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ÚvodÚvodÚvodÚvod    

 

 

Téma mé diplomové práce se vyznačuje několika rysy. V první řadě je značně široké 

a skýtá velké množství přístupů ke zpracovávané látce. Dále se jedná o oblast poměrně 

podrobně zpracovanou, ať už s důrazem na historickou stránku, či z pohledu právnického. 

V této souvislosti bych chtěla zmínit rozsáhlé publikace vynikajícího českého historika Karla 

Kaplana a také právnické sborníky věnující se komunistickému právu, vzniklé na půdě 

brněnské či právnické fakulty. Zmíněná díla mi byla cenným zdrojem informací a inspirace. 

Dalším atributem mého tématu je jeho stálá aktuálnost a přesah do dnešní doby. Díky 

projektu Paměť národa se dochovaly svědectví stovek pamětníků. Některá z nich jsou 

použita v třetí a páté kapitole této práce, aby doložila rozporuplnost mezi ústavními a 

zákonnými zárukami a prováděcími předpisy a především praxí státních orgánů.  

Řazení jednotlivých kapitol odpovídá postupu od obecného ke konkrétnímu, tedy 

od obecných teoretických východisek přes právní postavení občanů dle vybraných právních 

odvětví až ke konkrétním právům a svobodám zaručeným ústavou. Stěžejní část mé práce 

nalezneme v kapitole páté, jež je zároveň nejobsáhlejší, a srovnává ustanovení ústavního 

zákona a zákonů a právních předpisů nižší právní síly.  

Je známo, že Ústava 9. května, jež byla účinná v mnou zkoumaném období, 

zaručovala široká lidská i občanská práva. Mým cílem je ukázat, že obsah zákonů a 

prováděcích právních předpisů, tím spíše směrnice Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa, tato ustanovení často překrucoval, či vůbec nebral na zřetel. Jak vyjádřil ve 

svém nedávném článku profesor práva Jiří Přibáň, tzv. „nadpozitivní“ ústavní práva a 

svobody nemají žádného praktického významu, pokud nejsou podepřena podústavními 

právními předpisy.1 

 

 

 

 

                                                 
1 PŘIBÁŇ, Jiří: Lesk a bída právního pozitivismu. In Lidové noviny, 21. srpna 2010 
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1. Vymezení období a pojmů1. Vymezení období a pojmů1. Vymezení období a pojmů1. Vymezení období a pojmů    

 

V první a nejstručnější kapitole se budu zabývat pojmy, které jsou obsaženy v názvu 

této práce. Jedná se o pojmy totalita a státní občanství.  

    

1.11.11.11.1 To To To Totalita (totalitarismus)talita (totalitarismus)talita (totalitarismus)talita (totalitarismus)    

  

Československo se v průběhu své existence ocitlo v područí totality nejen 

komunistické nýbrž i nacistické. Komunistická totalita u nás je formálně datována ode dne 

25. 2. 1948, kdy prezident Edvard Beneš přijal demise nekomunistických ministrů, 

v důsledku čehož se komunisté definitivně chopili moci a následně ji monopolizovali. 

Jaká je tedy charakteristika totality2, jež se promítla do celého právního řádu a do 

života občanů? Atributy totalitárního režimu, jak byly postupně definovány během druhé 

poloviny 20. století, nám budou sloužit jako teoretická východiska pro pochopení 

konkrétního postavení občanů v československém právním řádu.   

V druhé polovině 20. století se stala téměř klasickou definice totalitarismu tak, jak ji 

podal ve své monografii Totalitární diktatura původem německý politolog Carl Joachim 

Friedrich. Podle Friedricha můžeme totalitární režim rozpoznat podle následujících znaků: 

existence ideologie s absolutním nárokem na pravdu, existence jediné státostrany, 

teroristická politika tajné policie, monopol na šíření a výklad informací, zbrojní monopol, 

centrálně řízená ekonomika.3 Obdobné znaky totalitarismu můžeme najít v díle německého 

filozofa Karla Jasperse, Atomová bomba a budoucnost lidstva. Charakteristické rysy 

totalitarismu podle Jasperse jsou tyto: strana identifikující se s národem, stát identifikující 

se se společností, dělba moci je zrušena ve prospěch jediné moci centrální, teror se stává 

                                                 
2 Spíše by bylo vhodné užít pojem totalitarismus, jak ve své publikaci podotýká i francouzská autorka 
Francoise Mayer. „Ve skutečnosti se nepoužívá teoreticky správnější termín „za totalitarity“, ale většinou poněkud 
zvláštní neologismy „za totality“, „za totalismu“, „za totáče“, poukazuje Mayer. In MAYER, Francoise: Češi a 
jejich komunismus: Paměť a politická identita. Praha: Argo, 2009, str. 27, poznámky pod čarou 
3 HAVELKA, Miloš: Srovnávání nesrovnatelného aneb Existovala v nejnovějších českých dějinách epocha 
totalitarismu? In Časopis Soudobé dějiny, Číslo IV/2009, str. 611, pozn. pod čarou číslo 12. Ústav pro 
soudobé dějiny Akademie věd ČR. Praha 2009 
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běžnou součástí života, a co se jednotlivců týče, každý je nahraditelný.4 Z těchto rysů 

totalitarismu je pro právní postavení občana určující obzvláště ten poslední. Všechny 

uvedené znaky lze pak rozpoznat víceméně ve všech etapách komunistické éry u nás.  

Tuto éru totiž nelze považovat za zcela homogenní jak v ČSR, tak také ve světě. 

Objevují se autoři, kteří zastávají tezi, že vzhledem k určité charakteristice totalitarismu, jíž 

je např. podle Hannah Arendtové nezbytně masový teror, nelze jako totalitní označit 

období po roce 1966 v Sovětském svazu. Co se tuzemské konceptualizace a etapizace 

období komunismu týče, stojaté vody rozvířil sociolog Miloš Havelka svou statí 

„Srovnávání nesrovnatelného aneb Existovala v nejnovějších českých dějinách epocha 

totalitarismu?“, jež vyšla v dubnu 2009 v časopise Soudobé dějiny. Podle něj rysy 

totalitarismu splňuje už období mezi koncem druhé světové války a únorovým převratem, a 

na druhou stranu o totalitárním režimu už nemůžeme v ČSR hovořit od roku 1956. 

V následné diskuzi jdou někteří autoři ještě dál, když tvrdí, že komunismus u nás ztrácí 

svou totalitní tvář už v únoru roku 1953.5 

Navzdory uvedeným podnětům zvolím v této práci jako východisko „totalitární 

paradigma“6 soudobých českých dějin.  Při rozboru vývoje vybraných právních odvětví a 

jednotlivých práv a svobod ve zkoumaném období se ale budu snažit upozornit na nuance 

v represivním charakteru režimu.  

 
 

1.2 1.2 1.2 1.2 Státní občanstvíStátní občanstvíStátní občanstvíStátní občanství    

 

Důležitým pojmem v názvu mé diplomové práce je pojem „občan“. Výsadním 

východiskem právního postavení občanů je, v podmínkách kdy neexistuje žádná zvláštní 

listina základních práv a svobod, samozřejmě ústava, tedy v tomto případě ústavní zákon č. 

150/1948 Sb.  

Státní občanství se stalo po druhé světové válce důležitým tématem v souvislosti se 

státním občanstvím národnostních menšin. Byl vydán dekret prezidenta republiky č. 
                                                 
4 Tamtéž, str. 609-10, pozn. pod čarou číslo 11 
5 ZNOJ, Milan, KOUBEK, Jiří: Totalitarismus a posttotalismus v Čechách, str. 722 – 738. In Soudobé dějiny, 
Číslo IV/2009. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Praha 2009 
6 Tento pojem použil Milan Drápala ve svém Slovu úvodem k Fóru o totalitarismu v Soudobých dějinách 
číslo IV/2009, str. 606. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Praha 2009 
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33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a 

maďarské, posléze pak také zákon č. 245/1948 Sb., ze dne 25. října 1948, o státním 

občanství osob maďarské národnosti. Osoby maďarské národnosti, které byly státními 

občany ke dni 1. 11. 1938, a neprovinily se proti republice, nabývají čs. státního občanství 

složením slibu věrnosti republice ve lhůtě 90 dnů od účinnosti zákona. Tento zákon byl 

zrušen zákonem č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního 

občanství.  

Zákon o nabývání a pozbývání čs. státního občanství upravuje způsoby nabývání a 

pozbývání československého státního občanství po únorovém převratu. Nabýt občanství lze 

narozením, sňatkem anebo udělením. Z formulace § 3 odst. 2 zákona: „Ministerstvo vnitra 

uděluje státní občanství podle volné úvahy“, lze vyčíst, že na udělení státního občanství není 

právní nárok. Podle § 4 se státního občanství nabývá teprve složením slibu, ve kterém 

občan mj. slibuje zachovávat věrnost lidově demokratickému zřízení.  

Státního občanství lze i pozbýt a to nejen ve správním řízení, což je upraveno 

zákonem č. 194/1949 Sb., ale existuje i trest ztráty státního občanství, který může být 

vysloven soudem. V prvním případě rozhoduje o odnětí občanství ministerstvo vnitra 

v souladu s ustanovením § 7 zákona.7  Druhý způsob pozbytí občanství přinesl zákon č. 

231/1948 Sb. ze dne 6. října 1948, na ochranu lidově demokratické republiky, který zavádí 

v § 53 trest ztráty státního občanství.  Zákon je nahrazen trestním zákonem č. 86/1950 Sb., 

který trest ztráty státního občanství ponechává v § 42. Tento trest se jeví jako mimořádně 

tvrdý jelikož se jím rozumí vedle ztráty čestných práv občanských (mezi tato práva patří 

také volební právo, právo zastávat funkce ve veřejných organizacích a právo konat veřejné 

projevy slovem nebo tiskem, tato práva ztrácí odsouzený zpravidla dočasně, na tři až deset 

                                                 
7 § 7 zákona č. 194/1949 Sb.: 
„(1) Ministerstvo vnitra může státní občanství odníti osobě, která se zdržuje v cizině a 
a) vyvíjela nebo vyvíjí jakýmkoliv způsobem činnost státu nepřátelskou nebo takovou, která může porušit 
zájem státu, nebo 
b) nezákonně opustila území Československé republiky, nebo 
c) nevrátí se do vlasti do stanovené lhůty, nejméně do 30 dnů (ze zámoří do 90 dnů), ode dne doručení výzvy 
ministerstva vnitra k návratu. 
(2) Ministerstvo vnitra může státní občanství odníti také osobě, která má ještě jinou státní příslušnost. 
(3) Je-li doručení rozhodnutí o odnětí státního občanství nebo výzvy podle odstavce 1 písm. c) do vlastních 
rukou příjemcových obtížné, může být nahraženo veřejnou vyhláškou.“ 
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let8) a vyloučení z vojska i propadnutí celého jmění. V rámci rozsáhlé reformy justice 

v druhé polovině 50. let byl novelizován i trestní zákon. Novela č. 63/1956 Sb. už trest 

ztráty státního občanství neobsahuje.  

Základní práva a povinnosti občanů jsou zakotveny v kapitole první ústavy. Některá 

ustanovení se ale nevztahují pouze na občany, nýbrž na všechny osoby nacházející se na 

území republiky.9  Jedná se zejména o ustanovení týkající se svobody osobní, svobody 

domovní, listovního tajemství, svobody svědomí a vyznání, svobody projevu i práva 

petičního. Můžeme tak usoudit ze znění jednotlivých ustanovení, kdy okruh subjektů je 

vymezen obecnými pojmy jako „každý“ popř. „nikdo“, „nikomu“.  

Obsahem této práce bude ukázat, jaké bylo právní postavení občanů v období let 

1948 – 1960 ve světle faktického uplatňování těchto zaručených práv a svobod. 

 
 
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
8 § 44 trestního zákona 
9 GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k dějinám Československa 1945 – 1960. Praha: Karolinum, 
2006str. 333, komentář č. 7 
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2.  Obecná charakter2.  Obecná charakter2.  Obecná charakter2.  Obecná charakteristika doby a právního řáduistika doby a právního řáduistika doby a právního řáduistika doby a právního řádu    

 

2.12.12.12.1 Historický kontext let 1948  Historický kontext let 1948  Historický kontext let 1948  Historický kontext let 1948 ---- 1960 1960 1960 1960    

 

Ze všeho nejdříve nastíním alespoň v krátkosti základní historická fakta, přičemž 

akcentuji ta, jež se nejvíce odrazila i v právním řádu. Předmětný časový úsek můžeme 

rozdělit z hlediska intenzity represivního charakteru totalitního režimu do několika etap. 

První etapa je vymezena samozřejmě únorovým převratem a na druhé straně smrtí 

sovětského diktátora Josifa Stalina. Také v Československu umírá shodou okolností toho 

roku hlava státu Klement Gottwald. Třetím mezníkem je pak rok 1956. V prvé řadě je 

ovšem nutné přiblížit alespoň krátce poměry v Československu po druhé světové válce.     

    

2.1.1 Situace po druhé světové válce2.1.1 Situace po druhé světové válce2.1.1 Situace po druhé světové válce2.1.1 Situace po druhé světové válce    

    

Na první pohled může 25. únor 1948 představovat radikální zlom ve vývoji 

československé společnosti, jež se najednou ocitla ve spárech komunistického totalitarismu.  

Filozof a sociolog Miloš Havelka hodnotí konec války ze sociologického hlediska jako spíše 

pozvolný přechod z jednoho autoritativního režimu do druhého. Epocha 1945-8 podle něj 

vykazuje už skryté totalitní znaky spočívající např. ve vůdcovství Edvarda Beneše, zákazu 

agrární strany, diskriminaci určitých národnostních a sociálních skupin.10 

Přední český historik Václav Veber ve stati „Padesátá léta v Československu – 

komunismus na domácí scéně“ uvádí, že ani po válce nebyla v ČSR obnovena svoboda a 

demokracie a v podstatě veškeré dění již více méně ovládal Sovětský svaz.11 Tuto situaci na 

našem poválečném území podle Vebera dobře ilustruje slovní spojení, jež použil slovenský 

historik Lubomír Lipták, který hovoří o období tzv. „řízené demokracie“.  

                                                 
10 HAVELKA, Miloš: Srovnávání nesrovnatelného aneb Existovala v nejnovějších českých dějinách epocha 
totalitarismu? In Časopis Soudobé dějiny, Číslo IV/2009, str. 616. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd 
ČR. Praha 2009 
11 VEBER, Václav: Padesátá léta v Československu – komunismus na domácí scéně (úvod ke sborníku); Securitas 
imperii 7, Sborník k problematice bezpečnostních služeb, Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu PČR, 2001, str. 5 - 12 
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Podobné tvrzení lze najít i v publikaci historika a politologa Jana Rataje. Ten 

dokonce spatřuje náznaky inklinace československé společnosti k autoritativnímu režimu 

ještě před druhou světovou válkou: „již po Mnichovu 1938 se česká společnost zleva i 

zprava rozešla s liberální demokracií první republiky. Přiklonila se k autoritativním 

kolektivistickým modelům. Bezbřehé liberální soukromé kapitalistické podnikání se jevilo 

jako sociálně nespravedlivé, parlamentní demokracie jako slabá, nevýkonná, přebujelá a 

formální, zahraniční politická orientace na západní demokracie jako neúčinná.“12 Obdobný 

postoj zaujímá i profesor Ján Grónský, podle něhož únor 1948 byl pouhým završením 

procesu započatého už v roce 1943 při jednáních v Moskvě, kdy došlo k podepsání 

Smlouvy o přátelství vzájemné pomoci a spolupráci mezi Československou republikou a 

SSSR, a Slovenském národním povstání.13  

Půda totalitárnímu režimu byla připravována v podstatě už Benešovými dekrety, 

ačkoliv nelze tvrdit, že vědomě.14 Nicméně tyto dekrety představovaly zásahy jednak do 

sociální struktury obyvatelstva ČSR, jednak do struktury ekonomické. Sociální intervence 

konkrétně spočívaly v odsunu Němců a Maďarů, následně došlo k osidlování pohraničí. 

Tyto zásahy záměrně vedly k unifikaci československé společnosti. Ke změně ekonomické 

struktury přispěly ještě před komunistickým převratem dekrety o národní správě podniků, 

konfiskační a znárodňovací.    

 

2.12.12.12.1.2 Léta 1948 .2 Léta 1948 .2 Léta 1948 .2 Léta 1948 ---- 1 1 1 1953953953953    

 

Posláním prvních let komunistické totality bylo vnutit občanům naprosto odlišný 

způsob života, jehož vzorem byl pochopitelně život v SSSR.15 Léta 1948 – 1953 představují 

nejtužší fázi režimu, v níž se komunisté upevňovali u moci prostřednictvím neúprosného 

pronásledování protivníků. Nejviditelnějším nástrojem tohoto honu byly tzv. 

                                                 
12 Tamtéž, str. 9 
13 GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k dějinám Československa 1945 – 1960. Praha: Karolinum, 2006, 
str. 22 
14 ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina: Fiktivní, nebo reálná ústava. Paradoxy ústavního vývoje socialistického 
Československa, str. 126. In BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, Vojtěch (EDS.): Komunistické 
právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav. 
Brno 2009 
15 KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa, Doba tání 1953-1956. Brno: Barrister&Principal, 
spol. s.r.o., 2005, str. 45 
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monstrprocesy, vedené převážně s významnými osobnostmi politického života. Sněmovní 

tisky z těchto let jsou plné zpráv imunitních výborů o žádostech soudů o souhlas s trestním 

stíháním poslanců.     

Toto období je typické přítomností sovětských poradců v Československu. Ti na 

našem území začali působit v roce 1949 a po zatčení Rudolfa Slánského v roce 1951 se 

jejich počet ještě výrazně zvýšil. Občané o těchto poradcích často ani nevěděli a rozhodně 

s nimi nepřicházeli do styku. Měli téměř výhradní vliv na chod resortů, do nichž byli 

dosazeni, především ve vojenských resortech, Státní bezpečnosti, ale i jinde. Původem šlo o 

sovětské státní příslušníky, vykonávající rozkazy z Moskvy, jimž si domácí komunisté 

nemohli dovolit oponovat. Tento fakt ostatně dobře odráží vztah ČSR a SSSR.16 

 

2.12.12.12.1.3 Léta 1953 .3 Léta 1953 .3 Léta 1953 .3 Léta 1953 ---- 1956 1956 1956 1956    

 

Rok 1953 je přelomový hned z několika důvodů. V Sovětském svazu umírá Josif 

Visarionovič Stalin, v Československu ho následuje dne 14. 3. 1953 prezident republiky a 

předseda KSČ Klement Gottwald. Již od ledna téhož roku je pozvolna prováděna měnová 

reforma, jež měla zdrcující dopad na životní úroveň obyvatelstva, které připravila o osobní 

životní úspory. Léta 1953 – 56 charakterizuje přední český historik Karel Kaplan jako „léta 

tání“, čímž má na mysli alespoň částečné uvolnění poměrů. Toto tvrzení lze doložit na 

příkladu zrušení táborů nucených prací a také tzv. pomocných technických praporů v roce 

1954. Počátkem roku 1955 byla ustanovena tzv. Barákova komise, jejímž úkolem bylo 

přezkoumání zákonnosti trestních procesů z počátku padesátých let. Nicméně složení 

komise napovídalo, že k rehabilitacím ve větším měřítku nedojde, předseda komise Rudolf 

Barák byl v té době ministrem vnitra, mezi dalšími členy byli i bývalí vyšetřovatelé 

dotčených procesů.17  Výsledkem úzkostně střežených revizí bylo zmírnění pouhého 2,5% 

rozsudků.18  

                                                 
16 KAPLAN, Karel: Proměny české společnosti 1948 – 1960: Část první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 2007, str. 39 
17 Webové stránky Čro Rádio Česko: 10. 1. 1955: Vznik takzvané Barákovy komise. Rozhovor Ladislava 
Dvořáka s historikem Prokopem Tomkem. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/vyroci/_zprava/413088  
18 RATAJ, Jan: Komunistické Československo I. /1948-1960/. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 1995, 
str. 146 
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2.12.12.12.1.4 Po roce 1956.4 Po roce 1956.4 Po roce 1956.4 Po roce 1956    

Další mezník představuje rok 1956, a to díky XX. sjezdu Komunistické strany 

Sovětského svazu. Tam ve svém projevu tehdejší první tajemník ústředního výboru KSSS 

Nikita Segejevič Chruščov poprvé veřejně přiznává chyby vládnoucích komunistů a 

odsuzuje éru stalinismu. Jednalo se ale o ojedinělou událost, později se už nic obdobného 

neopakovalo. V československých poměrech se ale neudály převratné změny, nebyl ani 

svolán mimořádný sjezd, jen celostátní konference KSČ, na níž se sešli pouze vybraní 

delegáti krajských výborů a nikoliv řadoví členové strany a tím byly nástroje k prosazení 

reforem poněkud okleštěné. Perzekuce revoluce v Maďarsku v roce 1956 pak vzala 

československým reformátorům systému na dlouho vítr z plachet.19 

 

2.2 2.2 2.2 2.2 Právní vývoj letPrávní vývoj letPrávní vývoj letPrávní vývoj let 1948 1948 1948 1948 –––– 1960 1960 1960 1960    

    

2.2.1 Sjednocování a demokratizace československého právního řádu2.2.1 Sjednocování a demokratizace československého právního řádu2.2.1 Sjednocování a demokratizace československého právního řádu2.2.1 Sjednocování a demokratizace československého právního řádu    

 

Československý právní řád byl ještě v roce únorového státního převratu velmi 

komplikovaný a různorodý vzhledem k bohaté historii československých zemí.  

Jednotícím prvkem příštího právního řádu se měla stát nová ústava. Ústavní zákon 

č. 150/1948 Sb., který vstoupil v platnost symbolicky 9. května 1948, v den výročí 

osvobození Československa armádou Sovětského svazu, byl vydáván za výsledek dvouleté 

práce Ústavodárného národního shromáždění. Ve skutečnosti však stavěl na směrnicích 

předsednictva Ústředního výboru KSČ a zásadách Košického vládního programu, jež byl 

přijat na první schůzi budoucí vlády dne 5. 4. 1945.  Košický vládní program byl klíčovým 

vodítkem pro první kroky československého poválečného vývoje. Předpokládal mimo jiné 

                                                 
19 PERNES, Jiří: Československý rok 1956: K dějinám destalinizace v Československu. Časopis Soudobé dějiny, 
Ročník XVI.(2009), Číslo IV/2009. Dostupné z: www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny/rocnik-
xvi-2009/cislo-iv 2009#drapala, [16.8.2010] 
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rozsáhlé změny v národním hospodářství a majetkových vztazích. Objevuje se v něm 

napříště mnohokrát omílaná obecná teze, že lid je zdrojem veškeré moci. Dále program 

deklaruje předsevzetí orientovat se politicky, vojensky i kulturně na Sovětský svaz a 

spolupracovat s ostatními zeměmi pozvolna se rýsujícího východního bloku. 

Navzdory dobovému kontextu zůstaly Ústavě 9. května alespoň na pohled 

zachovány demokratické rysy. Byla zakotvena dělba moci na zákonodárnou, výkonnou a 

soudní a široce zaručena práva a svobody občanů. Problematičtější už je formulace 

nezávislosti soudní moci, znění § 143 ústavy totiž soudce váže kromě zákonů také 

nařízeními, tedy akty exekutivními. Jaké principy se v ústavě fakticky prosazovaly, nám 

ukazuje důvodová zpráva a v neposlední řadě také názory expertů a diskuze v Národní 

frontě (viz níže). Typické pro tuto ústavu je, že ještě formálně nezakotvuje vedoucí úlohu 

KSČ ve státě. Na druhou stranu nutno dodat, že ústava SSSR z roku 1936, jež byla dalším 

vzorem té československé, vedoucí úlohu KSČ také nezakotvuje. Ústava spolu s ústavními 

zákony tak tvořily tzv. formální ústavní řád.20  

Význam nové ústavy měl spočívat v jejím postavení coby ohnisku příští legislativy, 

ale zároveň dle důvodové zprávy představovala i prostředek k „zlidovění“ celého právního 

řádu. Ovšem otázka nakolik ze znění ústavy další právní řád skutečně vycházel, je také 

předmětem této práce. Faktem je, že v průběhu dalších let byla Ústava předmětem 

svévolného výkladu a obcházení. K této situaci přispěla i absence ústavního soudu, 

odstranění Nejvyššího správního soudu a ovládnutí soudnictví komunistickou stranou, za 

vydatné pomoci orgánů Státní bezpečnosti.21 

V rozporu s ústavou je série právních předpisů vydaných po únoru 1948. Zahrnuje 

zákony, jež účelně sloužily postihu třídních nepřátel a znamenaly omezení a deformaci 

občanských práv a svobod, tak velkoryse deklarovaných v Ústavě 9. května. Jedná se o: 

zákon č. 213/1948 Sb. o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů, zákon č. 

231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, zákon č. 194/1949 Sb., o 

nabývání a pozbývání státního občanství, zákon č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce, 

zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, zákon č. 52/1949 Sb., o hlášení 

                                                 
20 GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k dějinám Československa 1945 – 1960. Praha: Karolinum, 2006, 
úvodní poznámka k dokumentům, str. 11 
21 KUKLÍK, Jan a kol.: Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, str. 144 
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obyvatelstva, zákon č. 53/1949 Sb., o cestovních pasech, zákon č. 94/1949 Sb., o vydávání 

a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, zákon č. 184/1950 Sb., o 

vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, zákon č. 68/1951 Sb., o 

dobrovolných organizacích a shromážděních. Podrobněji bude o těchto předpisech 

pojednáno níže, v rámci kapitoly čtvrté.  

 

Dalším krokem v intenzivní unifikaci (sovětizaci) a demokratizaci čs. právního řádu 

byla tzv. právnická dvouletka, jež probíhala v letech 1948 – 1950. Tento proces vystihuje 

označení, jež užil právní historik Ladislav Soukup, a to tzv. „vědecké zpracování práva“.22 

Výsledkem byly zejména následující předpisy: zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, 

zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním, 

zákon č. 88/1950 Sb.trestní zákon správní, zákon č. 89/1950 Sb., o trestním řízením 

správním, občanský zákoník č. 141/1950 Sb. a občanský soudní řád č. 142/1950 Sb., o 

kterých bude pojednáno níže. Ve znění uvedených zákonů se promítá snaha o důsledný a 

tvrdý boj s nepřáteli režimu podle směrnic Sovětského svazu. Pro postavení občanů je pak 

klíčové programové potlačování individuality ve prospěch kolektivu v těchto zákonech.   

 

2.2.2 Období legislativní letargie2.2.2 Období legislativní letargie2.2.2 Období legislativní letargie2.2.2 Období legislativní letargie    

 

Můžeme říci, že právnickou dvouletkou se legislativní činnost na několik dalších let 

téměř vyčerpala. Následující období charakterizuje pokles počtu legislativních aktů a 

naopak nárůst předpisů vydaných výkonnou mocí. V roce 1953 bylo přijato pouze 15 

zákonů.23  Zákony byly v 50. letech zcela běžně schvalovány bez rozpravy, jednomyslně a 

nabývaly účinnosti dnem vyhlášení.24 Exekutivní činnost byla tedy velmi výrazně posílena 

na úkor legislativy. Dokonce i ústava byla měněna pouhými podzákonnými právními 

předpisy.25 Významnými právními předpisy druhé poloviny padesátých let jsou zákon č. 

                                                 
22 SOUKUP, Ladislav, uspořadatel sborníku: Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. 
Praha: Karolinum, 2002, str. 23 
23 Sbírka zákonů Republiky Československé, Ročník 1953 
24 GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k dějinám Československa 1945 – 1960. Praha: Karolinum, 2006, 
str. 438, pozn. č. 53 
25 KUKLÍK, Jan a kol.: Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, str. 140 



 16 

63/1956 Sb., kterým je novelizován stávající trestní zákon a dále zákon č. 64/1956 Sb., o 

trestním řízení soudním.  

 

Závěrem lze konstatovat, že události v ČSR i v ostatních zemích východního bloku 

významně ovlivňovaly podobu československého právního řádu, zejména co se míry 

ochrany občanských práv a svobod týče. 
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3. Právní postavení občanů 3. Právní postavení občanů 3. Právní postavení občanů 3. Právní postavení občanů podlepodlepodlepodle    vybranýchvybranýchvybranýchvybraných právních odvětví právních odvětví právních odvětví právních odvětví    

 

Únorovým převratem byl zasažen skutečně celý právní řád, nikoliv jen odvětví 

explicitně represivní jako trestní právo.26 Nyní si toto tvrzení doložíme na ukázce vývoje 

vybraných právních odvětví. V této kapitole pojednávám o právu občanském hmotném i 

procesním, taktéž o právu rodinném a právu trestním hmotném i procesním. O právu 

pracovním bude pojednáno níže, v kapitole o občanských povinnostech.  

 

3.1 3.1 3.1 3.1 Občanské právoObčanské právoObčanské právoObčanské právo        

 

3.1.1 Občanské právo hmotné3.1.1 Občanské právo hmotné3.1.1 Občanské právo hmotné3.1.1 Občanské právo hmotné    

 

V novém zákoníku, vzešlém z právnické dvouletky, je odstraněna koncepce 

občanského práva jakožto soukromoprávního odvětví opírajícího se o soukromé vlastnictví 

výrobních prostředků. Občanské právo je značně poznamenáno odstraněním právního 

dualismu soukromého a veřejného práva. Pojem soukromoprávní odvětví by totiž mohl 

naznačovat nějaký soukromý individualistický nárok či právo občana a takto občanské 

socialistické právo koncipováno není.27  

Občanské právo bylo v této době nazíráno především jako soustava norem 

upravující ekonomické vztahy. Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník přirozeně vychází 

ze zásad a vývoje sovětského občanského práva - již zmíněné pojetí vlastnictví je toho 

příkladem. Těmito zásadami jsou mj. socialistické vlastnictví výrobních prostředků a 

podřadné postavení práva osobního vlastnictví.28  

Podle dosud účinného Všeobecného zákoníku občanského bylo vlastnictví 

považováno za jedno ze základních lidských přirozených práv, nyní je namísto toho za 

                                                 
26 Respekt.cz: S Michalem Bobkem o komunistickém právu s Československu. Dostupné z: 
http://respekt.ihned.cz/rozhovory/c1-38177170-s-michalem-bobkem-o-komunistickem-pravu-v-
ceskoslovensku. [18.10.2010]  
27 BĚLOVSKÝ, Petr: Občanské právo, str. 425 – 462. In BOBEK Michal, MOLEK Pavel, ŠIMÍČEK Vojtěch 
(EDS.): Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav. Brno 2009 
28 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku 
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základní lidské právo považováno právo na práci. Práce je totiž jediný legitimní způsob, jak 

nabýt alespoň nějaké jmění. Vlastnictví je chápáno jako právo jednotlivce nebo kolektivu 

používat výrobních socialistických prostředků. O právu vlastnickém bude ještě pojednáno 

níže. 

Úprava vlastnictví tvoří převážný, ne však jediný obsah nového občanského 

zákoníku. Zásadně je omezena smluvní volnost občanů. Zde se velmi výrazně projevuje 

pojetí občanského práva jako odvětví upravujícího hospodářské vztahy mezi subjekty práva. 

Vůle stran musí být v souladu se splněním jednotného hospodářského plánu, k úmyslu 

stran se nepřihlíží. Vznik, změna a zánik závazků jsou taktéž podřízeny jednotnému 

hospodářskému plánu.29 Administrativní orgány jsou tím pádem zmocněny v zájmu 

centralizovaného hospodářského plánování zasahovat do závazkových vztahů.   

 

3.1.2 Občanské právo procesní3.1.2 Občanské právo procesní3.1.2 Občanské právo procesní3.1.2 Občanské právo procesní    

 

Existuje v ČSR v 50. letech systém, který by zabezpečil, že se jednotlivec domůže 

svých práv před soudem nebo jiným státním orgánem? Některé hlavní procesní zásady jsou 

zakotveny už v Ústavě 9. května, např. zásada účasti laiků nebo zásada materiální pravdy. 

Zásadní vliv na podobu civilního procesu však mají zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění 

soudnictví, a zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních.30 O zákoně o 

zlidovění soudnictví bude pojednáno níže v oddíle o trestním právu. 

Zákonem č. 142/1950 Sb. je sjednoceno české a slovenské civilní řízení. Zákon 

sjednocuje také dřívější různé druhy řízení, jako řízení sporné a nesporné, řízení ve věcech 

manželských apod. tím, že jim stanoví společnou obecnou část. Je zachována zásada 

volného hodnocení důkazů, přičemž důvodová zpráva k této zásadě uvádí, že soudce má 

hodnotit důkazy z hlediska morálky socialistického občana a socialistické společnosti. 

Zásada materiální pravdy je provedena mj. odstraněním rozsudku pro zmeškání. V § 59 je 

formálně zakotvena rovnost účastníků před soudem. V rámci exekučního řízení však mají 

                                                 
29 § 211 Důvody závazků: Závazky vznikají z provádění jednotného hospodářského plánu, z právních úkonů, 
zejména ze smluv, dále ze způsobení škody, z bezdůvodného obohacení a z jiných v zákonech uvedených 
skutečností 
30 Zajímavostí je, že občanský soudní řád je téměř jediným zákonem v tomto období, který je napsán ve 
slovenském jazyce.  
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výhodnější postavení socialistické subjekty, jako stát, národní podniky a družstva, § 437 a 

438 OSŘ jim zajišťuje mírnější podmínky exekuce. Dispoziční volnost účastníků byla 

omezena. To se projevilo např. úpravou institutu smíru, který soud neschválí i v případě, 

kdy kromě občanského práva hmotného je v rozporu i s obecným zájmem. Dalším prvkem 

socialistického civilního procesu je přenášení soudní činnosti ze soudů na jiné orgány, např. 

Revoluční odborové hnutí rozhodovalo o pracovních sporech.  

Nový občanský soudní řád přináší do civilního řízení široká oprávnění prokurátora. 

Tomu je v § 6 přiznáno právo vstoupit do řízení, pokud usoudí, že to vyžaduje ochrana 

zájmu státu či pracujících. Může taktéž učinit návrh na zahájení řízení (§ 6 odst. 3 OSŘ), 

podat odvolání nebo návrh na obnovu řízení. Ačkoliv sám není účastníkem, může činit 

téměř všechny úkony jako účastníci.  

Nezávislost soudců je ohrožena mj. jejich volbou jen na určitý časový úsek, která je 

zakotvena nejprve v § 5 ústavního zákona č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře. Volby 

soudců byly poprvé konány podle zákona č. 36/1957 Sb., o volbách soudců a soudců z lidu 

a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů. Soudce je tak volen na dobu tří let 

na návrh rady okresním národním výborem. Soudci z lidu jsou voleni krajskými národními 

výbory. Tentýž národní výbor může soudce i odvolat, pokud má za to, že hrubě porušil své 

povinnosti.31    

    

3.23.23.23.2    Rodinné právoRodinné právoRodinné právoRodinné právo    

    

Změny v rodinném právu byly sice provedeny také v duchu lidově demokratickém, 

v obecném kontextu je ale můžeme hodnotit veskrze jako přínosné. Zejména se zlepšilo 

postavení žen - mimo jiné tím, že byly zrušeny některé instituty vyznačující se 

patriarchálním pojetím práva. Konkrétně tedy byla zrušena moc nad manželkou, došlo 

k zrovnoprávnění manželských a nemanželských dětí, byla zrušena otcovská moc nad dětmi 

a právo na výchovu dítěte je nově přiznáno nastejno oběma rodičům (v souladu 

                                                 
31 NOVÝ, Zdeněk: Občanské právo procesní, str. 513 – 552. In BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, 
Vojtěch (EDS.): Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav. Brno 2009 
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s ustanovením o rovnosti v § 1 ústavy). Bylo také vytvořeno majetkové společenství 

manželů. Manželství a výchova dětí jsou pojaty v duchu marxisticko-leninské 

kolektivistické koncepce. Podle ní má instituce manželství a rodiny sloužit kolektivu, jak je 

to ostatně vyjádřeno již podle Manifestu komunistické strany.32  

 

V duchu pojetí manželství jako celospolečenské komodity a koneckonců i v duchu 

všudypřítomného potlačování individuálních zájmů ve prospěch kolektivu byl vydán i následující 

rozsudek krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 9. 1951, číslo jednací 6 Ok 160/1951. 

V něm se stanoví, že „závažnými příčinami, z nichž lze povolit uzavření manželství nezletilci 

staršímu 16 let, jsou příčiny významné s hlediska společnosti, nikoliv jen soukromé zájmy a důvody 

snoubenců.“33 

 

Stěžejním právním předpisem je 265/1949 Sb., zákon o právu rodinném. Je 

zaveden obligatorní občanský sňatek před státním úředníkem (církevní sňatek je v rámci 

boje proti církvím vyloučen). Byl zrušen dualismus rozvodu od stolu a lože a rozluky podle 

Všeobecného zákoníku občanského a napříště je možný jen rozvod. Cílem nové úpravy 

obecně mělo být zjednodušení ukončení manželství. Nicméně komunistická doktrína se 

stavěla k rozvodu jako k selhání, jelikož manželství představuje závazek vůči kolektivu. 

Konsenzuální rozvod je proto vyloučen - soud musí posoudit, zda nastal hluboký a vážný 

rozvrat. Příčinou rozvratu může být např. i odlišný politický názor, popřípadě odsouzení 

soudem za politicky motivovaný trestný čin. Ke společenské stigmatizaci jednoho z manželů 

přispívá skutečnost, že soud vysloví výrok o vině na rozpadu manželství.  

 

3.33.33.33.3    Trestní právoTrestní právoTrestní právoTrestní právo        

 

Vzhledem k tomu, že v trestním právu se vedle práva ústavního nejvíce promítá 

postavení občanů v tehdejším právním řádu, budu se v této kapitole zabývat tímto 

odvětvím nejpodrobněji. Nejdříve nastíním zevrubně zákony s trestněprávní problematikou 

                                                 
32 BĚLOVSKÝ, Petr: Rodinné právo, str. 463 – 477. In BOBEK Michal, MOLEK Pavel, ŠIMÍČEK Vojtěch 
(EDS.): Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav. Brno 2009 
33 Sbírka rozhodnutí ČSL soudů, rok 1952 



 21 

vydané těsně po únorovém převratu, druhá část patří zákonu č. 86/1950 Sb., trestní 

zákoník a jeho novelám, třetí část je věnována trestnímu právu procesnímu a trestnímu 

soudnictví. 

 

3.33.33.33.3.1 .1 .1 .1 Od únorového převratu kOd únorového převratu kOd únorového převratu kOd únorového převratu k    jednotnému trestnímu jednotnému trestnímu jednotnému trestnímu jednotnému trestnímu kodexukodexukodexukodexu    

    

Prvními zákony upravující trestněprávní problematiku byly zákony č. 213/1948 Sb. 

ze dne 21. července 1948, o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů a zákon 

č. 231/1948 Sb. ze dne 6. října 1948, na ochranu lidově demokratické republiky. 

Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů odstranil pro 

vládnoucí komunisty nežádoucí stav, kdy činnost akčních výborů, která probíhala v rámci 

převzetí moci komunisty od 20. 2. 1948, neměla žádný základ v platném právním řádu či 

byla přímo v rozporu s tehdejšími platnými právními předpisy. Mezi důležité rysy tohoto 

zákona patří jeho retroaktivní působení. Přezkoumávání opatření vzešlých od akčních 

výborů bylo svěřeno Ústřednímu akčnímu výboru Národní fronty (§ 2 zákona), tedy 

orgánu zcela stojícímu mimo soustavu orgánů státních, tedy způsobilých k takovému 

posuzování.34 „Očistě veřejného života“, jež spočívala např. ve zbavení zaměstnání nebo 

politické funkce, v této době padlo za oběť až 280 tis. osob.35  

Tento zákon byl v platnosti až do roku 2002, kdy byl zrušen zákonem č. 218/2002 

Sb. ze dne 26. dubna 2002, o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a 

odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (§ 253). 

 

Znění zákona č. 231/1948 Sb. ze dne 6. října 1948, na ochranu lidově 

demokratické republiky odpovídá obavě z dalšího válečného konfliktu, která se promítla i o 

dva roky později do zákona trestního. Typické pro tento zákon je stanovení obligatorního 

trestu smrti v určitých případech, zejména u kvalifikovaných skutkových podstat např. u 

velezrady § 1, vyzvědačství § 5, ale i základních skutkových podstat jako v § 14 Útoky na 
                                                 
34 § 1 zákona: „Opatření akčních výborů nebo opatření učiněná na jejich návrh nebo na jejich místě, k nimž 
došlo v době od 20. února 1948 do dne počátku účinnosti tohoto zákona a která směřovala k ochraně nebo 
zabezpečení lidově demokratického zřízení nebo k očistě veřejného života, jsou po právu, a to i v těch 
případech, kde by jinak nebyla v souladu s příslušnými předpisy.“ 
35 GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k dějinám Československa 1945 – 1960. Praha: Karolinum, 2006, 
str. 389, komentář č. 29 
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život ústavních činitelů, kde k uložení trestu nejvyššího stačí i pokus trestného činu. Jen pro 

zajímavost, Trestní zákoník o zločinech a přečinech z roku 1878, který platil na území 

Slovenska a to až do roku 1950, umožňoval uložení trestu smrti pouze v případě vraždy.36 

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky dále zavádí trest ztráty státního občanství 

(§ 53), který byl zrušen až zákonem č. 63/1956 Sb.  

Zákon na ochranu republiky byl vystřídán trestním zákonem č. 86/1950 Sb., který 

ale obsah zákona na ochranu republiky v podstatě přejímá s určitými „zlepšeními“ do Hlavy 

prvé, Trestné činy proti republice, kde zůstávají zachovány i drakonické tresty. 

Na zákon na ochranu lidově demokratické republiky navazoval zákon č. 232/1948 

Sb., o Státním soudu, kterým byl vytvořen mimořádný soud, do jehož příslušnosti spadalo 

zejména rozhodování o nejzávažnějších činech trestných podle zákona na ochranu lidově 

demokratické republiky, což jsou ty zločiny, za něž zákon stanoví trest smrti nebo trest 

odnětí svobody delší deseti let. Na návrh státního prokurátora může Státní soud rozhodovat 

i o ostatních zločinech a přečinech podle zákona na ochranu lidově demokratické republiky. 

Před Státním soudem se odehrály největší politické procesy 50. let jako proces s JUDr. 

Miladou Horákovou či s Rudolfem Slánským. Až do svého zániku v roce 1952 byl Státní 

soud vrcholným prostředkem státní zvůle.  

 

3.33.33.33.3.2 .2 .2 .2 Trestní zákon č. 86/1950 Sb.Trestní zákon č. 86/1950 Sb.Trestní zákon č. 86/1950 Sb.Trestní zákon č. 86/1950 Sb.    

    

Pro nový trestní zákon jsou typické vysoké trestní sazby, dalším stěžejním znakem je 

materiálně formální pojetí trestného činu. V našem právním řádu představuje novinku 

implementovanou ze sovětského práva. Materiální prvek je spatřován v použití 

nebezpečnosti činu pro společnost jako kritéria trestnosti činu. Tím je umožněno státní 

moci lépe postihovat třídní nepřátele, tj. lépe manipulovat s právem. Ke stejnému účelu 

slouží i pojetí přitěžujících a polehčujících okolností, jednu takovou přitěžující okolnost 

představuje projevení trestným činem nepřátelství lidově demokratickému řádu (§ 20). 

                                                 
36 LIŠKA, Otakar a kol. :Vykonané tresty smrti Československo 1918 – 1989, str. 13. Úřad dokumentace a 
vyšetřování zločinů komunismu. Dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/sesity/sesit2/sesit2.doc [15.10.2010] 
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Trestní zákon rozlišuje tresty na hlavní a vedlejší přičemž rozdíl spočívá v tom, že 

pouze tresty hlavní lze uložit samostatně. Hlavními tresty jsou trest smrti, trest odnětí 

svobody a nápravné opatření. Vedlejšími tresty jsou ztráta státního občanství, ztráta 

čestných práv občanských, vyloučení z vojska, ztráta vojenské hodnosti, propadnutí jmění, 

trest peněžitý, zákaz činnosti, vyhoštění, zákaz pobytu, uveřejnění rozsudku, propadnutí 

věci (§ 18). 

Trest je považován za prostředek k udržení moci vládnoucí třídy. Důvodová zpráva 

uvádí k § 48 Ukládání a výměra trestu, že o výši trestu nerozhoduje toliko závažnost 

trestného činu, nýbrž především třídní příslušnost pachatele. Peněžité tresty představují 

podle důvodové zprávy důležitý nástroj represe zamířený proti majetným vrstvám. V tomto 

případě tedy hraje třídní příslušnost určující roli. Účelem toho druhu trestu je podle § 48 

odst. 2 mj. citelné omezení majetku nabytého „bezpracnými“ zisky. 

Ilustraci o představě o účelu trestu obecně v očích tehdejších funkcionářů podává 

vyjádření ministra spravedlnosti Štefana Raise37:  

„…hlavně se musí dbát na to, aby výkon trestu byl prováděn třídně…aby trest u 

třídních nepřátel plnil v první řadě svůj úkol represivní…musí (se) v nich vidět nejen 

nepřátelé našeho státu a našeho zřízení, nýbrž přímo své osobní nepřátele.“38  

Jednotlivé hlavy zvláštní části trestního zákona jsou řazeny podle toho, jaká 

důležitost je přikládána objektu ochrany každé hlavy. V § 1 trestního zákona je jako objekt 

ochrany uveden také jednotlivec, v těsném závěsu za lidově demokratickou republikou, její 

socialistickou výstavbou a zájmy pracujícího lidu. Jednotlivec je chráněn pouze jako občan 

lidově demokratického státu, zájmy jednotlivce jsou ovšem chráněny pouze potud, pokud 

jsou souběžné se zájmy celku. Chráněna je svoboda vyznání, svoboda domovní a listovní 

tajemství a tajemství dopravovaných zpráv, ale praxe této formální ochraně ani zdaleka 

neodpovídala. 

 

 

                                                 
37 Štefan Rais Štefan Rais Štefan Rais Štefan Rais (1909–1975), ministr spravedlnosti v období 25. 4. 1950 - 14. 9. 1953. Zdroj: BURSÍK, 
Tomáš; ŠIMÁNKOVÁ, Alena: Téma třídní justice v období 1948-1952. Dostupné z: 
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-90-95.pdf, [7.8.2010] 
38 RATAJ, Jan: Komunistické Československo I. /1948-1960/. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 1995, 
str. 58 
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3.33.33.33.3.3 .3 .3 .3 Zákon č. 63/1956 Sb.Zákon č. 63/1956 Sb.Zákon č. 63/1956 Sb.Zákon č. 63/1956 Sb.    

 

Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon byl v souladu s celkovou reformou justice 

v druhé polovině padesátých let rozsáhle novelizován zákonem č. 63/1956 Sb., kterým se 

mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb. Důvodová zpráva k novele celkem přesně 

vystihuje nejproblematičtější ustanovení původního znění zákona a snaží se novelizací o 

nápravu. 

Přínos zákona č. 63/1956 Sb. spočívá v celkovém zmírnění represivního charakteru 

trestního práva, konkrétně se projevuje v odstranění některých ustanovení, která 

znemožňovala uložit podmíněné odsouzení, a také odstranění povinnosti ukládat 

obligatorně některé vedlejší tresty jako trest propadnutí jmění a trest peněžitý, nadále se 

jedná pouze o tresty fakultativní. U trestu peněžitého se radikálně snížila jeho horní 

hranice, z 2 000 000 Kč na 50 000 Kč. Zde se nabízí souvislost s měnovou reformou v roce 

1953, jež připravila potenciální odsouzené o značné finanční prostředky.  

Novela dále umožňuje upuštění od potrestání pachatele (pochopitelně pokud 

pachatel dříve vedl řádný život pracujícího člověka), přičemž dříve bylo toto upuštění od 

potrestání možno pouze u mladistvého. Co se mladistvých týče, je navíc zavedena možnost 

pouhého vyslovení výroku o vině, bez uložení trestu.  

Výrazný posun je patrný u nejtvrdších trestů, je zrušen trest odnětí svobody na 

doživotí a vedle trestu smrti je alternativně stanoven trest odnětí svobody na 25 let. Byla 

zrušena také ustanovení vylučující snížení trestu pod dolní hranici, jako nepřiměřeně tvrdá. 

Trest propadnutí jmění se nově také již nevztahuje na prostředky a věci, jichž je třeba 

k pokrytí životních potřeb pachatele nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je povinen 

podle zákona pečovat (viz níže).  

Novela obsahuje i určité prvky se vztahem k mezinárodnímu právu. Mezinárodní 

závazky jsou zde zmíněny v souvislosti se zavedením trestného činu teroru (§ 80a) a 

kuplířství (§ 243a), jelikož tehdejší ČSR se chystala přistoupit k Úmluvě o potlačení a 

zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce.  
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Ztráta čestných práv občanských může být nadále vyslovena jen v případech, kdy 

pachatel svým chováním dokáže, že takových práv není hoden. Obligatorně je tento trest 

ukládán pouze spolu s vyslovením trestu smrti. Současně je zúžen okruh těchto práv, 

kterých může být nadále občan zbaven – např. akademické tituly. Velmi významné je 

zrušení trestu ztráty státního občanství. 

Změny doznaly i tresty zákazu činnosti a zákazu pobytu. Nadále vyloučeno je uložit 

jako tresty časově neomezené a zároveň je také snížena spodní hranice pro trest zákazu 

činnosti ze tří na jeden rok. Bylo také odstraněno kontroverzní ustanovení § 51 odst. 2 

písm. c), podle kterého bylo možno vyslovit trest zákazu činnosti, jestliže by výkon činnosti 

nebo povolání odporoval obecnému zájmu. Důsledkem tohoto ustanovení byla faktická 

možnost vyslovit tento druh trestu bez vazby na spáchaný trestný čin. Zmírněn je i postih 

v případě tzv. verbálních deliktů. 

Naopak je nově zaveden trestný čin vniknutí na území republiky (§ 95a), což se 

netýká československých občanů. Toto jednání bylo dosud trestáno jako přestupek podle § 

100 zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní.  

Došlo k posílení ochrany socialistického vlastnictví úpravou § 245 a vložením 

článku 245a Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví. Tím je výslovně rozlišeno 

mezi rozkrádáním a poškozováním majetku v socialistickém vlastnictví. Zajímavé je, že 

změny naproti tomu nedoznaly ustanovení hlavy šesté, trestné činy proti životu a zdraví i 

hlavy páté, trestné činy proti rodině a mládeži. Hlava sedmá, trestné činy proti svobodě a 

důstojnosti člověka doznala změn v podobě zmírnění trestní sazby pro trestný čin 

omezování svobody vyznání odnětí svobody z jednoho roku až pěti let na šest měsíců až dvě 

léta (§ 234). 

    

Trestní právo se promítá i do zákonů s mimotrestní problematikou - např. zákon č. 

68/1957 Sb. o umělém přerušení těhotenství (viz níže) a zákon č. 74/1958 Sb. o trvalém 

usídlení kočovných osob.39 Stěžejní zásadou pro posuzování trestního práva ale zůstává, že 

jej nelze hodnotit jen podle písemného znění předmětných zákonů, jež se nemusí na první 

                                                 
39 KUKLÍK, Jan a kol.: Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, str. 166 
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pohled jevit problematicky. Je nutno brát v úvahu skutečné uplatňování těchto zákonů 

v praxi.40 

    

3.33.33.33.3.4 .4 .4 .4 Trestní právo procesníTrestní právo procesníTrestní právo procesníTrestní právo procesní    

 

V úvodu do této právní oblasti je nejprve nutno zmínit zákon č. 319/1948 Sb., o 

zlidovění soudnictví. Ten zavedl namísto dosavadního trojinstančního soudního řízení 

řízení dvojinstanční a rozšířil v českém soudnictví institut soudců z lidu a to do všech stolic. 

V minulosti byla běžná účast soudců laiků, avšak jen u zvláštních soudů (např. soudu 

pracovního či pojišťovacího). Účel tohoto zákona je jasný – prostřednictvím soudců z lidu 

vést důraznější boj proti „třídnímu nepříteli“. Institut soudců z lidu nebyl vládnoucími 

komunisty přijat zcela bez obav. Nejprve měla vládnoucí garnitura pochybnosti, zda u 

soudců z lidu jsou dostatečně zastoupeni dělníci. Později se strana pozastavovala nad tím, že 

soudci z lidu mají tendenci být shovívaví a požadovat mírné tresty, hlavně podmínečné 

odklady. Další vývoj této funkce ale potvrdil odhady strany, že po nějaké době soudci z lidu 

dosáhnou politického uvědomění a sklony ke shovívavosti vymizí.41    

Na tomto místě si dovolím malou odbočku k přípravným pracem na ústavě. Týká se 

syntetického návrhu dr. Pešky a dr. Kubeše ke kapitole VII (moc soudcovská) nové ústavy ČSR 

podle diskuze expertů ze dne 26. 8. 1947.42 Z návrhu je patrna nelibost expertů nad zdůrazňováním 

role lidových přísedících a naopak chtějí zakotvit soudnictví jako odbornou činnost (zdůvodnění k § 

1 návrhu). V komentáři k § 10 návrhu projevují rovněž experti obavy o soudcovskou nezávislost 

vzhledem k formulaci, že soudci jsou vázáni právním řádem a navrhují znění, podle něhož je soudce 

vázán jen zákonem, slibuje zachovávat zákony a rozhodovat nestranně. Konečné znění § 143 Ústavy 

však výslovně váže soudce zachovávat zákony i nařízení, vykládat je v duchu ústavy i zásad lidově 

demokratického zřízení, čímž soudcovská nezávislost na pár desítek let bere za své.  

Ústavní zákon č. 64/1952 Sb. o soudech a prokuratuře stanoví druhy soudů. 

Obecnými soudy jsou soud nejvyšší a dále krajské a lidové soudy. Kromě nich existují 

                                                 
40 Tamtéž 
41 Komentář ke zprávě pro ministra spravedlnosti o provádění zákona o zlidovění soudnictví in VOREL 
Jaroslav; ŠIMÁNKOVÁ, Alena; BABKA, Lukáš: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, Díl 
II. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004, str. 366 
42 KAPLAN, Karel: Příprava Ústavy ČSR v letech 1946 – 1948: Diskuze v Národní frontě a názory expertů. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993, str. 315 



 27 

zvláštní soudy vojenské a rozhodčí. Na ústavní zákon o soudech navazuje zákon č. 66/1952 

Sb., o organisaci soudů. Ten podrobněji upravuje výkon soudnictví, složení a působnost 

jednotlivých soudů. Za pozornost stojí § 26 zákona, který svěřuje plénu Nejvyššího soudu 

(NS) pravomoc v rámci zajištění jednotnosti rozhodování vydávat pro nižší soudy směrnice 

pro správný výklad zákonů.  

Takovouto směrnicí bylo např. rozhodnutí pléna NS ze 12. 3. 1956 č. Pls 1/56. Ukládá 

soudům, že trest zákazu pobytu lze vyslovit nejen u třídních nepřítel (přičemž za třídního nepřítele 

se považuje ten, jehož nepřátelský postoj vyplývá z příslušnosti ke kapitalistické třídě), ale i v případě 

deklasovaných živlů, protože ti jsou nebezpeční pro budovatelské úsilí lidu. Trest zákazu pobytu lze 

uložit jen při závažném přestupku ohrožujícím toto úsilí.43 

 

Zákon č. 87/1950 Sb., trestní řád a zákon č. 64/1956 Sb.Zákon č. 87/1950 Sb., trestní řád a zákon č. 64/1956 Sb.Zákon č. 87/1950 Sb., trestní řád a zákon č. 64/1956 Sb.Zákon č. 87/1950 Sb., trestní řád a zákon č. 64/1956 Sb.    

 

Prvním trestněprocesním komunistickým předpisem byl zákon č. 87/1950 Sb., 

trestní řád, ačkoliv některé trestně procesní otázky upravoval i zákon č. 319/1948 Sb., o 

zlidovění soudnictví (viz výše). Nicméně podle některých odborníků nelze v mnou 

zkoumaném období vůbec hovořit o nějakém uplatňování trestněprocesních norem, jedná 

se jen o zneužívání moci.44   

Zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním je prvním jednotným trestním 

řádem na území ČSR. Do té doby byly platné trestní řády z roku 1873 pro české země a 

z roku 1896 pro Slovensko, jako pozůstatek právního dualismu, jež provázel vznik 

republiky. Důvodová zpráva k zákonu označuje jako důležitou směrnici pro výklad všech 

dalších ustanovení trestního řádu § 1 odst. 2: „Projednávání věcí se má dít tak, aby 

vychovávalo občany k ostražitosti vůči nepřátelům pracujícího lidu a jiným rušitelům jeho 

budovatelského úsilí a k plnění občanských povinností.“ Vedle povolaných státních orgánů 

se tak do boje proti pachatelům trestných činů povolávají také občané.  

Mezi zásady, které formálně provází socialistický trestní proces, patří právo na 

obhajobu, zásada materiální pravdy, zásada volného hodnocení důkazů. Nutno dodat, že 

trestní řád dává naprosto nový obsah a účel pojmům jako volné hodnocení důkazů nebo 
                                                 
43 Sbírka soudních rozhodnutí ČSR z roku 1956 
44 ŠÁMAL, Pavel: K úpravě trestního procesu v letech normalizace. In SOUKUP, Ladislav, uspořadatel sborníku: 
Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. Praha: Karolinum, 2002  
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veřejnost řízení, obdobně činil i již zmíněný nový občanský soudní řád. Mezi novinky patří 

i odstranění institutu soukromoprávní žaloby v trestním řízení, monopol v této oblasti 

nadále náleží prokuratuře. 

Právo obhajoby se obviněnému zaručuje v souladu s ustanovením § 144 odst. 4 

Ústavy 9. května. Trestní řád z roku 1950 však nepočítá s účastí obhájce v přípravném 

řízení (až na výjimku mladistvého), nutná obhajoba je zakotvena až v hlavním líčení a 

odvolacím řízení. Obhájce nelze ztotožňovat s dnešním advokátem, jelikož obhájcem mohl 

být i soudce.  

Nejen o tom, jak skutečně vypadalo právo na obhajobu v 50. letech, vypovídá ve 

svých Vzpomínkách vězně 08121 pan Josef Vašek: 

„…Měl jsem také obhájce pana Dr. Hlouška – ex offo, kterého jsem uviděl až dva dny před 

soudem. Přišel se na mne podívat na celu s odznakem KSČ na klopě a tak jsem ho poslal domů. 

Nikdy za celou dobu mé vazby mne nevyslýchal soudce nebo člověk s titulem jurius utrius doktor, 

pouze dělnické kádry STB. U hlavního přelíčení se můj Dr. Hloušek omluvil, že má důležitou práci 

a poslal za sebe náhradníka, který během procesu začal studovat moje spisy. Za toto zastupování 

vyúčtoval mému otci bez deseti korun osm tisíc.“45 

 

O svém zákonném zastoupení se vyjadřuje i pan Miroslav Hrubý: 

„Takže došlo k soudu. Ten soud vypadal následovně: Když mě vedli, tak po jedný straně 

mě vzali do místnosti a tam se mně představil jeden pán a říká mi: Já jsem váš obhájce ex offo. Já 

jsem ho v životě neviděl, já jsem s ním nikdy předtím nemluvil. A ta rozmluva trvala pět minut a 

říká mně: Vy máte naučený protokoly, vy musíte odpovídat na každou otázku, tak tu odpověď dáte 

takovou, jakou jste naučenej byl v Hradci. Když nedáte, když odpovíte jinak, tak dostanete trest 

smrti, kterej máte navrženej. Máte navrženej trest smrti, toho si musíte být vědom. Tak jsem se s 

ním tímhle způsobem jako rozloučil a šel jsem k tomu soudu.“ 46 

Jak je tedy vidět, právo na obhajobu bylo zaručeno pouze „na papíře“, o skutečném 

hájení zájmu obviněného nemůže být ani řeč. 

 

                                                 
45 Převzato z Post Bellum: VAŠEK, Josef: Vzpomínky vězně 08121. Dostupné z: 
http://www.politictivezni.cz/index.php?id_str=228, [3.11.2010] 
46 Převzato z webových stránek Paměť národa: http://www.pametnaroda.cz/witness/clip/id/730/clip/1283, 
[3.11.2010]  
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Postup, který měl v řízení vést ke zjištění materiální pravdy, byl v trestním řádu 

z roku 1950 zaručen ustanovením § 41, jež zakotvuje právo obviněného vyjádřit se ke všem 

skutečnostem a důkazům, které jsou mu dávány za vinu a zvolit si obhájce, a dále v 

ustanovení § 78 písm. a), jež upravuje působení prokurátora v řízení tak, aby bylo úspěšně 

provedeno, a k tomuto účelu mu ukládá sbírat důkazy svědčící ve prospěch i neprospěch 

obviněného. Ovšem tato ustanovení nedošla v praxi k naplnění. Řízení směřovalo 

především k usvědčení pachatele. Na úpravu trestního procesu v Československu měl 

významný vliv sovětský právní teoretik J. A. Vyšinskij. Za korunní důkaz považoval 

doznání obviněného, jež probíhalo podle přesně naučeného protokolu (dílo Teorie důkazů 

v sovětském soudnictví), což ale se zásadou materiální pravdy v trestním řízení plně 

nekoresponduje.  Uplatnění deklaruje už důvodová zpráva k novému trestnímu řádu a také 

§ 182 odst. 3 zákona č. 64/1956 Sb., tím, že stanoví: „Doznání obviněného nezbavuje 

vyšetřovací orgány povinnosti přezkoumat a všemi dosažitelnými důkazy ověřit všechny 

okolnosti případu. Obviněného nesmějí žádným způsobem k výpovědi nebo k doznání 

donucovat.“ 

Zákon č. 64/1956 Sb. o trestním řízení soudním, účinný od 1. 1. 1957, představuje 

výrazné upevnění zákonnosti v trestním řízení. V  důvodové zprávě k novému trestnímu 

řádu je přiznáno, že dřívější trestní řád nezajišťoval dostatečně obhajobu obviněného. 

Výslovně prohlašuje zásadu presumpce neviny (§ 2, odst. 6) a práva na obhajobu (§ 2, odst. 

12).  

Pojetí práva na obhajobu v praxi vykresluje také výrok Alexeje Čepičky47: „(advokáti 

musí) pokročit od úzké obrany individuálních zájmů jednoho klienta k vyšším zájmům 

pracujícího lidu a našeho lidově demokratického zřízení.“48    Typicky jsou tedy nadřazeny 

zájmy kolektivu nicotným zájmům jednotlivce. Dalším příkladem je vyjádření pracovníka 

                                                 
47 Alexej ČepičkaAlexej ČepičkaAlexej ČepičkaAlexej Čepička, politik, zeť Klementa Gottwalda, narozen 18. 8. 1910 v Kroměříži, 1934 absolvuje 
právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v průběhu 40. a 50. let ministr vnitřního obchodu, ministr 
spravedlnosti, ministr národní obrany, předseda Státního úřadu pro věci církevní. Ve KSČ zastával nejvyšší 
funkce až do roku 1956, kdy byl v rámci sebereflexních procesů ve straně ze všech funkcí odvolán a v roce 
1963 dokonce vyloučen.  
48 RATAJ, Jan: Komunistické Československo I. /1948-1960/. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 1995, 
str. 53 
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Stb. M. Pich-Tůmy: „Zákony, které byly mnohdy ještě z doby feudální, nebyly pro nás 

v této revoluční době závazné. Uznával a respektoval jsem jediný zákon – zákon třídní.“49    

    

Vidíme tedy, že koncepce všech uvedených právních odvětví a postavení občana 

podle těchto odvětví, byla poznamenána učením marxismu leninismu a také totalitární 

formou vládnutí. Konkrétními prvky tohoto vlivu spatřujeme v potlačení práv jednotlivce 

ve prospěch společnosti a faktické nevymahatelnosti zaručených práv a svobod.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
49 Tamtéž, str. 52 
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4.4.4.4.  Práv  Práv  Práv  Právní postavení občanů podle ústavního zákona č. 150/194ní postavení občanů podle ústavního zákona č. 150/194ní postavení občanů podle ústavního zákona č. 150/194ní postavení občanů podle ústavního zákona č. 150/194    8 Sb.8 Sb.8 Sb.8 Sb.    

    

4444.1 Obecná charakteristika ústavního zákona č. 150/1948 Sb..1 Obecná charakteristika ústavního zákona č. 150/1948 Sb..1 Obecná charakteristika ústavního zákona č. 150/1948 Sb..1 Obecná charakteristika ústavního zákona č. 150/1948 Sb.    

    

Stručnou charakteristiku ústavního zákona č. 150/1948 Sb. jsme podali již 

v kapitole druhé. Nyní přistoupím k tomuto právnímu aktu podrobněji. Nejdříve se budu 

krátce zabývat procesem vzniku nové ústavy, jelikož tento proces byl ve své podstatě bojem 

o budoucí právní postavení občanů. Významným zdrojem informací v této části je 

publikace Karla Kaplana „Příprava Ústavy ČSR v letech 1946 – 1948: Diskuze v Národní 

frontě a názory expertů“ a důvodová zpráva k Ústavě 9. května.  

    

4444.1.1 Vznik nové ústavy.1.1 Vznik nové ústavy.1.1 Vznik nové ústavy.1.1 Vznik nové ústavy    

    

Nová doba si žádala novou ústavu. Dosavadní ústavní zákon č. 121/1920 Sb. je 

podle důvodové zprávy k novému ústavnímu zákonu č. 150/1948 Sb. vyjádřením 

„kapitalistického společenského zřízení“ a tím pádem pro poúnorové poměry nepoužitelný 

a překonaný.  

Návrh nové ústavy měl být zpracován s ohledem na podněty zástupců politických 

stran, z nichž nejaktivnější byli komunisté, a výsledky prací právních znalců. Mezi těmito 

dvěma skupinami tvůrců docházelo k četným neshodám vyplývajícím zejména z faktu, že 

každá skupina zastávala ve většině otázek protichůdná hodnotová východiska. Právní experti 

jako prof. Peška, Weyr50, Hoetzel51 a Kubeš52 měli při těchto debatách o poznání těžší 

                                                 
50 Prof. JUDr. František WeyrFrantišek WeyrFrantišek WeyrFrantišek Weyr, právní filozof a teoretik, jako stoupenec normativní teorie patří k brněnské 
ryzí škole právní. Narozen 25. 4. 1879 ve Vídňi, Rakousko-Uhersko, začíná studovat gymnázium ve Vídni, 
v roce 1899 však maturuje v Praze. Roku 1904 absolvuje právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde 
se později stal docentem. Když je v roce 1919 v Brně zřízena také právnická fakulta, stává se František Weyr 
jejím prvním děkanem, o čtyři roky později byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity. Druhou světovou 
válku prožil v Praze a v roce 1945 se vrací na opět otevřenou MU, kterou je ale záhy, v roce 1949 nucen 
opustit z politických důvodů. Weyr se profesně pohyboval i na mezinárodní scéně, ať už jako člen různých 
společností, , , , např.    Comité International d'Histoire Constitutionelle v Paříži nebo Mezinárodního institutu 
pro veřejné právo v Paříži, či jako účastník mezinárodních kongresů. Od roku 1918 je člen Národního 
shromáždění za národně demokratickou stranu. Umírá dne 29. 6. 1951 v Brně. Zdroj: 
http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/weyr.html, [15.7.2010] 
51 Prof. JUDr. Jiří HoetzelJiří HoetzelJiří HoetzelJiří Hoetzel, český právník a profesor, narozen 10. 9. 1874 ve Staněticích.  V roce 1896 
maturuje na gymnáziu v Domažlicích. Běhěm svého života působil na ministerstvu vnitra a také jako profesor 
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postavení než zástupci politických stran. Ačkoliv profesor Hoetzel bývá běžně uváděn jako 

spoluautor Ústavy 9. května, závěry jeho a ostatních expertů nebyly převzaty do elaborátu 

dr. Procházky, jež sloužil jako hlavní podklad k nové ústavě. K tomuto faktu se vyjadřuje i 

dr. Kubeš ve svých připomínkách k této zprávě. Podotýká, že ač je uvedeno, že návrh byl 

zpracován ve spolupráci se znalci, jejich závěry nebyly vzaty na zřetel.53  

 

4444.1.2 K.1.2 K.1.2 K.1.2 K    právům a povinnostem obecněprávům a povinnostem obecněprávům a povinnostem obecněprávům a povinnostem obecně    

 

Ústava je podle svých autorů pojímána také jako charta lidských práv. Je složena ze 

dvou složek, přičemž starší, demokratická, je převzata z ústavy 1920. Nová složka je 

budovatelská a tudíž zásadní, v jejím světle má být nahlíženo i na starou část. Tento stav je 

výsledkem sporu o celkovou koncepci nové ústavy, kdy komunisté jako nejsilnější 

parlamentní strana prosazovali vypracování zcela nového návrhu, kdežto demokratické 

strany, především národní socialisté a lidovci, upřednostňovali jako výchozí bod ústavu 

z roku 1920.54  

 

4.4.4.4.1.3 Nejvýznamnější ústavní změny1.3 Nejvýznamnější ústavní změny1.3 Nejvýznamnější ústavní změny1.3 Nejvýznamnější ústavní změny    

 

Obecně můžeme říci, že nejvýznamnější změny v ústavním pořádku byly i v roce 

1948 velmi těsně spjaty s dopadem druhé světové války.  

Druhá světová válka přinesla radikální změnu postavení národnostních menšin, 

zejména Němců a Maďarů. Na menšinová práva bylo totiž pohlíženo jako na výdobytek 
                                                                                                                                               
veřejného práva na pražské právnické fakultě. Zemřel 21. 7. 1961 v Praze. Zdroj: 
http://www.stanetice.cz/osobnosti.php, [15.7.2010] 
52 Prof. JUDr. Vladimír KubešVladimír KubešVladimír KubešVladimír Kubeš, právní filozof a teoretik, žák Františka Weyra. Gymnázium v Brně absolvoval 
v roce 1926, poté studuje tamější právnickou fakultu. V roce 1930 krátce působí jako soudní čekatel u 
Krajského soudu v Brně, ve 40. letech se stává profesorem. Od roku 1949 je na 6 let uvězněn za pokus o 
ilegální přechod státní hranice, v 50. a 60. letech se živí dělnickými profesemi. V roce 1968 se vrací na 
brněnskou fakultu jako profesor, již v roce 1971 však odchází do předčasného důchodu. Umírá 14. 11. 1988 
v Brně. Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5106, [15.7.2010] 
53 Ke vztahu jednotlivce a kolektivu, jak by měl být vzat v úvahu a zapracován do textu ústavy, podotýká prof. 
JUDr. Vladimír Kubeš toto: „ To zvláštní na československé socializaci jest úsilí nalézti vyrování potřeb 
individua s potřebami kolektivu, jinak řečeno, nalézti zlatou střední cestu mezi svobodami jednotlivce a 
potřebami národního celku, mezi myšlenkou demokracie politické, demokracie sociální a myšlenkou 
demokracie hospodářské.“ In KAPLAN, Karel: Příprava Ústavy ČSR v letech 1946 – 1948: Diskuze v Národní 
frontě a názory expertů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993, str. 252 
54 Tamtéž, str. 7 
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zakotvený v Saintgermainské smlouvě, tedy smlouvě, která byla podle komunistů 

nadiktována po první světové válce západními mocnostmi. V souladu s politikou 

Sovětského svazu tedy nebyla do ústavy převzata ustanovení o menšinových právech ani 

jazykový zákon, jenž byl za první republiky součástí ústavního pořádku. Částečnou nápravu 

těchto poměrů zavádí až trestní zákon č. 86/1950 Sb., který v hlavě první, oddílu pátém, 

Trestné činy zvláště ohrožující pořádek ve věcech veřejných, zavádí skupinu trestných činů 

Útoky proti skupinám obyvatel (§ 116 – 119). 

Výsledkem druhé světové války je i zcela jiné pojetí hospodářské soustavy v 

Československu, zlidovění správy a nový poměr Čechů a Slováků. Zakotvení znárodnění 

hospodářství v kapitole osmé ústavy je završením procesu proměny hospodářské soustavy. 

Změn doznala i koncepce dělby moci. Na první pohled se zdá dělba moci formálně 

zachována, jelikož ústava obsahuje samostatná ustanovení týkající se moci zákonodárné, 

výkonné a soudní. Doslova je však nezakotvuje, jelikož jednotlivé kapitoly se nazývají pouze 

podle nositelů těchto mocí (názvy kapitol zní např. Národní shromáždění, Prezident 

republiky, Vláda, Soudy). V důvodové zprávě k ústavě je pak dělba moci výslovně 

odmítnuta jakožto monarchistický přežitek. Moc ve státě je jediná a jejím jediným zdrojem 

a nositelem ve státě je totiž lid.55 Prakticky se toto odmítnutí dělby moci projevilo např. v § 

65 ústavy, který svěřuje předsednictvu Národního shromáždění podávat závazný výklad 

zákonů a rozhodovat o tom, zda zákon odporuje ústavě. Předsednictvo tímto přejímá 

funkci bývalého ústavního soudu a naplňuje tak směrnici o užší spolupráci mezi nejvyššími 

státními orgány, která ve svém důsledku samozřejmě vede k narušení principu dělby moci.  

Nejzřejměji bylo pozměněno pojetí moci soudcovské. Soudci jsou vázáni podle Čl. 

XI, odst. 3 ústavy právním řádem lidové demokracie a podle § 143 slibují, že budou 

                                                 
55 O významu entity zvané lid se vyjadřuje předseda vlády Klement Gottwald ve svém projevu 
v Ústavodárném národním shromáždění: „…mají obavy, že by snad vůle lidu mohlo býti zneužito, že snad 
sama tato vůle by se mohla státi zlovůlí nebo libovůlí….(My) Máme plnou důvěru v náš lid a neobáváme se 
projevů jeho vůle…A historický význam dnešního slavnostního aktu vidíme právě v tom, že schvalujeme 
novou ústavu, která vzešla z vůle lidu a která i pro budoucnost dá průchod vůli lidu.“ Zdroj: projev předsedy 
vlády Klementa Gottwalda v ÚNS dne 9. května 1948 před hlasováním o nové ústavě in GRÓNSKÝ, Ján: 
Komentované dokumenty k dějinám Československa 1945 – 1960. Praha: Karolinum, 2006, str. 378 
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vykládat zákony v duchu lidově demokratického zřízení.56 Právním řádem se však rozumí 

také podzákonné právní předpisy a soudci jsou tím pádem vázáni i akty moci výkonné.  

    

Ačkoliv tedy ústavní zákon č. 150/1948 Sb. původně vznikal jako výsledek diskuze, 

jeho dokončení a přijetí až po únorovém převratu se zcela zásadně podepsalo na jeho 

konečné podobě. Na první pohled ústava neprozrazuje totalitární charakter vládnoucího 

režimu, ovšem při podrobnějším rozboru jednotlivých ustanovení, včetně komparace 

s původními expertními návrhy, je tento rys znatelnější.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
56 V komunistickém slovníku tolik užívaný obrat „lidově demokratické zřízení“ je chápán podle důvodové 
zprávy k ústavě jako: „faktické vztahy mezi lidmi, jež vznikly v důsledku obou našich národních a 
demokratických revolucí (první a druhá světová válka) a jak také odpovídají právnímu přesvědčení lidu.“ 
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5. 5. 5. 5.  Jednotlivá práva a svobody zaručené ústavou a jejich další  Jednotlivá práva a svobody zaručené ústavou a jejich další  Jednotlivá práva a svobody zaručené ústavou a jejich další  Jednotlivá práva a svobody zaručené ústavou a jejich další 

konkretizace vkonkretizace vkonkretizace vkonkretizace v    právním řáduprávním řáduprávním řáduprávním řádu    

 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. zakotvuje práva a svobody občanů zejména 

v Kapitole první, nazvané Práva a povinnosti občanů. Některá práva jsou však zaručena už 

základními články, jako například svoboda osobnosti a jejího projevu, právo na vzdělání, 

právo na práci, volební právo. Tato práva jsou v kapitole první znovu zmíněna a dále 

rozvedena. Nyní se pokusím popsat na příkladech svobody osobní, pohybu, pobytu, práva 

sdružovacího, práva na vzdělání a dalších vybraných zaručených práv a svobod, jaké bylo 

postavení občana v Československu v 50. letech. 

 

5555.1.1.1.1 Svoboda osobní Svoboda osobní Svoboda osobní Svoboda osobní    

 

„§ 2 
Osobní svoboda se zaručuje. Může být omezena nebo odňata jen 
na základě zákona. 
 
§ 3 
(1) Nikdo nesmí být stíhán, leč v případech podle zákona 
dovolených, a to jen soudem nebo úřadem podle zákona příslušným a 
řízením upraveným podle zákona. 
(2) Nikdo nesmí být zatčen, nebude-li přistižen při činu 
samém, leč na písemný odůvodněný příkaz soudcův. Příkaz budiž 
doručen při zatčení, a není-li to možné, nejdéle do 48 hodin po 
něm. 
(3) Nikdo nesmí být úředním orgánem vzat do vazby, leč v 
případech stanovených zákonem; musí pak být nejdéle do 48 hodin 
propuštěn nebo odevzdán soudu nebo úřadu, kterému  podle povahy 
věci přísluší provésti další řízení.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb.  
  

Do sféry osobní svobody zasáhly zákony s výrazně represivním záměrem, vydané 

v říjnu roku 1948, a to zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, 

a zákon č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce. 

O zákoně na ochranu lidově demokratické republiky už bylo zběžně pojednáno výše 

v rámci oddílu o trestním právu. Co se týče ustanovení omezujících osobní svobodu, zákon 

na ochranu lidově demokratické republiky obsahuje např. § 57, který umožňuje držet 
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odsouzeného i po odpykání trestu v tzv. donucovací pracovně. Doba trvání tohoto opatření 

nebyla nijak krátká, soud ji mohl vyslovit nejméně na šest měsíců, horní hranice činila pět 

let. Důvody pro uložení takovéhoto opatření zákon uvádí pouze pro území Slovenska a to 

„byl-li čin spáchán ze zištnosti, nebo je-li způsobem svého provedení nebo užitými 

prostředky zvlášť zavržitelný“. Jedná se tedy o významné omezení osobní svobody, jež 

mohlo být uloženo soudem v případě, odpykal-li si obviněný trest za zločin nebo přečin 

podle tohoto zákona. Určitý trest navíc, u něhož ale není přesně stanovené, za jaké 

provinění má být vlastně ukládán.  

Dalším ze zákonů, který se zásadně dotkl osobní svobody občanů, je zákon č. 

247/1948 Sb., o táborech nucené práce. Jedná se o jeden z nejhrubších projevů porušování 

lidských základních práv. Zákon umožňuje orgánům státní správy naprostou libovůli již 

vzhledem k tomu, že okruh občanů, kteří mohli být nucenými pracemi postiženi, je značně 

široký.57 Směrnice ministerstva vnitra o táborech nucené práce (dále jen „TNP“) ze dne 27. 

12. 1948,58 jež upřesňuje jednotlivá ustanovení zákona, stanoví, že do TNP se zařazují 

osoby, které si již odpykaly trest vyslovený soudem, komise ustanovená podle § 3 zákona 

pak určí dobu trvání pobytu v TNP.  Represivní charakter zákona jen podtrhuje skutečnost, 

že spolu se zařazením do tábora mohl být vysloven zákaz pobytu na určitém místě nebo 

přímo s určením místa pobytu a dále nařízení vyklizení bytu. V souvislosti s uplatněním 

principu kolektivní viny postihuje vyklizení bytu celou rodinu odsouzeného. O těchto 

postizích rozhoduje komise, jejíž členy jmenují krajské národní výbory (§ 3 a 4).59 Vznikl 

                                                 
57 § 2 zákona o táborech nucené práce: „(1) Do táborů budou zařazeny 
a) osoby, které jsou starší 18 let, nepřekročily 60. rok věku a jsou tělesně a duševně způsobilé, ale práci se 
vyhýbají nebo ohrožují výstavbu lidově demokratického zřízení nebo hospodářský život, zvláště veřejné 
zásobování, a osoby, které jim to umožňují, 
 b) osoby právoplatně odsouzené pro některý z činů uvedených v 
zákonu ze dne 6. října 1948, č. 231 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, 
zákonu ze dne 13. února 1947, č. 15 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich, 
zákonu ze dne 13. února 1947, č. 27 Sb., o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu, nebo 
zákonu ze dne 18. července 1946, č. 165 Sb., o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a 
podniků pod národní správou. 
 (2) U správních přestupků, u nichž při uložení trestu na svobodě podle dosavadních zákonů mohlo býti 
vysloveno, že trest na svobodě delší tří měsíců má býti odpykán v donucovací pracovně, bude tento trest 
vykonán v táboře.“ 
58 KAPLAN, Karel: Tábory nucené práce v Československu v letech 1948 – 1954. Ústav pro soudobé dějiny 
ČAV. Praha: 1992, str. 140, dokument č. 1 
59 § 3: „O zařazení do tábora a o době trvání pobytu v něm (1) O zařazení do tábora a o době trvání pobytu v 

něm v případech uvedených v § 2, odst. 1, písm. a) a o době trvání pobytu v případech uvedených v § 2, odst. 
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tak systém, ve kterém tedy tresty odnětí svobody ukládaly komise národních výborů, taktéž 

mohly člověka zbavit střechy nad hlavou. Samotný zákon o táborech nucené práce byl 

zrušen k 1. 8. 1950 zákonem č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní. Nyní se do tábora 

nucené práce zařazují občané na základě § 12, odst. 3, který stanoví: „Je-li ze způsobu 

spáchání přestupku patrno, že jím byl nebo měl být projeven nepřátelský postoj lidově 

demokratickému řádu republiky nebo k její socialistické výstavbě, lze uložit trest odnětí 

svobody na tři měsíce až dvě léta. Zároveň lze uložit pokutu až do dvojnásobku sazby 

stanovené na přestupek ve zvláštní části. Trest odnětí svobody i náhradní trest odnětí 

svobody za nedobytnou pokutu se v těchto případech vykoná v táboře nucené práce.“ 

Zákon č. 89/1950 Sb., trestní řád správní pak zmocňuje v § 85 ministerstvo národní 

bezpečnosti po dohodě s ministerstvem vnitra k vydání předpisů upravujících výkon trestu 

v táborech nucené práce. Tímto předpisem je vyhláška ministerstva národní bezpečnosti č. 

492/1950 Ú.l. ze dne 1. srpna 1950, kterou se vydávají bližší předpisy o výkonu trestu v 

táborech nucené práce a ve správních věznicích. I zde je zdůrazněno hlavní kritérium pro 

zařazení do tábora a to projevení nepřátelského postoje k lidově demokratickému zřízení. V 

§ 9 vyhlášky je opět zmocněna komise krajského výboru k veškerému rozhodování ohledně 

osob zařazených do tábora. Do tábora nucené práce lze být zařazen samozřejmě také podle 

trestního zákona č. 86/1950 Sb., podle konkrétně ustanovení § 36, který umožňuje zařadit 

odsouzeného do tábora po odpykání trestu odnětí svobody na další dva měsíce až tři roky. 

 

Změnu v postupu správního rozhodování o zařazení do tábora přinesl zákon č. 

102/1953 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního, 

jehož § 1 stanoví: „Prohloubení výchovného účinku trestů ukládaných za přestupky je třeba 

upravit novou úpravou těchto trestů. Aby se pak při posuzování trestných činů a závažných 

přestupků neuplatňovala hlediska zcela odlišná a aby se tak přispělo k důslednému 

zachovávání socialistické zákonnosti, je třeba řízení o takových přestupcích soustředit u 

                                                                                                                                               
1, písm. b) rozhodují tříčlenné komise, jejichž členy a náhradníky jmenují krajské národní výbory. (2) Do 

tábora lze zařaditi osoby uvedené v § 2 na dobu od tří měsíců do 2 roků.“ § 4: „Komise zřízená podle § 3, 

odst. 1 může, kde toho povaha případu vyžaduje: a) zakázati osobě zařazené do tábora po jejím propuštění z 

něho pobyt v určitém územním okrsku nebo místě nebo jí určiti místo pobytu, b) naříditi vyklizení bytu 

zařazené osoby, c) rozhodnouti, že do živnostenského podniku nebo majetkových podstat zařazené osoby 

bude zavedena národní správa, (3) rozhodnouti, že zařazené osobě bude odňato živnostenské oprávnění.“ 
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prokurátorů a soudců.“ Takto je převedeno rozhodování o přestupcích, jež jsou vyšší 

společenské nebezpečnosti a mohou proto vést až k odnětí svobody, na prokuraturu a soud.  

Tímto přesunem kompetencí byly komise národních výborů tím zbaveny 

pravomoci ukládat tresty odnětí svobody, jimž odpovídalo zařazení do pracovního tábora. 

Dnem účinnosti tohoto zákona dne 1. 1. 1954 tak tábory nucené práce zanikají.60 Nicméně 

i poté stále dochází k zařazování občanů odsouzených soudem do pracovních táborů, 

zejména v uranových dolech, jakým byl např. Jáchymov. Tento fakt dokládají četné 

výpovědi pamětníků, tak jak jsou zachyceny např. na webových stránkách Paměť národa.61 

Např. pan Jan Čermák byl zařazen na práce v uranových dolech v roce 1958:  

„No a pak jsem šel na ten Bytíz. A tam jsem těch 16 nebo 17 měsíců dělal leccos, ale bylo 

to všechno na uranu. I když jsem nekutal celou tu dobu, taky jsem kutal, ale i když jsem nekutal, 

tak celý to prostředí je radioaktivní. Tenkrát se jednak o tom tolik nevědělo, jak je to příšerně 

nebezpečný, to se obecně nevědělo, a za druhý, co se vědělo, tak na to se kašlalo. A to, i když šlo o 

civilní zaměstnance, to prostě bylo hrozný… To bylo prostě hrozný hazardování s lidským… i na 

úrovni tehdejších znalostí.“62 

 

Ústavní úpravou osobní svobody se státní orgány v padesátých letech necítily příliš 

vázány, jak ostatně dokládá způsob, jakým byli občané bráni do vazby. Institut vazby 

představuje významný zásah do osobní svobody občana. Navzdory této skutečnosti není 

podle § 96 trestního řádu z roku 1950 trvání vazby vůbec časově omezeno. Trestní řád z 

roku 1956 už obsahuje ustanovení omezující dobu vazby a to § 81 Trvání vazby. Ten 

přináší dvouměsíční lhůtu pro koluzní vazbu, v případě vazby útěkové a předstižné může 

být tato lhůta o jeden měsíc prodloužena. Vazbu je však možno uvalit i v případě 

přestupku, ovšem tato vazba nesmí trvat déle než 30 dní včetně řízení před soudem (§ 81, 

odst. 3).  Zákon č. 87/1950 Sb., trestní řád sice ve svém § 93 vypočítává důvody, pro které 

je možno vzít obviněného do vazby a dále je upraven zákonný způsob, jakým dojde 

k zatčení a odevzdání obviněného prokurátoru, nicméně tato ustanovení nebyla zejména 

Státní bezpečností respektována.  

                                                 
60 GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k dějinám Československa 1945 – 1960. Praha: Karolinum, 2006, 
str. 420, komentář č. 41  
61 http: www.pametnaroda.cz 
62 Převzato z webových stránek Paměť národa: http://www.pametnaroda.cz/witness/clip/id/770/clip/1257 
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Toto tvrzení dokládají výpovědi tehdejších významných justičních činitelů Karla 

Klose a Josefa Urválka, které byly poskytnuty o několik let později v rámci rehabilitace 

nejkřiklavějších nezákonností 50. let. Je nutno na ně ovšem nahlížet skrze jejich účel, jímž 

bylo tedy především sejmout vinu z autora vyjádření. 63 

 

O nezákonnosti postupů Státní bezpečnosti svědčí i „Zpráva o činnosti BAa IV. sektoru, 

instruktorské skupiny při velení Stb. a akci Čihošťského zázraku, případu záhadných sebevražd a 

vražd“, jež byla podána 1. února 1963 na ministerstvu vnitra. Zpráva se mimo jiné vyjdřuje ke 

způsobu provádění akce „KÁMEN“ a kritizuje její provokační charakter. Obdobně vykonstruována 

byla i infiltrace do ilegálních odbojových skupin s názvem „Kontrolní sítě“. Ve své části B. Výslechy 

obsahuje soupis praktik, které Stb. používala při výsleších. Tento soupis učinil už v roce 1951 

tehdejší Nižší vojenský prokurátor Zdeněk Zatloukal na základě výpovědi svědků. Obsahuje mj, 

tyto metody výslechu: „VIII. Několikadenní temná komora s probuzením, každé půl hodiny – na 

dveřích píchací hodiny.(...) IX. Truhly, tj. vězeň leží v úzké bedně, má vystrčená jen chodidla, přes 

                                                 
63 Vyjádření bývalého náměstka ministra spravedlnosti K. Klose kVyjádření bývalého náměstka ministra spravedlnosti K. Klose kVyjádření bývalého náměstka ministra spravedlnosti K. Klose kVyjádření bývalého náměstka ministra spravedlnosti K. Klose k    situaci vsituaci vsituaci vsituaci v    justici vjustici vjustici vjustici v    letech 1948letech 1948letech 1948letech 1948----1952 1952 1952 1952 
ze dne 1. 4. 1963ze dne 1. 4. 1963ze dne 1. 4. 1963ze dne 1. 4. 1963  

Karel Klos potvrzuje skutečnost, že rozsudky byly soudům předepisovány politickými činiteli a 
interpretovány pomocí prokurátorů jako stanoviska ministra spravedlnosti. Ukládané tresty takto byly 
schvalovány dopředu. Institut odvolání sloužil zejména státní prokuratuře v těch případech, kdy se soudce 
odchýlil od instrukce shora. Takovýto postup mohl vést v krajním případě až ke kárnému postihu onoho 
soudce, jak to dokládá ve svém vyjádření Karel Klos, právník ve službách komunismu, na konkrétním 
příkladu tzv. sokolské akce. Důraz byl kladen také na mediální prezentaci větších procesů, tak aby strana 
z těchto co nejvíce vytěžila. Posléze bývalý vysoce postavený funkcionář ve svém vyjádření přiznává, že orgány 
státní bezpečnosti měly takřka neomezenou a nekontrolovatelnou moc.  

Po organizační úpravě bylo pod resort ministerstva národní bezpečnosti přesunuto i vězeňství 
(namísto dosavadního ministerstva spravedlnosti), což jen posílilo její postavení.  
 
Vyjádření bývalého prokurátora Josefa Urválka kVyjádření bývalého prokurátora Josefa Urválka kVyjádření bývalého prokurátora Josefa Urválka kVyjádření bývalého prokurátora Josefa Urválka k    situaci vsituaci vsituaci vsituaci v    justici a soudnictví ve 40. a 50. letech ze dne justici a soudnictví ve 40. a 50. letech ze dne justici a soudnictví ve 40. a 50. letech ze dne justici a soudnictví ve 40. a 50. letech ze dne 
5. července 19685. července 19685. července 19685. července 1968  

Josef Urválek dosvědčuje výsadní postavení Státní bezpečnosti v trestním procesu, důkazy jí 
vyhledané a předložené nebylo záhodno zpochybňovat ze strany soudu ani prokuratury. Dále se zaměřuje na 
výčet ustanovení trestního řádu, jejichž existenci a právní závaznost Státní bezpečnost často nebrala na zřetel. 
Potvrzuje tak soustavné porušování § 100 zákona č. 87/1950 Sb., trestní řád, podle něhož orgány Státní 
bezpečnosti jsou povinny do 48h zatčeného předat prokuratuře, která se podle jeho slov často o zatčení ani 
nedozvěděla, popřípadě až z denního tisku. Nejinak je to i s respektováním § 94 zákona č. 87/1950 Sb.: 
„k výpovědi nebo doznání nesmí být obviněný žádným způsobem nucen.“  

Urválek dále problematizuje § 77 trestního řádu, který stanoví, že vyšetřování koná prokurátor, 
pokud věc není již dostatečně vyšetřena. Obligatorní vyšetřování prokuraturou není tedy předepsáno a je 
otevřen prostor pro zvůli orgánů Státní bezpečnosti. Ta se v konečném důsledku může vyšetřování zhostit 
sama bez jakékoliv spolupráce s prokuraturou.  

Stejně jako Klos se snaží sejmout ze sebe zodpovědnost, vymlouvá se na neinformovanost, za všechno 
může strana a Státní bezpečnost, jež všechno rozhodli, justice o těchto poměrech neměla ani tušení. 
In: VOREL Jaroslav; ŠIMÁNKOVÁ, Alena; BABKA, Lukáš: Československá justice v letech 1948-1953 
v dokumentech, Díl II. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004, str. 71-85 
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která je bit.(...). X. Vazba v úzké cele, do které se vejde jen stojící člověk, bez pláště – takto držen 

několik dní bez stravy a bez možnosti jíti na záchod.(...). XI. Síta – úzké cely, ve kterých se pohybují 

drátěná síta nahoru a dolů v úhlech asi od 30 stupňů, takže vyšetřovanec je nucen stále se ohýbat.“64 

 

Vidíme tedy, že ústavní záruka osobní svobody a zákonného postupu v případě 

jejího omezení nebyla mnohdy občanům v konkrétním případě poskytována.  

 

    

5.25.25.25.2 Svoboda domovní Svoboda domovní Svoboda domovní Svoboda domovní    

 

„§ 4  
Domovní svoboda se zaručuje. Může být omezena jen na základě zákona. 
 
§ 5  
(1) U nikoho nesmí být provedena domovní prohlídka, leč v 
případech dovolených podle zákona, a to jen soudem nebo úředním 
orgánem podle zákona příslušným a řízením upraveným podle zákona. 
(2) Domovní prohlídka smí být provedena, nestanoví-li zákon 
jinak, jen na písemný odůvodněný příkaz soudce nebo úřadu. Příkaz 
budiž doručen při prohlídce, a není-li to možné, nejdéle do 48 
hodin po ní. 
(3) Orgán vykonávající prohlídku nechť se prokáže svým 
oprávněním a vydá osobě, u které prohlídku vykonal, na její žádost 
ihned, a není-li to možné, nejdéle do 48 hodin potom, písemné 
potvrzení o důvodech prohlídky a o jejím výsledku, jakož i o 
věcech při ní zabavených.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 
 

 

Ochrana domovní svobody je zakotvena jednak v ústavě a dále ochranu domovní 

svobody upravuje i trestní zákoník č. 86/1950 Sb. V případě porušení domovní svobody 

stanoví trestní zákoník sankci odnětí svobody až pět let (§ 236, odst. 1, 2). 

 

Ustanovení o svobodě domovní vyznívají až směšně, když se podíváme např. na 

průběh domovní prohlídky uskutečněné dne 14. 11. 1950 pracovníky krajského vedení 

SNB v Hradci Králové v domácnosti rodiny Dolečkovy. Manželé Dolečkovi totiž odmítali 
                                                 
64 ČELOVSKÝ, Bořivoj: Emigranti, Dopisy politických uprchlíků z prvních let po „vítězném únoru“ 1948. 
Tilia, Šenov u Ostravy 1998, str. 368 - 369 



 41 

vstoupit do JZD a tak byl otec Josef Doleček odvlečen Stb a zbytek rodiny a známých 

šikanován. Takto domovní prohlídku popsala dcera manželů Dolečkových Anna 

Stoklásková: 

„Hádali se mezi sebou, kdo si co odnese z maminčiny výbavy. Nevadila jim ani její 

přítomnost – tak byli bezohlední. Odnesli si mimo jiné i příbory, které rodiče dostali svatebním 

darem. Ve stodole přeházeli obilí, naházeli zrní do brambor, slámy i lnu. K večeru, než odjeli, 

maminku upozornili, že nesmí s ničím manipulovat, že je všechno zabavené. Na hlídku přes noc 

přijeli dva příslušníci SNB z Mladkova. Druhý i následující dny přijížděli příslušníci z Hradce 

Králové znovu a pokračovali v „prohlídce".“65 

Další svědectví o postupu státních orgánů podává paní Jarmila Bočánková: 

„31. prosince 1948 přišli ráno nějací pánové, vykopli dveře a prostě chovali se tam, jako 

kdyby byli doma – hrozně. Strhali obrazy, cpali si zlato do kapes. Protože můj strýček byl zubař a 

tenkrát, jak mi bylo strýčkem řečeno, že lidičky platili zlatem, měli prostě různý zlatý věci a tím 

platili, protože ti lidi na poli neměli korunky, takže platili zlatem. Takže já jsem vždycky od strejdy 

dostala zlato – náramek, náhrdelník – a maminka taky. Takže toho byla taková velká krabice 

dřevěná. A to si tam před námi nastrkali, aniž věděli, že my budeme zavřený nebo co. No oni to 

věděli, jinak by se nemohli přece takhle v cizím domově chovat, ale my jsme to nevěděli.“ 

Dodržování zákonného postupu tedy nepřišlo státním orgánům leckdy ani na mysl 

a občan byl proti obdobným zásahům zcela bezmocný.   

    

5.35.35.35.3 Svoboda pobytu Svoboda pobytu Svoboda pobytu Svoboda pobytu    

 

„§ 7  
(1) Každý občan se může usazovat nebo pobývat na kterémkoli  
místě Československé republiky. Omezit lze toto právo jen v zájmu  
veřejném na základě zákona.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 

 

Do svobody pobytu významně zasahovala ustanovení zákona č. 52/1949 Sb., o 

hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům. Zákon slouží jako jeden z nástrojů 

boje proti odpůrcům lidově demokratického zřízení a jeho soulad s ústavním zakotvením 

svobody pobytu je přinejmenším sporný. Ve svém § 1 a 2 stanoví povinnost nahlásit 

                                                 
65 Převzato ze sbírky Post Bellum. Dostupné z http://www.politictivezni.cz/josef-dolecek.html, [5.11.2010] 
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místnímu národnímu výboru začátek, změnu a ukončení pobytu v obci. Prováděcí vyhláška 

ministerstva vnitra č. 448/1949 Úř.l.I., o hlášení obyvatelstva stanovila mj. povinnost vést 

v každém domě „knihu návštěv“, do které musel být zapsán každý, kdo v domě přenocoval, 

byť jen jednou.66 Novelizací zákona zákonem č. 76/1957 Sb., kterým se mění a doplňuje 

zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům se pak povinnost vést tzv. 

domovní knihy přenesla přímo do zákona, včetně poskytnutí evidovaných údajů 

„kontrolním orgánům“. Vyhláška ministerstva vnitra č. 6/1958 Úř.l., která prováděla zákon 

č. 76/1957 Sb. se však už o domovních knihách a s nimi spojenými povinnostmi 

nezmiňuje.67 

Do kategorie zákonů, jež byly hojně aplikovány zejména na „třídní nepřátele“ patří i 

zákon č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty a nebytovými prostory.     Klíčový je § 11: 

„místní národní výbor může prohlásit za zrušené smlouvy o užívání bytů, v nichž bydlí 

osoby státně nespolehlivé.“ Kdo je státně nespolehlivý, rozhodovaly samy národní výbory.68 

Na základě toho zákona byla prováděna tzv. „Akce B“, přičemž písmeno B znamená 

buržoazii. Jednalo se o vystěhovávání „třídních nepřátel“ z jejich bytů či přímo jejich 

vysidlování do pohraničních oblastí.  

K přesídlování občanů docházelo i v souvislosti se zařazením do tábora nucené 

práce, přičemž toto přesídlení postihlo rodinné příslušníky „odsouzeného“. V srpnu roku 

1949 byla vydána Směrnice pro přesídlení rodinných příslušníků osob přikázaných do 

táborů nucené práce.69 Podle směrnice rozhoduje o přesídlení tzv. přikazovací komise. 

Samotné přesídlení má pak na starost mimořádná bytová komise, jež se má řídit 

ustanoveními zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty.  Přesídlení se vyhne těm 

rodinným příslušníkům, kteří řádnou prací přispívají k plnění pětiletého hospodářského 

plánu. Řádnou prací se ale nerozumí např. soukromé vyučování hudby nebo řečem či práce 

v obchodě se starožitnostmi. Tito rodinní příslušníci jsou však vykázáni z nadměrného bytu 

do menšího či do podnájmu.  

                                                 
66 GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k dějinám Československa 1945 – 1960. Karolinum, Praha 2006. 
str. 436, komentář č. 51 
67 Tamtéž, str. 437, komentář č. 52 
68 Tamtéž, str. 418, komentář č. 40 
69 KAPLAN, Karel: Tábory nucené práce v Československu v letech 1948 – 1954, dokument č. 5, str. 167. 
Ústav pro soudobé dějiny ČAV. Praha: 1992 
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Ohledně svobody pobytu nalezneme odpovídající ustanovení i v trestním zákoně č. 

86/1950 Sb. Trest zákazu pobytu § 53, stanoví možnost soudu vyslovit dočasně nebo 

navždy pobyt v některé části území ČSR. Novela trestního zákona č. 63/1956 Sb. už ale 

uložení trestu zákazu pobytu navždy neumožňuje.  

    

5.45.45.45.4 Svoboda pohybu Svoboda pohybu Svoboda pohybu Svoboda pohybu  

 

„§ 7  
(2) Právo vystěhovat se dociziny může být omezeno jen na 
základě zákona.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb.... 70 

 

Hned po komunistickém puči byla svoboda pohybu omezena stanovením trestní 

sankce v zákoně č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Ten obsahuje 

§ 40 trestný čin „neoprávněného opuštění republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu“71. 

Trestním zákon č. 86/1950 Sb. za tento trestný čin stanoví trest odnětí svobody 1 až 5 let 

bez možnosti podmínečného odsouzení a s potenciálním vedlejším trestem ztráty státního 

občanství (viz zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního 

občanství, § 7)72. Občané se tak ocitli prakticky uvězněni mezi ostnatými dráty vlastní 

země.  

Ministerstvo vnitra, jež mělo tuto oblast na starost, zbavilo poměrně záhy, dne 23. 

2. 1948 platnosti veškeré dosavadní cestovní pasy, ledaže by k nim bylo vydáno zvláštní 

povolení. Dále je zákon č. 53/1949 Sb., o cestovních pasech. Jeho účinností občané ztrácí 

právní nárok na vydání, časové prodloužení a rozšíření územní platnosti cestovního pasu (§ 

2 odst. 5). Vyhláška ministerstva vnitra č. 439/1949 Úř.l.I., kterou se vydávají podrobnější 
                                                 
70 Jednou z mnoha ukázek toho, že díky komunistické lobby nakonec nebyla do Ústavy převzata ta 
ustanovení, která jakoby přímo předpověděla budoucí praxi státní zvůle, je § 12 přílohy ke zprávě č. 21, 
týkající se práv, svobod a povinností občanů: „Státní občan nesmí být z určitého místa neb území vypovězen 
nebo přidržován k tomu, aby se z určitého místa nebo území nevzdaloval, leč v případech zákonem 
stanovených.“ Příloha ke zprávě č. 21 z 8. října 1947 generálního zpravodaje Procházky in KAPLAN, Karel: 
Příprava Ústavy ČSR v letech 1946 – 1948: Diskuze v Národní frontě a názory expertů. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1993, str. 181 
71 “Československý občan, který v úmyslu poškodit zájem republiky opustí neoprávněně území republiky nebo 
ve stejném úmyslu neuposlechne výzvy úřadu, aby se v přiměřené lhůtě, kterou mu úřad určí, na území 
republiky vrátil, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let.“ 
72 GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k dějinám Československa 1945 – 1960. Praha: Karolinum, 2006, 
str. 438, komentář č. 53  
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předpisy k zákonu o cestovních pasech, stanovila, že k vydání cestovního pasu je třeba mj. i 

potvrzení okresního národního výboru místa bydliště, že proti vydání pasu není námitek.73 

 

Zajímavým příkladem provokačních akcí Státní bezpečnosti co se týče ochrany 

státních hranic, je operace s názvem „akce KAMENY“. Státní bezpečnost rozmístila poblíž 

hranic falešné hraniční kameny, aby se jí tak lépe zatýkaly a vyšetřovaly osoby, jež se snažily 

uniknout z Československa. Spolehliví příslušníci Státní bezpečnosti vystupovali jako falešní 

převaděči, slibující dostat zájemce za hranice. Poblíž fingované hranice byla celá skupina 

dopadena a předána k výslechu domnělým americkým nebo západoněmeckým 

vyšetřovatelům.74 

Aby byla posílena ostraha státních hranic zvláště před nedovoleným opouštěním 

území ČSR, bylo vydáno nařízení ministra národní bezpečnosti č. 70/1951 Sb., o právu 

příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně. Nadále mohou příslušníci Pohraniční stráže 

zbraně použít pro určité případy i bez výstrahy. V letech 1948 – 1960 bylo při pokusu o 

přechod státní hranice zastřeleno 151 osob75, z toho 105 jen v letech 1948 - 1951.76 

    

5.55.55.55.5 Vlastnické právo Vlastnické právo Vlastnické právo Vlastnické právo    

 

„§ 9 
(1) Soukromé vlastnictví lze omezit jen zákonem.  
(2) Vyvlastnění je možné jen na základě zákona a za náhradu, není-li   
nebo nebude-li zákonem stanoveno, že se náhrada dávat nemá.  
(3) Nikdo nesmí zneužívat vlastnického práva ke škodě celku.“ 

                          Ústavní zákon č. 
150/1948 Sb. 

 

Podrobnou úpravu vlastnictví stanoví občanský zákoník č. 141/1950 Sb. Podle 

důvodové zprávy k    občanskému zákoníku se vlastnické právo neřadí mezi základní 

                                                 
73 Tamtéž, str. 440, komentář č. 54 
74 TOMEK, Prokop: Amon Tomašoff – dobrodruh ve službách komunistů in    Securitas imperii 12, Sborník 
k problematice 50. let. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, str. 5-25 
75 Zdroj: VLČEK, Tomáš: Seznam zastřelených lidí při pokusu o přechod čs. státních hranic v letech 1948 – 
1989. Dostupné z: http://www.totalita.cz/seznamy/seznamy_03.php, [21.8.2010] 
76 PULEC, Martin: Nástin organizace a činnosti ozbrojených pohraničních složek v letech 1948 – 1951, str. 90. 
In Securitas imperii 7: Sborník k problematice bezpečnostních služeb. Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu PČR. Praha 2001 
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občanská práva. Je nutno ho chápat jako „práva jednotlivce anebo kolektivu používat 

výrobních prostředků a výrobků svou mocí a ve svém zájmu na základě soustavy třídních 

poměrů, existujících v dané společenské soustavě a v souladu s touto soustavou“.  

Občanský zákoník nově rozlišuje podle sovětského vzoru na vlastnictví soukromé a 

socialistické. Formami socialistického vlastnictví jsou státní socialistické vlastnictví, jakožto 

vyšší forma a socialistické vlastnictví družstevní, mezi něž patří i vlastnictví osobní. 

V osobním vlastnictví však mohou být pouze věci, které slouží spotřebě vlastníka. 

Soukromé vlastnictví je povoleno pouze drobným rolníkům, kteří pracují na půdě osobně. 

Institut vlastnictví je v socialistickém zákonodárství chápán ve smyslu výsledku určité 

relevantní práce, jinak na něj nemůže být nárok. Socialistickým vlastníkem může být jen 

stát nebo lidová družstva v případě socialistického majetku družstevního, občan jako 

jednotlivec je samozřejmě zcela vyloučen.77 Občan, v podstatě potenciální nepřítel, vždy 

připraven vykořisťovat kolektiv. Že by tomu mohlo být i naopak je pochopitelně 

vyloučeno. 

O osobním majetku, tedy nikoliv vlastnictví, občanů se ústava dále stručně zmiňuje 

v jinak obsáhlé Kapitole osmé, Hospodářské zřízení, § 158 odst. 2: „Osobní majetek 

občanů je nedotknutelný.  Toto ustanovení se týká zejména předmětů domácí a osobní 

spotřeby, rodinných domků a úspor nabytých prací, jakož i dědického práva na ně.“ 

S tímto ustanovením ústavy je zřejmě v rozporu pojetí trestu propadnutí jmění podle § 47 

zákona č. 86/1950 Sb. Ten stanoví v odstavci 2: „Propadnutí jmění postihuje pachatelovo 

jmění celé, nebo tu jeho část, kterou soud určí“. Není zde tedy z výkonu trestu výslovně 

vyňat osobní majetek pachatele, jenž je podle ústavy nedotknutelný. Nápravu zjednala až 

rozsáhlá novela zákona č. 63/1956 Sb., která věci osobní spotřeby pachatele a osob, o něž je 

povinen pečovat, z rozsahu trestu propadnutí jmění výslovně vyňala.  

V souvislosti s výsadním postavením forem socialistického vlastnictví je jim 

poskytnuta i odpovídající trestněprávní ochrana. Hlava druhá zákona č. 86/1950 Sb., 

trestné činy hospodářské, se uplatňuje se jako podpůrná hlava, jelikož nejzávažnější trestné 

činy proti socialistickému majetku jsou stejně postihovány jako trestné činy proti republice. 

Celá hlava druhá podle důvodové zprávy pojednává o nepřímých útocích na tento majetek 
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a všechna závažnější provinění mají být stíhána podle hlavy první, kde ale hrozí mnohem 

vyšší tresty a také trest nejvyšší. Tímto má být chráněno zejména zestátňování a je veden 

cílený útok proti soukromníkům.78 

Výrazný zásah do vlastnického práva představovala kolektivizace zemědělství a 

nucený vstup zemědělců do tzv. jednotných lidových družstev. 

 

5.65.65.65.6 Právo na vzdělání Právo na vzdělání Právo na vzdělání Právo na vzdělání    

 

„§ 12 
(1) Všichni občané mají právo na vzdělání. 
(2) Stát pečuje o to, aby se každému dostalo vzdělání a výcviku podle jeho schopností a se zřetelem 
k potřebám celku.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 
 

Prvním zákonem, který upravoval vzdělávání na základních a středních školách, je 

zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství ze dne 21. 4. 1948. Tímto 

zákonem dochází ke strukturální přeměně československého školství. Dosavadní měšťanské 

školy se přeměňují na střední školy, z učitelských akademií se stávají gymnázia, z obecné 

školy se stává škola národní. Zůstává zachováno právo církví na dozor nad náboženskou 

výchovou na školách. K provedení zákona je vydána vládní nařízení č. 196/1948 Sb., které 

mj. stanoví v § 15 povinnou tělesnou práci na středních školách:  

„(1) Tělesná práce, kterou jsou povinni konati žáci posledního postupného ročníku střední 

školy, je částí jejich školní výchovy. Tato část výchovy má zejména za účel vychovávati žáky k 

tělesné práci a připravovati je k správné volbě povolání; koná se pod dozorem učitelů. 

(2) Žáci konají tělesnou práci podle odstavce 1 zpravidla v některém hospodářském oboru 

(zemědělství, lesnictví, řemesle, průmyslu, obchodu a j.); dívky mohou ji výjimečně konati také v 

ústavech zdravotních nebo sociálních, po případě i v domácnostech. Práce musí býti přiměřená 

tělesným schopnostem žáků.“ 

Toto ustanovení v duchu marxismu-leninismu vychovává žáky ke správnému 

poměru k práci, zejména té fyzické. 

V roce 1953 je vydán nový školský zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a 

vzdělávání učitelů (školský zákon), který už spojuje školství s „velkými úkoly socialistického 
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budování“79 Správou a řízením škol je pověřeno Ministerstvo školství a osvěty (§ 16, odst. 

2). 

 

Jaké podmínky mohly být stanoveny např. pro vykonání maturitní zkoušky, dokazuje 

případ studenta maturitního ročníku střední školy Ivana Urbánka. Ten odmítl podepsat hlasovací 

lístek v rámci podpisové akce za mír v letech 1950 – 1951. K vyřešení této situace stanovila zvláštní 

komise podmínky pro připuštění k maturitě. Vedle kázně a prospěchu žáka hrál roli i jeho poměr 

k lidově demokratickému zřízení. Urbánek odmítnutím podepsat projevil postoj negativní a 

v důsledku toho nebyl k maturitě připuštěn. Komise mu mj. doporučuje: „…tělesná práce a styk 

s pracujícími může mu pomoci, aby si uvědomil, jak jest jeho postoj nesprávný. Cesta k dalšímu 

studiu se mu tím nikterak neuzavírá, jestliže prokáže svojí prací a chováním kladný postoj k lid. 

dem. zřízení.“80 

 

Vysoké školství je upraveno v zákoně č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ze dne 

18. května 1950. Ten stanoví ohledně poslání vysokoškolského vzdělávání v § 1 následující:  

„Lidově demokratická republika v úsilí o neustálé zlepšování životních podmínek a 

kulturní úrovně našeho lidu a v úsilí o rozvoj vědy a umění pro budování socialismu v naší 

vlasti zřizuje vysoké školy a pečuje o ně. Zajišťuje tím nejschopnějším synům a dcerám 

pracujícího lidu přístup k nejvyšším stupňům vzdělání se zřetelem k potřebám a prospěchu 

celku.“  

V souladu s ním je § 19, odst. 1: 

„Studenti se přijímají na vysoké školy podle schopností uchazečů a se zřetelem k 

plánovaným hospodářským, sociálním a kulturním potřebám státu.“ 

Vzdělání tak není určeno všem, nýbrž jen těm „nejschopnějším synům a dcerám 

pracujícího lidu“ a navíc ještě musí být zohledněny zájmy státu vyplývající z úkolu 

budování socialismu. Do praxe tato ustanovení uvádí tajný dokument Ústředního výboru 

KSČ ze dne 27. 8. 1952 nazvaný „Zásady pro očistu vysokých škol zemědělských a 

veterinárních od dětí vesnických boháčů a městské buržoazie“.81 Ústřední výbor strany totiž 

rozhodl, že potřebám celku zřejmě neslouží, aby byly vysokoškolsky vzdělávány potomci 
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„třídního nepřítele“. Na předmětných vysokých školách jsou proto zřizovány speciální 

prověřovací komise, složené mj. z děkana popř. proděkana fakulty, ale také z kádrového 

pracovníka dotčené vysoké školy. Rektor univerzity či děkan fakulty je pak pověřen na 

začátku akademického roku vysvětlit vyloučeným studentům, proč se tak stalo. S tímto 

projevem je mu nápomocno předsednictvo krajského výboru KSČ. Studentům bude také 

doporučeno, aby se zapojili do manuálních prací v oblasti rostlinné výroby.  

Tento dokument se sice týká pouze vysokých škol zemědělských a veterinárních, 

není ovšem důvod pochybovat, že bychom nalezli obdobné postupy ohledně ostatních 

univerzit.    

Na základě tohoto dokumentu byl postižen např. student Vyšší rolnické školy v Kadani 

Josef Charousek, jehož otec vlastnil zemědělskou usedlost a odmítl vstoupit do JZD. Nejprve se 

komise snažila studenta přesvědčit, aby přemluvil svého otce ke vstupu do JZD. Poté byl Josef 

v rámci doporučení k zapojení se do manuálních prací místo studia odkázán na nucené práce na 

státním statku u Ostravy, na opačném konci republiky, odtržen od zbytku rodiny. Po půl roce byl 

odveden na vojnu, jeho otec pod nátlakem nakonec do družstva vstoupil.82 

Obdobný osud potkal pana Jindřicha Haška: 

„O prázdninách v 52. roce nás zavolali na krajský národní výbor. Nevěděl jsem, o co jde, ale 

tam už byly houfy kluků, kteří už věděli, je zle, budou nás vyhazovat ze škol. Tam vystoupili dva 

referenti a tam nám vysvětlili, že nám přerušujou studium, to je důležitý, a že musíme nastoupit do 

kolektivního hospodářství, abysme nebyli pod vlivem svých rodičů, který nám dávaj špatnou 

výchovu. Když se osvědčíte po roce, tak můžete pokračovat ve studiu. Tohle doslova nám tam... A 

polovina z nás tomu věřila. No mysleli jsme, že jako jo. A dostanete umístěnky na státní statek 

Albrechtice, hospodářství Osoblaha-Studnice. Tak tam jsme prostě museli nastoupit do 1. září. Já to 

odkládal pořád a ten první měsíc jsem tam nešel. Otec říkal: ‚Ty nikam nepůjdeš, to je bezpráví 

tohleto, vyučíš se třeba elektrikářem.‘ Zkoušel jsem to na několika místech, aby mě přijmuli do 

zaměstnání, všude se objevil posudek SSM, Svaz české mládeže Úhonice, kde bylo jasně napsáno: 

nepřevychovatelný, ovlivněný rodiči, neexistuje, aby dostal zaměstnání. Musí nastoupit z rozkazu 
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krajského národního výboru. A to šlo se mnou celej život, ten posudek, napsanej na obci, ten platil 

do roku ’89. Je to neuvěřitelný, ale neustále to s těma lidma šlo.“83 

Prováděcím předpisem zákona o vysokém školství je např. vládní nařízení č. 

81/1950 Sb., o některých změnách v organisaci vysokých škol, jež ve svém § 2 ruší mj. 

právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. O vládním nařízení č. 20/1952 Sb., o 

rozmisťování absolventů vysokých škol bude pojednáno níže v rámci pododdílu o pracovní 

povinnosti. Toto nařízení bylo zrušeno nařízením č. 24/1959 Sb., o úkolech orgánů státní 

správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol, které 

zavádí mechanismus umisťování, v němž absolventy podnikům doporučuje škola. Ta při 

svém rozhodnutí postupuje podle §4, odst. 2: „Při doporučování vychází škola z potřeb 

národního hospodářství a z politických a odborných znalostí absolventa a přihlíží k jeho 

studijním výsledkům a zájmům, zdravotním a rodinným poměrům.“ Podniky pak nesmí 

přijmout jiného než doporučeného absolventa. 

Vládním nařízením č. 97/1953 Sb. je zřízena vysoká stranická škola při Ústředním 

výboru Komunistické strany Československa, která má postavení vysoké školy. Studium 

bylo tříleté a sloužilo zejména k udělení vysokoškolského titulu spolehlivým kádrům, kteří 

by tohoto nebyli zřejmě schopni dosáhnout běžným způsobem. V roce 1955 tak zahájil 

studium např. budoucí generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš.   

Nezanedbatelná je také náplň studia, jež byla výhradně určována stranou, ať už se 

jedná o základní či vysoké školy.  Své dojmy ze studia Vysoké školy chemicko-

technologické shrnuje pamětník pan Jiří Čejka: 

„My jsme byli první, takzvaný reformovaný ročník. To znamená, byli jsme rozdělení do 

studijních kroužků po dvaceti lidech, každý ten kroužek měl své „svazácké“ vedení, to už se vědělo, 

kdo je organizovaný komunista. My jsme zírali, přišli jsme doslova jako bažanti, vysoká škola byla 

pro nás něco a najednou jsme zjistili, že nás tam učí zpívat častušky. Zjistili jsme, že strana a vláda 

má hlavní slovo. Samozřejmě se zavedla politická výchova, přednášela se marxistická filozofie. Na 

každé škole to bylo asi jiné, na humanitních oborech to bylo asi drastičtější než tady na technice. Ale 
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bylo jasné, že hlavní slovo měla partaj. Byli lidi, kteří by neprospěli, ale že byli ve straně, tak se to 

nějak zařídilo.“84 

    

Na uvedených příkladech můžeme vidět, že přístup ke vzdělání, ale i jeho samotná 

náplň a průběh byl řízen zejména stranickými instrukcemi. Objektivní kritéria jako 

předpoklady uchazečů pro studium byla v přijímacím řízení nahrazena kritériem třídní 

popř. stranické příslušnosti.  

    

5.75.75.75.7 Svoboda svědomí a vyznání Svoboda svědomí a vyznání Svoboda svědomí a vyznání Svoboda svědomí a vyznání    

 

„§ 15  
(1) Svoboda svědomí se zaručuje. 
(2) Světový názor, víra nebo přesvědčení nemůže být nikomu na 
újmu, nemůže však být důvodem k tomu, aby někdo odpíral plnit 
občanskou povinnost uloženou mu zákonem. 
 
§ 16  
(1) Každý má právo vyznávat soukromě i veřejně jakoukoli 
náboženskou víru nebo být bez vyznání. 
(2) Všechna náboženská vyznání a bezvyznání jsou si před 
zákonem rovna.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 
 

Komunistický režim se během svého trvání systematicky snažil zlikvidovat církve a 

náboženské společnosti, zejména církev katolickou, a to prostředky značně nevybíravými a 

mnohdy protiprávními. Mezi ty legalizované prostředky patřilo vytvoření Státního úřadu 

pro věci církevní zákonem č. 217/1949 Sb. a dále zavedení praxe podle které stát poskytuje 

osobní požitky duchovním, kteří působí se státním souhlasem na základě zákona č. 

218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. 

Nepohodlní duchovní tak byli zbavování státního souhlasu s jejich působením a tím i 

prostředků.  

Vrcholným represivním opatřením byla tzv. Akce K85, které předcházel 

vykonstruovaný monstrproces s významnými představiteli řeholních řádů. Akce K proběhla 
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v dubnu 1950, a znamenala faktickou likvidaci mužských katolických řeholních řádů. Její 

provedení je ukázkou par excellence komunistické totalitní zvůle. Neexistuje jediný právní 

předpis, který by akci legalizoval (pomineme-li vyhlášku č. 351/1950 Ú.l. Státního úřadu 

pro věci církevní z 31. května 1950, tedy vydanou až po této akci, převádějící správu 

řeholního majetku „nesloužícího řeholním účelům“ na státem řízený náboženský fond). 

Řeholníci byli násilně vyhnáni ze svých klášterů, které získaly nové správce. Byly převzaty 

státní administrativou, zvlášť destruktivně se na nich podepsal pobyt armády. V důsledku 

tohoto zásahu přišly řády téměř o veškerý nemovitý i movitý majetek, který vlivem nových 

majitelů stihl neblahý osud. Činnost katolické církve byla paralyzována. Takto si tedy 

tehdejší režim představoval realizaci ústavně zaručeného základního lidského práva svobody 

vyznání. 

Zákon č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní, výrazně 

omezil církevní autonomii. Tímto krátkým předpisem je zřízen státní ústřední úřad, jež má 

na starosti všechny otázky související s církvemi či náboženstvím. Předsedou je ministr, 

určený presidentem, je tedy nerozhodné, jaký resort jinak řídí. V letech 1949 – 1950 stál 

v čele úřadu i Alexej Čepička (viz výše). Zákon provádí vládní nařízení č. 228/1949 Sb. ze 

dne 25. října 1949, o působnosti a organizaci Státního úřadu pro věci církevní. Ve svém § 2 

příkladmo vypočítává oblasti působnosti úřadu.86 Roku 1956 byl však úřad zrušen a jeho 

působnost přešla na ministerstvo kultury.87 

K praktikám, jež uplatňovala státní moc vůči církvím, patří tedy umisťování 

řeholníků do internačních táborů, vykonstruované procesy (viz např. proces s katolickým 

spisovatelem Janem Zahradníčkem, kauza Čihošťský zázrak apod.), provokace a zabírání 
                                                 
86 § 2 : Do působnosti Státního úřadu pro věci církevní náleží zejména: a) normotvorná, řídící a dozorčí 
činnost ve všech věcech církevních a náboženských; b) správní věci církví, náboženských společností, jejich 
složek, komunit,  ústavů,  nadací,  kostelů,  obročí,  fondů, řeholí, klášterů,  jakož i jejich věci hospodářské a 
finanční (majetkově  právní  jednání  věci  stavební, správa církevních fondů a nadací apod.); c) ochrana 
církevních památek; d) věci rozpočtové, úvěrové a plánovací v oboru církevním a náboženském bez újmy 
působnosti Státního úřadu plánovacího; e) osobní a platové věci duchovních, učitelů a zaměstnanců 
bohosloveckých fakult, učilišť a seminářů, jakož i učitelů náboženství; f) úprava vyučování náboženství, 
schvalování učebních osnov, učebnic a pomůcek, vrchní dozor na vyučování náboženství i na církevní učiliště 
všeho druhu v dohodě s ministerstvem školství, věd a umění; g) odborné posuzování církevního a 
náboženského tisku a publikací; h) vydávání úředního věstníku pro duchovní, vydávání informačních zpráv a 
publikací; i) věci náboženských spolků a organisací bez újmy působnosti ministerstva vnitra; j) věci 
charitativní činnosti církví a náboženských společností; k) péče o to, aby náboženský život se vyvíjel v souladu 
s ústavou; l) sledování rozvoje mezinárodních styků církevních a náboženských. 
     
87 Nařízení vlády č. 19/1956, § 2 
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církevního majetku. To probíhalo na základě již zmíněné vyhlášky Státního úřadu pro věci 

církevní č. 351/1950 Ú.l. ze dne 30. května 1950. Dále byli duchovní zařazováni do 

Pomocných technických praporů, v rámci kterých pro ně byly vytvořeny zvláštní roty, 

kterým se přezdívalo „farářské“ či „kněžské“.88  

K trestní persekuci duchovních sloužil § 28 zákona na ochranu lidově demokratické 

republiky zneužití úřadu duchovního a posléze i ustanovení zákona č. 86/1950 Sb., trestní 

zákon, § 173 a 174 maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi. Po novele 

trestního zákona č. 63/1956 Sb., došlo v této oblasti k určitému zmírnění.89 

 

5.85.85.85.8 Svoboda projevu a ochrana kulturních statků Svoboda projevu a ochrana kulturních statků Svoboda projevu a ochrana kulturních statků Svoboda projevu a ochrana kulturních statků    

 

„§ 18 
(1) Svoboda projevu se zaručuje. 
(2) Každý může v mezích zákona projevovat své mínění slovem, 
písmem, tiskem, obrazem nebo jakýmkoli jiným způsobem. Výkon 
tohoto práva nemůže být nikomu na újmu. 
 
§ 20 
(1) Každý má právo uvádět své názory a výsledky své tvůrčí 
duševní činnosti v obecnou známost a je jakýmkoli způsobem 
rozšiřovat a předvádět. 
(2) Toto právo lze zákonem omezit jen se zřetelem k veřejnému 
zájmu a ke kulturním potřebám lidu.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 
 

Po únorovém převratu podlehla umělecká tvorba a její rozšiřování v duchu 

marxismu-leninismu direktivnímu a plánovitému řízení. Za účelem dohledu nad 

uměleckým životem vznikaly státní instituce, které prakticky ovládly každý druh umělecké 

činnosti.  Nařízením vlády ze 13. 4. 1948 č. 72/1948 Sb. je zřízena státní organizace 

"Československý státní film". Toto nařízení je zrušeno vládním nařízením č. 4/1957 Sb., ze 

                                                 
88 BÍLEK, Jiří: Pomocné technické prapory 1950 – 1954. Vývoj, organizace a činnost, str. 16. Ústav pro soudobé 
dějiny ČAV. Praha: 1992 
89 Původní znění § 173 do novely trestního zákona: „(1) Kdo vykonává duchovenskou činnost v církvi nebo v 
náboženské společnosti bez státního souhlasu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. (2) Stejně bude 
potrestán, kdo vykonává duchovenskou činnost v církvi nebo v náboženské společnosti na místě, pro které 
nebyl ustanoven se státním souhlasem. (3) Kdo bez státního souhlasu ustanoví jiného k výkonu duchovenské 
činnosti v církvi nebo v náboženské společnosti, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“  
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dne 16. ledna 1957, o organisaci filmového podnikání. Podle § 1 je zřízena k 1. 1. 1957 

Hlavní správa Československého filmu.90  

Roku 1949 vzniká Národní ediční rada česká, v jejímž předsednictvu zasedala např. 

zasloužilá budovatelská spisovatelka Marie Majerová. Knihy, které napomáhaly budování 

socialismu, byly zvýhodněny jednoprocentní daní, za ostatní platili nakladatelé sedmnáct 

procent. Úřad pro věci církevní eliminoval zase nevhodnou duchovní literaturu. Zabavené 

tiskoviny byly umisťovány do zvláštních fondů a přístup k nim byl povolen pouze 

výjimečně ke studijním účelům. 

Počátkem 50. let byla cíleně utlumena tvorba mnoha umělců nepohodlných režimu. 

Hned v roce 1948 byla zakázána činnost literární skupiny 42, jejímž hlavním 

představitelem byl Jindřich Chalupecký. Psát v 50. letech nesměl ani Ludvík Kundera, čelní 

představitel surrealistické skupiny RA. Velmi tragicky poznamenal komunistický režim 

život katolického básníka Jana Zahradníčka.91 Přelomovým je rok 1953, kdy byla vládním 

usnesením zřízena Hlavní správa tiskového dozoru. Byly tak de iure stvrzeny cenzurní 

zásahy, ke kterým v Československu začalo docházet už po válce.92 Hlavní správa tiskového 

dohledu působila až do roku 1967, kdy byla nahrazena Ústřední publikační správou. 

 

Divadelní činnost byla regulována na základě tzv. divadelních zákonů. Prvním 

z nich je zákon č. 32/1948 Sb., kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a 

o divadelní činnosti (divadelní zákon). Stanoví dozor nad divadelní činností a také zřizuje 

                                                 
90 § 2 Hlavní správa: (1) Hlavní správa československého filmu (dále jen "hlavní správa") je právnickou 
osobou hospodařící podle zásad chozrasčotu. Do podnikového rejstříku se nezapisuje. 
(2) Základním úkolem hlavní správy je organisovat, řídit, koordinovat a kontrolovat po stránce ideové, 
technické a hospodářské tvorbu filmů, jejich dovoz a vývoz, distribuci, promítání v kinech, výrobu 
kinematografických zařízení, nákup a prodej potřeb v oblasti kinematografie, pokud je provozována v oboru 
působnosti ministerstva školství a kultury, a obstarávat společné věci podřízených hospodářských organisací. 
91 Jan ZahradníčekJan ZahradníčekJan ZahradníčekJan Zahradníček (17. 1. 1905 – 7. 10. 1960), katolický básník a překladatel. Narodil se do chudé rolnické 
rodiny v obci Mastník na Třebíčsku. Již ve dvou letech utrpěl těžký úraz páteře a hrudníku, jenž byl příčinou 
pozdější vážné choroby. Studuje gymnázium v Třebíči a poté filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 
V roce 1951 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu s katolickými intelektuály odsouzen na 13 let odnětí 
svobody. Vězení opouští roku 1960 v rámci všeobecné amnestie se značně podlomeným zdravím a záhy téhož 
roku umírá. Mezi jeho díla patří i rozsáhlá báseň Znamení moci, která je nezastřenou kritikou 
komunistického totalitarismu nejen v ČSR ale i ve světě. Zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zahradn%C3%AD%C4%8Dek 
92 ADAMOVÁ, Karolina: Cenzurní zásahy do české kultury v letech 1945 – 1989, str. 281. In SOUKUP, 
Ladislav, uspořadatel sborníku: Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. Karolinum, 
Praha 2002 
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divadelní a dramaturgickou radu. Zajímavý je § 11 odst. 7, který ve své větě druhé zaručuje 

divadlům alespoň jakousi autonomii:  

„Úkolem divadelní a dramaturgické rady jest pečovati o všechny dramaturgické 

otázky divadel a divadelních ochotnických spolků, nesmí však tím omezovati svobodu 

umění, zejména vnucovati divadlům a divadelním ochotnickým spolkům pořad her nebo 

jednotlivá divadelní díla.“ 

Divadla mohou být zřízena pouze na základě povolení ministerstva školství a osvěty. 

V době, kdy ještě nebyl přijat trestní zákoník, obsahuje i tento zákon nezbytné trestní 

ustanovení:  

„§ 26: Kdo přestoupí ustanovení §§ 18 - 25, bude potrestán, nejde-li o čin soudně 

trestný, okresním národním výborem (správním úřadem národní bezpečnosti) za správní 

přestupek trestem na penězích (pokutou) do 50.000 Kčs nebo trestem na svobodě 

(vězením, uzamčením) do 6 měsíců; pro případ nedobytnosti trestu na penězích uloží se 

náhradní trest na svobodě podle míry zavinění do 6 měsíců. Tresty na penězích připadají 

státu.“ 

Divadelní činnost spadá do pravomoci Ministerstva informací a osvěty (dále jen 

„MIO“). To oznámilo všem profesionálním divadlům oběžníkem z 11. 11. 1948, že musí 

předkládat texty všech divadelních her ke schválení, a zahájení zkoušky podléhá souhlasu 

MIO. Ministerstvo má nadále právo účastnit se všech zkoušek, ale i premiér divadelních 

her.93  

Druhým divadelním zákonem je zákon č. 55/1957 Sb., ze dne 31. října 1957, o 

divadelní činnosti (divadelní zákon). Ukládá divadlům povinnost zaměstnávat jen odborně 

způsobilé umělce a sestavovat každý rok dramaturgické plány podle směrnic ministerstva 

školství a kultury. Neobsahuje už trestněprávní sankci v těle předpisu.  

Dalším pramenem, jenž porušuje ústavní ustanovení o svobodě projevu, kterou je 

podle § 20, odst. 2 ústavy možno omezit jen zákonem, je vyhláška ministerstva školství a 

osvěty č. 99/1958 Ú.l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, 

veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních 

                                                 
93 ADAMOVÁ, Karolina: Cenzurní zásahy do české kultury v letech 1945 – 1989. Stanovisko 
dramaturgického odboru DDR k oběžníku MIO ve věci cenzury dramatických textů, str. 303, příloha č. 4. In 
SOUKUP, Ladislav, uspořadatel sborníku: Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. 
Karolinum, Praha 2002 
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představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění 

ochranných organizací autorských. Pořadatelé uvedených produkcí jsou podle § 1 povinni 

si vyžádat povolení k produkci od výkonného orgánu národního výboru. Přidělování 

povolení orgán NV má zvážit také zda je zajištěno rovnoměrné rozdělení jednotlivých 

druhů produkcí se zřetelem k plánu okresu i kraje (§ 5), i v této oblasti se tedy projevuje 

určitá centrálně plánovací tendence. Výkonné orgány NV také na těchto akcích vykonávají 

dozor.  

Socialistická revoluce má i své kulturní aspekty. Ty jsou vyjádřeny v zákoně č. 

52/1959 Sb., ze dne 9. července 1959, o osvětové činnosti (osvětový zákon). Ten v § 1 

stanoví:  

„Základní cíle osvětové činnosti vyplývají z cílů socialistické kulturní revoluce. 

Obsahem světové činnosti je zejména soustavné šíření vědeckého světového názoru, boj 

proti buržoazním ideologiím a proti přežitkům v myšlení lidí, vysvětlování a prosazování 

politiky Komunistické strany Československa směřující k dovršení výstavby socialismu a k 

upevnění světového míru. Osvětová činnost přispívá ke zvyšování všestranného vzdělání 

pracujících, k výchově uměním a k vytváření podmínek pro bohatý kulturní a společenský 

život.“ 

Domácí tvorba je v 50. letech vytlačena nebo deformována „uměním“ reálného 

socialismu. Nicméně v rámci všeobecného uvolnění v roce 1956 byly některé dříve zakázané 

skupiny obnoveny a navzdory výše uvedeným restrikcím nastává vrcholné období české 

literatury i filmu.  

    

5.95.95.95.9 Svoboda tisku Svoboda tisku Svoboda tisku Svoboda tisku    

 

„§ 21 
(1) Svoboda tisku se zaručuje. Není proto v zásadě dovoleno 
podrobovat tisk předběžné censuře. 
(2) Zákon stanoví, kdo má právo vydávat noviny a časopisy 
a za jakých podmínek, zejména také se zřetelem k tomu, aby zisk 
nebyl účelem.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 
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 Do svobody tisku významně zasáhly dva zákony. Prvním je zákon č. 94/1949 Sb., o 

vydávání a rozšiřování hudebnin a jiných neperiodických publikací a dále zákon č. 

184/1950 Sb., o vydávání časopisů a Svazu československých novinářů. Oba zákony 

přispěly k tomu, že strana získala prakticky neomezenou kontrolu nad periodickými i 

neperiodickými publikacemi. Vrcholem tohoto vývoje bylo vytvoření Hlavní správy 

tiskového dozoru v roce 1953. Téměř neomezenou moc měl v této záležitosti ministr 

Václav Kopecký, který se také zasadil o omezení přístupu k zahraničnímu tisku. Výhradním 

vydavatelem tiskovin se stal stát. Byl vypracován seznam zakázané literatury. Jedná se tedy 

doslova o likvidaci svobody slova a tisku.94 Dohled nad rozšiřováním neperiodických 

publikací domácího i cizího původu bylo svěřeno ministerstvu informací a osvěty (§ 4 

zákona o vydávání hudebnin a jiných neperiodických publikací).  

Vyjádření Tiskového odbor ÚV KSČ, respektive jeho představitele Václav Kopecký, 

ilustruje socialistické pojetí svobody projevu: 

„…naše lidová a socialistická demokracie nikdy nepřipustí, aby někdo zneužíval svobody 

tisku, svobody slova, svobody tvůrčí činnosti k podpoře názorů a snah příčících se zájmům lidu, 

zájmům socialismu a napomáhajícím ideologii, která je nepřátelská ideologii socialistické a 

komunistické.“95 

Okleštění a kontrola informací, jež se k občanům dostávaly, vedly k zániku 

svobodného veřejného mínění.96  

    

5.105.105.105.10 Svoboda shromažďovací a spolčov Svoboda shromažďovací a spolčov Svoboda shromažďovací a spolčov Svoboda shromažďovací a spolčovacíacíacíací    

 

„§ 24 
(1) Právo shromažďovací a spolčovací se zaručuje, pokud se 
tím neohrožuje lidově demokratické zřízení nebo veřejný pokoj a 
řád. 
(2) Výkon těchto práv upravují zákony.“97 

                                                 
94 GRÓNSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k dějinám Československa 1945 – 1960. Praha: Karolinum, 2006, 
str. 442, komentář č. 55 
95 RATAJ, Jan: Komunistické Československo I. /1948-1960/. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 1995, 
str. 35 
96 KAPLAN, Karel: Proměny české společnosti 1948 – 1960: Část první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 2007, str. 56 
97 Při přípravě ústavy byly plány demokratických legislativců a poslanců Ústavodárného shromáždění ohledně 
svobody shromažďovací poměrně ambiciózní:  
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Ústavní zákon č. 150/1948 Sb.  
 

Hned po únorovém převratu dochází k pozvolnému ochromení spolkového života, 

do všech zájmových a společenských organizací nasazeny akční výbory Národní fronty. Byl 

zrušen např. svaz zemědělců, činnost Sokola byla paralyzována.  

Skutečnou ránu však znamenal zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích 

a shromážděních. Podstatně oklešťuje svobodu shromažďovací tím, že vypočítává taxativně 

povolené dobrovolné organizace. Tím byla utlumena činnost veškerých samosprávných 

spolků, mezi něž patřila v této době také proslulá Umělecká beseda.98 Zároveň zákon 

stanoví meze pro výkon práva shromažďovacího, jež nesmí ohrožovat lidově demokratické 

zřízení nebo veřejný pokoj a řád. V souladu s § 8 byl proveden vyhláškou ministra vnitra č. 

320/1951 Úř.l. I. ze dne 20. 9. 1951, o dobrovolných organisacích a shromážděních. V ní 

je stanovena pravomoc okresního národního výboru rozpustit spolek, pokud má za to, že 

jeho existence nenapomáhá výstavbě socialismu. Tyto zásahy měly na následek citelný 

úpadek svobodné oslabení občanské společnosti a veřejné aktivity občanů. Ta byla 

nahrazena četnými schůzemi různých svazů a odborů a údernickými akcemi a soutěžemi, 

jimiž komunisté zamořili pracovní prostředí.99 

 

Na tomto místě bych chtěla věnovat zvláštní pozornost politickým stranám. S jejich 

existencí se počítalo ještě v návrhu ústavy. Ten obsahoval ustanovení § 32:  

„(1) Svoboda politického přesvědčení se zaručuje.  

(2) Občané mají právo sdružovat se v politických stranách českých a slovenských. 

Tvoření a trvání stran s tendencemi namířenými proti republikánské formě státní a lidově 

demokratickému zřízení, jakož i stran založených na vůdcovském principu, je nepřípustné.  
                                                                                                                                               
Ustanovení ohledně práva shromažďovacího, spolčovacího a petičního mělo znít: „§ 29 (1) Právo klidně a 
beze zbraně se shromažďovat je zabezpečeno, pokud se tím neohrožuje republikánská státní forma nebo lidově 
demokratické zřízení.“ Obdobně se zabezpečuje i právo tvořit spolky. Samozřejmě bylo nakonec upuštěno od 
ochrany republikánské státní formy, zbylo jen lidově demokratické zřízení a přibyl veřejný pokoj a řád. 
98 Umělecká besedaUmělecká besedaUmělecká besedaUmělecká beseda, literární, hudební a výtvarný spolek, založený roku 1863. Sdružoval nejvýznamnější 
osobnosti českého uměleckého světa, mezi členy patřil mj. Bedřich Smetana, Mikoláš Aleš či Karel Jaromír 
Erben. Mezi její aktivity patřilo pořádání výstav, koncertů a také vydavatelská činnost. Rozvíjela i zahraniční 
kulturní vztahy. Zákon č. 68/1951 Sb. však nepřinesl její definitivní zánik, ten přišel až období normalizace. 
Roku 1972 byla beseda rozpuštěna, svou činnost obnovuje již v demokratických poměrech v roce 1990. 
Zdroj: http://umeleckabeseda.cz/history.php [29.8.2010] 
99 KAPLAN, Karel: Proměny české společnosti 1948 – 1960: Část první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 2007, str. 44 - 47 
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(3) Politické strany a jejich složky mají co do majetkových práv postavení 

právnických osob.“  

Žádné obdobné ustanovení se v Ústavě 9. května samozřejmě neobjevilo. Tento 

demokratický návrh vychází do určité míry vstříc komunistické rétorice, zároveň ale působí, 

jako by tím demokratické křídlo chtělo ochránit samo sebe, svou existenci, o níž se tedy 

zřejmě v této době už obávalo. Již tehdy mohlo být jasné, že stranou založenou na 

vůdcovském principu je v době poválečné KSSS s kultem Stalina a tudíž i její 

československá odnož. Základní otázky vzniku a charakteristiky politické strany obsahoval i 

návrh expertů Weyra, Kubeše (za Buška), Hoetzela a Meissnera ke kapitole II, § 28 nové 

ústavy ČSR z 15. 7. 1947.100 Návrh také předpokládal existenci ústavního soudu, k němuž 

by bylo možno se odvolat v případě odepření souhlasu ke vzniku politické strany, a který 

měl dále rozhodovat o tom, zda změna názvu, programu nebo organizačního řádu politické 

strany neodporují ustanovení tohoto návrhu. Návrh také neobsahuje slovní spojení lidově 

demokratické zřízení a nejen pro svůj nesoulad s tehdejší rétorikou zřejmě neuspěl.  

Nutno dodat, že vznik a zánik politických stran nebyl upraven v žádném předpise, 

jelikož s něčím takovým se prostě nepočítalo.  

 

5.115.115.115.11 Volební právo Volební právo Volební právo Volební právo    

 

„Čl. IV 
(2) Volební právo do zastupitelských sborů, které je obecné, rovné, přímé a tajné.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 
 

Volby do Národního shromáždění se konaly v období od únorového převratu do 

roku 1960 celkem dvakrát a to hned v květnu roku 1948 a poté roku 1954.  

Nadcházející volby samozřejmě poznamenala likvidace ostatních nekomunistických 

stran, uskutečňována záhy po únorovém převratu. Počet členů těchto stran dohromady 

čítal až 1,5 milionu. Průběh parlamentních voleb v květnu 1948 upravoval zákon č. 

75/1948 Sb., o volbách do Národního shromáždění, ze dne 16. 4. 1948 a dále zákon č. 

28/1946 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských, který byl zákonem č. 75/1948 Sb. 

                                                 
100 KAPLAN, Karel: Příprava Ústavy ČSR v letech 1946 – 1948: Diskuze v Národní frontě a názory expertů. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993, str. 234 
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podstatně novelizován. Aby občan mohl volit, musí být zapsán ve voličském seznamu. Ze 

zápisu do tohoto seznamu jsou mj. vyloučeni ti, kdo jsou zbaveni volebního práva výrokem 

trestního soudu (o volební právo lze takto přijít také v rámci vyslovení trestu zbavení 

čestných práv občanských), nebo kdož jsou v této době v donucovací pracovně nebo 

v táboru nucené práce.101 Dále zde existuje institut překážky výkonu volebního práva. Tato 

překážka je povětšinou zapsána ve voličském seznamu u osob, které byly odsouzeny za 

trestný čin nebo správní přestupek z doby nesvobody, dokonce i nepravomocně. Dále má 

být překážka poznamenána u: „osob, které akční výbory Národní fronty vyřadily z 

veřejného a politického života, protože jsou odsouzeny nebo proti nim jest vedeno trestní 

řízení podle zákona na ochranu republiky, nebo se provinily proti lidově demokratickému 

řádu, nebo činně a vědomě usilovaly o hospodářský rozvrat, nebo zneužívaly své veřejné 

nebo politické funkce ke svému obohacení, zejména přijímáním úplatků.“102 Toliko tedy 

k obecnosti voleb. Obdobné podmínky se uplatňují i ohledně práva být volen.  

V § 16 zákona č. 75/1948 Sb. je stanovena povinná volební účast. Tajnosti voleb se 

týká § 29 zákona o volbách do Národního shromáždění, který stanoví v odst. 4: „Volič sám 

vloží hlasovací lístek do obálky. Může k tomu použíti prostoru tak odděleného, aby 

nemohl býti pozorován.“ Znamená to, že hlasování nemusí být nutně tajné. Ústřední 

vedení dokonce posléze přiznalo úpravu lístků volebními komisemi. Proto se také oficiálně 

vyhlášené statistiky liší od těch skutečných. Karel Kaplan uvádí, že ačkoliv komunisté 

deklarovali volební účast 96,9%, z toho platných hlasů 96,7% a pro jednotkou kandidátku 

Národní fronty odevzdaných hlasů 86,6%, skutečně bylo absentérů, neplatných a bílých 

lístků kolem 1,5 milionu, což představuje 20% voličů. S dalšími parlamentními volbami 

(1954, 1960) tato odchylka klesala ve vztahu s rostoucí rezignací občanů.103  

Volebnímu právu je věnována pozornost i v trestním zákoně č. 86/1950 Sb. 

Konkrétně se jedná o § 155 – 157, které označuje důvodová zpráva jako trestné činy 

volební. Zajímavý je obzvláště § 155 násilí pro výkon volebního práva:  

                                                 
101 § 3 zákona č. 28/1946 Sb. 
102 § 55 písm. e.) zákona č. 75/1948 Sb. 
103 KAPLAN, Karel: Proměny české společnosti 1948 – 1960: Část první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 2007, str. 35, 36, 37 
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„(1) Kdo užije proti jinému násilí nebo mu způsobí majetkovou újmu za to, že (a) 

vykonal nebo nevykonal volební právo vůbec, nebo (b) vykonal nebo nevykonal volební 

právo v určitém smyslu nebo určitým způsobem…“  

Toto ustanovení se zřejmě nevztahovalo na dvojice obtěžující občany v jejich 

domovech a sankce postihující občany, kteří nevolili. Obdobný postup lze ostatně vidět na 

případě tzv. Podpisové akce za mír v letech 1950 a 1951, kdy se občané ocitly pod 

nátlakem tzv. vystupňované formy oficiální domácí propagandy. Občané byli často přímo 

ve svých domácnostech přesvědčováni, aby podepsali hlasovací lístek. V něm se žádalo 

uzavření míru mezi světovými velmocemi, zastavení vyzbrojování západního Německa a 

odsuzovala se zrádná německá reakce. Kdo nepodepsal, byl zanesen do seznamu a 

stigmatizován.104 

 

Rok 1954 byl opět rokem volebním, konaly se volby do národních výborů, do 

Národního shromáždění a Slovenské národní rady. Tomuto účelu byla vydána celá série 

předpisů. Jedná se o zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, ústavní zákon 

č. 26/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění a Slovenské národní rady, a č. 

27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění. 

Ústavní zákon č. 26/1954 Sb. stanoví obecná pravidla pro volby do Národního 

shromáždění a Slovenské národní rady. Hned § 1, odst. 2, věta první stanoví, že: „Volební 

právo je obecné, rovné a přímé; hlasování je tajné.“ Podrobnější úpravu obsahuje zákon č. 

27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění. Zákon o volbách do NS stanoví ve 

svém § 31:  

„Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní 

prostory oddělené tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. V těchto prostorech nesmí být 

nikdo přítomen zároveň s voličem, ani člen volební komise.“  

To znamená, že je již výslovně a obligatorně stanovena tajnost hlasování. Objevuje 

se výslovné ustanovení o kandidátech Národní fronty, která je v roce 1954 tvořena 

„bojovým blokem Komunistické strany Československa, Revolučního odborového hnutí, 

Československého svazu mládeže, Československé strany socialistické, Československé 

                                                 
104 TITZL, Boris: Podpisové akce za mír 1950 a 1951 in Securitas imperii 7, Sborník k problematice 
bezpečnostních služeb, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2001 
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strany lidové, Strany slovenskej obrody, Strany slobody a ostatních organizací pracujícího 

lidu.“105 

Obecně lze říci, že občané nemohli počínaje volbami v květnu roku 1948 

hlasováním ve volbách nijak ovlivnit jejich výsledek.  

 

5.125.125.125.12 Práva sociální Práva sociální Práva sociální Práva sociální    

 

Po druhé světové válce se v národních i mezinárodních kodexech nově začínají 

upravovat i sociální práva. Tato práva se na ústavní úrovni v českém právním kontextu 

zaručují vůbec poprvé. K jejich realizaci má sloužit sociální zabezpečení. Důležitost 

sociálního zabezpečení pro tehdejší komunistickou vládu objasňuje výrok tehdejšího 

ministra sociální péče (pracovních sil) Evžena Erbana, který prohlásil, že čím je 

v hospodářské politice znárodnění, tím je v sociálním zabezpečení národní pojištění.106  

Zákon o národním pojištění č. 99/1948 Sb. rozvádí ustanovení čl. III. odst. 3, věta 

druhá ústavy107 a sjednocuje doposud různé systémy pojištění. Je zřízena Ústřední národní 

pojišťovna jako zastřešující instituce. Zákon zahrnuje jak nemocenské, tak důchodové 

pojištění. Se zabezpečením v případě nezaměstnanosti se nepočítalo, jelikož nezaměstnanost 

formálně neexistovala.   

Série právních předpisů především v roce 1949 měla za následek značné ztížení 

postavení osob samostatně výdělečně činných (zákon č. 269/1949 Sb., kterým se mění a 

doplňuje zákon o národním pojištění, a zákon č. 90/1949 Sb., o rodinných přídavcích).  

Zdravotnictví také podlehlo zestátňování a centralizaci. Zákonem č. 185/1948 Sb., 

o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče, 

došlo ke znárodnění léčebných a zdravotních ústavů. Důležitý je zákon č. 103/1951 Sb., o 

jednotné a preventivní péči, jež obecně upravuje podmínky poskytování zdravotní péče. 

Jedním z prováděcích předpisů je i vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 361/1952 Ú.l. ze 

dne 11. prosince 1952, o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dětí po porodu a 

                                                 
105 § 21, odst. 1) zákona č. 27/1954 Sb.  
106  TOMKOVÁ, Milada Tomková: Sociální zabezpečení, str. 694. In BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, 
ŠIMÍČEK, Vojtěch (EDS.): Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova 
univerzita, Mezinárodní politologický ústav. Brno 2009  
107 „Národním pojištěním je občanům zajištěno zaopatření při nezpůsobilosti k práci.“ 
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úmrtí matek. Tato vyhláška ukládá povinnost nahlásit uvedené události zdravotnímu 

referátu okresního národního výboru. V roce 1957 byl vydán zákon č. 68/1957 Sb., o 

umělém přerušení těhotenství. Těhotenství lze přerušit pouze na základě rozhodnutí 

speciální komise a to jen ze zdravotních důvodů nebo z důvodů zvláštního zřetele hodných. 

Protiprávní přerušení je stiženo trestní sankcí.  

Vládním nařízením č. 74/1951 Sb., kterým se zřizují nová ministerstva, se zřizuje 

mj. i ministerstvo pracovních sil, roku 1957 je však zrušeno. Zákonem č. 102/1951 Sb., o 

přebudování národního pojištění, došlo k přetvoření systému národního pojištění, zejména 

tak, aby „stále dokonaleji pečovalo o pracujícího člověka“.108 Bylo odděleno nemocenské a 

důchodové pojištění a celý systém ještě více centralizován a zbyrokratizován. Celou změnu 

systému dovršují zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon č. 

55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení a vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o pojištění členů 

JZD.   

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 1953 CZ 56/53 stanoví, že po dobu 

odsouzení k dočasné ztrátě občanské cti nemá odsouzený nárok na výplatu důchodu. 

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 113/1957 Ú.l., o zápočtu vojenské 

služby, jakož i odbojové činnosti a vězení v době nesvobody do doby zaměstnání. Tato 

vyhláška zvýhodňuje službu v armádě nynější ČSR, ale také v armádě Rudé.  

Některá sociální práva jsou zaručena jen pracujícím a ti tak vytváří zvláštní 

privilegovanou vrstvu. V rámci pracujících jsou dále zvýhodňováni pracovníci 

v preferovaných profesích, zejména manuálně pracující jako dělníci nebo horníci. 

V ústavě není stanoveno, že sociální práva mohou být omezena jen zákonem, tudíž 

byla regulována pomocí exekutivních aktů. Jakým způsobem byla sociální práva přiznávána 

či ne, to dokládá následující vládní nařízení č. 22/1953 Sb., ze dne 17. dubna 1953, o 

úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově 

demokratickému zřízení. Nařízení s jasným persekučním cílem, umožňovalo na podkladě 

usnesení rady okresního národního výboru snížit či zcela odebrat důchody „význačným 

představitelům dřívějšího politického a hospodářského zřízení a vdovám po nich“109 a „těm, 

                                                 
108 §1 zákona 
109 § 2 písm. a) nařízení 
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kdo horlivě sloužili dřívějšímu kapitalistickému řádu a vdovám po nich, jestliže tyto osoby 

projevují nepřátelský postoj k lidově demokratickému řádu“.110 

    

Tato kapitola nám ukazuje propastný rozdíl mezi ústavou de iure a de facto, v 

důsledku čehož dochází i k odlišnému postavení občanů dle práva a ve skutečnosti. Znění 

jednotlivých ustanovení mohou vyvolat klamný dojem, že Československu bylo v této době 

právním státem. Nicméně  podrobnější rozbor dalších právních předpisů zaručujících tyto 

svobody ukazuje, že tyto předpisy jsou ve velké míře nejednoznačné a jejich ustanovení 

často nevymahatelná. V žádném případě tedy nemůžeme hovořit o právní jistotě, jež je 

předpokladem právního státu.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
110 § 2 písm. b) nařízení 
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6.6.6.6. Základní povinnosti občana k Základní povinnosti občana k Základní povinnosti občana k Základní povinnosti občana keeee    státu a ke společnostistátu a ke společnostistátu a ke společnostistátu a ke společnosti    

 

V tomto oddíle se budu věnovat dvěma typům ústavně zakotvených povinností a to 

povinnosti pracovní a povinnosti branné. 

Základní povinnosti podle ústavy má občan nejen ke státu ale i ke společnosti (jako 

taková byla chápána zvláště pracovní povinnost). Tyto povinnosti jsou zakotveny v kapitole 

první hned za občanskými právy. V čele těchto povinností stojí povinnost každého občana 

„podporovat a udržování a zvelebování národního majetku a dbát o to, aby národní majetek 

nebyl zkracován a poškozován“.111 Tomuto ustanovení odpovídá i to, jaká pozornost je 

věnována ochraně socialistického majetku v trestním právu. Nutno dodat, že tato povinnost 

bdít nad národním majetkem, nebyla součástí návrhu ústavy, tak jak je uveden v Příloze ke 

zprávě č. 21 generálního zpravodaje Procházky. Tato příloha obsahovala ohledně 

občanských povinností ustanovení, jež také neprošlo komunistickým sítem, jedná se o § 13: 

„Požadovati osobní výkony od státního občana může veřejná moc jen na základě zákona.“112  

 

6666.1.1.1.1 Pracovní povinnost Pracovní povinnost Pracovní povinnost Pracovní povinnost    

 

„§ 32 
 
Každý občan je povinen pracovat podle svých schopností a svou 
prací přispívat k prospěchu celku.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 
  

Návrh ústavy, tak, jak je předestřen v příloze ke zprávě č. 21 generálního zpravodaje 

Procházky, se zabývá pracovní činností v ustanovení o právech hospodářských v § 33: „(1) 

Každý občan má právo, aby si v mezích obecných právních předpisů hledal obživu; zejména 

má právo, aby kdekoli na území Československé republiky vykonával výdělkovou činnost a 

nabýval nemovitosti a jiný majetek. (2) Omezení tohoto práva je možné jen na základě 

                                                 
111 § 30 odst. 1) ústavního zákona č. 150/1948 Sb. 
112 KAPLAN, Karel: Příprava Ústavy ČSR v letech 1946 – 1948: Diskuze v Národní frontě a názory expertů. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993, str. 181 
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zákona.“113 Práva hospodářská byla v duchu socialismu nahrazena právem a zároveň 

povinností pracovat. Teoretickým východiskem pracovní povinnosti je  marxisticko-

leninská doktrína, prakticky ale vychází dílem také z poválečných potřeb a jako taková byla 

zakotvena již dekretem č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti. Té bylo využíváno 

až do roku 1958, kdy byla část dekretu zrušena zákonem č. 70/1958 Sb., zbytek až 

komplexním zákoníkem práce z roku 1965. Vyvrcholením pracovní povinnosti je zákon o 

táborech nucené práce. Pracovní povinnost v těchto podobách výrazně zasahuje do osobní 

svobody. 

Ústava klade na pracovní činnost poměrně velký důraz a spojuje s ní téměř všechna 

sociální práva, avšak této výsadní pozici neodpovídá další právní úprava, především co se 

pracovní smlouvy týče. Pracovní právo nebylo shrnuto do jednoho kodexu, jak bylo 

předpokládáno právnickou dvouletkou. Dokonce ani občanský zákoník č. 141/1950 Sb. 

neobsahoval úpravu pracovní smlouvy. Důsledkem toho se pracovní smlouva řídí ještě 

úpravou podle Všeobecného zákoníku občanského z roku 1811.114 Pracovní poměr státních 

zaměstnanců upravoval zvláštní zákon č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech 

státních zaměstnanců. Tem zejména odstranil výhody, jež plynuly státním zaměstnancům 

v předválečném státním zřízení.  

Pracovní právo spočívá v úpravě jednak pracovního poměru, dále v sociálním 

zákonodárství a konečně v kolektivním pracovním právu.115 V souladu se sociální politikou 

dochází k vylepšení postavení pracujících občanů. Ke zlepšení ochrany pracujících přispěl 

zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon o bezpečnosti práce č. 67/1951 Sb. a 

zákon o zkrácení pracovní doby č. 45/1956 Sb. Nejvyšší výměra týdenní pracovní doby je 

zkrácena ze 48h na 46h, pracovní týden je šestidenní, přičemž v sobotu má být pracovní 

doba kratší.  Pracovní přestávka na svačinu činí 15 minut na směnu.  

Nadále je centrálně rozhodováno o mzdách a platech a dochází i k centrálnímu 

umisťování pracovních sil, např. vládním nařízením č. 20/1952 Sb., o rozmisťování 

absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol (viz výše). Podle § 2 nařízení jsou 
                                                 
113 KAPLAN, Karel: Příprava Ústavy ČSR v letech 1946 – 1948: Diskuze v Národní frontě a názory expertů. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993, str. 185 
114 KUKLÍK, Jan a kol.: Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, str. 220 
115 HAVELKOVÁ, Barbora Havelková: Pracovní právo. In BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, 
Vojtěch (EDS.): Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví, str. 478 – 512. 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav. Brno 2009 
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absolventi povinni pracovat v přiděleném podniku, či jiné státní instituci po dobu 3 let. 

V souladu s § 3 nesmí podniky přijmout jiného než přiděleného absolventa.  

Dalším prvkem jsou direktivní přesuny obyvatelstva za prací v rámci plnění 

pracovních plánů, např. podle zákona č. 87/1947 Sb., o některých opatřeních k provedení 

národní mobilizace pracovních sil. Ten sice stanoví jako výchozí princip dobrovolnosti, 

pokud by však takto nebyl dosažen potřebný počet pracovníků, zaměstnanec převeden být 

musí. Zákon dále dbá na zvýšení počtu pracujících žen a také zařazení osob se sníženou 

pracovní schopností. Porušení těchto ustanovení provází správní a dokonce i trestní sankce, 

konkrétně podle § 72 trestního zákona správního a § 188a trestního zákona ve znění 

zákona č. 63/1956 Sb.  

 

Pracovní povinnosti se týká rozhodnutí krajského soudu v Brně ze dne 6. května 1954 číslo 

7 To 47/54. Obviněný spáchal přestupek proti ochraně práva na práci podle § 72 trestního zákona 

správního tím, že se vyhýbal záměrně práci, aniž by byl v pracovním poměru. Obviněnému nebylo 

nic platné, že měl tuberkulózu a prodělal v uvedené době operaci žil, neboť veřejná bezpečnost 

konstatovala, že tuberkulóza se již lepší. Jako práce pro obviněného přiměřená, jako osobě se 

sníženou pracovní schopností, mu byla přidělena práce při zalesňování.116  

 

Na trest odnětí svobody je nahlíženo zejména jako na překážku v práci. Nežádoucí 

účinky tohoto trestu jsou spatřovány v odtržení odsouzeného od jeho řádné práce, kterou 

přispívá kolektivu. Výhradně pro pracující občany je tedy místo kratších trestů odnětí 

svobody zavedeno nápravné opatření, které spočívá v převedení na jiný druh práce, 

zpravidla méně kvalifikované, při současném snížení mzdy a omezení výhod vyplývajících 

z pracovního poměru (§ 37 a 38 trestního zákona) 

Pokud jde o nezbytnou institucionální stránku věci, po únoru byly odborové 

organizace postátněny tím, že byly včleněny do jednotné odborové organizace, Revolučního 

odborového hnutí (založené již roku 1946)117, která plnila funkci klasické převodní páky 

KSČ směrem do společnosti.  

                                                 
116  Sbírka soudních rozhodnutí, rok 1954 
117 Stalo se tak zákonem č. 144/1946 Sb., o jednotné odborové organisaci. Tento zákon již hovoří o lidově 
demokratickém zřízení a účasti pracujících ne budování kulturních a sociálních zařízení pro pracující lid. 
Stanoví, že jednotnou odborovou organizací je Revoluční odborové hnutí, na které přechází majetek 
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Uvedené státní zásahy (omezení osobní svobody při volbě zaměstnání, centralizace a 

byrokratizace pracovního systému, zakotvení práva na práci) vedly na jedné straně k 

deprivaci obyvatelstva, na druhé straně k prudkému poklesu ekonomické produktivity, jež 

koncem 50. let téměř vedla k státnímu bankrotu Československa.118  

 

    

6666.2.2.2.2 Branná povinnost Branná povinnost Branná povinnost Branná povinnost    

 

„§ 34 
 
(1) Obrana státu a jeho lidově demokratického zřízení je 
vrcholnou povinností každého občana. Služba v lidově demokratické 
armádě Československé republiky je pro každého občana nejvyšší 
ctí. 
 
(2) Každý občan je povinen účastnit se branné výchovy, konat 
vojenskou službu a uposlechnout výzvy k obraně státu.“ 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 
 

Zákonem, který dále upravuje brannou povinnost, je zákon č. 92/1949 Sb., branný 

zákon ze dne 23. 3. 1949, jenž byl četně novelizován a nakonec zrušen až 1. 12. 1999, a 

vládní nařízení č. 209/1949 Sb. a 21/1958 Sb., která provádí branný zákon.  

Branný zákon hned v § 1 stanoví, že obrana svobody a nezávislosti ČSR je zajištěna 

samotným lidově demokratickým zřízením a také spojenectvím se SSSR. Branná povinnost 

vzniká občanům od 17 do 60 let a je složena z povinnosti odvodní, služební, ke zvláštní 

službě, k osobním úkonům pro potřeby branné moci. Ženy podléhají zpravidla povinnosti 

odvodní a služební jen v době mimořádných opatření. Pravidelná odvodní povinnost 

vzniká podle § 11 mužům od 1. ledna roku, v němž dovrší 19 let. Dnem odvedení jim 

vzniká služební povinnost.  

                                                                                                                                               
dosavadních odborových organizací, zvláště těch německých. K tomuto účelu byla později vydána např. 
vyhláška Osidlovacího úřadu v Praze č. 521/1949 Ú.l.I, kterou se vyhlašuje ve prospěch Revolučního 
odborového hnutí dílčí rámcový plán pro způsob naložení s určitou částí majetku, konfiskovaného podle 
dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech 
národní obnovy ve prospěch veřejných úkolů a pro hospodářskou výstavbu státu. K posílení postavení ROH 
přispělo jeho výslovné zakotvení v ústavním zákonu č. 100/1960 Sb. 
118 HAVELKOVÁ, Barbora Havelková: Pracovní právo. In BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, 
Vojtěch (EDS.): Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví, str. 506-510. Masarykova 
univerzita, Mezinárodní politologický ústav. Brno 2009 
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Zákon obsahuje nezbytná trestní opatření. Trestáno je podle branného zákona např. 

úmyslné nesplnění odvodní povinnosti, neuposlechnutí povolávacího rozkazu, poškození na 

těle či zdraví, sňatek bez povolení, nejpřísněji je trestán nepovolený vstup do cizích 

vojenských služeb, v tomto případě hrozí viníkovi až 20 let odnětí svobody. Trestní 

ustanovení platí jak pro osoby vojenské, tak občanské. 

Komunisté si byli vědomi nutnosti získat armádu plně pod kontrolu. V první řadě 

došlo k armádním čistkám na nejvyšších postech. Ovšem co s nespolehlivými branci? Přece 

jim nemohou být svěřeny zbraně a co kdyby negativně působili i na ostatní odvedence.  

Bylo tedy nutno je izolovat do zvláštních jednotek. Už k 1. 10. 1948 armáda zřídila pro 

politicky nespolehlivé brance tzv. odloučené silniční prapory. Prvním dokumentem, který 

upravuje vznik vojenských jednotek, určených výhradně k pracovní činnosti, je návrh 

generála Jaroslava Procházky z 14. 6. 1950, který má název „Třídní a politická repatriace 

branců v roce 1950“.119 V tomto návrhu je již obsažena nová odvodní klasifikace branců, jež 

počítá s kategorií E pro nespolehlivé nebo méně spolehlivé. Při zařazení do této kategorie 

nehrál roli zdravotní stav, přednost mělo politické kritérium. Jako zákonný podklad pro 

vytvoření Pomocných technických praporů (dále jen „PTP“) sloužil § 1 odst. 3 branného 

zákona: „vojenských osob v činné službě smí být použito také při pohromách ohrožujících 

lidské životy nebo důležité hospodářské statky a po přechodnou dobu v mimořádných 

případech, vyžadují-li toho hospodářské zájmy státu.“ Tento odstavec však musel být 

vykládán značně extenzivně, aby na jeho základě mohlo být na dobu neurčitou v letech 

1950 – 54 umístěno do PTP téměř 20 000 branců.120  

PTP a různé jiné vojenské pracovní jednotky sloužily jednak k represi 

nepohodlných občanů, jednak plnily svou funkci v procesu požadované militarizace čs. 

hospodářství a dělily se na lehké, jež měly za úkol stavební práce, a těžké, jim připadly 

těžební práce. Kdo byl zařazován do PTP? Např. osoby zařazené do tábora nucených prací, 

osoby, které jsou majiteli továrny či podniku nad 10 zaměstnanců, osoby, které vlastnily 

velkostatek. Ale také děti těchto osob. Dále osoby, jejichž rodiče nebo sourozenci uprchli za 

                                                 
119 BÍLEK, Jiří: Pomocné technické prapory (1950 – 1954). Vznik, vývoj, organizace a činnost, str. 11. Ústav 
pro soudobé dějiny AV. Praha 1992 
120 Tamtéž, str. 53 
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hranice.121 V tomto případě se opět projevuje uplatňování principu kolektivní viny, kdy 

sankce postihují celou rodinu uprchlíka. Podle tajného rozkazu ministra národní 

bezpečnosti ze dne 10. května 1952, mají být do PTP zařazováni muži od 18 – 60 let bez 

ohledu na branný poměr, kteří jsou: „a) třídně cizí lidově demokratickému zřízení, tj. bývalí 

továrníci, statkáři, [...], a jejich synové, kteří projevují nepřátelský postoj k lidově 

demokratickému zřízení, b) osoby sabotující práci nebo měnící často zaměstnání, [...], c) 

osoby poškozující řízené hospodářství státu“.122 Vojáci v PTP dostali přiděleno ubytování, 

často v nevyhovujících podmínkách, za jejich práci jim příslušela mzda. Ta se odvíjela také 

od toho, zda voják plnil denní normu a také na jaký druh práce byl přidělen. Mzda za celý 

den se tak pohybovala mezi 5,60 Kčs nebo 35 Kčs.123 Pracovní směna mohla přitom činit až 

16h denně. Situace v Československu si všimlo i zahraničí, které protestovalo proti nucené 

práci v ČSR.124  

V souvislosti s celkovým uvolněním poměrů byla v lednu roku 1954 připravována 

reorganizace vojenských pomocných jednotek, včetně jejich politických součástí. 1. května 

1954 dochází ke zrušení odvodní klasifikace E a propuštění většiny vojáků. Zbývající PTP 

byly přetvořeny na technické prapory. Ty se nadále nazývají vojenské pracovní jednotky a 

zásadně do nich nejsou branci formálně řazeni podle politických kritérií, i když fakticky 

k těmto případům nadále docházelo. Většina příslušníků vojenských pracovních jednotek je 

stále zařazena k pracem v hornictví a stavebnictví.125  

Smyslem branné a zejména odvodní povinnosti bylo udržet takto pod kontrolou a 

mimo dosah politického a občanského života potenciální kritiky režimu, jež představovalo 

téměř čtvrt milionu mladých mužů.126 

 

Prostřednictvím pracovní a branné povinnosti bylo tedy účelově zásadně zasahováno 

do života občanů, často s poukazem na ekonomické potřeby státu.  

    

                                                 
121 Tamtéž, str. 15 
122 Tamtéž, str. 68, příloha č. 2 
123 Tamtéž, str. 21 
124 Tamtéž, str. 48 
125 Tamtéž, str. 49 
126 KAPLAN, Karel: Proměny české společnosti 1948 – 1960: Část první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 2007, str. 32 
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ZávěrZávěrZávěrZávěr 

 

Účelem této práce je ukázat, do jaké míry skutečně docházelo k provádění ústavně 

zaručených občanských práv a svobod v právních předpisech a především v praxi.  

Nejprve jsem stručně přiblížila historické události, jež do značné míry definují podobu 

právního řádu. V souvislosti s děním v bývalém východním bloku totiž kolísala také úroveň 

ochrany práv a svobod občanů v Československu. Poté jsem nastínila právní postavení občanů 

dle vybraných právních odvětví. Výsledkem tohoto exkurzu je zjištění, že totalitní režimu 

ovlivnil či přímo definoval i právní odvětví, která primárně nezasahují represivním způsobem 

do života občanů. Charakteristické prvky tohoto vlivu spočívají v potlačení práv 

individuálních práv ve prospěch kolektivu či ve faktické nevymahatelnosti zaručených práv a 

svobod. Ačkoliv východiskem celého právního řádu je Ústava 9. května, při prvním pohledu 

na ni zůstávají prvky totalitárního režimu skryty. Projeví se ovšem při podrobnějším rozboru 

jednotlivých základních práv a svobod v kapitole páté. V této kapitole jsem nejvíce využila 

dochovaných výpovědí pamětníků, jež byli nějakým způsobem poznamenáni totalitní zvůlí. 

Do života občanů bylo účelově zasahováno i v souvislosti s ekonomickými potřebami státu, jak 

je ukázáno v poslední kapitole.  

Znění jednotlivých ustanovení Ústavy 9. května může vyvolat klamný dojem, že 

Československo bylo v této době právním státem. Výsledkem zkoumání charakteru ústavních, 

zákonných a exekutivních ustanovení a jejich případná konfrontace s pamětnickou výpovědí, 

je konstatování nejednoznačnosti a časté nevymahatelnosti právních předpisů a tedy dochází 

k odlišnému postavení občanů dle práva a ve skutečnosti. 

.  
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www.umeleckabeseda.cz 

www.ustrcr.cz 

 

PramenyPramenyPramenyPrameny::::    

 

důvodová zpráva k trestnímu zákoníku č. 86/1950 Sb. 

důvodová zpráva k zákonu č. 63/1956 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 

86/1950 Sb.  

důvodová zpráva k zákonu č. 231/1948 Sb., zákon na ochranu republiky: 

důvodová zpráva k občanskému zákoníku č. 141/1950 Sb. 

důvodová zpráva k trestnímu řádu č. 87/1950 Sb. 

důvodová zpráva k ústavnímu zákonu č. 150/1948 Sb. 

nařízení ministra národní bezpečnosti č. 70/1951 Sb., o právu příslušníka Pohraniční stráže 

použít zbraně  

vládní nařízení č. 196/1948 Sb., kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách 

národních a středních 

vládní nařízení č. 81/1950 Sb., o některých změnách v organisaci vysokých škol 

vládním nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol 

vládní nařízení č. 24/1959 Sb., o úkolech orgánů státní správy a podniků v péči o 

absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol 

vyhláška ministerstva národní bezpečnosti č. 492/1950 Ú.l., kterou se vydávají bližší 

předpisy o výkonu trestu v táborech nucené práce a ve správních věznicích 

ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 

ústavní zákon č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře 

zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství 

zákon č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty a nebytovými prostory 

zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství 

zákon č. 213/1948 Sb. o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů 

zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky 

zákon č. 232/1948 Sb., o Státním soudu 
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zákon č. 245/1948 Sb., o státním občanství osob maďarské národnosti 

zákon č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce  

zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví  

zákon č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům 

zákon č. 53/1949 Sb., o cestovních pasech  

zákon č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických 

publikací  

zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném 

zákon č. 58/1950 Sb., o vysokých školách 

zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 

zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním 

zákon č. 88/1950 Sb.trestní zákon správním 

zákon č. 89/1950 Sb., o trestním řízením správním  

zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních  

zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních 

zákon č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů 

zákon č. 102/1953 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva 

správního 

zákon č. 63/1956 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb. 

zákon č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním 

zákon č. 36/1957 Sb., o volbách soudců a soudců z lidu 

zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností 

státem 

zákon č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní 

zákon č. 32/1948 Sb., kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o 

divadelní činnosti 

zákon č. 55/1957 Sb., ze dne 31. října 1957, o divadelní činnosti 

vyhláška ministerstva školství a osvěty č. 99/1958 Ú.l., o povolování veřejných koncertních 

a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové 
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zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o 

výhradném oprávnění ochranných organizací autorských 

zákon č. 52/1959 Sb., o osvětové činnosti 

zákon č. 75/1948 Sb., o volbách do Národního shromáždění 

zákon č. 28/1946 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských 

o zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů  

ústavní zákon č. 26/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění a Slovenské národní 

rady 

zákon č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění 

zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění 

zákon č. 185/1948 Sb., o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní 

ústavní léčebné péče 

zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné a preventivní péči 

vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 361/1952 Ú.l., o povinném hlášení ukončení 

těhotenství, úmrtí dětí po porodu a úmrtí matek 

zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství 

zákon č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění 

vládní nařízení č. 22/1953 Sb., ze dne 17. dubna 1953, o úpravě důchodů z důchodového 

zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení 

zákon č. 87/1947 Sb., o některých opatřeních k provedení národní mobilizace pracovních 

sil 

zákon č. 45/1956 Sb., o zkrácení pracovní doby  

zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon 
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Thesis abstractThesis abstractThesis abstractThesis abstract    

    

Legal position of citizens within the legal order ofLegal position of citizens within the legal order ofLegal position of citizens within the legal order ofLegal position of citizens within the legal order of Czechoslovakia under the  Czechoslovakia under the  Czechoslovakia under the  Czechoslovakia under the 

communist totalitarian regime during 1948 communist totalitarian regime during 1948 communist totalitarian regime during 1948 communist totalitarian regime during 1948 ---- 1960 1960 1960 1960    

 

The purpose of this thesis is to analyse the legal position of citizens within the legal 

order of Czechoslovakia under the communist totalitarian regime and compare this legal 

position with the position in reality.   

The thesis is composed of six chapters.  

Chapter One is introductory and defines basic terminology employed in the thesis. 

The chapter is further subdivided into two parts. Part One deals with the term 

totalitarianism, as there are several expressions which stand for this term in Czech language. 

Part Two specifies the term of citizen during period 1948 - 1960– especially within the 

framework of the Czechoslovak constitution. 

Chapter Two situates my topic into the context of that period and clarifies legal 

conditions. The chapter consists of two subsections. The first one focuses on the historical 

background. The second subsection investigates legal development of that epoch and 

describes main legal acts. 

Chapter Three, which is furthermore subdivided into three parts, describes the legal 

position of citizens in accordance with selected branches of law. Part One illustrates the 

legal position by course of the civil law and is subdivided into two parts, one deals with 

substantive civil law and the second one deals with civil process. Part two disserts upon the 

family law. Part Three is divided into four parts and is dedicated to the criminal law 

insomuch that the criminal law twists the legal position of citizens in a particular manner. 

Part One embarks on the first criminal laws issued after the communistic revolution. Part 

Two and Three both deal with two utmost criminal law acts. The last subsection treats of 

criminal process and criminal justice 

Chapter Four presents an introduction to the czech constitution fot his period and 

it is focused on the background of its genesis. 
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The most important segment of the thesis is Chapter five, since it deals individually 

with various rights that are guaranteed by the constitution. Each right is matched with the 

ordinary legal act which concretises it. I used witnesses of people persecuted by the regime 

to prove that the written rights were, in fact, not being fulfilled.  

Chapter six relates to the duties of citizens to the state and the society. It has two 

parts. Part One concerns the labour duty and Part Two covers military duty. 

 

Ultimately, conclusions are drawn in the outcome. The main idea which is accented 

in the conclusion is that the legal position of citizens was different in the constitution and 

in the rest of the legal system and also was different from the reality. 

 

    

 


