebo povolání 

d) v den volby vzdálení od místy volby nejméně 100 km 

e) zdrţení přerušením dopravy nebo jinak nepřekonatelnou překáţkou 

Kandidátní listiny 

Kandidátní listiny pro volby do sněmovny mohly podat jen politické strany, které v den 

30. dubna 1946 vyvíjely činnost v dotyčné zemi. V zemi České to byli komunisté, 

sociální demokraté, národní socialisté a lidovci a na Slovensku komunisté, demokraté, 

Strana práce a Strana slobody. Poslední dvě strany byly ustaveny 31. března, respektive 

1. dubna 1946. Předchozí úprava umoţňovala kandidovat jakémukoliv volebnímu 

subjektu a patrně byla moţná kandidatura i jednotlivce s tím, ţe kandidátní listinu opatří 

úředně ověřenými podpisy nejméně jednoho sta voličů zapsaných do voličských 

seznamů v obci daného volebního kraje. Listina se předkládala předsedovi krajského 
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volebního výboru a jiţ se nevyţadoval podpis voličů zapsaných ve volebních 

seznamech. Na kaţdé kandidátní listině ve volebním kraji mohlo být zapsáno 

maximálně 30 kandidátů.
56

 Dosavadní úprava vázala počet kandidátů na počet volených 

poslanců v jednotlivých krajích, který byl přímo v zákoně stanoven.
57

 Krajskému 

volebnímu výboru příslušela pravomoc odstraňovat formální vady kandidátních listin a 

v taxativních důvodech i tuto listinu prohlásit za neplatnou. Konečná úprava 

kandidátních listin náleţela ústřednímu volebnímu výboru. Rozhodování volebních 

výborů byla konečná. 

Kandidát se mohl vzdát kandidatury do doby, dokud nebyl vyhlášen výsledek voleb a 

byl prohlášen za zvoleného poslance. Pak uţ se mohl vzdát jen mandátu. Vyhlášení 

výsledku voleb bylo závěrečným aktem volebního řízení. Poslanec nabyl mandátu právě 

tímto vyhlášením, nikoli sloţením slibu. 

Kandidující strany za první republiky byly pod sankcí odvolání jejich kandidátní listiny 

z voleb povinny nést přiměřené náklady na tisk a doručení svých hlasovacích lístků 

voličům. Náklady na doručení mohly omezit tak, ţe samy zajistily jejich doručení. 

Novelou z roku 1925 se povinně podílely na nákladech z jedné poloviny a strany, které 

nezískaly ţádný mandát, musely nahradit náklady celé. Ve volbách do ústavodárného 

Národního shromáţdění jiţ tuto povinnost strany neměly. 

Rozdělení mandátů 

Pro všechny volební kraje prováděl první skrutinium ústřední volební výbor. Postupoval 

tak, ţe součet všech platných hlasů, odevzdaných stranám ve volebním kraji vydělil 

počtem mandátů, které se měly v daném kraji obsadit. Takto zjištěné číslo bylo číslem 

volebním, kterým se vydělil součet hlasů odevzdaných pro kaţdou politickou stranu. 

Následně bylo kaţdé politické straně přiděleno tolik mandátů, kolikrát se volební číslo 

vešlo do součtu jí odevzdaných hlasů. Mandáty připadaly kandidátům jednotlivých stran 
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podle toho, v jakém pořadí byli uvedeni na kandidátní listině. Zbytky jednotlivých hlasů 

se přesouvaly do druhého skrutinia, taktéţ i hlasy strany, na niţ nepřipadl ţádný 

mandát. 

Strany pro druhé skrutinium podávaly novou kandidátní listinu čítající pouze ty 

kandidáty, kteří jiţ kandidovali a nebyli zvoleni v prvém skrutiniu. 

Podle prvorepublikové úpravy se do druhého kola dostala strana, které získala alespoň 

v jednom volebním kraji 20 tisíc hlasů nebo dosaţením volebního čísla pokud bylo niţší 

neţ 20 tisíc. Novelou roku 1925 se do druhého kola dostala jen ta strana, která v kole 

prvním získala nejméně jeden mandát. Změna nastala také novelou z roku 1935, podle 

ní se do druhého kola dostala strana, která získala alespoň 20 tisíc hlasů v jednom 

volebním kraji a zároveň 120 tisíc hlasů v celé republice. Volební systém umoţňoval 

kandidovat malým stranám a tím se vytvářelo nebezpečí tříštění hlasů na tyto strany, u 

nichţ se očekával problém při sestavení společného programu a vytvoření ucelenější 

sněmovní většiny. To byl důvod, proč zákonodárce postupně upravoval tuto uzavírací 

klauzuli. 

Ústřední volební výbor sečetl všechny zbytky hlasů ze země České, Moravskoslezské a 

ze Slovenska. Součet zbytků hlasů z kaţdé země vydělil počtem mandátů, které se měly 

obsadit v druhém skrutiniu v té které zemi, zvětšeným o jednu. Následně přidělil kaţdé 

politické straně tolik mandátů, kolikrát se zemské volební číslo vešlo do součtu zbytků 

hlasů pro stranu ze všech volebních krajů v té které zemi. Zbývající mandáty se 

přidělily té straně, která vykazovala největší zbytek hlasů, po případě se odečetl 

nadpočetný mandát straně s nejmenším zbytkem hlasů při druhém skrutiniu. 

Předchozí úprava se lišila v tom, ţe druhé skrutinium se provádělo pro celou zemi 

dohromady. Ústřední volební komise sečetla všechny zbytky hlasů z celé republiky a 

takto vzniklé číslo vydělila počtem ještě neobsazených mandátů zvětšený o jedno. 

Kromě druhého skrutinia upravil tento zákon i třetí skrutinium. Nejednalo se vlastně o 

samostatné skrutinium, ale o součást druhého. Jeho prostřednictvím se rozdělovaly 

zbylé mandáty stranám, které při druhém skrutiniu vykázaly největší zbytek hlasů.
58
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Také, jako v prvorepublikové úpravě, mohl volič odevzdat do urny kandidátní listiny 

kterékoli strany, ale škrty, výhrady a jiné změny neměly účinku. Tímto se omezily 

moţnosti voličů při výběru jejich zástupců ve sněmovně. Spolu s touto přísně vázanou 

kandidátkou byla opět pouţita Hareova metoda při sčítání hlasů v prvém skrutiniu. Je jí 

velkou nevýhodou je, ţe vytváří velké zbytkové hlasy, které přecházejí do dalšího kola. 

Pouţívání této metody za první republiky bylo kritizováno. Protoţe volební strany 

ohlašovaly kandidátní listinu pro druhé a třetí kolo aţ po kole prvním, mohly dosadit 

libovolné kandidáty, kteří jiţ kandidovali, ale zvoleni nebyli. „Při použití přísných 

měřítek lze prohlásit, že v důsledku těchto problematických prvků ve volebním systému 

první republiky byla přibližně jedna třetina mandátů obsazována ve druhém či třetím 

skrutiniu – tedy do určité míry formou nepřímých voleb.“
59

 Pro druhé skrutinium byla 

pouţita Hagenbach – Bischoffova kvóta. Kandidáty opět vybírali vedoucí představitelé 

stran v libovolném počtu z kandidátů v krajích nezvolených v prvním skrutiniu.
60

 

Jednalo se vlastně o dvě první kola, protoţe druhé skrutinium probíhalo podle 

plnohodnotného volebního systému. 

Zákon k provedení voleb určil dohlédací orgán, kterým se rozuměl: ve statutárních 

městech zemský národní výbor, v Bratislavě a Košicích pověřenectvo vnitra, a 

v ostatních obcích okresní národní výbor, v jehoţ obvodu bylo sídlo dotyčného 

volebního výboru. Vrcholným dohlédacím orgánem byl ministr vnitra. 

Pro úplnost je potřeba dodat, ţe z důvodu, ţe mnoho sibiřských legionářů se ještě 

nevrátilo do vlasti a ţe se významně zaslouţili o vznik státu, ústavní zákon č. 234/1920 

Sb. o zastoupení sibiřských legionářů zaručoval legionářům pro první volby do 

Národního shromáţdění, kteří se stali členy legií nejpozději do konce října 1918, čtyři 

volební mandáty. Vzhledem k tomu, ţe ústava stanovila počet členů sněmovny na 300, 

bylo potřeba, aby tato úprava proběhla formou ústavního zákona. Tyto mandáty se měly 

obsadit volbou příslušníků legií, jakmile se navrátily všechny oddíly na území 

Československa. Jestliţe nebylo moţno tyto mandáty vyčlenit z počtu, který stanovila 
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ústavní listina z roku 1920 v § 8, navyšoval by se počet poslanců o tyto mandáty jen pro 

toto volební období. Legionáři měli vykonat volební právo podle zvlášť pro tuto volbu 

sestavených voličských seznamů.  

Shrnutí 

Došlo k naplnění Košického vládního programu, který stanovil, ţe volby do 

Ústavodárného národního shromáţdění budou všeobecné, přímé a tajné, dále bude 

zavedeno všeobecné volební právo muţů a ţen počínajíc 18. rokem a rozšířeno i na 

příslušníky branné moci. Jak pasivního, tak aktivního volebního práva byli zbaveni 

všichni příslušníci neslovanské národnosti. Vycházelo se z kolektivní odpovědnosti a 

nebralo se v potaz to, ţe i příslušníci jiných národností nejen ţe trpěli za okupace, ale 

aktivně se zapojili v boji za osvobození republiky. Zákon tak nedodrţel zásadu 

stanovenou v Košickém vládním programu v oddíle VIII, ve kterém přiznával, ţe 

nebude postihovat občany německé a maďarské národnosti, kteří v nejtěţších dobách 

zachovali věrnost republice.  

Tak jako za první republiky směl volič odevzdat hlasovací lístek kterékoliv straně, ale 

jakékoliv škrty, výhrady a jiné změny neměly účinku. Jiţ za první republiky byla tato 

metoda kritizovaná a dokonce ve volbách v roce 1929 získala 3 mandáty v Národním 

shromáţdění Liga proti vázaným kandidátkám.  

Volič kromě toho, ţe svůj nesouhlas s vládní politikou mohl vyjádřit pomocí bílých 

hlasovacích lístků, mohl také vhodit neplatný hlasovací lístek. Jestliţe by takto 

hlasovalo velké mnoţství osob, mohlo by to mít vliv na rozdělení mandátů 

v jednotlivých volebních krajích, které se určovaly aţ podle odevzdaných platných 

hlasů, za něţ se povaţovaly i bílé lístky.  

Zákon o volbě do Ústavodárného národního shromáţdění stanovil podmínku pro 

provedení voleb. Republiku rozdělil na 28 volebních krajů. Počet mandátů připadající 

na jednotlivé volební kraje jiţ nebyl stanoven přímo v zákoně, ale vycházel z počtu 

odevzdaných platných hlasů v jednotlivých volebních krajích. K provedení voleb byly 

určeny volební výbory. Opět byla stanovena volební povinnost. Aktivní a pasivní 

volební právo vycházelo z ustanovení v zákoně o voličských seznamech. Volič směl 

odevzdat kandidátní listinu kterékoli strany, ale jakékoli škrty byly bez významu. 

Takovému voliči, který nesouhlasil s vládní politikou, zákon umoţňoval, aby splnil 

volební povinnost, hlasovat prostřednictvím bílých lístků. Výsledky voleb se 
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přepočítávaly ve dvou kolech, na rozdíl od předchozí úpravy uţ byla vynechaná 

uzavírací klauzule pro vstup strany do druhého kola. 
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3. ÚSTAVODÁRNÉ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

Tato část se týká samotného Ústavodárného národního shromáţdění. První část se 

zabývá přípravou nové ústavy. Práce na ní byly poznamenány rozdílnými postoji 

jednotlivých politických stran na její podobu. Tyto rozpory se vlekly po celou dobu její 

tvorby a po „vítězném“ únoru 1948 jiţ komunistům nic nebránilo prosadit svoji 

představu o podobě nové ústavy. 

Druhá část se týká samotné činnosti Ústavodárného národního shromáţdění od voleb do 

něho v květnu 1946 aţ po volby do nového Národního shromáţdění v květnu 1948. 

V průběhu dvouletého funkčního období bylo schváleno spoustu nových zákonů a 

zejména začátkem roku 1948 se Ústavodárné národní shromáţdění významně podílelo 

nebo spíše nepodílelo na komunistickém převratu. Nás budou zajímat jen ty zákony a 

události, které autor povaţuje za zajímavé a podstatné. Vybrané zákony jsou seřazeny 

podle data, kdy byly schváleny. 

3. 1. PŘÍPRAVA ÚSTAVY 

Úkolem Ústavodárného národního shromáţdění bylo přijmout novou ústavu. Vláda se v 

programovém prohlášení zavázala předloţit Ústavodárnému národnímu shromáţdění 

návrh nové ústavy. Ale jiţ brzo po schválení tohoto vládního programu přišli poslanci 

za sociální demokracii s návrhem, aby novou ústavu vypracovalo Ústavodárné národní 

shromáţdění samo. „Jsme tím povinni principům demokracie, kterým zůstáváme věrni, 

a jsme přesvědčeni, že kdyby ústavodárné Národní shromáždění nesdílelo toto 

stanovisko a neujalo se iniciativy, pokud jde o vypracování nové ústavy, nezasluhovalo 

by, aby bylo nazýváno ústavodárným.“
61

 Nakonec vláda s tímto návrhem souhlasila a 

její předseda sdělil sněmovně, ţe vláda „ruší svá dosavadní opatření, učiněná v tomto 

směru, a že souhlasí, aby se přípravnými pracemi pro návrh nové ústavy zabývalo 

ústavodárné Národní shromáždění.“
62

  

17. října byl schválen zákon č. 197/1946 Sb., jímţ se zřídil ústavní výbor 

Ústavodárného národního shromáţdění. Výbor měl 36 členů volených podle zásady 
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poměrného zastoupení. Jeho úkolem bylo vypracovat návrh nové ústavy a zákonů s ní 

souvisejících a ty předloţit sněmovně k projednání.
63

 Tento výbor byl ustaven  

20. listopadu a jeho členy bylo 11 komunistů, 6 národních socialistů, 5 lidovců a 

demokratů, 4 sociální demokrati, 3 slovenští komunisti, 1 ze Strany práce a Strany 

svobody. 

Na první schůzi ústavního výboru
64

 byla zvolena subkomise k přípravě ústavy. Kaţdá 

strana byla zastoupena jedním zástupcem. V subkomisi se nehlasovalo, ale k určitému 

návrhu se buď přišlo jednomyslně, nebo se návrh zachytil v několika formulacích, 

o kterých rozhodovalo plénum. Subkomise byla především pracovním a redakčním 

sborem, jejímţ úkolem nebylo rozhodování sporných otázek, ale výsledky jejího 

jednání byly předloţeny plénu buď v jedné, nebo ve více variantách.  

Ústavní výbor si vytvořil sbor expertů jako svůj poradní orgán. Kaţdá ze stran 

nominovala dva své zástupce. Jejími členy byly většinou osobnosti, které se jiţ podíleli 

na formování předmnichovského ústavního řádu. Subkomise se dohodla, ţe znalcům 

ústavního práva budou předkládány elaboráty v tom okamţiku, kdy určitá část ústavy 

bude hotova. Experti následně provedou rozbor příslušné části, pak se k ní subkomise 

vrátí a provede druhé čtení a definitivně rozhodne o návrhu, který předloţí ústavnímu 

výboru.
65

  

Při práci na nové ústavě byla řešena otázka, zda se vypracuje zcela nová nebo se práce 

omezí jen na novelizaci ústavy z roku 1920. Rozprava v subkomisi nakonec potvrdila 

návrh, ţe je třeba vypracovat ústavu jako zákon věcně i formálně nový. Subkomise dále 

navrhla, aby koncepce nové ústavy vycházela z budovatelského programu, navazovala 

na demokratické zásady dosavadní ústavy, ale také i z výsledků demokratické revoluce.  
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 Zpravodaj ústavně – právního výboru dr. Procházka při podávání zprávy o iniciativním návrhu 

poslanců na vydání zákona o ústavním výboru Ústavodárného národního shromáţdění řekl: „Zdárnému 
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vypracovány a obsahují přesnou formulaci toho, na čem se má sněmovna usnésti. Je tedy zřejmé, že 

platný jednací řád nedává vůbec možnosti, aby kterýkoli výbor zahájil sám, iniciativně, práce na 

vytvoření jakéhokoliv návrhu zákona. Má-li sněmovna co nejdříve zahájit práce na návrhu nové ústavy, je 

třeba buď novelisovat dosud platný jednací řád, nebo vydat nový zákon. Poněvadž by se novelisace 

jednacího řádu mohla protáhnout, podávají podepsaní poslanci návrh zvláštního zákona, jimž se zřizuje 

nový výbor, určený jen k vypracování návrhu nové ústavy.“ 
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 Ústavní výbor v podstatě vznikl rozdělením ústavně – právního výboru. 
65

 Kromě toho, ţe se experti podrobně zabývali návrhy zpravodaje a jednotlivých členů subkomise, tak 

z vlastní iniciativy předkládali ústavnímu výboru vlastní návrhy buď jako jednotlivci nebo společně 

s jinými experty.    
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15. května 1947 generální zpravodaj Procházka předloţil ústavnímu výboru zprávu o 

přípravě nové ústavy v subkomisi, v níţ připomněl, ţe strany stále nepřinesly vlastní 

návrhy, a tak na něj byly činěny větší a obtíţnější úkoly, neţ stanovil § 30 a 33 

jednacího řádu. Konstatoval, ţe jiţ podal 13 návrhů, které dohromady čítají zhruba 

polovinu chystané osnovy nové ústavy. A dále, ţe se zatím členové subkomise dohodli 

alespoň na povaze republiky jako národního státu Čechů a Slováků. 

Koncem června 1947 subkomise ukončila všechny svoje práce s výjimkou postavení 

Čechů a Slováků. Od 11. září 1947 začal ústavní výbor projednávat jednotlivé kapitoly 

návrhu ústavy. Téhoţ dne také zvolil tři nové subkomise: pro otázky státního občanství, 

pro volební řády a pro zákon o volbě prezidenta republiky. Generální zpravodaj 

Procházka na těchto schůzích předkládal návrhy v novém znění, v nichţ přihlíţel 

k výsledkům diskuse v subkomisi, k protinávrhům, k posudkům znalců, k návrhům 

celonárodních organizací, případně i k memorandům a peticím.
66

 Ústavní výbor 

projednával jednotlivé kapitoly aţ do poloviny prosince. 18. prosince podal jeho 

předseda přehled o vykonané práci na ústavě. V ní uvedl, ţe se výbor zabýval 

kapitolami: práva a povinnosti občanů, hospodářství, prezident republiky, soudnictví, 

národní výbory, Národní shromáţdění, vláda, poměr Čechů a Slováků. O věcech, 

v nichţ nedošlo ke shodě, bylo rozhodnuto, ţe se o nich bude jednat na schůzi Národní 

fronty. 

1. schůze Národní fronty 21. ledna 1948: padl návrh, aby se nejdříve projednala úprava 

vztahu Čechů a Slováků. Gottwald navrhl, aby jednotlivé politické strany předloţily 

návrhy na řešení tohoto vztahu s tím, ţe o ostatních sporných bodech se bude jednat na 

příští schůzi. Diskuse se také vedla o termínu voleb do Národního shromáţdění.  

2. schůze Národní fronty 28. ledna 1948: stěţejním bodem byl termín voleb. Komunisté 

navrhli 2. května, národní socialisté 18. dubna a 25. dubna pro volby do národních 

výborů, lidovci 16. dubna a 25. dubna do národních výborů. Sociální demokraté chtěli 

parlamentní volby aţ po ústavě, a tak navrhovali druhou polovinu května s tím, ţe volby 

do národních výborů by měly proběhnout co nejdříve po parlamentních.  Demokratická 

strana poţadovala parlamentní volby 5. dubna. Slovenští komunisté 2. května a do 

národních výborů aţ po ústavě. Zástupci Strany svobody si přáli parlamentní volby aţ 

po ústavě. Jediná shoda byla v tom, ţe všechny strany chtěly mít hotovou ústavu do 
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voleb do Národního shromáţdění. Diskuze se také vedla o formě státní správy. Zda 

bude krajská nebo zemská. Pro komunisty bylo nemyslitelné rozlišovat státní správu a 

samosprávu. 

3. schůze Národní fronty 5. února 1948: jediným bodem byl termín voleb. Komunisté 

chtěli 23. května, a aby před tím byla schválena ústava. Národní socialisté a lidovci byli 

pro 25. května za předpokladu, ţe ústava jiţ bude hotova, jestliţe by se strany 

nedohodly tak poţadovali co nejdřívější termín. Slovenští demokraté se domnívali, ţe 

by volby mohly být jiţ 25. dubna a ústava by mohla být také do toho data hotova. 

Sociální demokraté poţadovali volby 23. května za předpokladu jiţ hotové ústavy, 

v opačném případě by museli přezkoumat termín voleb. Strana svobody byla pro volby 

v zákonném termínu za předpokladu, ţe bude moţno dohodnout ústavu. V případě, ţe 

taková dohoda nebude moţná do 10 dní od konce února, pak by měly volby proběhnout 

do 6 neděl nato.  

V dalším projednávání se pokračovalo v uţší komisi Národní fronty za účastí předsedů 

politických stran a ústavních znalců za kaţdou politickou stranu. Tato komise se sešla 

11. a 12. února 1948. Pokud by se při dohadování nedošlo k absolutní shodě se zněním 

jednotlivých návrhů, ale formulace by byla v zásadě přijata, tak bylo stanoveno, ţe k 

přesnému znění se dospěje v ústavní subkomisi s přihlédnutím k výsledkům diskuse v 

Národní frontě. Všechny strany se také dohodly na pokračování v jednání na další 

schůzi, která se měla konat 18. února. 

Po vyhraném nebo prohraném únoru
67

 se ústavní výbor opět sešel aţ 11. března a 

provedl novou volbu předsedy, tří místopředsedů a dvou zapisovatelů. Na další schůzi 

13. dubna generální zpravodaj Procházka přednesl zprávu, ţe s pověřením Ústředního 

akčního výboru Národní fronty přepracoval návrh nové ústavy. Ten byl dokončen 12. 

dubna v noci a 13. dubna byl předán prezidentovi, členům předsednictva Ústředního 

akčního výboru Národní fronty a členům ústavního výboru. 15. dubna zpravodaj 

Procházka podal referát o pracech na ústavě. Vysvětlil, ţe návrh bude projednávat 

sněmovna a také široká veřejnost, aby tak kdokoli mohl učinit vlastní podnět. Následně 

seznámil členy výboru se základními instituty ústavy a také proč se skládá z 3 částí: 

Prohlášení, základní články a podrobná ustanovení. Podle něj by základní články ústavy 

měly zahrnovat hlavní zásady státnosti „to co by měl vědět prostý občan, který není 
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právník“. V průběhu pouhých dvou dnů 3. a 4. května byl návrh ústavy ústavním 

výborem odsouhlasen.
68

  Schvalování probíhalo velmi rychle a téměř bez připomínek. 

Největší diskuse se týkala národního hospodářského plánu a to, zda je nutné ho 

vyhlašovat formou zákona. Byla zde námitka, ţe by tím došlo k vyzrazení ohromného 

potenciálu státu. 

Ústavodárné národní shromáţdění se 9. května 1949 sešlo na své poslední 114. schůzi, 

která se konala ve Vladislavském sálu Praţského hradu, aby schválila novou ústavu. Po 

projevech generálního zpravodaje Procházky, předsedy ústavního výboru Johna a 

předsedy vlády Gottwalda se přistoupilo k hlasování. Sněmovna hlasovala o kaţdé části 

ústavy, tedy o Prohlášení, základních článcích a podrobných ustanoveních samostatně. 

Pro kaţdou část se vyslovilo všech 246 přítomných poslanců. 

Shrnutí 

Práce na ústavě lze rozdělit na dva časové úseky. První, který končil „vítězným“ 

únorem 1948, se vyznačoval téměř urputným bojem o kaţdé ustanovení. Po únoru, kdy 

komunistická strana převzala veškerou moc, se práce velmi zrychlily. Příčinou toho 

bylo odstranění osob, jeţ měly jinou představu, neţ jakou měli komunisté. Přesto, ţe 

konečnou podobu nové ústavy měla v reţii komunistická strana, můţeme konstatovat, 

ţe i tak si zachovala demokratickou formu. Obsahovala dělbu moci, nezávislé 

soudnictví, zakotvovala občanská práva. Druhou stranou bylo to, ţe její skutečná 

hodnota se rovnala listu papíru, na němţ byla napsána. Byla obcházena, křivě 

interpretována, lidská práva byla porušována, z parlamentu se stal poslušný sbor.  
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3. 2. VOLEBNÍ OBDOBÍ ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 

Volby do Ústavodárného národního shromáždění 

Volby do Ústavodárného národního shromáţdění byly vládou stanoveny na 26. květen 

1946. O termínu voleb nebyla mezi politickými stranami shoda. Komunisté 

podporováni některými sociálními demokraty, nesouhlasili s jejich brzkým provedením. 

Šlo jim o to vyuţít potenciál, který jim dávalo ministerstvo vnitra a informací, v jejichţ 

čele stáli.  

Voleb se mohly zúčastnit pouze strany Národní fronty. V Čechách to byla 

Komunistická strana Československa, Československá strana národně socialistická, 

Československá strana lidová a Československá sociální demokracie. Na Slovensku to 

byla Komunistická strana Slovenska, Demokratická strana, a nově vzniklé Slovenská 

strana práce a Slovenská strana svobody.
69

 

Tyto volby jsou povaţovány za poslední demokratické, které se na našem území 

uskutečnily do června 1990, kdy se volilo do Federálního shromáţdění. Nicméně je 

nutné připomenout některé skutečnosti, které ovlivnily jejich výsledek. V prvé řadě to 

byla účelová obvinění z kolaborace podle malého retribučního dekretu, která měla za 

úkol zbavit takto postiţené jedince volebního práva. S blíţícím se termínem voleb 

docházelo ze strany policie a bezpečnostních referentů národních výborů k častějším a 

tvrdším jednáním vůči občanům ve formě výslechů, zatýkání na půl dne nebo na noc a 

pak propuštění nebo jen k rodinným dotazům, ale přesto více méně varovným. Této 

pozornosti se „těšili“ ti, kteří se protikomunisticky zapojili do předvolební kampaně. Ne 

méně významnou skutečností byl také přechod Rudé armády přes Moravu z Rakouska 

do Německa. Přechod probíhal předposlední týden před volbami. Se sovětskými 

generály ji dohodlo vojenské vedení, především Svoboda a předseda vlády Fierlinger. 

Po sdělení této skutečnosti na schůzi vlády následovala ostrá bouře, proč vláda nebyla o 
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tom informována dříve s tím, ţe to můţe ovlivnit volby. Nakonec byl přesun zastaven a 

odloţen na dobu po volbách.
70

  

Volby vyhráli komunisté se ziskem 93 mandátů, následovali je národní socialisté s 55 

mandáty, lidovci s 46 mandáty, slovenští demokraté s 43 mandáty, sociální demokraté s 

37 mandáty, slovenští komunisté s 21 mandáty. Strana svobody s 3 mandáty a Strana 

práce s 2 mandáty. Na základě výsledku voleb se korigovaly národní výbory. Čímţ se 

posílila moc komunistů i do nejniţších pater veřejné správy. 

Volba předsedy Ústavodárného národního shromáždění 

Na první schůzi Ústavodárného národního shromáţdění, která se konala 18. června 

1946, byla kromě slibu poslanců vykonána volba jejího předsedy. Významnou roli 

v této volbě hráli sociální demokraté, kteří se nemohli rozhodnout, zda budou volit 

komunistického kandidáta Zápotockého nebo dosavadního předsedu Prozatímního 

národního shromáţdění národního socialistu Davida. Po několika hodinové přestávce 

navrhli vlastního kandidáta Tymeše. To odůvodnili neshodou v Národní frontě, na coţ 

reagoval předseda klubu národních socialistů Langr, ţe oni nezavdali příčinu 

k nesrovnalosti. Domnívali se, ţe dosavadní předseda David bude zárukou nestranného 

vedení sněmovny. Následně proběhla volba, při níţ ani jeden z kandidátů nezískal 

nadpoloviční většinu, a tak o předsedovi muselo rozhodnou druhé kolo, kam postoupil 

David a Zápotocký. V druhém kole zvítězil Zápotocký s 153 hlasy z 296 přítomných 

poslanců.
71

  Tato volba ale nebyla definitivní. 18. července proběhla definitivní volba 

předsednictva Ústavodárného národního shromáţdění. Zde byl také zvolen nový 

předseda sněmovny. Teď to jiţ byl David. Z 239 odevzdaných hlasů bylo pro Davida 

234. Drtina si tento obrat vysvětluje tím, ţe komunisté chtěli, aby Beneš, který byl 19. 
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června jednohlasně opět zvolen prezidentem, skládal slib do rukou představitele 

komunistické strany.  

Dvouletý hospodářský plán 

Tento hospodářský plán pro léta 1947 a 1948 byl schválen 25. října 1946. Jeho úkolem 

bylo obnovit válkou poničené hospodářství a jeho návrat na předválečnou úroveň. 

Podkladem byl vládní návrh zákona, který projednávaly výbory: ústavně – právní, 

rozpočtový, zemědělský, průmyslový, technický, dopravní, ţivnostensko – obchodní a 

zásobovací. 

Ústavně – právní výbor podrobně řešil dvě otázky, a to 1) kompetence Sboru pověřenců 

na Slovensku a 2) otázku zmocnění vlády. V prvním případě se jednalo o návrzích 

poslanců za Demokratickou stranu, jimiţ poţadovali zvláštní práva pro Sbor pověřenců. 

Ty nakonec nebyly schváleny a do zákona bylo vloţeno ustanovení, které potvrzovalo 

práva daná Slovenské národní radě a Sboru pověřenců, jenţ vzešlo z první, druhé a třetí 

praţské dohody. Co se týče druhé otázky, tak ústavně – právní výbor precizoval 

zmocnění vlády, které ji opravňovalo k vydání nové úpravy nařízením, jestliţe se 

změnily předpoklady, za nichţ byl dvouletý hospodářský plán stanoven nebo jestliţe to 

vyţadovaly závaţné důvody. Tuto pravomoc mohla uplatnit pouze u nařízení 

hospodářské povahy. V ostatních případech, jen jestliţe nebylo potřeba zákonné formy. 

13. února 1947 byl schválen zákon o trestní ochraně provádění dvouletého 

hospodářského plánu. Stanovil trestní odpovědnost za jednání nebo opominutí, jímţ 

bylo ohroţeno splnění plánu nebo jednotlivého úkolu. Tresty byly velice přísné. Odnětí 

svobody aţ na 10 let, peněţitý trest aţ do 5 milionům. Kromě toho mohl být uloţen trest 

ztráty volebního práva i ztráty úřadu. Stávku tento zákon nepovaţoval za trestný čin. 

Zimní čas 

21. listopadu 1946 byl schválen zákon č. 212/1946 Sb. o zimním čase.
72

 Jednalo se o 

formální obdobu zákona z 8. března 1946 o letním času. Na jeho základě vláda 

nařízením č. 213/1946 Sb. stanovila jeho počátek na 1. prosince 1946 a konec na 23. 

února 1947. V tyto dny se posunul čas o jednu hodinu dozadu. Díky tomuto zákonu se 

za rok 1946 měnil třikrát čas. Od 6. května do 7. října platil letní čas.  
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Mimořádné lidové soudnictví 

Prezident Beneš vydal 19. června 1945 dekret č. 16 o potrestání nacistických zločinců, 

zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Ještě v londýnské exilu 

vydal dekret č. 6/1945 Uř. věst. čs. Kromě toho, ţe se s tímto dekretem obsahově 

shodoval, tak přidával skutkovou podstatu „udavačství.“ Účinnost dekretu byla 

stanovena na jeden rok od jeho vydání tj. do 9. července 1946 s moţností prodlouţení 

nebo zkrácení.  

8. července 1946 měla sněmovna na programu jediný bod, který se týkal prodlouţení 

účinnosti dekretů prezidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví o půl roku, 

tedy do 8. ledna 1947. Vládní návrh to vysvětloval tím, ţe nebylo moţno vyřídit 

všechny věci, které připadly lidovým soudům. Významnou skutečností bylo to, ţe 

v pohraničí nemohly lidové soudy zahájit činnost v předpokládaném čase.  

Toto prodlouţení nebylo konečné. Vláda přišla ještě s jedním návrhem na prodlouţení a 

to do 4. května 1947, které ale jiţ konečné mělo být. Současně s prodlouţením účinnosti 

došlo k některým změnám dekretu č. 16. Bylo stanoveno, ţe proti rozsudku 

mimořádných lidových soudů není řádných opravných prostředků a ţe zmateční stíţnost 

k zachování zákona bude přípustná. Přibyla také pokuta jako pořádkový trest pro soudce 

z lidu, kteří se bez omluvy nedostaví k hlavnímu líčení nebo se od něj bez souhlasu 

předsedy vzdálí. Pokud by po 4. květnu zůstaly nějaké věci nevyřízeny, „budou o 

trestných činech, které byly alespoň úřadům veřejné žaloby oznámeny a rozhodnutím ve 

věci samé nebyly skončeny, souditi dále řádné soudy podle hmotně právních ustanovení 

retribučního dekretu.“
73

  

29. května 1947 ministr spravedlnosti Drtina podal zprávu o činnosti mimořádných 

lidových soudů.  Z důvodu, ţe dekrety č. 16. a 17. neplatily na Slovensku, se tak jeho 

zpráva týkala pouze českých zemí.
74

  Činnost lidového soudnictví na Slovensku měla 

trvat ještě do konce roku 1947. Sněmovna tuto zprávu schválila jednomyslně. 

Po komunistickém převratu došlo prostřednictvím zákona č. 33/1948 Sb. ze dne 25. 

března k obnovení činnosti mimořádných lidových soudů a to i na Slovensku
75

.  
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Prodloužení lhůty k podání návrhu na zrušení nebo změnu rozhodnutí vydaných 

správními úřady v době nesvobody 

Ústavní dekret o obnovení právního pořádku č. 11/1945 Uř. věst. čs. počítal s tím, ţe 

k podání návrhu na zrušení nebo změnu rozhodnutí vydaných správními úřady bude 

stačit dvouletá lhůta, která započala ode dne, kdy skončila doba nesvobody.
76

 Z důvodu 

toho, ţe předpisy nutné pro provedení tohoto ustanovení, kromě předpisů trestních, byly 

vydány aţ v průběhu roku 1946, se velmi zkrátila ona dvouletá lhůta. Ústavodárné 

národní shromáţdění tak 7. května schválilo ústavní zákon č. 72/1947 Sb. jímţ konec 

této lhůty prodlouţil do 17. června 1949. 

Sňatky osob podléhající branné povinnosti 

8. května 1947 byl schválen zákon, jímţ se měnil branný zákon, který stanovil jako 

nutnou podmínku k souhlasu sňatku osoby podléhající branné povinnosti vzdání se 

nároku na vyţivovací příspěvek jak pro svoji ţenu, tak i pro dosud nenarozené dítě. 

Tato novela jiţ tuto podmínku zrušila, ale samotný souhlas přetrvával dále.  

Občanství a sňatek 

29. května 1947 byl schválen zákon, který upravoval podmínky nabývání a pozbývání 

státního občanství sňatkem. Do té doby platná úprava byla dost přísná. V případě sňatku 

státní občanky s cizincem docházelo k automatické ztrátě státního občanství bez ohledu 

na její vůli a bez ohledu, zda nabyla občanství svého manţela a v případě sňatku cizinky 

se státním občanem docházelo k automatickému nabytí státního občanství. Vůči takové 

úpravě byly jiţ před lety vzneseny námitky, jedna byla vedena na bezpečnost státu a 

druhá na sociální důvody a zásadu rovnosti. Tímto zákonem se podmínky změnily 

takto: v prvním případě mohlo ministerstvo vnitra na ţádost ponechat státní občanství a 

v druhém případě došlo k nabytí státního občanství jen po souhlasu ministerstva vnitra a 

na ţádost.   

Jednací řád 

Jednací řád Ústavodárného národního shromáţdění zákon č. 104/1947 Sb. byl schválen 

2. července 1947 na jeho 63. schůzi. Ústavní zákon č. 65/1946 Sb. o ústavodárném 
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Národním shromáţdění v čl. 8 stanovil, ţe pravidla pro jednání Ústavodárného 

národního shromáţdění a jeho styk s vládou a navenek budou stanovena zákonem  

o jednacím řádu. Dále Ústavodárné národní shromáţdění mělo pravomoc v rámci 

zákona o jednacím řádu stanovit pravidla o svém vnitřním jednání vlastním usnesením. 

„Dokud se tak nestane a pokud zákon o Ústavodárném Národním shromáždění 

nestanoví jinak, jest užití přiměřeně ustanovení ústavní listiny, jednacích řádů a jiných 

předpisů, platných pro Národní shromáždění - poslaneckou sněmovnu.“
77

 

Ústavní listina v § 37 odst. 2 umoţňovala kaţdé sněmovně upravit si svoje vnitřní 

poměry jednacím řádem, který vydá ve své vlastní působnosti. V rozporu s tímto 

ustanovením byly jednací řády vydány v zákonné podobě a pouze v taxativních 

případech bylo moţné, aby si je sněmovny usnesením upravily. Zákon vycházel 

z prvorepublikové úpravy s tím, ţe se bude účinný pouze pro Ústavodárné národní 

shromáţdění a pro další zákonodárný sbor měl být schválen nový jednací řád. 

Právní výbor Ústavodárného národního shromáţdění v důvodové zprávě k návrhu
78

 

zákona o jednacím řádu uvádí, ţe „tento návrh přimyká se úzce k dosavadnímu 

jednacímu řádu systematikou i slovním zněním.“ Dále uvádí: „jedná se právě jen o 

jednací řád zatím jen pro ústavodárné Národní shromáždění. Teprve po přijetí nové 

ústavy přijde chvíle, kdy bude možno pro budoucí zákonodárný sbor vypracovat jednací 

řád úplně nový, který bude mít v nové ústavě také nový pevný ústavní rámec. Omezuje 

se proto tento návrh v podstatě na to, že přijímá převážnou většinu předpisů 

dosavadního jednacího řádu a provádí v těchto předpisech změny pouze: 

1. vzhledem k novým poměrům ústavním a politickým, zejména k ústavnímu zákonu č. 

65/1946 Sb., tj. jedna komora, národní charakter Čechů a Slováků atd.; 

2. z hlediska zvýšení váhy parlamentu a utvrzení jeho autonomie; 

3. aby jednání bylo pokud možno zjednodušeno a urychleno, ale tak, aby při tom 

jednacím řádem byl zabezpečen řádný a důkladný postup parlamentních prací; 

4. vzhledem k dosavadním zkušenostem nabytým jak v Prozatímním, tak i v 

ústavodárném Národním shromáždění.“ 
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Ústavodárné národní shromáţdění zasedalo dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Krom 

toho se mohla sejít i k mimořádnému zasedání. Minimální počet přítomných poslanců 

k tomu, aby byla způsobilá k jednání, byl stanoven na třicet. Předsednictvo sněmovny a 

předseda sněmovny byli oprávněni vykonávat jejich pravomoci i po skončení funkčního 

období aţ do sejití nově zvolené sněmovny. Hlavní činností sněmovny bylo 

projednávání návrhů zákonů. Tyto návrhy mohla podat buď vláda nebo skupina 

poslanců s tím, ţe vládní návrh byl přímo přikázán příslušnému výboru, kdeţto 

poslanecký návrh nejdříve prozkoumal iniciativní výbor a ten rozhodl, zda ho přikáţe 

příslušnému výboru nebo ho zamítne. Kaţdý poslanec se mohl zúčastnit rozpravy a tu 

bylo moţno ukončit i přesto, ţe všichni přihlášení řečníci nedostali slovo. 

Do nové úpravy jednacího řádu nebylo dáno druhé čtení, které se mělo konat nejdřív 

dvacet čtyři hodiny po prvním čtení. V praxi se ale konalo často hned po čtení prvním, a 

tak ztrácelo na významu. Také byla vynechána úprava zkráceného jednání sněmovny na 

návrh vlády, předsedy sněmovny nebo dvou pětin všech poslanců, pokud se jednalo o 

naléhavou vládní nebo poslaneckou osnovu zákona. 

Vláda sama mohla podat návrh na vyslovení důvěry, o němţ se rozhodovalo přímo ve 

sněmovně bez předchozího přikázání výboru.
79

 Ústavodárné národní shromáţdění na 

návrh alespoň sta poslanců mohlo vyslovit vládě nedůvěru. Nejdříve byl návrh přikázán 

iniciativnímu výboru, který měl nejdéle do osmi dní o něm podat zprávu.
80

 K usnesení 

sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě bylo potřeba přítomnosti nadpoloviční většiny 

všech poslanců. Nedůvěra byla vyslovena, pokud pro ni hlasovala nadpoloviční většina 

přítomných poslanců. Hlasovalo se jmenovitě. 

Na rozdíl od předchozí úpravy se zavedly tzv. interpelační dny po vzoru Anglie. 

Záměrem bylo zvýšení úrovně a zajímavosti sněmovního jednání. Jednalo se o novinku, 

a tak se zdálo vhodné ji vyzkoušet v tomto jednacím řádu, který měl platit jen pro 

krátkou dobu. V případě osvědčení se počítalo s jejím rozšířením a prohloubením. 

Naopak zůstala interpelace jako skupinové právo. Kaţdý poslanec se mohl dotázat 

předsedy sněmovny nebo výborů na jejich opatření. Dotaz se podával sněmovní 

kanceláři písemně a dotázaný musel na něj odpovědět do sedmi dnů. 

Tento jednací řád byl v roce 1949 nahrazen novým zákonem č. 195/1949 Sb. Podle 

zpravodaje ústavně - právního výboru „je tento zákon důkazem, že Národní 
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shromáždění je výrazem lidové demokracie a naší cesty k socialismu, že v tomto 

zastupitelském sboru našeho lidu bylo skoncováno s buržoasně-demokratickým 

parlamentarismem a že Národní shromáždění je zastupitelským sborem, jak je zachycen 

v ustanoveních ústavy a jakého je zapotřebí pro budování socialismu.“ 

Vyšetřování odsunu 

9. července se bezpečnostní výbor spolu s výborem branným usnesl zřídit vyšetřovací 

komisi, která měla za úkol vyřešit všechny případy hromadných zákroků proti Němcům 

a Maďarům a jiným osobám po 5. květnu 1945. V komisi měli kromě zástupců 

branného a bezpečnostního výboru zasednout také zástupci ministerstva vnitra, národní 

obrany, spravedlnosti i vyšší důstojník zastupujícího hlavního velitele SNB. 

Ústavodárné národní shromáţdění tuto komisi schválilo o den později. Jejím svolatelem 

byl určen lidovecký poslanec Bunţa.
81

  

Lex Schwarzenberg 

10. července 1947 byl schválen zákon, jímţ majetek hlubocké větve rodu 

Schwarzenbergů, pokud se nacházel na území Československa, přešel v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem na zemi Českou. Rozhodný byl právní stav ke dni 9. května 

1945. Navrhovatelem tohoto zákona byla skupina poslanců v čele se sociálním 

demokratem Vilímem. V důvodové zprávě poukazovali na nový duch hospodářské a 

sociální struktury Československé republiky. „Nelze proto připustiti, aby vlastnictví tak 

nesmírného nemovitého majetku zůstalo i nadále soustředěno v rukách jednotlivce, a to 

tím spíše, že postup správy tohoto panství v minulosti není právě nejlepší zárukou, že by 

majetek byl v budoucnosti veden výlučně a jednoznačně v duchu českém, když ani v 

osobách vlastníků není beze všech pochyb prokázána naprostá a ryzí česká jejich 

národnost.“
82

 Byl zájem, aby tento majetek slouţil veřejnému zájmu nikoli 

soukromému. Proto se měla zachovat jeho samostatná právní a hospodářská 

subjektivita. Zemědělský výbor rozšířil předmět vyvlastňovaného nemovitého majetku i 

na ten, který se nacházel na Moravě. Schválená úprava neobsahovala ustanovení o 

náhradě za vyvlastňovaný majetek, o jejíţ výši měla rozhodnout vláda nařízením. Místo 

toho zemědělský výbor navrhl, aby za vyvlastňovaný majetek nebyla poskytnuta 
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náhrada, ale dosavadním vlastníkům měl být poskytnut zaopatřovací důchod, jehoţ výši 

měla určit vláda. 

Pozemková reforma  

Otázka pozemkové reformy se stala součástí Košického vládního programu. Zákon o 

dvouletém hospodářském plánu ukládal ministru zemědělství, aby předloţil návrh 

takového zákona. Předmětem byla revize první pozemkové reformy. Týkala se majetku, 

který byl původním vlastníkům vyloučen ze záboru nebo byl propuštěn ve výměře větší 

neţ 150 ha. zemědělské půdy a 250 ha. půdy vůbec. Reforma se také vztahovala na 

zbytkové statky vytvořené z původně zabraného a nerozděleného pozemkového 

majetku.  

Po bouřlivé diskusi sněmovna 11. července 1947 schválila zákon č. 142/1947 Sb. o 

revizi první pozemkové reformě.   

Revizi provádělo ministerstvo zemědělství, na Slovensku prostřednictvím pověřenectva 

zemědělství a pozemkové reformy. Ministerstvo rozhodovalo podle usnesení revizní 

komise, která měla šest členů a šest náhradníků jmenovaných na návrh mistra vládou. 

Za opětovně zabraný majetek a za zbytkové statky příslušela náhrada. „Při rozhodování 

o přídělu půdy měli být uspokojeni malozemědělci, krajané vracející se do vlasti, 

zemědělská výrobní družstva a další vymezené skupiny.“
83

 

Milionářská dávka 

Léto roku 1947 bylo velmi suché. Téměř tři měsíce nepršelo, coţ nepříznivě působilo na 

zemědělskou produkci. Bylo nutno vyřešit problém se zásobováním obyvatelstva. Tomu 

měl pomoc nákup pšenice ze Sovětského svazu.
84

 Dalším důsledkem sucha byly 

finanční ztráty, které utrpěli zemědělci. Vznikl problém, kde vzít peníze na krytí škod. 

Ministr financí přišel s návrhem, aby byl tento výdaj hrazen z majetku milionářů. Ve 

svém důsledku ale postihoval ty, jejichţ majetek měl hodnotu větší neţ 400 tis. Kčs a 

opomíjel ty, jenţ byli poţivateli vysokých příjmů. Tento návrh byl podroben velké 
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kritice, ministr financí jej vzal zpět k přepracování. Na další schůzi byl jiţ návrh 

schválen.
85

  

31. října sněmovna schválila zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné 

dávce z nadměrných zisků na majetku. Postihoval příjemce mzdy nebo důchodu větší 

neţ 240 tis. Kčs za rok 1947, dále fyzické a právnické osoby, které měly majetek 

minimálně 1. mil. Kč, jestliţe měly za rok 1947 daní postiţenou mzdu nebo důchod 

nebo základ zvláštní daně výdělkové nejméně 50 tis. Kčs. 

Za nadměrný přírůstek na majetku, podrobeným mimořádné dávce, byly povaţovány 

majetkové přírůstky za dobu od 16. listopadu 1945 (1. ledna 1946) - rozhodný den 

počáteční - do 31. prosince 1947 - rozhodný den konečný, pokud přesahovaly částku 

300 tis. Kčs.  

Ve stejný den byl také schválen zákon o dani z předmětů zbytné potřeby. Jednalo se o 

formu nepřímého zdanění. Daň měl povinnost zaplatit výrobce nebo dovozce a byl 

oprávněn ji přesunout na odběratele a ten na dalšího odběratele aţ ke konečnému 

spotřebiteli. Zákon ve svém závěru uváděl předměty, jichţ se daň týkala.  

Ústavodárné národní shromáždění a Únor 1948  

Ústavodárné národní shromáţdění se sešlo 4. února 1948 na své 93. schůzi. Na 

programu mělo dva body. Prvním byly poslanecké interpelace a druhý bod se týkal 

mezinárodní smlouvy se Sovětským svazem. Příští schůze měla být svolána buď 

telegraficky, nebo písemně. 23. února předsednictvo sněmovny jednomyslně rozhodlo, 

ţe se další sněmovní schůze odkládá aţ do vyřešení vládní krize.  94. sněmovní schůze 

se konala aţ 10. března 1948 a na programu měla pouze prohlášení předsedy vlády 

Gottwalda. Na úvod schůze ministr vnitra Nosek oznámil tragickou smrt ministra 

zahraničních věcí Masaryka. Jako příčinu uváděl zhoršující se nemoc, která vyvrcholila 

ranní depresí a náhlém pominutí smyslů.  

Po pětiminutové přestávce předseda Ústavodárného národního shromáţdění David 

oznámil, koho prezident republiky Beneš na ţádost zprostil úřadu. Jednalo se o ty 

ministry, kteří podali demisi, plus jeden tajemník ministra. Následně oznámil, koho 

prezident pověřil vedením jiného ministerstva a koho nově jmenoval do vlády. Po té 

pronesl předseda vlády prohlášení, v němţ se zabýval únorovými událostmi a vládním 
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programem. Další den vyslovila sněmovna na základě tohoto prohlášení vládě důvěru 

všemi 230 přítomnými poslanci. 

Strany, jejichţ ministři podali demisi, nevyuţily moţnost danou ústavou. Podle § 75 

byla vláda odpovědna poslanecké sněmovně, která ji mohla vyslovit nedůvěru. 

K usnesení bylo třeba nadpoloviční většiny hlasů z přítomných poslanců, kterých 

musela být také nadpoloviční většina, tedy nejméně 76 hlasů. Návrh na vyslovení 

nedůvěry musel být podepsán nejméně sto poslanci. Vyslovila – li by takto sněmovna 

vládě nedůvěru, musela vláda podat do rukou prezidenta demisi. Pokud by nová vláda 

nebyla ustanovena, tak prezident republiky určoval, kdo vede vládní věci. 

Nekomunističtí ministři se místo toho rozhodli tak, ţe 20. února 1948 podali demisi. 

Svůj postup odůvodňovali ustanovením § 80 ústavní listiny upraveným ústavním 

dekretem prezidenta republiky č. 1/1945 Sb. o nové organizaci vlády a ministerstvech 

v době přechodné. Ten v § 4 stanoví, ţe vláda je schopna se usnášet za přítomnosti 

nadpoloviční většiny všech jejích členů. Samotná neschopnost k usnášení se ale nebyla 

důvodem k podání demise vlády. 
86

 

Je třeba se také zmínit o tom, ţe prezident republiky podle § 66 ústavní listiny nebyl 

odpověden ze své funkce a za projevy, které souvisely s jeho úřadem, odpovídala vláda. 

§ 68 dále stanoví, ţe prezident republiky potřebuje k platnosti svého úkonu moci vládní 

nebo výkonné spolupodpis odpovědného člena vlády. Prezident mohl propustit 

předsedu vlády jen pokud on sám podal demisi, v tom případě by padla celá vláda nebo 

jestliţe by  poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru či nevyslovila důvěru vládě. A i 

tehdy by k platnosti potřeboval spolupodpis odpovědného člena vlády.  

S únorem 1948 se také pojí vznik akčních výborů Národní fronty. „Na výzvu 

komunistické strany
87

 se ustavovaly akční výbory jako orgány obrozené Národní fronty 

v krajích, okresech i místech, v závodech, úřadech, školách, v politických stranách, 

v masových organizacích i ve spolcích. Následně 26. února vydalo předsednictvo ÚV 

KSČ usnesení o akčních výborech Národní fronty. Jejich prostřednictvím měla 

proběhnout očista politických stran od reakčních živlů. Podle tohoto usnesení byly 

oprávněny provádět „očistu“ i v jiných politických stranách. Akční výbory se staly 
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představiteli revoluční vůle lidu, který se rozhodl očistit svoje řady od lidí brzdících 

průběh revoluce.“
88

  

Prokop Drtina to komentuje: „Teprve dr. Paleček mě překvapil velmi vážným a 

pozoruhodným sdělením, že dnes byl konečně ustaven akční výbor N.F. dle  

Gottwaldovy výzvy i v ministerstvu spravedlnosti. Ustavili jej vlastně tři nebo čtyři lidé, 

snad všichni komunisté, ale ne z vlastní iniciativy, nýbrž teprve z popudu státní policie, 

která je k ustavení akčního výboru donutila. Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém 

– řekli si komunisté a ve středu ráno poslali policii přímo do ministerstva a teprve s její 

pomocí se jakž takž podařilo ustavit jakési embrio akčního výboru.“
89

 

Sněmovní akční výbor měl představovat v Národním shromáţdění obnovenou Národní 

frontu a soustředit kolem sebe ty, kteří podporují Gottwaldovu vládu. 25. února 1948 

vydal výzvu ke spolupráci s akčním výborem Národní fronty o podporu obnovené vlády 

Klementa Gottwalda. Zasláním této výzvy automaticky neznamenalo přijetí do 

obnovené Národní fronty. Počítalo se, ţe poslanci, kteří nesouhlasí s aktuálním 

vývojem, vytvoří legální opozici. Výzva byla odeslána 229 poslancům, 3 z nich 

neodpověděli, 250 poslanců odeslalo prohlášení o podpoře vlády.
90

  Komunisté dále 

předpokládali, ţe stoupenci pravicových stran vytvoří v parlamentě opozici s vlastním 

poslaneckým klubem. Podle zasedacího pořádku měli poslanci Národní fronty tvořit 

jednu skupinu, druhou skupinu by tvořili poslanci do Národní fronty dosud nepřijatí a 

třetí skupinu poslanci z Národní fronty vyloučení. I tak zástupci opozičních skupin 

vystoupili s prohlášením loajality vůči nové vládě!  

„Akční výbory se staly takřka všemocnými revolučními orgány, tedy orgány, které 

v rozporu s platnými zákony uchvátily značnou část státní moci a do značné míry 

libovolně, svévolně ji vykonávaly.“
91

 „Akční výbory se staly nástrojem diskontinuity 

práva, popřením dosavadního právního řádu.“
92

 

21. července Národní shromáţdění schválilo zákon č. 213/1948 Sb. o úpravě některých 

poměrů na ochranu veřejných zájmů. Jednalo se vlastně o legalizaci činnosti akčních 
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výborů Národní fronty tak, ţe pokud jejich opatření nebo opatření na jejich návrh 

učiněná od 20. února 1948 do 21. července 1948, která směřovala k ochraně nebo 

zabezpečení lidově demokratického zřízení nebo k očistě veřejného ţivota, jsou po 

právu, a i to v těch případech, kde by jinak nebyla v souladu s příslušnými předpisy. O 

tom, zda se jednalo o opatření k ochraně nebo zabezpečení lidově demokratického 

zřízení nebo k ochraně veřejného ţivota rozhodoval Ústřední akční výbor Národní 

fronty. Kromě toho, ţe se jednalo o jednostranně retroaktivní zákon, šlo o přesun 

kompetence ze soudu nebo jiného státního orgánu na zákonem neznámou politickou 

instituci.
93

 

Výsledkem činnosti akčních výborů bylo to, ţe komunisté tak získali většinu ve všech 

mocenských orgánech, ale i ve společenských organizacích. Důsledkem toho došlo také 

k perzekuci obyvatelstva, které se nehlásilo ke komunistické ideologii. Jednalo se 

hlavně o úředníky a příslušníky nekomunistických stran. 

Po volbách v roce 1948 byl akční výbor Národního shromáţdění obnoven, ale po 

volbách roku 1954 jiţ obnoven nebyl. 

Vyvlastnění budovy pražské burzy  

Po světové válce se hledal objekt, v němţ by zasedal Parlament. Protoţe Rudolfinum, 

v němţ předválečná sněmovna zasedala, bylo přestavěno na koncertní sál, bylo nutné 

najít nové sídlo. Tím se v roce 1945 stala budova praţské burzy peněţní a zboţní, pro 

kterou byla v letech 1935 – 1939 postavena. Po válce jiţ činnost burzy nebyla 

obnovena. Ústavodárné národní shromáţdění zde sídlilo za nájemné více neţ jeden 

milion korun ročně. 17. března 1948 byl schválen zákon, jímţ byla tato budova 

vyvlastněna bez náhrady a předána Národnímu shromáţdění. 

Změna trestních zákonů a trestních řádů 

15. dubna 1948 schválila sněmovna krátký zákon, jimţ se měnily trestní zákony a 

trestní řády. Podle trestního zákona č. 117/1852 ř. z., trestního zákona čl. V/1878, 

vojenského trestního zákona č. 19/1885 ř. z., a zákonů, které je doplňovaly, rozhodovala 

při mnohých deliktech částka, která vyjadřovala hodnotu věci, která byla dotčena 

trestným činem nebo výše způsobené škody tímto trestným činem o tom, podle kterých 
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zákonných ustanoveních bude tento čin posuzován a také o tom, zda se jednalo o zločin, 

přečin nebo přestupek. Z důvodu změny hodnoty peněz a statků ve srovnání s první 

republikou, byly stejné trestné činy subsumovány pod přísnější trestní sazby a tím i 

k vyměření přísnějšího trestu. Druhou stranou problému bylo to, ţe z důvodu přísnější 

právní kvalifikace o těchto případech rozhodovaly krajské soudy.  

Touto novelou se změnily na trojnásobek peněţité částky rozhodné pro posouzení, zda 

se jedná o trestný čin zločin, přečin nebo přestupek, jakoţ i peněţité částky rozhodné 

pro trestní sazbu. Na pětinásobek se změnily všechny peněţité tresty. 

Úprava volby a pravomoci Národního shromáždění a činnost Ústavodárného 

národního shromáždění 

Funkční období Ústavodárného národního shromáţdění bylo zákonem č. 65/1946 Sb. 

omezeno do doby, neţ se sejde nově zvolené Národní shromáţdění podle nové ústavy, 

ale nejdéle však na dva roky, to jest do 17. června 1948. Předpokládalo se, ţe 

Ústavodárné národní shromáţdění schválí novou ústavu ve svém normálním funkčním 

období, ale jiţ ne to, ţe v mezidobí od nabytí účinnosti nové ústavy do 17. června by 

byly provedeny volby. Z toho důvodu, aby činnosti obou parlamentů na sebe 

navazovaly, se měly provést volby před účinností nové ústavy. Tyto volby ale jiţ měly 

probíhat podle pravidel, která by zapadala do nového ústavního pořádku. Z toho důvodu 

sněmovna 16. dubna 1948 schválila ústavní zákon, jímţ se na přechodnou dobu do 

účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáţdění a činnost 

Ústavodárného národního shromáţdění. 

Tento ústavní zákon vytváří Národní shromáţdění jako celostátní zákonodárný sbor. 

Měl jednu komoru o 300 poslancích. Volební právo bylo obecně rovné, přímé a tajné. 

Volby se prováděly podle zásady poměrného zastoupení. Pasivní volební právo měl 

kaţdý občan, který dosáhl 21. roků a aktivní 18. Ústavní zákon dále odkazuje na další 

podmínky uvedené v zákoně o stálých seznamech voličských a zákoně o volbách do 

Národního shromáţdění. Ústavodárné národní shromáţdění zůstávalo v činnosti aţ do 

doby zvolení nového Národního shromáţdění, nejdéle do 17. června 1948.
94
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Tímto zákonem bylo také do konce funkčního období Ústavodárného národního 

shromáţdění zrušeno ustanovení zakazující majoritu při hlasování o ústavně-právním 

postavení Slovenska. 

Volební zákon 

16. dubna 1948 sněmovna schválila zákon č. 75/1948 Sb. o volbách do Národního 

shromáţdění. Předchozí volební zákon č. 67/1946 Sb. byl určen jen pro volbu do 

Ústavodárného národního shromáţdění. Od předchozího se tento zákon lišil v tom, ţe 

jiţ nekandidovaly jednotlivé strany samostatně, ale byla postavena jednotná kandidátka 

Národní fronty. Konkrétně se mluví o volební skupině. Jejími členy mohly být kromě 

politických stran vyvíjejících činnost v dané volební oblasti také sdruţení politických 

stran i skupiny voličů. Volební výbory jiţ nebyly orgány, které mohly být zárukou 

řádného průběhu voleb, jelikoţ jejich členi byli jmenováni předsedy okresních 

národních výborů pro obvodní a krajské volební výbory, a ministrem vnitra na návrh 

akčního výboru Národní fronty pro ústřední volební výbor. Jiţ nebyla povinnost volit 

tajně, ale záleţelo na „úvaze“ voliče zda vyuţije oddělený prostor. Také byl významně 

rozšířen seznam překáţek výkonu volebního práva.
95

  

Poslanecká imunita 

Podle § 24 ústavní listiny bylo potřeba k trestnímu nebo disciplinárnímu stíhání 

poslance souhlasu sněmovny. Odepřela-li by sněmovna souhlas udělit, tak by stíhání 

bylo navţdy vyloučeno. Sněmovna rozhodovala v 80 případech ţádostí o umoţnění 

trestního stíhání. Někteří poslanci tuto proceduru absolvovali více neţ jednou. Do 

„vítězného“ února 1948 jako důvod převládaly přestupky uráţky proti cti a jen ve třech 

případech sněmovna udělila souhlas se stíháním. Po únoru jiţ výrazně převaţovaly 

zločiny podle zákona č.50/1923 na ochranu republiky a souhlas byl udělen v 28 

případech. 

Volby 1948 

Volby do Národního shromáţdění se konaly 30. května 1948. Národní fronta se 

zabývala termínem voleb na svých zasedáních nejdříve 21. ledna a pak 28. ledna a  
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5. února 1946. Jednotlivé strany předkládaly návrhy, o nichţ lze poznamenat to, ţe 

komunisté společně se sociálními demokraty chtěli uskutečnit volby koncem května, 

kdeţto ostatní strany navrhovaly dřívější termín v průběhu února. Shoda byla pouze v 

tom, ţe ústava by měla být hotova před volbami. Nekomunistické strany ale dodávaly, 

jestliţe by nebyla moţná dohoda o ústavě, tak by měly volby proběhnout v co 

nejkratším termínu.  

Po převratu bylo veškeré dění v reţii komunistické strany. Její předsednictvo se  

22. března usneslo na tom, ţe strana bude kandidovat samostatně. Počítala s tím, ţe ve 

volbách získá přibliţně 75 % hlasů. Protoţe do ústředí strany docházely prognózy, 

podle nichţ by strana získala pouze 58 – 59 % hlasů, rozhodlo se předsednictvo své 

předchozí usnesení zrušit. Tak byla sestavena jednotná kandidátka Národní fronty. 70 % 

kandidátů byli komunisté, ostatní strany dostaly po 10 %. Protoţe došlo ke sloučení 

sociální demokracie s komunisty, stoupl počet zástupců komunistické strany na 80 %. 

Komunisté vyhověli návrhu prezidenta Beneše na zákonné zakotvení opoziční 

kandidátky.  

I přesto, ţe ţádná opoziční kandidátka nebyla předloţena, tak nebylo dosaţeno 100 % 

hlasů pro jednotnou kandidátku. V českých zemích pro ni hlasovalo 87,1 % voličů. Z 

odevzdaných hlasů bylo 3,6 % prohlášeno za neplatné a 9,3 % byly bílé hlasovací 

lístky. Na Slovensku dosáhla jednotná kandidátka 85 % hlasů. Bílými lístky zde 

hlasovalo 14 % a neplatných hlasovacích lístků bylo 1 %.
96

  

Shrnutí 

Stejně jako práci na nové ústavě i samotnou činnost Ústavodárného národního 

shromáţdění můţeme rozdělit na období před únorem 1948 a po něm. Před únorem lze 

sněmovnu charakterizovat jako kolbiště, kde se střetávají různé pohledy politických 

stran na poválečný vývoj státu. Velice významným znakem bylo to, ţe ve sněmovně 

nebyla ţádná pravicová strana, coţ se projevovalo při samotné tvorbě zákonů, zejména 

u znárodňování.   I přesto, ţe byly všechny politické strany sdruţeny v Národní frontě, 
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tak se ve sněmovně vedly bouřlivé debaty. Zato poúnorové období se můţe 

charakterizovat jako „klidné“. Jako doklad o tehdejší atmosféře v zákonodárném sboru 

můţe poslouţit to, ţe schvalování vládního programu Gottwaldovy vlády 11. března 

1948 se zúčastnilo 230 poslanců. Kromě toho, ţe se někteří poslanci omluvili, tak řada 

se mandátu vzdala. 33 poslanců uprchlo do ciziny, 10 bylo ve vězení a dva byli 

nezvěstní.
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ZÁVĚR 

 

Tato práce, jejíţ název je Ústavodárné národní shromáţdění v letech 1946 – 1948, je 

zaměřena na vznik, fungování a konec tohoto zákonodárného sboru. Nebylo tedy 

účelem zabývat se pouze přehledem činnosti Ústavodárného národního shromáţdění, 

ale poskytnout pohled na tento sbor v širším kontextu. Záměrem bylo také ukázat 

okolnosti, za nichţ se formovaly normy upravující činnost tohoto shromáţdění a ty 

porovnat s prvorepublikovou úpravou. Nicméně bylo ţádoucí se alespoň z části věnovat 

samotné činností tohoto sboru. 

Práce je rozdělena do tří částí. V první s názvem Trocha historie jsou uvedeny dvě 

podstatné skutečnosti, které ovlivnily jak vznik, tak především postavení Ústavodárného 

národního shromáţdění. Byla to Slovenská národní rada, která se při svém vzniku 

prohlásila za jediného právotvorce na území Slovenska, čímţ na území Československa 

vznikly dvě ohniska pro tvorbu právních norem. Názor na postavení Slovenské národní 

rady se postupně měnil. Od prvotní podpory a garancí pravomocí, které byly vyjádřeny 

v Košickém vládním programu, aţ po podřízení centrální vládě. Další významnou 

skutečností byl vznik Národní fronty. Jednalo se o koalici politických stran, které se 

samy prohlásily za jediné bezúhonné a tím oprávněné k účasti na řízení státu. Svoje 

postavení si pojistily tím, ţe jejich souhlasem byl podmíněn vznik další politické strany, 

čímţ vyloučily vznik opozičních stran. Zvláštní kapitolou Národní fronty byly její akční 

výbory vzniklé v únorových událostech roku 1948 na popud komunistické strany. 

Převáţně se skládaly z členů nebo přívrţenců komunistické strany. Vydávaly 

rozhodnutí, proti nimţ nebylo odvolání. Patrně i sama komunistická strana si byla 

vědoma protizákonnosti činnosti akčních výborů, a tak Národní shromáţdění vydalo 

zákon, který jejich činnost legalizoval.
98

 

Druhá část práce se zabývá volebními zákony. Pro jejich posouzení je východiskem 

prvorepubliková úprava. Jednotícím znakem byla ústava z roku 1920, která stále platila. 

Ústavodárné národní shromáţdění byl první poválečný zákonodárný sbor, který byl 

přímo volen lidem. Ten mohl svoji vůli vyjádřit ve volbách, které měly být, jak bylo 

uvedeno v ústavě, všeobecné, přímé, rovné a podle poměrného zastoupení. Zásada 

                                                           
98

 zákon č. 213/1948 Sb. o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů. 



 

75 
 

všeobecnosti byla ale dost striktně omezena pouze na příslušníky slovanské národnosti. 

Jak bylo vyjádřeno v Košickém vládním programu, mělo být Československo budováno 

jako národní stát Čechů a Slováků. Zásadu všeobecnosti narušovalo také ustanovení 

v zákoně o voličských seznamech, které dovolovalo vyloučit z volebního práva osobu, 

proti níţ bylo podáno trestní oznámení nebo zahájeno trestní řízení pro některý trestný 

čin, jehoţ vyšetřování bylo důvodem k odmítnutí zápisu ve voličských seznamech. 

Zákon sice stanovil podmínku, ţe je nutno toto oznámení učinit nebo řízení zahájit 

nejpozději do 15. února, to bylo šest dní před schválením tohoto zákona, čímţ se mnělo 

zamezit účelovým oznámením, ale skutečnost ukázala, ţe tomu tak nebylo.  

Poválečné strany nechtěly navazovat na předválečnou stranickou politiku spojenou 

s korupcí, ale přesto přejaly kritizovaný volební systém, který omezoval voličům právo 

výběru svého zástupce a stranám zvětšil vliv na rozdělování mandátů.  

Třetí část práce je vnitřně rozdělena na část popisující práci na tvorbě nové ústavy a na 

část zabývající se běţnou legislativní činností. Únorem 1948 můţeme rozdělit nejen 

práci v parlamentě, ale i ţivot ve státě. Před únorem lze práci ve sněmovně 

charakterizovat sice jako bouřlivou, ale ještě si ponechávající demokratické zásady, 

kdeţto po únoru a po uchopení veškeré moci komunisty sice nedocházelo k zbavování 

mandátů, ale o pocitu svobody pro výkon mandátu by se dalo polemizovat. 

Jak vyplývá z pojmenování zákonodárného sboru jako ústavodárného, tak prvotním 

úkolem bylo schválit novou ústavu. Šlo o zakomponování nových politických a 

společenských poměrů vzniklých po světové válce do právního předpisu. Komunisté 

jejím prostřednictvím chtěli zakotvit změny, kterých bylo dosaţeno revolucí, v níţ měla 

rozhodující vliv. Nová ústava měla být počátkem nového období společenského vývoje. 

Ostatní politické strany jejím prostřednictvím chtěly přinést řád, jistotu a stanovit to co 

se má vzhledem k existujícímu stavu změnit.  

Ústavodárné národní shromáţdění lze pak vnímat jako jedno z bojišť, na nichţ se vedla 

bitva o tom, jestli Československo bude komunistické nebo ne. Pro tento boj měla 

komunistická strana velmi výhodnou pozici. Nebyla za první republiky stranou vládní, a 

tudíţ na ni nedopadaly chyby tehdejších vlád. Její postavení také zvýhodňoval fakt, ţe 

převáţnou část území osvobodila Rudá armáda. Je důleţité se také zmínit o tom, ţe ne 
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jen zásluhou samotných komunistů mohli v únoru 1948 oslavovat vítězství.
99

 Jak si 

vysvětlit chování ministra Drtiny i dalších zástupců národních socialistů ve vládě vůči 

komunistům, kdyţ zvaţoval, jestli při odpovědi na interpelaci komunistického poslance, 

jak vypadá vyšetřování krabičkového atentátu, uvede také to, ţe byl odhalen sklad 

zbraní v garáţi krajského sekretariátu komunistické strany i na půdě domku jednoho 

z řadových olomouckých členů. A také jeho marnou snahu nejdříve informovat o 

zjištěních ve vládě. On sám toto počínání ve své knize komentoval takto: „neměl jsem 

z toho radost, ale měl jsem pocit, že jsem vůči Gottwaldovi a komunistům šel ve své 

loyalitě až příliš daleko a že zítra mohu mluvit v parlamentě s klidným svědomím. A že 

přednesu elaborát celý. I to, co bych vypustil, kdyby si to byla vláda přála. Nyní po 

svém marném pokusu vládu informovat předem, mám zcela volné ruce…“
100

 

Úplným závěrem by se dalo napsat, ţe Ústavodárné národní shromáţdění schválilo 

novou ústavu a tím splnilo svůj hlavní svůj úkol. Ale to já neučiním. Nejde ani tak o 

samotnou činnost tohoto zákonodárného sboru, protoţe ta vychází z jeho úlohy 

v systému a z jeho sloţení, ale především jak tento zákonodárný sbor vznikl, co tomu 

předcházelo a jaký to mělo vliv na další vývoj Československé republiky. Základním 

nedostatkem byla neexistence opozice, která snad mohla být protiváhou vládní politiky. 

Tento stav byl důsledkem existence Národní fronty. Strany v ní sdruţené se společně 

postaraly o to, aby předválečná nejsilnější agrární strana nemohla po válce obnovit svoji 

činnost.
101

 Tímto aktem bylo zabráněno tomu, aby se jako jediná pravicová strana 

ucházela o přízeň voličů, coţ se projevilo v podobě schvalovaných zákonů, třeba 

v rozsahu znárodňování. K moci se tak dostaly strany, které při posledních 

předválečných volbách nedosáhly ani k polovině všech hlasů v českých zemích.  
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Za připomenutí stojí v této souvislosti slova Ladislava Karla Feierabenda. „Skoro jsem 

plakal, když jsem si jako národohospodář uvědomoval, jak bohatá mohla být republika 

a jak vysokou životní úroveň mohl v ní mít každý, kdo chtěl pracovat. Tvořivé mozky a 

zkušené ruce Čechů a Slováků byly toho důkazem.“
102
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RESUMÉ 

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

Smyslem je ukázat okolnosti vzniku norem upravujících činnost tohoto shromáţdění a 

ty porovnat s úpravou za první republiky. Toto období je zajímavé právě tím, ţe 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, jejímţ 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 jehoţ základě přejímal veškerou zákonodárnou moc na území 

Slovenska. Tímto aktem totiţ 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 aţ 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 shromáţdění. 

Konkrétně se jedná o zákon č. 28/1945 Sb. o úpravě stálých seznamů voličských, jehoţ 

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 

shromáţdění, jenţ 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 shromáţdění, podle něhoţ se konaly sněmovní volby. 

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

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

platila.  
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Třetí část se týká samotné činnosti Ústavodárného národního shromáţdění. V jejím 

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

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

je běţná 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.  
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RESUME 

This thesis deals with the Constituent National Assembly in the years 1946 - 1948. The 

purpose of my thesisis is to point to the circumstances which contributed to shape the 

norms governing the functioning of this Assembly and corporate those to the 

arrangement which existed during the First Republic (1918 – 1938). This period is 

interesting precisely because of the renewal of the Czechoslovak statehooh and 

parliamentarism interrupted by the occupation. No les sense was the actual legislative 

acts of this Legislative Assembly and my thesis was not complete if I did not occupied 

this point.  

This tesis is divided into three parts. 

The first part names „A litle history“ is deals with two significant facts which influence 

set up and work this Assembly. First fact is Slovak National Council founded in 1943 

and its eim was revolt and prepered the after-war organizationt of the country. I focus 

on the consequences folloving the publication by this body of a decree on the basic 

which assumed all the legislative power in the Czechoslovakia: the decrees of the 

Slovak National Council and the decrees of the president of the republic. I describe the 

way in which this power was subsequently modified and in fact gradualy reduced till 

the Slovak National Council bacame a subordinate body of central government. 

Secound fact deals with National Fron. It was actualy coalition of political parties. This 

body had not been anticipated by the Constitution and which had an extensive political 

power, decided on the state policy, the president respected its decisions and the 

government was a government of the National Front. A special capter of National Front 

was its Actoin Committee. Action Committee in the post - February period usurped 

considerable power and actually decided on the existence and nonexistence, and also 

beating its own way. 

The secound part concerns the electroral laws on the Constituent National Assembly. 

Speccfically, the Act No. 28/1946 Sb. adjusting the permanent lists of electors whose 

eim was elaborating a permanent register of electors which would facilitate the course 

of election both in terms of time and in terms of costs, the Constitutional Act No. 

65/1946 Sb. the National Constituent Assembly which defined the conditions of 

functioning of the legislative assembly which was to be elected directly by the people 



 

84 
 

for the first time since the end of the world war, and Act No. 67/1946 Sb. the election of 

the Constituent National Assembly of which was held parliamentary elections. This  

electroral laws I corporate with the  First Republic regulation in the elections to the 

National Assembly. A common feature was Constitution of 1920 which still apply.     

The third part concerns the real aktivity of the Constituent National Assembly. The first 

section deals with arrangments a new constitution. As the assembly names implies, its 

main eim was to prepare a new constitution. I concetrate on the preparation procedure. 

The secound section contains the common aktivity of  the Constituent National 

Assembly. In this section I deal with such aktivity which is interesting to remind. It was 

not apropriate only slavishly enumerace acts which where approved during its term.  

 

Key words: constitutional law, Constituent National Assembly, electoral laws.  
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