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                                                VII.   Shrnutí    

Diplomní práce s názvem Prezident republiky v ústavním systému 

předmnichovské ČSR se zabývá ústavním postavením prezidenta republiky v době 

první republiky, tj. v letech 1918 – 1938 a to po stránce formálně ústavní, avšak i 

z hlediska jeho faktického postavení. Autor v diplomní práci naznačuje slabší 

formální postavení prezidenta republiky v tzv. prozatímní ústavě z roku 1918 

( zákon č. 37/1918 Sb. z. a n. ze dne 13. listopadu 1918, o prozatímní ústavě ) a jeho 

poněkud silnější formální postavení v Ústavní listině z roku 1920 ( zákon č. 

121/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina 

Československé republiky ) a dále v práci zdůrazňuje velmi silné faktické 

postavení prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka plynoucí z jeho silné 

osobnosti, avšak i s ohledem na jeho zásluhy o vznik Československé republiky a 

z jeho všestranných morálních předpokladů pro výkon této funkce. Silné faktické 

postavení prezidenta republiky je vysvětleno na jeho vztahu k vůdcům státotvorných 

politických stran uskupených v neformální koalici zvané „ pětka“, kterými byl první 

prezident pro svoji autoritu respektován.  

Dále se autor věnuje podrobně jednotlivým pravomocem prezidenta 

republiky , které byly vymezeny především zmiňovanou Ústavní listinou z roku 

1920, avšak i dále celou řadou právních předpisů ve formě zákona, a to ve vztahu 

k moci výkonné, zákonodárné i k moci soudní. Rovněž analyzuje po právní stránce 

různé situace, kdy se ústavněprávní stav v první republice odlišoval od stavu 

faktického. Autor vycházel z celé řady monografií významných právních vědců, 

především z dvacátých a třicátých let minulého století, ale i z ústavněprávních 

publikací vycházejících od devadesátých let dvacátého století, které dávají velmi 

dobrý přehled o ústavním postavení prezidenta Československé republiky Tomáše 

Garrigue Masaryka a také druhého prezidenta Edvarda Beneše.  

V další části diplomant navazuje na problematiku prezidentských voleb 

v době první republiky, též z obou pohledů, tedy jak formálně ústavního, tak i 

z pohledu faktického. S ohledem na změněnou politickou situaci spojenou 

s nástupem fašismu v Německu v roce 1933, a z toho vyplývající ohrožení 

Československé republiky, se autor též zabývá posílením ústavního postavení 
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prezidenta a vlády, tedy posílení moci vládní a výkonné, oproti částečnému 

oslabení moci zákonodárné. 
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                              Summary  

This Diploma Work named The President of the Republic within the 

Constitutional System of the Czechoslovak Republic before Munich deals with 

the constitutional position of the President of the Republic during the period of the 

„ First Republic“ , i.e. during the years 1918 – 1938. It is  solved both from the point 

of view of formally constitutional aspect and president´s actual position. The 

author of the Diploma  Work points to a weaker formal position of the President of 

the Republic in the so-called Interim Constitution of 1918 ( Act No. 37/1918 Sb. z. a 

n. ( Coll.) of 13 November, 1918 providing for the Interim Constitution ) and his a 

bit firmer formal position  in the Constitutional Charter of 1920 ( Act No. 121/1920 

Sb. z. a n. ( Coll. ) of 29 January, 1920 that intoduces the Constitutional Charter of 

the Czechoslovak Republic ). Further the author emphasizes the very firm actual 

position of the President of the Republic Tomas Garrigue Masaryk resulting from 

his very strong personality and also with regard to his credit of the establishment of 

the Czechoslovak Republic and his versatile moral preconditions for discharge of 

this office. The strong actual position  of the President of the Republic is explained 

in his relationship to leaders of state-forming political parties grouped in an informal 

coalition called „ The Five“ who respected the first president for his authority.  

Furthermore the author deals in details with single powers of the President of 

the Republic that were provided especially by the Constitutional Charter of 1920 

but also by a whole range of legal regulations by means of the legislative act in 

relation to executive, legislative and judicial powers. He also makes an analysis of a 

legal aspect  of different situations when a state of the constitutional system in 

the First Republic was different from the actual state. The Work is based on a 

whole range of monographs published by outstanding jurists mainly during the 

twentieth and thirties years of the last century as well as on constitutional 

publications published  from the ninetieth years of the twetieth century; they provide 

a very good summary of the constitutional position of the President of the 

Czechoslovak Republic Tomas Garrigue Masaryk as well as of the sekond president 

Edvard Beneš.  
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The next part of the Diploma Work follows up with problems  of the 

presidential election during the period of the First Republic which is specified both 

from formally constitutional and actual points of  view. With regard to the changed 

political situation connected with the start of fascism in Germany in 1933 resulting 

in a threat to the Czechoslovak Republic the autor also deals with reinforcement of 

the constitutional position of the President and the Goverment, i.e. 

reinforcement of supreme and executive powers in opposition to a partial decline of 

the legislative power.  
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