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Úvod 

 

Cieľom tejto práce je popis a analýza ústavnoprávneho vývoja frankistického 

Španielska. Čitateľ je taktiež v krátkosti oboznámený so stavom ústavného práva 

v období, ktoré diktatúre predchádzalo i s jeho vývojom po smrti Francisca Franca. 

 V prvej kapitole sú predstavené Ústavy z roku 1876 a 1931. Zatiaľ čo prvá 

v mnohom inšpirovala frankistickú legislatívu a ústavné právo, druhá v sebe zahŕňa 

všetko, voči čomu sa frankizmus vymedzoval. V období diktatúry Prima de Rivery ostal 

ústavný dokument len v etape príprav, i tak môžeme medzi oboma diktatúrami nájsť 

veľmi mnoho paralel.  

Za oficiálny začiatok režimu býva považovaný až rok 1939, keď v Španielsku 

skončila Občianska vojna. Avšak Franco sa chopil moci prakticky už na jej začiatku, 

v roku 1936. Ihneď začal s budovaním Nového štátu a postupným posilňovaním svojej 

moci. Táto skutočnosť sa samozrejme odráža v prijímaných právnych predpisoch.  

Po Občianskej vojne už môžeme označiť Franca za diktátora, ktorý vo svojej 

osobe koncentruje všetku moc v štáte a čo viac, toto postavenie si dokáže udržať po celú 

dobu svojej vlády. Je to v zásade jediná konštanta dlhotrvajúceho režimu. S ústavným 

zakotvením svojho režimu sa príliš neponáhľal. Klasickú ústavu odmietal, ostatne ako 

všetko liberálne. Preto bola vytvorená špecifická forma ústavy, ktorú predstavoval 

súbor postupne prijímaných zákonov. Tie sú označované ako Základné zákony. Navyše 

mnoho matérie, ktorá by sa inak v demokratickom štáte nachádzala v ústave, upravujú 

i zákony bežnej právnej sily.        

 Rovnako ako počiatok diktatúry je špecifický i jej koniec a riešenie prechodu 

k demokracii. Kráľ  a vláda pri ňom postupovali v súlade s frankistickou legislatívou, 

nejednalo sa o žiadny protiústavný prevrat. 

 Text diplomovej práce je rozdelený na dve časti. V prvej sa nachádza 

chronologický popis ústavnoprávneho vývoja frankistického Španielska, ktorý je 

zasadený do historického, ekonomického a sociálneho kontextu. Doraz je kladený na 

celkový právny vývoj, neobmedzuje sa len na ústavne zákony. Na ne sa sústredí druhá 

časť. V nej je najskôr preskúmaný a predstavený inštitút Základných zákonov ako celok 

a vzťahy medzi jeho jednotlivými časťami. Ďalej je pozornosť venovaná právnej 
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analýze každého z týchto zákonov. V logickej nadväznosti nasleduje predstavenie 

základných ústavných inštitúcií, ich vývoja a zakotvenia v právnych predpisoch.   

Diplomová práca sa opiera najmä o zahraničnú literatúru, prevažne 

v španielskom jazyku. V českom prostredí bola tejto tematike zatiaľ venovaná skôr 

okrajová pozornosť a na komplexné spracovanie stále čaká. Najlepším 

a najautentickejším zdrojom poznania predkladanej problematiky sú v tomto prípade 

samotné zákony.  
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1. Ústavnoprávny vývoj Španielska pred Občianskou vojnou 

(1902 – 1936) 

 

1.1 Pokračovanie obdobia Reštaurácie (1902 – 1923) 
 

 Na začiatku 20. storočia síce nastúpil v Španielsku na trón mladý panovník 

Alfonz XIII., avšak formálne sa na politickom režime a systéme štátnej moci nič 

nezmenilo. Kontinuitu s predchádzajúcim obdobím zaisťovala ústava z roku 1876. 

Podľa nej bolo Španielsko parlamentnou monarchiou, nositeľom suverenity nebol ľud, 

ale kráľ spolu s dvojkomorovými Kortesmi.1 Spoločne predstavovali aj zákonodarnú 

moc. Kráľ bol i najvyšším predstaviteľom moci výkonnej,2 bez akéhokoľvek 

obmedzenia menoval a odvolával ministrov.3 Jeho rozhodnutia museli byť vždy 

kontrasignované príslušným ministrom, ktorý za ne niesol zodpovednosť, keďže osoba 

kráľa bola podľa článku 48 Ústavy svätá a nedotknuteľná.  V článku 11 je zakotvený 

náboženský charakter štátu, štátnym náboženstvom je katolícka cirkev. V dôsledku toho 

je obmedzená sloboda vyznania, keďže neboli povolené verejné prejavy a obrady iných 

cirkví.  Ústava priznávala občanom i politické práva (právo na zhromažďovanie, 

združovanie, petičné právo...), ich širšiu úpravu ponechávala na bežných zákonoch. 

Niektoré z nich však boli prijaté až niekoľko rokov po vzniku Ústavy.4 Zároveň bolo 

možné výkon taxatívne vymenovaných práv dočasne pozastaviť prostredníctvom 

zákona, pokiaľ to vyžadovala bezpečnosť Štátu.5 

Najväčším problémom v tomto období však bol fakt, že „skutočné fungovanie 

ústavného systému a v nadväznosti na to i riadenie politického života neodpovedalo 

skutočnostiam, ktoré nájdeme v ústavnom texte.“6 V  záujme stability bol po vzore 

                                                 
1 Kortesy vznikli už v stredoveku, kedy predstavovali niečo ako stavovský snem. Malo ich každé 
kresťanské kráľovstvo. Od 19. storočia sa používa v Španielsku toto označenie pre parlament, či už jedno 
alebo dvojkomorový. WIKIPEDIA [online] dostupné z WWW:   
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_%28Antiguo_R%C3%A9gimen%29 
2
 Čl. 50, Constitución 1876 

3
 Čl. 54/9, Constitución 1876 

4
 Ley de asociaciones az 1887 

5
 Čl. 17, Constitución 1876 

6
 „...el funcionamiento real de sistema y, en consecuencia, la conducción de la vida política responde 

a realidades que no están presentes en el texto constitucional“ TORTELLA CASARES, G., Historia de 

España, s. 291. 
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Veľkej Británie už v 19. storočí zavedený systém dvoch strán, konzervatívnej 

a liberálnej, striedajúcich sa pri moci. Síce stále existovali aj iné politické strany, ale 

„Ministerstvo vnitra se ve spolupráci s místními lokálními či regionálními bossy 

(caciques) (...) pravidelně postarali o to, aby vládní kandidáti prošli. A to v podstatě za 

jakoukoliv cenu a jakýmkoli způsobem. Skleněné urny, dohled gardistů přímo ve 

volebních místnostech, falšování volebních seznamů či přímo volebních výsledků ...“  7 

Všeobecné volebné právo, ktoré bolo priznané všetkým mužom nad 25 rokov už v roku 

1890 a potvrdene v roku 1907, tak nemalo veľkú cenu.     

 Tento systém, aj keď protiústavný, sa síce z určitého hľadiska osvedčil v 19. 

storočí, keď umožnil v osemdesiatych rokoch sériu legislatívnych reforiem, ktoré slúžili 

k racionalizácii a modernizácii štátu, administratívy a obecne právneho poriadku.8 

Avšak na počiatku 20. storočia už bol značne vyčerpaný a v permanentnej kríze, o čom 

svedčí aj rýchle striedanie vlád.9 

 S nástupom mladého monarchu na trón teda nedošlo k formálnej zmene, o to 

väčšie boli zmeny reálne. Alfonz XIII., na rozdiel do svojho otca, neprenášal výkon 

právomoci, ktoré mu priznávala Ústava na ministrov, ale sám ich aktívne využíval 

a účastnil sa politického života. Po roku 1913 klesla sila vlád natoľko, že „krá ľ 

protiústavne, teda bez ministerskej kontrasignácie, zasahoval do stále dôležitejších 

politických záležitostí, ktoré náležali výhradne vláde a moci výkonnej.“10  

O svoje miesto sa hlásili aj ďalšie politické strany, navyše bolo čoraz zložitejšie 

manipulovať voľby. V mestách „voli čský hlas nabyl na opravdovosti a síle“11 a i na 

vidieku sa už nedali ľudia len tak ľahko ovládať, ich hlasy bolo nutné kupovať. Silnelo 

robotnícke hnutie, ktoré sa začalo organizovať do odborových organizácií s celoštátnou 

pôsobnosťou, v snahe zlepšiť životné i pracovné podmienky svojich členov. Pre 

                                                 
7 CHALUPA, J., Španělsko, s. 130. 
8 Napr. volebný zákon z roku 1890  prvýkrát priznal  obecné volebné právo všetkým mužom starším               
ako 25 rokov.  V roku 1887 bol zas prijatý Zákon o združeniach, vôbec prvý svojho druhu v Španielsku. 
Vznikli i veľké kódexy základných právnych odvetví. V roku 1889 bol prijatý občiansky zákonník 
a v roku  1885 obchodný. Ich význam spočíval okrem iného v tom že došlo k unifikácii dôležitých 
odvetví práva pre celé územie Španielska. Do tej doby  platilo v rôznych častiach španielska miestne 
právo (derechos forales). V prípade občianskeho zákonníku boli v podobe dodatkov (apéndices) 
zachované niektoré miestne inštitúty. 
9 V rokoch 1902 – 1923 sa vystriedalo 33 vlád, z nich len 5 vydržalo dlhšie než 1 rok. TOMÁS 
VILLAROYA, J., Breve historia del constitucionalismo español, s. 130. 
10 „el rey intervino anticonstitucionalmente, es decir, sin refrendo ministerial en cada vez más 
importantes iniciativas políticas  que pertenecían exclusivamente al Consejo de ministros y al poder 
ejecutivo.“  MARTÍNEZ CUADRADO, M., Historia de España, s. 435. 
11 UBIETO ARTERA, A. et al., Dějiny Španělska, s. 622. 
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poľnohospodárstvo zas boli typické zastarané formy pozemkového vlastníctva12 

a obrábania pôdy.  

Armáda sa pomaly vracala k svojmu zvyku zasahovať do politiky13 a kráľ stál 

väčšinou na jej strane. To potvrdzoval i Zákon o súdnej právomoci (Ley de 

jurisdicciones). Ten pod hrozbou väzenia zakázal akékoľvek narážky a urážky voči 

armáde, čím v zásade značne obmedzil slobodu slova. Navyše riešenie týchto situácií 

spadalo do jurisdikcie vojenských súdov.  

Silnelo aj regionalistické hnutie, najviac v Katalánsku. Príčinou historického 

vývoja bolo totižto Španielsko rozdeliteľné na regióny s odlišnou kultúrou i jazykom. 

Od zjednotenia katolíckych kráľovstiev v 15. storočí začala snaha o potlačenie 

rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a centralizácia. I napriek tomu sa neprestali 

ozývať hlasy, požadujúce určitú mieru autonómie, niektoré dokonca až odtrhnutie 

historických území a ich prerod na samostatné štáty.  

 Podstatou celej krízy bol nesúlad medzi politickým systémom a skutočným 

stavom španielskej spoločnosti, ktorá volala po obnove.14 Samotné vládne strany si 

uvedomovali nutnosť zmien a reforiem. Medzi úspešné patrila reforma verejných 

financií, školstva a sociálne reformy. Tie upravovali dĺžku pracovnej doby, prácu žien 

a detí alebo bezpečnosť práce a vytvárali systém sociálneho a zdravotného 

zabezpečenia.15 Nepodarilo sa reformovať miestnu správu a nedošlo ani na tú 

najpotrebnejšiu zo všetkých možných reforiem a to na reformu Ústavy.   

 Najväčšiu krízu prekonal režim v roku 1917, kedy proti nemu vystúpili tri rôzne 

sily, avšak každá samostatne, čo sa ukázalo byť príčinou ich neúspechu. Prvou silou 

bola časť armády predstavovaná Vojenskými radami (Juntas militares), druhou 

zástupcovia menšinových politických strán reprezentovaní Snemom poslancov a treťou 

bolo robotnícke hnutie, ktoré v auguste zvolalo generálny štrajk. Ten priklonil na stranu 

vlády vojsko, ktoré proti štrajkujúcim tvrdo zasiahlo a Snem poslancov bol umlčaný 
                                                 
12 V Španielsku  bola pôda rozdelená veľmi nerovnomerne, niekoľko rodín vo svojich rukách 
akumulovalo pozemky obrovskej rozlohy – tzv. latifundie. Snaha o nápravu tohto stavu sa tiahla 
španielskou politikou už     od začiatku 19. storočia, avšak neúspešne. 
13 V období pred Prvou republikou bola v Španielsku situácia kedy, „spíše než volby se náležitým 
mechanismem politické změny stala (…) španělská varianta vojenského puče, takzvané pronunciamiento 
(provolání, vyslovení).“ KUNC, J., Stranické systémy v (re)konstrukci, s. 128.  Počas obdobia Reštaurácie 
sa podarilo udržať vojakov mimo politický život, od konca 19.storočia sa však objavujú tendencie 
navrátiť sa k starým praktikám. 
14 Podobný „problém“ postihne aj frankizmus v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. 
15 Od roku 1902 bolo uznané právo na štrajk, zákon z nasledujúceho roku ustanovil nedeľu dňom 
pracovného pokoja, v roku 1919 bola uzákonená ako maximálna osemhodinová pracovná doba. 
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vytvorením vlády, v ktorej boli zastúpení predstavitelia rôznych politických strán.   

 Tým bola premeškaná posledná príležitosť na hlbšiu ústavnú reformu. 

Nasledovali ďalšie a ďalšie vládne krízy. To všetko za zvyšujúceho sa tlaku vojenských 

kruhov. Tie totižto nadobudli presvedčenie, že „civilné právomoci by mali byť zverené 

do rúk vojenskej moci, jedinej sile schopnej čeliť konfliktom v spoločnosti, keďže civilná 

moc v podobe vyčerpaných parlamentov už na ne nestačí.“ 16  

 

1.2 Diktatúra Prima de Rivery (1923-1930) 
 

Kríza vyústila vo vojenský prevrat uskutočnený 13. 9. 1923. V jeho čele stál 

generál Miguel Primo de Rivera. Celková situácia v krajine nesmierne uľahčila nástup 

diktatúry. Väčšina občanov ju buď priamo podporovala alebo zaujala pasívne 

stanovisko, rovnako prevažná časť vojska, vysokých kruhov a cirkvi. Kľúčovú úlohu 

však v tomto prípade zohral samotný kráľ.        

 Potom čo Primo de Rivera vydal vyhlásenie Vojsku a vlasti (Al país y al 

Ejército), kde predstavil svoje úmysly, obsadil Barcelonu a vyhlásil v nej vojnový stav, 

odmietol panovník akokoľvek zasiahnuť proti povstaniu. To malo za následok demisiu 

vlády, čím sa uvoľnila cesta pre budúceho diktátora. Kráľ mu pridelil post predsedu 

vlády. Následne na to odsúhlasil jeho návrh na vytvorenie Vojenského direktória 

povereného riadením krajiny a oprávnil ho vydávať dekréty so silou zákona.17 Primo de 

Rivera v ňom mal postavenie a právomoci jediného ministra.  

Tak začala prvá etapa diktatúry ktorú môžeme označiť ako vojenskú, keďže 

Direktórium, ktoré prebralo úlohu vlády, pozostávalo len z predstaviteľov armády a aj 

v iných oblastiach verejnej správy boli civilní predstavitelia nahradení vojenskými. 

V tejto fáze bola diktatúra ešte stále považovaná za prechodnú, za „krátku pomlčku 

v ústavnom vývoji Španielska“18 a do budúcnosti sa počítalo s návratom k normálnej 

ústavnosti.   

                                                 
16 „El poder civil debía ser ocupado por el poder militar, única fuerza capaz de afrontar los conflictos de 
una sociedad cuyos males, en este parecer, no atajaba eficazmente  el tradicional y agotado poder ciivl 
de los parlamentos.“ MARTÍNEZ CUADRADO, M.,  Historia de España, s. 437. 
17

 Real Decreto, Gaceta de Madrid č. 259, 16. 09. 1923, s. 1114. 
18 „breve paréntesis en la marcha constitucional de España“  Exposición de Real Decreto, Gaceta de 
Madrid,  č. 259. 
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Ďalej bolo v rýchlom slede prijatých niekoľko dekrétov, ktoré utvárali nový 

režim. V celej zemi bol vyhlásený vojnový stav, dočasne pozastavené ústavné záruky,19 

civilní guvernéri boli nahradení vojenskými, „séria dekrétov zrušila volenú časť 

politického systému Reštaurácie na všetkých úrovniach“.20 Boly rozpustené nielen 

Kortesy, ale aj mestské a obecné zastupiteľstvá. V roku 1924 vznikol Vlastenecký zväz, 

združenie politických síl, ktoré podporovali režim. Tento však nebol dostatočne silný, 

aby plnil úlohu jednotnej strany a mobilizoval masy.  

Politické strany mali nahradiť korporácie (združenia výhradne pracovného 

charakteru) a spolu s obcami sa mali stať základom nového usporiadania krajiny. 

Základnými jednotkami korporácii boli výbory s paritným zastúpením, ktoré boli 

ustanovené dekrétmi v rokoch     1922 a 1923. V praxi sa však príliš neuplatnili. 

Po počiatočných úspechoch však Primo de Rivera akoby pozabudol na 

predpokladanú dočasnosť režimu a pokúsil sa o jeho inštitucionalizáciu, čím vstúpila 

diktatúra do druhej fáze. Vojenské direktórium nahradila 3. 12. 1925 civilná vláda 

zložená prevažne z členov Vlasteneckého zväzu. Svoje úsilie sústredila najmä na 

ekonomiku, ktorú chcela podporiť investíciami do budovania verejných stavieb.21 Čoraz 

viac sa začínajú prejavovať tendencie štátu k intervencii a autarkizmu.  

Najvýraznejším krokom v oblasti pracovných vzťahov bolo prijatie Pracovného 

kódexu, ktorý „predstavoval spojenie mnohých už skôr prijatých vnútroštátnych 

opatrení, skúseností zo súdnej praxe a inštrukcií Medzinárodnej organizácie práce.“22 

Značné zvýšenie počtu škôl, učiteľov a odbornej spôsobilosti robotníkov znamenalo 

výrazný posun v systéme a úrovni verejného vzdelávania. 

V roku 1927 vzniklo Národné zhromaždenie, ktoré malo poradný charakter 

a jeho hlavnou úlohou bolo pripraviť návrh novej ústavy a ústavných zákonov. Projekt 

dokončený v roku 1929 bol prijatý pomerne vlažne a vzhľadom na politickú situáciu 

nemal šance na úspech.  

 Diktatúra od roku 1928 stráca oporu niekdajších podporovateľov, či už preto,             

že nedokázala naplniť ich očakávania, ohrozovala ich postavenie alebo v dôsledku 

                                                 
19 Články 4, 5, 6, 9, 13 odst. 1, 2, 3 Ústavy 1876. 
20 „Una serie de decretos suprimió la estructura electiva del sistema político de la Restauración en todos 
sus niveles.“  TUÑÓN DE LARA, M. et al, Historia de España, s. 41. 
21 Rozširovanie cestnej a železničnej siete, obnova vozového parku, elektrifikácia, vodné stavby. 
22 „Que unificaba el conjunto de las múltiples disposiciones adoptadas anteriormente e incorporaba tanto 
las aportaciones de la jurisprudencia como las orientaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo.“  TUÑÓN DE LARA, M. et al, Historia de España  s. 65. 
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prichádzajúcej ekonomickej krízy. Rovnako sa jej nevyplatil benevolentný prístup 

k opozícii, ktorá postupne silnie. Od konca roku 1929 je na Prima de Riveru vyvíjaný 

nátlak, aby dobrovoľne odstúpil. Učinil tak až potom, čo mu ostatní vojenskí velitelia 

nevyjadrili podporu. Zomrel onedlho nato v Paríži (17. 3. 1930). 

 
 

1.3 Ústavnoprávny vývoj počas Druhej republiky (1931 – 1936) 
 

Po odstúpení Prima de Rivery sa kráľ pokúsil o návrat k politickému systému 

pred rokom 1923 a menoval nového predsedu vlády. Avšak od monarchie a osoby kráľa               

sa odvrátilo príliš mnoho prívržencov. Za zhoršujúcej sa situácie sa „vláda rozhodla 

spustiť plán návratu k ústavnosti prostredníctvom postupného konania volieb: 

obecných, provinčných a do Kortesov.“23 V komunálnych voľbách 12. 4. 1931 vo 

veľkých mestách jasne zvíťazili republikáni a socialisti, čo sa stalo podnetom pre 

vyhlásenie republiky. Kráľ, potom čo prevzal ultimátum Revolučného výboru, sa vzdal 

moci a opustil krajinu. Nový režim tak bol nastolený bez preliatia jedinej kvapky krvi. 

Revolučný výbor sa zmenil na dočasnú vládu, v čele ktorej stál Alcalá Zamora. 

Vláda začala napĺňať svoj program. Ústredným motívom celej druhej republiky bola 

agrárna reforma, ktorá mala okrem iného, znamenať koniec latifundií. Príslušný zákon 

bol prijatý v roku 1932 a k jeho realizácii vznikol Inštitút pre agrárnu reformu (IRA). 

Postup úradu bol veľmi pomalý.24 Dôvodom bola predovšetkým zložitosť samotného 

zákona a zlá organizácia IRA.  

Ďalšou oblasťou, ktorú postihli rozsiahle reformy, bola armáda. Prostredníctvom 

niekoľkých zákonov došlo k redukcii počtu dôstojníctva i počtu divízií na polovicu, 

k reštrukturalizácií Ministerstva vojny a k zmenám v súdnej jurisdikcii. Pristúpilo                  

sa k demilitarizácii Maroka, kde vojenskú správu nahradila civilná. Aj keď šlo o zásahy, 

ktoré zastaraná španielska armáda nutne potrebovala, mnoho porozumenia medzi 

vojakmi nenašla. 

Základnou úlohou provizórnej vlády však bolo vyhlásenie volieb do  

ústavodarných Kortesov, ktoré mali vypracovať ústavu a ústavné zákony, zlegalizovať 

                                                 
23 „gabinete decidió poner en marcha un plan de retorno a la constitucionalidad, mediante un progresivo 
proceso electoral: municipial, provincial y a Cortes.“  TAMAMES, R., Historia de España, s. 21. 
24 Podľa pôvodných plánov mali za rok usadiť 60 – 75.000 poľnohospodárov, v prvom roku reformy to 
však bolo iba 12 260 rodín.  TUÑÓN DE LARA, M. et al, Historia de España, s. 149. 
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prácu dočasnej vlády a zvoliť prezidenta. Voľby prebehli v júni 1931 a nová ústava bola 

prijatá už 9. 12. 1931. 

Ústava zdôrazňovala demokratický charakter štátu. Taktiež bola pripustená 

možnosť transformácie štátu na polofederálny štátny systém prostredníctvom 

autonómnych štatútov. Na ich základe sa provincie mohli združiť do autonómneho 

regiónu, ktorého právomoc bola vymedzená negatívne. V článkoch 14 a 15 boli 

taxatívne vymenované činnosti spadajúce do výlučnej právomoci štátu, ostatné 

záležitosti mohol spravovať autonómna vláda.  

Ako prvé prejavilo záujem o autonómiu Katalánsko. Jeho štatút bol 9. 9. 1932           

po dlhých rokovaniach schválený Kortesmi a zmenený na zákon. Ďalšími regiónmi, 

ktoré chceli získať autonómiu boli Baskicko, Navarra a Galícia. 

Prvýkrát nebolo zakotvené oficiálne náboženstvo štátu.25 Obecne došlo 

k značnej sekularizácii verejného života, čo malo za následok vyhrotené vzťahy 

s cirkvou. Niektorým rádom bola zabraná časť majetku (napr. jezuitom). Taktiež bol 

prijatý zákon o civilnom sobáši, o rozvode a došlo k snahám o obmedzenie moci cirkvi 

v oblasti vzdelávania .  

Čo sa týka deľby moci, bola rešpektovaná klasická štruktúra troch mocí. 

Legislatívna moc bola zverená do rúk jednokomorovým Kortesom, moc výkonnú 

predstavoval prezident republiky spolu s vládou a súdnu nezávislí sudcovia, ktorí boli 

pri rozhodovaní viazaní len zákonom. Ústava v článku 121 zakotvila aj vznik 

Ústavného súdu (Tribunal de Garantías Constitucionales). 

Zahraničná politika bola v období republiky veľmi nevýrazná, stála v pozadí. 

Krajina riešila svoje vlastné problémy a na zahraničné vzťahy neostávali sily ani čas. 

Jediná oblasť, kde sa Španielsko angažovalo, bola Spoločnosť národov. 

V roku 1933 vo voľbách zvíťazila opäť pravica a ihneď začala napĺňať jedno             

zo svojich volebných hesiel, ktorým bola „revízia socializujúcej a laickej legislatívy 

Republiky vrátane Ústavy“.26 Postupne boli prerušené všetky predchádzajúce reformy 

a dokonca pozastavená platnosť katalánskeho autonómneho štatútu. Tieto kroky vlády, 

spolu so zlou ekonomickou situáciou, spôsobili silné sociálne nepokoje.  

                                                 
25 Článok 3 Ústavy hovorí, že Španielsky štát nemá žiadne oficiálne náboženstvo. 
26 „revisión de legislación laica y socializante de la República, llegando hasta la Constitución.“ TUÑÓN 
DE LARA, M. et al, Historia de españa, s. 169. 
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Škandál „El straperlo“27 spôsobil pád vlády a konanie nových volieb vo februári 

1936, ktoré vyhrala Frente Popular, združenie všetkých ľavicových strán. Ich cieľom 

bolo oživenie reformného úsilia prvých dvoch rokov republiky, zastaveného počas 

vlády pravice. „Vláda v dôsledku obnovených nádejí na reformy dosiahla ľudovú 

podporu, ale zároveň i podráždenie ekonomicky dominantných spoločenských tried. Tie 

už nevideli inú možnosť ako obnoviť politickú moc a tak pristúpili k organizovaniu 

protivládnych síl a príprave násilného prevratu.“ 28 

Staré dominantné triedy cítili, že strácajú svoje postavenie a vplyv čo nemohli 

dopustiť. Republika si navyše reformami znepriatelila aj armádu a cirkev, klasické 

opory konzervatívnych síl, čo sa jej stalo osudným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Ozačenie hazardnej hry. Za pomoci úplatkov pre najvyšších vládnych predstaviteľov dostal Holanďan 
Daniel Strauss povolenie prevádzkovať túto hru na území Španielska, aj keď iné hazardné hry boli 
zakázané. Po pár dňoch polícia zakázala aj straperlo, keďže šlo o podvodnú hru, kde bolo možné 
ovplyvniť výsledok.  Daniel Strauss sa osobne sťažoval u prezidenta republiky a tak bol celý korupčný 
škandál odhalený. Slovo straperlo alebo estraperlo v Španielsku zdomácnelo a začalo sa používať ako 
označenie pre čierny trh. 
28 „ Gobierno llega en una coyuntura popular de esperanza renovada, pero también de exasperación de 
las clases económicamente dominantes que, no viendo otra salida para recuperar el poder político, 
pasan a la organización de copntrapoderes para preparar la ruptura violenta de consenso. TUÑÓN DE 
LARA, M. et al, Historia de España, s. 215. 
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2. Vznik a základy nového štátu (1936 – 1939) 

2.1 Rada národnej obrany (24. 07. 1936 – 30. 09.1936) 
 

Po prvých troch dňoch povstania bolo Španielsko rozdelené na dve časti. 

Nacionalistickú, ktorú tvorila asi tretina územia, a republikánsku. Podľa všetkých 

očakávaní malo ísť o rýchly prevrat, vojaci „spoléhali na bleskové alzamiento, jež 

následně povede k vojenské diktatuře podobné té, kterou v roce 1923 ustavil Primo de 

Rivera, a vůbec nepočítali, že jim levice bude klást tak houževnatý odpor.“ 29 Tieto 

predpoklady sa nenaplnili, preto bolo nutné nejakým spôsobom organizovať život na 

obidvoch územiach a prispôsobiť  sa novovzniknutej realite.     

Na republikánskom území „z pohľadu práva vláda, prezident a Kortesy 

fungovali v normálnom ústavnom režime.“30 Realita však bola, ako už toľkokrát 

predtým, úplne odlišná. Vláda nereagovala dostatočne rýchlo na prvé správy o povstaní, 

čím umožnila jeho rozvoj. Následne bol menovaný nový predseda vlády, ktorý sa mal 

pokúsiť dohodnúť s povstalcami.31 Keď sa tento variant ukázal ako nereálny, došlo 

k menovaniu ďalšieho predsedu vlády. Z uvedeného popisu je zrejmé, že vláda vôbec 

nekontrolovala situáciu v zemi, „verejná moc v provinciách i obciach sa zrútila a bola 

nahradená mocou ľudovou; mocou spontánnou, rozmanitou, často protikladnou; mocou 

ktorej chýbala jednota a politická súdržnosť. Charakterizovaná rozličnými formami 

a postupmi odzrkadľovala rozmanitosť robotníckeho hnutia“.32     

Revolučné orgány vytvorené ad hoc a označované ako comités (výbory) alebo 

consejos (rady) riadili život po všetkých stránkach (verejný poriadok, zásobovanie, 

bývanie), nad opustenými továrňami prebrali kontrolu samotní pracovníci. Keďže 

republika mala na svojej strane len malú časť armády, museli ju brániť ľavicové milície 

vytvorené z ozbrojených robotníkov. V prvých mesiacoch vojny z ich strany 

                                                 
29

 PRESTON, P., Franco, s. 139. 
30

 „Desde el punto de vista jurídico , el gobierno, la presidencia de la República, las Cortes, conservaron la 

normalidad constitucional.“ TUÑÓN DE LARA, M., Historia de España, s. 298.  
31

 Podmienky dohody boli nasledovné: zastavenie paľby, odzbrojenie milícií na oboch stranách, 
vytvorenie národnej vlády bez komunistov, rozpustenie Kortesov, možnosť návratu povstalcov na svoje 
miesta bez represálií. Ibidem, s. 265. 
32

 „...se derrumbó todo el poder en provincias y municipios  y fue sustituido por un poder popular 

espontáneo, plural, contradictorio, sin unidad ni coherencia política , caracterizado por las diversas 

formas y diferentes estrategias, reflejo de la pluralidad del movimineto obrero.“ Ibidem , s. 275. 
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dochádzalo k nekontrolovateľným prejavom násilia na príslušníkoch pravice a ich 

podporovateľoch. Oficiálna vláda násiliu nedokázala zabrániť. 

Z dôvodu novej socioekonomickej situácie sa nakoniec pristúpilo 

k reštrukturalizácii štátnej moci a reorganizácii administratívy. Vláda najskôr uznala 

živelne vzniknuté organizmy, na konci decembra 1936 boli všetky zrušené a mali byť 

nahradené mestskými radami. V Katalánsku a Baskicku, ktorého štatút bol schválený   

1. 10. 1936, vykonávali príslušné právomoci autonómne vlády.     

Na povstaleckom území mali moc v rukách vojaci, civilné autority 

a predstavitelia republikánskych orgánov boli často popravení alebo uväznení. Na 

rozdiel od republikánskej časti tu neexistovala vláda a tak bolo nutné zjednotiť velenie 

a položiť základy správy vecí vojenských i civilných.     

 V prvom týždni bojov ešte nie je možné hovoriť o jednotnej moci, jednotliví 

generáli v zásade vládli na území, ktoré dobyli. V tomto období bolo prvoradé 

fungovanie vojenského aparátu, uspokojenie jeho potrieb a tak  „vojsko  predstavovalo 

základný stavebný prvok nového režimu a z neho vychádzali predstavitelia 

i organizačné schémy novej štátnej štruktúry.“ 33 

Prvým riadiacim orgánom na území povstalcov bola Rada národnej obrany 

(Junta de defensa nacional) vytvorená v Burgose  24. 7. 1936.  Jednalo sa o kolegiálny 

orgán skladajúci sa zo 7 členov (neskôr sa ich počet zvýšil na 10), v čele s prezidentom, 

ktorým bol generál Miguel Cabanellas. Dekrét o jej vzniku vyšiel druhý deň v Boletín 

Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, obdoba našej Zbierky zákonov, 

ktorá od tej doby predstavovala oficiálnu tlačovinu, kde boli zverejňované dekréty, 

nariadenia a rozhodnutia Rady.34 

Podľa dekrétu o jej vzniku „sa [Rada] ujíma všetkých právomocí štátu a je 

legitímnym predstaviteľom krajiny voči zahraničným mocnostiam.“35 Jej právomoci boli 

konštruované široko a nejasne. V zásade zaisťovala základné administratívne funkcie 

a riadila bežný život na obsadenom území (výber daní, opravy ciest, mostov, školstvo). 

                                                 
33

 „El ejército era, pues, la columna vertebral del nuevo régimen y de él salieron  los hombres y los 

esquemas organizativos  de la nueva estructura estatal.“ SOLÉ-TURA, J., Introducción al régimen político 

español, s. 20. 
34

 Spočiatku nevychádzal každý deň. Na republikánskom území vychádzali úradne dokumenty v Gaceta 

de Madrid: Diario Oficial de la República 
35

 „asume todos los Poderes del Estado y representa legítimamente al País ante las Potencias 

extranjeras.“  Dekrét č.1, Boletín oficial de la Junta de Defensa Nacional (BO de la JDN), 1936, č. 1. 
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V niektorých záležitostiach jej pomáhali špecializované komisie, ktoré postupne 

vytvárala. 

Výnosom (bando) z  28. 7. 1936 bol na celom nacionalistickom území vyhlásený 

vojnový stav; jurisdikcia bola upravená tak, aby pod vojenské súdy spadali delikty, 

ktoré predtým upravoval trestný kódex. Taktiež boli zavedené skrátené súdne riadenie a 

cenzúra.   Výnos ostal v platnosti až do apríla 1948. Dekrétom číslo 13 z toho istého dňa 

boli civilní guvernéri zrušení a oblasti oficiálne spravovali vojenskí velitelia, ktorí ich 

okupovali. 

V septembri 1936 boli zakázané opozičné politické strany.36 Taktiež 

bol zabavený ich majetok a neskôr došlo k obmedzeniu akejkoľvek politickej alebo 

odborovej aktivity na nacionalistickom území, teda aj tej pravicovej, v záujme 

zachovania čo najväčšej jednoty.37  Medzi ďalšie významné opatrenia patrilo zahájenie 

agrárnej kontrareformy a snaha o navrátenie sociálneho a kultúrneho protagonizmu 

cirkvi. Bolo nariadené zničenie socialistických a komunistických diel v školských 

knižniciach, zrušená spoločná výuka dievčat a chlapcov, neskôr následovala široká 

kontralegislácia v tejto oblasti.“38        

 Rada však mala len dočasný charakter. „Bylo zřejmé, že další úspěch válečných 

operací vyžaduje jednotné velení. Pochopili rovněž, že je nezbytné vytvořit orgány, které 

by nahradily diplomatický sbor a chybějící politický aparát.“39 Pôvodne sa uvažovalo 

len o zjednotení vojenského velenia, ale nakoniec sa v jednej osobe spojili najvyššie 

právomoci vojenské i civilné. Novým predsedom vlády a vrchným veliteľom 

ozbrojených síl bol zvolený generál Francisco Franco.40 

 

 

 

 

                                                 
36

  Patrili tam strany a združenia, ktoré vo voľbách konaných 16. 2. 1936 tvorili súčasť Ľudovej fronty a 
všetky tie, ktoré sa postavili na odpor silám národného hnutia. Článok 1, Dekrét č. 108, BO de JDN, 1936, 
č. 22. 
37

 Dekrét č. 131, BO de JDN, 1936, č. 30. 
38

 Kontralegislácia vo vzťahu k zákonom prijatým v období republiky. Boli anulované civilné manželstvá 
(a to aj s retroaktívnou pôsobnosťou), zrušený rozvodu, umožnený návrat jezuitom, náboženské rády 
získali oprávnenie poskytovať súkromné vzdelávanie atď. MORADIELLOS GARCÍA, E., La España de 

Franco, s. 51. 
39

 PRESTON, P., Franco, s. 159. 
40

 Dekrét č.138, BO de JDN, 1936, č. 32. 
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2.2 Nástup Franca k moci. Technický výbor (01. 10.1936 – 30. 01. 1938) 
 

Do funkcie hlavy štátu bol Franco slávnostne uvedený 1. 10. 1936. Vládu 

kolegiálneho orgánu tak vystriedala vláda jednotlivca, išlo o „...první krok na dlouhé 

cestě, jež vedla k absolutní moci.“41 Po zvolení do čela „štátu“ Franco nastúpil proces 

akumulácie moci, funkcií a odstraňovania všetkých jemu nepohodlných alebo 

nebezpečných ľudí.  

 Zákonom z 1. 10. 1936 vytvoril Technický výbor rozdelený na 7 komisií, ktoré 

predstavovali predobraz budúcich ministerstiev. Vznikol post generálneho guvernéra 

štátu (obdoba ministra vnútra). Zatiaľ šlo o provizórne usporiadanie, ktoré malo plniť 

administratívne funkcie, až kým nebude ukončená vojna. Celkovo je v tomto období 

nacionalistické Španielsko označované ako poľný štát (estado campamental), keďže išlo 

len o zárodok, obrysy budúceho štátu. Všetku moc mala vo svojich rukách armáda, 

ktorá bola podriadená Francovi.  

Dôležitým momentom v politickom vývoji nacionalistického Španielska bol 

príchod  Ramóna Serrrana Suñera,42 Francovho švagra, právnika a politika, ktorý sa na 

najbližšie roky stal šedou eminenciou režimu. Pomohol Frankovi upevniť moc 

prostredníctvom oficiálnych štátnych štruktúr, ktoré majú podporu obyvateľstva. 

„Nacionalistická administrativa se do té doby zabývala převážně záležitostmi spojenými 

s válečnou kampaní. Politické mobilizaci mas – na rozdíl od mobilizace vojenské – 

věnovalo povstalecké velení jen málo času a prostoru.“43 

Franco potreboval organizáciu, ktorá vznikajúcemu štátu poskytne ideológiu 

a poslúži k získaniu sociálnej základne. K tomuto kroku pristúpil potom, čo sa nepodaril 

útok na Madrid a rozplynula sa nádej na skoré víťazstvo. Tento okamih bol kľúčový v 

procese inštitucionalizácie režimu. 

Dve najvýznamnejšie politické uskupenia, ktoré podporovali povstanie 

a zároveň mali najvyššie politické ambície boli falanga a karlisti.  Dekrétom z 19. 4. 

1937 boli tieto dve hnutia zjednotené pod vedením Franca, čím vznikla jediná strana 

označovaná ako Tradicionalistická španielska falanga a Výbory nacionálne – 

syndikátnej obrany (FET y de las JONS). Všetky ostatné politické hnutia na 

                                                 
41

 PRESTON, P., Franco, s. 168. 
42

 Prišiel  20. 2. 1937 z republikánskeho územia, kde sa mu ľsťou podarilo uniknúť väzeniu. 
43

 PRESTON, P., Franco, s. 229. 
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povstaleckom území boli rozpustené. V tomto prípade, na rozdiel od Talianska, „sa štát 

zmocnil strany a podrobil ju svojim záujmom.“44 

Postupne sa toto zjednotenie rozvinulo takým spôsobom, že na to, aby človek 

mal prístup k veľkej časti miest súvisiacich s verejným životom, musel byť členom 

tohto hnutia. Unifikačný dekrét neskôr doplnili Štatúty falangy, ktoré rozviedli jeho 

jednotlivé ustanovenia a konkretizovali rolu Franca. V októbri bola menovaná, po vzore 

Mussolliniho Veľkej rady,  Národná rada; najvyšší orgán novej strany. Mala viac ako 50 

členov a plnila skôr reprezentatívnu funkciu, rolu vedenia falangy prevzal Politický 

výbor (Junta política).  

V novembri 1936 Franca uznali ako hlavu štátu Rím aj Berlín a vyslali do 

nacionalistickej časti svoje chargé d’affaires. Civilný život v zázemí sa pozvoľna 

normalizoval. V auguste boli vydané nové poštové známky, v decembri sa konala 

tradičná španielska lotéria, bol zavedený frankistický kalendár a v ňom sa objavili nové 

sviatky ako deň vodcu (1.októbra) alebo deň zjednotenia (19. apríla). 

Vo všetkých oblastiach života môžeme pozorovať začiatky unifikácie. 

V školstve sa jednalo najmä o zjednotenie ideologické, od základných škôl až po 

najvyššie stupne výuky a výskumu. Už zákon z 20. 9. 1936 „zrušil sekulárne školstvo, 

výuku v národných jazykoch, zaviedol prísnu cenzúru výukových materiálov, pokračoval 

v čistkách medzi učiteľmi a organizoval kurzy a školenia aby zjednotil kritéria a 

vzdelávací systém.“45 V ekonomike boli  položené základy autarchie a štátnych 

zásahov. 

Na republikánskom území sa prejavila nejednotnosť tohto tábora, keď v máji 

1937 došlo v Katalánsku k stretom vlády s anarchistami (CNT, FAI). Dôsledkom bol  

rozpad vlády. Nová vláda v rámci posilnenia štátnej autority niektoré strany zakázala 

a ich predstaviteľov uväznila. 

 

 

 

 

                                                 
44

 „Fue el estado quien se apoderó  del partido y lo sometió a sus intereses.“ TUÑÓN DE LARA, M.,   
Historia de españa, s. 347. 
45

 „Suprimió el laicismo, la ensenanza en lenguas nacionales, estableció una censura rígida en libros de 

texto, continuó la depuración de maestros y organizó cursillos de formación para unificar los criterios y el 

sistema educativo.“  Ibidem, s. 630. 
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2.3 Prvá vláda (30. 01. 1938 – 01. 04. 1939) 
 

V apríli 1938 republikánska vláda prijala Trinásť bodov Negrínovej vlády.46 Išlo         

o umiernený politický program47 možného fungovania štátu po ukončení vojny. Mal 

slúžiť ako základ pre vyjednanie prímeria bojujúcich strán, Franco však v tomto období 

považoval vojnu za vyhranú a odmietal uzavrieť akúkoľvek dohodu. 

Vo februári 1939 vzhľadom k zhoršujúcej sa  situácii pristúpila vláda k 

vyhláseniu vojnového stavu. Na rozdiel od nacionalistickej časti Španielska velili na 

republikánskom území vojaci len na fronte a politickú moc až do tohto okamihu držala 

v rukách civilná vláda. V dôsledku tohto rozhodnutia na konci vojny prešla do rúk 

armádnych predstaviteľov všetka moc.        

 Konflikt trval pomerne dlhú dobu a koniec bol v nedohľadne, preto bola na 

nacionalistickom území zákonom o ústrednej správe z  30. 1. 1938 vytvorená vláda. Jej 

členmi boli Franco spolu s jednotlivými ministrami. „Provizórny  technický výbor 

a jeho komisie bol ukončený, aby uvoľnil miesto štátnemu aparátu, ktorý tvoril základ 

ekonomického, politického a ideologického usporiadania nového Štátu.“48 

 Moc Franca bola definitívne zlegalizovaná a navyše aj posilnená, keďže mu 

bola priznaná „najvyššia právomoc vydávať obecné právne normy.“49 Jedinou 

podmienkou bolo ich prediskutovanie vo vláde, i tá však bola neskôr zrušená. Vláda sa 

skladala z 11 ministrov a bola vyvážená, pretože všetky režimové rodiny (familias del 

régimen)50 tu mali svojich zástupcov. Dominantné postavenie v novo utvorenom 

kabinete získal Serrano Suñer, ktorý zastával post ministra vnútra. 

Týmto krokom bola dokončená centralizácia a zjednotenie nacionalistickej 

verejnej správy. Minister vnútra menoval civilných guvernérov provincií a starostov 

veľkých miest, tí zas menovali starostov menších miest a dedín. Zároveň už bolo jasné 

                                                 
46

 Názov dostali podľa nového predsedu vlády, socialistického politika Juana Lopeza Negrína. Premiérom 
bol i po skončení občianskej vojny, až do roku 1945. 
47

 Podľa bodu 13 bude poskytnutá široká amnestia každému, kto sa chce podieľať na obnove a 
zlepšovaní Španielska. 
48

 „Desaparecía así la provisionalidad de la Junta Técnica y sus comisiones para dar paso a un aparato 

estatal, base de la estructuración económica, política e ideológica del nuevo Estado.“ TUÑÓN DE LARA, 
M., Historia de España, s. 417. 
49

 „suprema potestad de dictar normas jurídícas de cáracter general“ Článok 17 Zákona o ústrednej 
správe. 
50

 Týmto výrazom boli označované jednotlivé mocenské skupiny vo vnútri režimu, medzi ktoré patrila 
cirkev, vojsko, falanga, monarchisti a frankisti. 
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že táto diktatúra nie je budovaná ako prechodná,51 a že sa nepredpokladá v dohľadnej 

dobe návrat k monarchii.  

Už 9. 3. 1938 prijala nová vláda Pracovný kódex52 (Fuero de trabajo). V zásade 

šlo o jej programové prehlásenie, nie o skutočný zákon. Predstavoval deklaráciu 

ideologických princípov sociálnej politiky nového Štátu. Po skončení vojny doplnili 

Pracovný kódex  zákony o odborovej jednote z 26. 1. 1940 a o základoch odborovej 

organizácie  zo 6. 12. 1940. Všetci zamestnanci a zamestnávatelia boli začlenený do 

jedinej a jednotnej odborovej organizácie pod vedením Falangy. 

Ďalším dôležitým zákonom bol Tlačový zákon (22. 4. 1938). Bez toho, aby 

zmenil právny status orgánov tlače ich podriadil kontrole štátu. Tú predstavovala 

predbežná cenzúra, možnosť menovania alebo odvolania riaditeľov, sankcie pre tých, 

ktorí prekračujú či porušujú princípy a normy Štátu. Už v januári 1937 vzniklo 

nacionalistické rádio, ktoré sa postupne rozširovalo, až sa vytvorila celá sieť tlačovín 

a rádia podriadených Hnutiu.53 Išlo o ďalšiu možnosť ako ovládať a kontrolovať 

informácie. Zákon bol účinný až do roku 1966. 

S blížiacim sa koncom vojny a s vidinou víťazstva bol 13. 2. 1939 schválený 

obsiahly Zákon o politickej zodpovednosti (tzv. zodpovednostný zákon) s 

retroaktívnym charakterom. Jeho účinnosť siahala spätne až k októbru 1934. Zakotvoval 

sankcie a tresty (paralelne s Trestným zákonníkom), ustanovil Tribunál politickej 

zodpovednosti, mimo zákon postavil všetky demokratické a ľavicové politické strany. 

Nemal len právny charakter, ale taktiež politický a ideologický, bol to „...první krok na 

cestě plné institucionalizace represí, které byly nemilosrdně prováděny  na území, jehož 

se zmocnili nacionalisté.“54 Na konci občianskej vojny tak prebehla nová vlna 

zatýkania, politických procesov a popráv, pri ktorých neboli dodržované základné 

zásady trestného procesu platné v demokratických krajinách. „ Soudci vynášeli často 

skupinové rozsudky, aniž se přitom obviněné osoby mohly účinně bránit.“55 Franco 

mohol z titulu vrchného vojenského veliteľa udeliť milosť alebo rozsudok potvrdiť. 

                                                 
51

 Pôvodný plán bol taký, že Franco ostane pri moci len počas vojny a prípadne nejakú dobu po nej, ale 
nakoniec sa pristúpi k reštaurácii monarchie. 
52

 Tomuto zákonu, keďže ide o jeden zo základných zákonov, bude ďalej v texte venovaná celá 
podkapitola. 
53

 Hnutie, v španielčine Movimiento označovalo jednotnú stranu FET y de las JONS. 
54

 PRESTON, P., Franco, s. 278. 
55

 Ibidem, s. 206. 
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Už v roku 1938 uznali nacionalistickú vládu viaceré krajiny (Maďarsko, 

Portugalsko) a na konci februára tak učinila i Veľká Británia, aj napriek tomu, že vedela 

o zodpovednostnom zákone a jeho následkoch. 

Prvý aprílový deň roku 1939 Franco zakončil civilnú vojnu bezpodmienečným 

a absolútnym víťazstvom. „Odvtedy sa legitimita víťazstva zmenila na posledný 

a najvyšší prameň jeho [Francovej] autority a jeho práva byť doživotným nositeľom 

moci“56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 „Desde entonces, la legitimidad de la victoria se convirtiría en la fuente última y suprema  de su 

autoridad indiscutida y de su derecho al ejercer el poder de modo vitalicio.“ MORADIELLOS GARCÍA, E., 
La España de Franco, s. 48. 
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3. Ústavnoprávny vývoj v období primer franquismo (1939-

1959) 

 

3.1 Druhá svetová vojna (1939 – 1945) 
 

Po skončení občianskej vojny mohol Franco z pozície víťaza pokračovať 

v budovaní štátu a v upevňovaní svojej moci. Okrem politickej a inštitucionálnej  

konsolidácie pomerov bola nutná aj rekonštrukcia ekonomiky vojnou zničenej krajiny. 

Zahraničnú politiku v tomto období určovali vzťahy s mocnosťami Osi.57 

V auguste bola dekrétom reorganizovaná ústredná správa58 a zároveň posilnená 

koncentrácia legislatívnych a výkonných právomocí v osobe Franca,59 ktorý podľa 

článku 7 už nepotreboval ani predchádzajúce schválenie vlády k tomu, aby jeho 

opatrenia nadobudli formu zákona. Z dôvodu zmien, ktoré prinieslo ukončenie 

konfliktu, boli 31. 7. 1939 modifikované pôvodné štatúty falangy.60 Ešte viac zdôraznili 

jej podriadenosť Frankovi.61 Okrem toho, že bol jej hlavou (jefe del movimiento), 

menoval i väčšinu vysokých hodnostárov. Všetko zavŕšila zakrátko nasledujúca výmena 

vlády, v ktorej opäť našli zastúpenie predstavitelia všetkých režimových klanov. 

Najväčší význam však malo obsadenie postu ministra vnútra Serranom Suñerom. „Táto 

vládna zmena znamenala víťazstvo Serrana, ktorý bol od tohto momentu až do roku 

1942 kľúčovou osobou španielskej politiky.“62 

Potom čo na začiatku septembra vypukla druhá svetová vojna, Španielsko 

vyhlásilo neutralitu. Jednalo sa však o „ čistú nutnosť, nie slobodnú voľbu“ 63 a to 

                                                 
57 Španielsko pristúpilo k paktu proti Kominterne (27. 3. 1939, zverejnené až 6. 4), v máji zase vystúpilo 
zo Spoločnosti národov (8. 5. 1939) a boli podpísané zmluvy o priateľstve ako s Nemeckom, tak 
s Talianskom.  
58 Zákon o reorganizácii ústrednej správy z 8. 8. 1939. 
59 Článok 7 zákona  hovorí, že opatrenia diktované Francom nadobudnú v neodkladných prípadoch formu 
zákona, aj keď predtým neboli schválené vládou. 
60 Prijaté 4. 8. 1937. 
61 Článok 47 „el jefe asume la más absoluta autoridad“ 
62 „el cambio gubernamental supuso la victoria de Serrano, quien, a partir de ese momento y hasta 1942, 
fue figura clave en la política española.“ TUSELL, J., Dictadura franquista y democracia, s. 44. 
63 „...la neutralidad española era pura necesidad y no libre opción.“ MORADIELLOS, E., La España de 
Franco, s.64. 
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vzhľadom na neutešenú situáciu, ktorá panovala v zemi po skončení vojny. Fakticky 

však Španielsko neutrálne nebolo, výrazne pomáhalo krajinám Osi, najmä Nemecku.64  

Ani po skončení občianskej vojny nepoľavil štát v represiách, čo sa prejavilo aj 

v legislatíve. Na začiatku marca 1940 bol prijatý retroaktívny Zákon o potlačení 

slobodomurárstva a komunizmu, dvoch hnutí, ktoré Franco bytostne neznášal 

a považoval ich za príčinu úpadku Španielska. Doplnený bol Zákonom o bezpečnosti 

štátu z 29. 3. 1941. Ten mal predstavovať, podľa úvodných slov, doplnenie vtedajších 

trestných zákonov, tak aby lepšie odpovedali aktuálnej situácii. Obsahoval kapitoly 

o deliktoch voči bezpečnosti štátu, vláde alebo hlave štátu či o atentátoch voči štátnym 

úradom a verejným činiteľom. Za trestný čin boli považované aj štrajky.    

 Na medzinárodnej scéne sa medzitým konflikt vyvíjal priaznivo pre Nemecko. 

Tento fakt podnecoval túžbu Franca vstúpiť do (podľa neho) takmer vyhranej vojny 

a byť pritom, keď sa bude deliť vojnová korisť. Šlo o obdobie (od roku 1940 do 1942) 

najväčšieho priblíženia k zemiam Osi, ktoré sa jasne prejavilo vo vnútornej politike. 

Štatút neutrality bol 13. 6. 1940 zmenený na štatút nebojujúcej mocnosti. O deň neskôr 

španielske jednotky pod zámienkou udržania poriadku a neutrality obsadili Tanger.65          

V októbri 1940 bol Serrano Suñer menovaný ministrom zahraničných vecí, post 

ministra vnútra, ktorý riadil predtým, ostal neobsadený a podržal si v ňom faktickú moc.      

Po napadnutí SSSR 22. 6. 1941 vyslalo Španielsko takzvanú Modrú divíziu,66 aby 

bojovala na východnej fronte. „Rozhodujúcim faktorom, ktorý spôsobil že Španielsko 

nevstúpilo do vojny, bol zásadný nedostatok jednoty medzi vedúcimi skupinami režimu, 

predstavované tvrdými stretmi medzi falangou a armádou.“67  

Obecne vrchné velenie spolu s cirkevnou hierarchiou a aristokraciou 

podporovali možnosť existencie katolíckej a konzervatívnej monarchie. V oblasti 

zahraničnej politiky preferovali väčšiu neutralitu vzhľadom ku krajinám Osi. Falanga 

                                                 
64 Poskytlo prístavy pre nemecké ponorky, spolupracovalo s nacistickou špionážou, predávalo Nemecku 
diplomatické informácie a na chod policajného aparátu v zemi malo silný vplyv gestapo.  
65

 Mesto v severnom Maroku, od roku 1923 bolo spolu s jeho okolím demilitarizovanou medzinárodnou 
zónou, spravoval ju medzinárodný  kontrolný výbor. Jeho členmi boli Francúzsko, Španielsko a Veľká 
Británia, od roku 1928 taktiež Taliansko. 
66

  Tento názov používali falangisti, oficiálny názov bol španielska divízia dobrovoľníkov (división 
española de voluntarios) , čítala 18000 mužov. 
67

 „un factor decisivo en la no intervención espanola en la guerra mundial fue la radical ausencia de la 

unidad en la clase dirigente del régimen, que presenció un duro enfrentamiento entre militares y 

falangistas...“ TUSELL, J., Dictadura franquista y democracia, s. 53. 
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mala opačný názor, preto dochádza v tomto období k treniciam medzi týmito 

skupinami. 

Falanga sa zamerala predovšetkým na fašizáciu a aktivizáciu obyvateľstva,68 

v tejto oblasti však nebola veľmi úspešná. Najväčšie pokroky zaznamenala v odborovej 

oblasti. V nadväznosti na Chartu práce a taktiež podľa talianskeho vzoru bola 

vybudovaná jednotná odborová sieť (Organización sindical española) ovládaná 

falangistickou byrokraciou,69 ktorá však nemala významnejšiu úlohu v ekonomike štátu.  

V administratíve  sa uplatnili ako falangisti tak armáda.70 V prvých rokoch po 

vojne však väčšinu vysokých vládnych postov zastávali práve vojaci.71 V úlohách 

týkajúcich sa ideologickej legitimácie režimu a mobilizácie podpory širokých más 

súperila s falangou zase cirkev. Séria zákonov upevnila jej postavenie v Štáte 

a spoločnosti,72 najväčší vplyv získala v oblasti výuky.73 

Z dôvodu bojov o moc musel v tomto období Franco čeliť viacerým 

vnútroštátnym krízam,74 ktoré riešil zmenami vo vláde a neustálym udržiavaním 

rovnováhy medzi jednotlivými režimovými klanmi. Práve z dôvodu prílišnej 

koncentrácie moci začína od roku 1941 slabnúť postavenie Serrana Suñera. V septembri 

1942 Franco prebral jeho predsedníctvo vo výkonnom výbore falangy a tým si nad ňou 

zaistil kontrolu. Ministrom zahraničných vecí sa miesto neho stal umiernený Gomez 

Jordana.75  

Tieto zmeny uskutočnené z vnútroštátnych dôvodov boli využité i v zahraničnej 

politike. Po úspechoch Spojencov sa Španielsko pomaly prikláňa na ich stranu. V júli       

1942 boli obnovené Kortesy, jednokomorový zastupiteľský orgán, ktorý mal budiť 
                                                 
68

 Súčasťou falangy boli 3 organizácie, ktoré sa zmenili na štátne monopolistické . Mládežnícka 
organizácia Frente de Juventudes (združovali len 13%chlapcov a dievčat ešte menej), nakoniec 
vykonávala skôr vzdelávacie a športové aktivity. Sindicato español universitario, a Sección femenina 
(oproti Taliansku len tretina členiek). 
69

 26. 1. 1940 zákon o odborovej jednote, 6. 12. 1940 zákon o základoch syndikátnej organizácie, od roku 
1942 povinná účasť v odborovej organizácii. 
70

 80% miest v administratíve bolo rezervovaných veteránom z občianskej vojny zákonom z 25. 8. 1939.  
71

 42,8% ministerských postov, 37,3% funkcií podtajomníkov, 27,8%  dirección general – vedúcich 
postov. BIESCAS, J. A.,  Historia de España, s. 171. 
72

 MORADIELLOS GARCÍA, E., La España de Franco, s. 75. vymenované zákony 
73

 1943 univerzitný zákon, na univerzitách boli funkcie rozdelené medzi stranu a cirkev (medios 
clericales). 
74

 V máji 1941 sa falanga prostredníctvom ministerského dekrétu vyňala spod štátnej cenzúry,                           
19. 8. 1942 ďalšia roztržka medzi Falangou a armádou. 
75

 Jordana  bol v dvadsiatych rokoch počas diktatúry Prima de Rivery členom Vojenského výboru 
zodpovedným za Maroko a kolónie.  Podobných ľudí spätých ako s režimom Prima de Rivery, tak 
s Francovým bolo viac.  
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zdanie, že obyvatelia sa podieľajú na riadení štátu. V skutočnosti nemali žiadne reálne 

právomoci. Približovanie k západným mocnostiam bolo dovŕšené v roku 1943 

odvolaním Modrej divízie z Ruska, vytvorením Iberského bloku s Portugalskom76 

a návratom k štatútu neutrality. „Politika Franka v roku 1943 spočívala v udržaní 

dojmu, že je konfliktu na míle vzdialený...“77  

Po páde Mussolliniho došlo k zostreniu domácej situácie. Silneli hlasy volajúce 

po reštaurácii monarchie. Podľa mnohých to bola jediná “cesta, jak je ještě možné 

spasit Španělsko.“78 Don Juan vydal 19. 3. 1945 Lausannský manifest, v ktorom 

odsúdil totalitárnu povahu režimu a jeho styky s Osou. Vyzval Franca, aby v zemi 

umožnil prechod k umiernenej demokratickej konštitučnej monarchii. Franco tlakom 

odolával prostredníctvom kozmetických úprav. Tie mali odstrániť akékoľvek odkazy 

a spojenia na Nemecko a  vytvoriť zdanie demokratizácie režimu.79  

V oblasti ekonomiky Španielsko taktiež napodobňovalo zeme Osi a nastúpilo 

politiku štátnej intervencie a autarkie.80 V októbri 1939 Franco predložil vlastný 

desaťročný plán, ktorý mal priniesť ekonomické oživenie. Odmietol princípy 

slobodného trhu, Španielsko malo bez zahraničnej pomoci prekonať svoje hospodárske 

problémy. Šlo však o príliš optimistické a nesplniteľné ciele.81 Životne dôležitá 

poľnohospodárska produkcia sa výrazne znížila, čoho dôsledkom bolo zavedenie 

potravinových lístkov.82 Zároveň sa rozvinul paralelný čierny trh (el estraperlo) 

s nafúknutými cenami a v podobných či väčších objemoch ako trh oficiálny. V oblasti 

priemyslu boli továrne a podniky navrátené pôvodným majiteľom a vládol tu 
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 Portugalsko bolo počas druhej svetovej vojny taktiež neutrálne, na rozdiel od Španielska však malo 
vždy bližšie k Spojencom, najmä k Veľkej Británii.  
77

 „la política de Franco de 1943 siguió consistiendo en mantener la sensación de ser ajeno al conflicto...“ 

TUSELL, J., Dictadura franquista y democracia, s.58. 
78

 PRESTON,P., Franco, s. 412. 
79

 V októbri 1944 sa konali prvé odborové voľby a prísľub že budú nasledované ďalšími, tento krát  
obecnými. 
80

 Politika štátu s cieľom dosiahnuť hospodársku a finančnú sebestačnosť, systém hospodárskej politiky, 
ktorého cieľom je vytvorenie relatívne uzavretého a ekonomicky nezávislého celku. Akademický slovník 
cudzích slov. Dostupný z WWW: 
http://slovniky.korpus.sk/?w=datab%C3%A1za&s=exact&c=n302&d=scs&d=priezviska&ie=utf-
8&oe=utf-8 
81

 Počas vojny musel Franco  využívať dodávky od Spojencov, tí ho prostredníctvom nich držali mimo 
vojnový konflikt. 
82

 Pôvodne malo ísť o krátkodobé preklenutie problémov, nakoniec sa lístky používali od mája 1939 až 
do roku 1953. 
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protekcionizmus.83 Ministerstvo priemyslu malo kompetencie schvaľovať založenie, 

rozšírenie a presun tovární, udeľovalo lístky na základné potraviny, stanovovalo ich 

ceny.  

Zasahovanie štátu sa prejavilo aj v pracovných vzťahoch. Výlučne  ministerstvu 

prace náležalo určenie pracovných podmienok vo všetkých oblastiach vrátane 

stanovenia platov, nadčasov, dovolenky, voľných dní. Jedinú možnosť námietok voči 

postupu zamestnávateľa mali zamestnanci prostredníctvom odvolania k pracovnému 

súdu (magistraturas de trabajo) s výlučnou jurisdikciou na individuálne požiadavky. 

Štrajk a akékoľvek kolektívne nátlakové jednanie boli ilegálne.84 Dôsledkom bolo 

zavedenie takmer vojenských pracovných podmienok, ktoré nemohla vyvážiť ani 

stabilita zamestnania a priznanie 13. a 14. platu. Pozitívom bolo prijatie aspoň 

základných opatrení  sociálneho zabezpečenia.85  

3.2 Medzinárodná izolácia (1945– 1951) 
 

Aj napriek všetkým snahám o kozmetické zmeny nastali po porážke Nemecka 

a konci druhej svetovej vojny pre Franka ťažké časy na scéne medzinárodnej i domácej.  

Španielsku nemohlo vstúpiť do OSN,86 bolo vylúčené z Marshallovho plánu, na 

konci februára 1946 francúzska vláda uzavrela hranice so Španielskom.87 Najprísnejšiu 

sankciu       k akej boli západné mocnosti ochotné pristúpiť však predstavovala rezolúcia 

prijatá plenárnym zasadaním Valného zhromaždenia OSN  13. 12. 1946. Španielsko 

bolo na jej základe vylúčené z účasti v odborných organizáciách spadajúcich pod OSN a 

členské štáty mali zo Španielska odvolať svojich veľvyslancov.88 Toto opatrenie bolo 

čisto diplomatického rázu, neobsahovalo ekonomické ani vojenské sankcie 

a nespôsobilo výraznejší nátlak na krajinu.   
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 25. 9. 1941 vznikol  Národný priemyselný úrad (Instituto nacional de Industria). Jeho cieľom bola 
podpora a oživenie priemyslu  a podnecovanie k zakladaniu a tovární. 
 
84

 Článok 222 trestného zákonníku z roku 1944 ich označoval za trestný čin vzbury. 
85

 Od júla 1938 rodinne prídavky a poistenie pre prípad invalidity. Od septembra 1939  dôchodkové 
zabezpečenie. Od decembra 1942 povinné zdravotne poistenie  a nemocenské poistenie. 
86

 Mexická rezolúcia - neboli prizvané všetky režimy ktoré sa dostali k moci za pomoci fašistických 
mocností, definitívne sa o tom rozhodlo na Postupimskej konferencii – spoločná rezolúcia o španielskej 
otázke 2. 8. 1945. 
87

 Na protest proti poprave niekoľkých partizánov , ktorí bojovali za oslobodenie Francúzska. 
88

 V tomto období veľa krajín veľvyslancov v Španielsku ani nemalo a tak odvolaní boli len 3 európski  
(medzi nimi britsky) a 2 latinskoamerickí, ostal portugalský, švajčiarsky, írsky a vatikánsky. 
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Aby frankistická diplomacia zmiernila medzinárodný ostrakizmus, snažila sa 

nadviazať kontakty s katolíckymi a antikomunistickými krajinami, najmä v Latinskej 

Amerike; rovnako došlo k zblíženiu aj s arabskými krajinami.89 Ťažké obdobie, ktoré 

trvalo až do zmeny amerických postojov, pomohlo Španielsku prekonať predovšetkým 

spojenectvo s Argentínou, ktorá na konci roku 1946 poskytla Madridu úver na pšenicu.  

V tomto období Franco vypracoval spolu s Carrerom Blancom90 veľkolepý plán 

ako zastrieť svoju minulosť, Biescas a Lara nazývajú túto taktiku výstižne „bielenie 

fasády“(revoco de fachada).91 Išlo o viacero vnútropolitických zmien, ktorých cieľom 

bolo presvedčiť zahraničie, že jeho režim nie je vôbec totalitný, ba naopak nesie 

demokratické znaky. „Franco pomerne skoro zistil, že musí dôjsť aspoň k zdanlivým 

zmenám inštitúcií a učinil tak prostredníctvom prijatia súboru opatrení ústavného 

charakteru, ktoré ale vôbec nemenili jeho politickú moc.“92  

Prvým z týchto zákonov bola Charta Španielov, prijatá 13. 7. 1945, obdoba 

listiny základných práv a slobôd, ktorej dodržiavanie však nebolo zaručené a účinnosť 

mohla byť i pozastavená. Zakrátko po nej nasledovalo prebudovanie vlády uskutočnené 

20. 7. 1945. Ministri spojení s Osou boli nahradení a Falanga celkovo ustúpila 

do pozadia. Kontrola tlače prešla z jej rúk do kompetencie ministerstva školstva 

a zmizol aj post ministra s funkciou generálneho tajomníka hnutia.  

Franco v tomto období stavil v politike na konzervatívny katolicizmus. Jeho 

hlavným predstaviteľom vo vláde bol Martín Artajo,93 nový minister zahraničných vecí. 

V septembri bol vládnym nariadením zrušený ako oficiálny fašistický pozdrav,94 o pár 

dní neskôr sa španielske jednotky stiahli z Tangeru a ten sa opäť vrátil pod 

medzinárodnú správu. V októbri nasledoval ďalší zo série základných zákonov, zákon 

o referende. Mal posilniť zdanie, že obyvatelia sa aktívne účastnia politického života. 
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 Dobré vzťahy s arabskými krajinami mali svoj pôvod v negatívnom postoji Španielska k vytvoreniu 
štátu Izrael. 
90

 Vojak a politik, po páde  Suñera sa stal Francovým najbližším poradcom. 
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 BIESCAS, J. A., Historia de España, s.213. 
92

 „Franco descubrió en fecha muy temprana la necesidad de mostrar una apariencia de cambio de sus 

instituciones y encontró un procedimiento para hacerlo a través de la aprobación de un conjunto de 

disposiciones de rango constitucional que no modificaban su poder político.“  TUSELL, J., Dictadura 

franquista y democracia, s.67. 
93

 Prezident Acción católica, katolícky politik. Francovi mal slúžiť na to, aby ho lepšie prijímal Vatikán 
a zahraničie. 
94

 Aj potom na stretnutiach zvolávaných k pocte Francovi   účastníci vztyčovali pravú pažu pri speve 
piesne Cara al sol, falangistickej hymny. WIKIPEDIA, Saludo fascista.  dostupné z WWW 
http://es.wikipedia.org/wiki/Saludo_fascista#Usos_durante_la_Espa.C3.B1a_franquista 
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 „Režim však svoju izoláciu prekonal predovšetkým vďaka rozdeleniu víťazných 

mocností“95 a tak sa od roku 1947 postupne začína situácia vyvíjať v jeho prospech. 

Trumanova doktrína a Marshallov plán definitívne rozštiepil Európu na dva tábory, čím 

zároveň vzrástol strategický význam Španielska pre Západ. „A tak v príhodnej dobe, 

vyvolanej studenou vojnou, začala postupná rehabilitácia Frankovej diktatúry zo strany 

Západu“.96 Od konca roku 1947 sa veľvyslanci jednotlivých zemí postupne vracali do 

Španielska, 10. 2. 1948 francúzska vláda znovu otvorila hranice so Španielskom, o 3 

mesiace neskôr spolu krajiny podpísali obchodnú dohodu.97   

V novembri rovnakého roku bolo Španielsku umožnené začleniť sa do 

odborných komisií OSN.98 Jedným z prvých úspechov v oblasti finančnej pomoci zo 

Západu bolo vo februári 1949 schválenie pôžičky pre Španielsko americkým 

ministerstvom zahraničia. Skutočný koniec procesu rehabilitácie prišiel 31. 10. 1950, 

kedy špeciálny ad hoc vytvorený výbor odhlasoval, že OSN upustí od rezolúcie 

z decembra 1946. Onedlho nato Trumanova administratíva povolila ďalšiu pôžičku pre 

Španielsko vo výške 62,5 mil. dolárov.99  

Obdobie konca  vojny a medzinárodnej ostrakizácie využil Franco k tomu, aby 

upevnil svoje postavenie doma, a taktiež na neutralizáciu monarchistickej 

a republikánskej opozície. Proti republikánom použil nemilosrdné represie, voči 

monarchistom musel postupovať viac obozretne.100 Aby oslabil ich postavenie, 

rozhodol sa urobiť to, o čo sa sami snažili, ale samozrejme po svojom. Španielsko 

vyhlásil za kráľovstvo, v ktorom bude vládnuť on sám v úlohu doživotného regenta. 

Skutočný kráľ mal nastúpiť na trón, až potom čo sa on vzdá moci alebo zomrie. Svoj 

nápad zhmotnil v podobe kľúčového zákona o nástupníctve prijatého v marci 1947.  

Don Juan síce najskôr v „estorilskom manifeste“ označil zákon za ilegálny, 

čoskoro si uvedomil že vyvolávanie tlaku na Franca nemá úspechy a zmenil svoj 

prístup. Od roku 1948 opustili monarchisti myšlienku okamžitej reštaurácie monarchie 
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 „Pero los medios por los que el régimen superó su aislamiento fueron, ante todo, la división de los 

vencedores en la segunda guerra mundial .“ TUSELL, J., Dictadura franquista y democracia, s. 86. 
96

 „Así pues, con el contexto favorable originado por la guerra fría, había comenzado la progresiva 

rehabilitación occidental de la dictatura de Franco.“  MORADIELLOS, E., La España de Franco, s. 99. 
97

 V júni toho roku podobná dohoda vyjednaná s Veľkou Britániou. 
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 Dňa 17. 11. 1952 bolo Španielsko prijaté do UNESCO.  
99

 Španielsko bola jediná krajina, ktorá získala pomoc od Úradu pre spoluprácu s Európou aj keď 
nespadala pod Marshallov plán. PRESTON, P., Franco, s. 499. 
100

 Prívrženci monarchie totižto patrili medzi politickú a ekonomickú elitu režimu. 
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a vydali sa na cestu spolupráce s režimom. Don Juan dokonca súhlasil, aby jeho 

desaťročný syn dokončil svoje vzdelanie v Španielsku a pripravil sa tak na budúcu 

úlohu kráľa.          

 Životná úroveň v krajine bola veľmi nízka a stále klesala. V dôsledku toho  sa 

v máji 1947  objavili masové nepokoje v priemyselnej sfére (Katalánsko, Baskicko) a to 

aj napriek policajným represiám. Celé obdobie štyridsiatych rokov býva označované za 

„roky hladu“. 

 

3.3 Upúšťanie od politiky sebestačnosti (1951 – 1959) 
 

V tomto období môžeme pozorovať zlepšovanie postavenia Španielska na 

medzinárodnej scéne, doma sa však začala prejavovať nespokojnosť ľudí s neutešenou 

sociálnou situáciou. V dôsledku toho dochádza k postupnému opúšťaniu politiky 

autarchie a naopak začíná liberalizácia ekonomiky. 

Dôležitý míľnik na ceste k medzinárodnému uznaniu predstavoval rok 1953, 

kedy Španielsko uzavrelo konkordát s Vatikánom a zmluvu s USA. S Vatikánom bolo 

od roku 1940 uzatvorených niekoľko dohôd a deklarácií. Konkordát „potvrdil, rozšíril 

či novo priznal sériu dôležitých privilégií v prospech katolíckej cirkvi, potvrdzujúc 

týmto spôsobom konfesný charakter režimu...“101 Duchovní mali zvláštny právny 

i ekonomický status,102 katolícka cirkev hrala významnú úlohu v procese vzdelávania, 

vytvorila širokú sieť tlače a rádia, kontrolovala cenzúru a priamo sa podieľala na riadení 

štátu.103 Zároveň mohla pod svojím patronátom vytvárať laické organizácie, jediné 

povolené v režime.104 Na oplátku stačilo, že plne uznala frankistický režim 

a spolupracovala s ním. S USA uzatvoril Franco tri zmluvy ekonomického i vojenského 

charakteru. „Otevřela se tím cesta k přijetí Španělska do Organizace spojených národů 

i plnému mezinárodnímu uznání frankistického režimu...“ 105    

 Po predchádzajúcom napätom období zmizol vonkajší tlak na režim. Problémy 
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 „confirmó, amplió y reconoció ex novo , una serie de importantes privilegios en favir de la Iglesia 

Católica, consagrando de este modo el carácter confesional del régimen…“  TAMAMES, R., Historia de 

España, s. 263. 
102

 Oslobodenie od platenia daní, tajné súdy. 
103

 Zástupcovia v kortesoch, kráľovskej i regentskej rade. 
104

 Acción católica  vytvorila od 1946 špeciálne organizácie pre mladých alebo pre robotníkov, ktoré 
konkurovali falangistickým organizáciam a stali sa ohniskom neskoršej opozície. 
105

 PRESTON, P., Franco, s. 520. 



32 
 

však pôsobila ekonomická situácia. Španielsko patrilo medzi najchudobnejšie 

a najzaostalejšie krajiny v Európe, spotreba a sociálne zabezpečenie bolo dokonca pod 

úrovňou niektorých latinskoamerických krajín.106 Aj napriek odborovej kontrole 

a represiám, zlé pracovné a platové podmienky boli dôvodom, že sa začali opäť 

objavovať robotnícke nepokoje. V marci 1951 to bol generálny štrajk v Barcelone, 

v apríli v lodeniciach, oceliarňach a doloch v Baskicku.  

Autarkická voľba tak jasne ukázala svoje limity. To musel prijať aj Franco, 

ktorý postupne uznal nutný pozvoľný prechod k ekonomickej liberalizácii, 

obmedzovanie štátnych zásahov a otvorenie sa medzinárodným trhom. Ďalším štrajkom 

sa predišlo zvyšovaním platov. Vďaka tejto politike „sa obdobie rokov 1951 – 1957  

stalo prvou etapou v španielskom povojnovom vývoji, kedy došlo k významnému rastu 

ekonomickej aktivity spolu s rýchlym rozvojom priemyslu v porovnaní s 

poľnohospodárstvom“107 Dokonca od 1. 2. 1953 prestali byť používané potravinové 

lístky a znížil sa objem čierneho trhu.  

Na niekoľko rokov sa situácia relatívne upokojila. Franco tak „d řinu 

každodenního vládnutí“108 nechával na iných. Počet kabinetných zasadaní sa znížil na 

polovicu.109 V roku 1956 sa opäť objavujú štrajky, tentokrát doplnené nepokojmi na 

univerzitách. „Ich zdrojom bol zvyšujúci sa nesúhlas nových generácii univerzitných 

študentov so striktným začlenením do univerzitného odborového hnutia (SEU) 

a ubíjajúci nedostatok slobody kritického myslenia na vysokých školách.“110  

Po študentských nepokojoch vo februári bola na tri mesiace pozastavená na 

celom území účinnosť niektorých článkov Charty Španielov a pozatýkaných niekoľko 

študentov. Nepokoje zapríčinili aj zmeny vo vláde na poste ministra školstva a ministra 

s postavením generálneho sekretára strany. Túto funkciu prebral José Luis Arrese, ktorý 

učinil posledný pokus Falangy stať sa základom režimu, a zakotviť to aj v zákone. Po 

caudillovej smrti by tak strana hrala hlavnú úlohu. Pre tento účel vytvoril komisiu, ktorá 
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 Auto bolo luxusom, 3 autá na 1000 obyvateľov/1948 , v 1958 už šesť. MORADIELLOS, E., La España de 

Franco, s. 114. 
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„...el período 1951-1957 se convirtió en la primera etapa de la posguerra espanola en al que tiene 

lugar un crecimiento importante de la actividad económica, acompanado de un rápido avance del sector 

industrial frente al agrario.“  Ibidem, s. 115. 
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 PRESTON, P., Franco, s. 521. 
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 Konali sa raz za 14 dní. 
110

 „El origen de los mismos estaba en la creciente disconformidad de las nuevas generaciones de 

estudiantes universitarios con el rígido encuadramiento en el SEU y la agobiante falta de libertad de 

crítica intelectual en la ensenanza superior.“  MORADIELLOS, E., La españa de Franco, s. 112. 
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vypracovala sériu legislatívnych opatrení pokračujúcich v inštitucionalizácii  režimu, 

zastavenej od roku 1947. Proti nim sa postavili ostatné režimové klany, pretože 

samozrejme značne posilňovali vplyv falangy. 

V roku 1957 nepokoje medzi robotníkmi i študentmi pokračovali a tak po roku 

opäť došlo na zmenu kabinetu, tento krát už rozsiahlejšiu. Šlo o jeden z významných 

predelov vo Francovej politickej kariére, ktorý znamenal „začátek procesu, v rámci 

kterého se z aktivního politika stala symbolická figurka.“111 K zmenám viedla ako 

ekonomická tak politická situácia. Prvoradým dôvodom bolo politické odzbrojenie 

falangy, ale i prechod k modernému kapitalizmu. Do vlády sa dostali technokrati,112 

ktorí stáli za modernizáciou ekonomiky. Začali racionalizáciou a  zefektívnením štátnej 

správy. V júli bol prijatý zákon o právnom režime štátnej správy, neskôr doplnený 

zákonom o správnom konaní a zákonom o štátnych úradníkoch. Postupná 

administratívna reforma mala prekonať nekoordinovanosť a zlomkovitosť frankistickej 

byrokracie. Opätovne vymedzila právomoci ústredných orgánov štátnej správy, upravila 

právne predpisy prijímané týmito orgánmi. Vznikol nový ministerský úrad,  Presidencia 

del gobierno, ktorý mal iniciovať, pripravovať a plánovať všetky legislatívne kroky.       

 V máji 1958 bola v Kortesoch predstavená deklarácia ústavných zásad, ktorými 

sa malo riadiť movimiento, po dlhej dobe ďalší základný zákon. Po ňom však Franco na 

osem rokov zmrazil prijatie ďalších dôležitých zákonov, ktoré mali dokončiť 

inštitucionalizáciu frankizmu v podobe monarchie, a presne určiť jeho nasledovníka. 

V oblasti ekonomiky bolo v prvých dvoch rokoch prijatých len niekoľko nie 

úplne systematických opatrení, slúžiacich na odstránenie najzávažnejších problémov. 

Jedným z nich bola aj snaha liberalizovať oblasť platových a pracovných podmienok. 

Tie určovalo plošne pre celú krajinu Ministerstvo práce. V apríli 1958 Zákon 

o kolektívnych zmluvách obnovil možnosť priameho vyjednania pracovných 

podmienok medzi zamestnávateľom a zamestnancom pod záštitou odborovej 

organizácie pre každý podnik zvlášť podľa jeho možností. Ku komplexnejším krokom 

a úpravám došlo v dôsledku zhoršenia hospodárstva v roku 1959, kedy bolo treba dať 

ekonomike nový smer.  
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 PRESTON, P., Franco, s. 551. 
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 Traja ľudia z Opus dei, tvorili skupinu nazývanú technokrati. 
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Vo februári Franco povolil, aby Španielsko prijalo ponuku medzinárodného 

menového fondu na vypracovanie stabilizačného plánu španielskeho hospodárstva.113 

Na krátky čas síce došlo k spomaleniu ekonomiky v dôsledku nevyhnutných opatrení 

ako devalvácia pesety, obmedzovanie verejných výdajov a zmrazenie platov. 

Z dlhodobého hľadiska však predstavoval pre Španielsko veľký prínos, „jeho 

uplatnenie v praxi znamenalo hlbokú zmenu ekonomického smerovania frankizmu“.114 

Stal sa základom pre ekonomický rast, ktorý sa začal prejavovať po roku 1960, a značne 

premenil sociálnu štruktúru krajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113

 Vláda ho prijala 6. 3. 1959. 
114

„la puesta en práctica del Plan de estabilización de 1959 significó un profundo cambio de rumbo 

económico en el devenir del franquismo.“  MORADIELLOS, E., La España de Franco, str. 135. 
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4. Ústavnoprávny vývoj v období segundo franquismo (1960-

1978) 

4.1 Liberalizácia režimu (1960 – 1969) 
 

Od roku 1960 sa začína prejavovať pozitívny vplyv stabilizačného plánu 

a španielska ekonomika sa stala najrýchlejšie rastúcou v Európe.115 „Konečne, 

v priebehu šesťdesiatych rokov Španielsko prestalo byť prevažne agrárnou krajinou 

a zmenilo sa na krajinu plne industrializovanú s čoraz viac diverzifikovaným odvetvím 

služieb“116  

Okrem novej ekonomickej politiky k tomu prispeli aj tri ďalšie faktory a to 

zahraničné investície, rozvoj masového turizmu a prísun peňažných prostriedkov od 

Španielov pracujúcich v cudzine.117 Následky ekonomického rozvoja sa samozrejme 

prejavili  vo všetkých oblastiach života. Došlo k intenzívnej urbanizácii, vznikla 

kvalifikovaná a profesne špecializovaná robotnícka trieda. Okrem toho bola značne 

posilnená aj stredná trieda, „postupne sa sformovala nová španielska spoločnosť; 

usporiadaním, zložením, charakteristikou y stupňom rozvoja čoraz viac podobná tým 

západným.“118  

Jedným z prejavov týchto zmien bolo zahrnutie ženy vo zvýšenej miere                           

do produktívnych a vzdelávacích činností, týkalo sa to hlavne mladých žien vo veku                  

20 - 24 rokov. Posilnenie ich postavenia priniesol zákon z 22. 7. 1961, ktorý zakazoval 

akúkoľvek diskrimináciu žien v pracovnej oblasti. Až do tejto doby bolo bežné, že žena       

po uzatvorení manželstva dostala nútenú výpoveď. Ak chcela ako vydatá pracovať, 

potrebovala na uzatvorenie zmluvy súhlas manžela119 a na mnohé posty vôbec nemala 

                                                 
115

 Do roku 1970 španielska ekonomika rástla každoročne o 7% až do roku 1974, kedy rast spomalil. Toto 
číslo prekonalo len Japonsko. MORADIELLOS GARCÍA, E., La españa de Franco,  s. 137. 
116

 „En definitiva, a lo largo de la década de los sesenta, España dejó de ser un país predominantemente 

agrario y se convirtió en un país plenamente industrializado con un sector de servicios boyante y 

crecientemente diversificado.“  Ibidem,  s. 138. 
117

 Ich počet sa v priebehu šesťdesiatych rokov značne zvýšil. 
118

 „... fue conformándose una nueva sociedad española cada vez más próxima  a sus homólogas de 

Europa occidental  en su estructrura, composición, características y grado de desarollo y diversificación.“ 
MORADIELLOS GARCÍA, E., La España de Franco, s. 146. 
119

 Táto povinnosť bola zrušená až v roku 1975 po reforme občianskeho a obchodného zákonníku. 
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prístup.120 Novo mohla ostať v práci aj po uzatvorení sobáša či dočasne prerušiť 

pracovný pomer na dobu jedného až piatich rokov, a starať sa o rodinu. Poslednou 

možnosťou bolo odísť z práce natrvalo, pričom dostala odstupné. Písomný súhlas 

manžela k uzatvoreniu pracovnej zmluvy už nebol vyžadovaný, ak však tento písomne 

vyjadril svoj nesúhlas, zmluva nemohla byť uzatvorená. Dôvody prijatia tohto zákona 

neboli ani ekonomické ani sociálne, spočívali v „snahe získať Španielsku určité 

medzinárodné uznanie"121 tým, že situácia žien sa viac pripodobní stavu v okolitých 

krajinách.          

 Od roku 1960 sa postupne začína prejavovať Francov vysoký vek a zhoršujúci sa 

zdravotný stav. Čím ďalej tým viac je vytláčaný zo stredu politického diania. Postupne 

sa stal pasívnym predsedom vlády a jeho právomoci fakticky vykonával Carrero 

Blanco, šedá eminencia režimu. Spolu s ním silnel aj vplyv technokratov vo vláde a na 

čele administratívy. Pripomienkou smrteľnosti Franca bola lovecká nehoda na Štedrý 

deň roku 1961.122 Nacionalistické kruhy preto naňho čoraz viac naliehali, aby dokončil 

inštitucionalizáciu režimu a predložil Kortesom Organický zákon, vypracovaný už 

v roku 1957. Aj keď voči týmto snahám bol Franco imúnny, predsa len nehoda vyvolala 

určitú reakciu. Pri zmene vlády v júli 1962 bola znovu zavedená funkcia 

miestopredsedu vlády (vicepresidente del gobierno), ktorý mal v prípade neprítomnosti, 

choroby alebo uvoľnenia úradu nahradiť predsedu vlády.123     

 Nastolená hospodárska línia ostala zachovaná a ďalší progresívni technokrati 

boli zaradení do vlády na úkor  falangistov. Ich cieľom bola ekonomická prosperita, 

ktorá mala „by ť základom sociálneho mieru, nahradzovať chýbajúcu demokraciu 

a legitimizovať fungovanie síce moderného ale stále i autoritatívneho režimu.“124  

Postupne mizla aj stará rétorika o víťazoch a porazených. Avšak zachovať alebo 

dokonca zvýšiť podporu režimu výmenou za blahobyt sa nepodarilo, naopak 

ekonomický rast a sociálne zmeny so sebou priniesli nové fenomény. Nepokoje medzi 

                                                 
120

 Až do roku 1966 nemohli ženy vykonávať funkciu sudkyne alebo štátnej zástupkyne. Na konci roku 
1975 stále nemali prístup k miestam v armáde alebo polícii. 
121 „ganar para España cierto reconocimiento internacional“   ORTIZ HERAS, M., Mujer y dictadura 
franquista, s. 13. 
122  Na Štedrý deň pri poľovačke na holuby sa Francovi pravdepodobne zasekla zbraň a explodovala mu 
v ruke.  
123 Decreto-Ley 25/1962, BOE, č. 165, 11 .7. 1962. 
124 „cimentar la paz social, suplir la falta de libre participación democrática y dar legitimidad de 
ejercicio a un régimen autoritario pero también modernizador.“ MORADIELLOS GARCÍA, E., La 
España de Franco, s. 149.  
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robotníkmi i na univerzitách, koniec jednoznačnej podpory cirkvi, oživenie 

nacionalistických a kultúrnych požiadaviek Katalánska a Baskicka a nové ohniská 

politickej opozície. Široké vrstvy síce nevystupovali proti režimu, ale ho ani otvorene 

nepodporovali, ostávali politicky neutrálne až apatické.      

Rok 1962 bol pre španielske vládne špičky pomerne búrlivý. V júni sa 

v Mníchove konalo stretnutie vnútornej i exilovej opozície, ktorá sa po prvýkrát 

dokázala takmer zjednotiť125 a viesť jednania o budúcom vývoji Španielska a podobe 

režimu po Francovej smrti. Po návrate domov čakali účastníkov schôdzky len dve 

možnosti, internácia na Kanárskych ostrovoch alebo emigrácia, dokonca bola kvôli 

tomu na dva roky pozastavená účinnosť článku 14 Charty Španielov.126 Tlač zároveň 

spustila štvavú kampaň voči tomuto „mníchovskému konkubinátu“, ktorý mal 

ohrozovať samotné Španielsko. Reálne však preň nepredstavoval žiadny veľký problém.

 V rovnakom časovom období prebiehala v krajine vlna štrajkov a protestov na 

priemyselnom severe. „Stávky sledovaly především prosazení mzdových požadavků 

a neměly politický podtext.“127 Ich dôvodom bolo vyjednávanie nových kolektívnych 

zmlúv podľa nedávno prijatého zákona, kedy sa zamestnanci, na základe zvyšujúcich sa 

ziskov ich zamestnávateľov, logicky snažili získať čo najviac výhod.  

Radikálne zvýšenie počtu pracovných nepokojov počas šesťdesiatych rokov 

dokonca prinútilo režim, aby prehodnotil svoj postoj k štrajkom ako takým a ich 

netolerovaniu a začal rozlišovať štrajky s cieľmi ekonomickými a s cieľmi 

politickými.128 Od roku 1965 bol legálny len ten motivovaný čisto ekonomicky, skrytý 

pod označením kolektívny pracovný konflikt (conflicto colectivo de trabajo). V tejto 

súvislosti bolo prijatých niekoľko opatrení, ktoré mali viesť k upokojeniu zamestnancov 

a zlepšeniu ich pracovných podmienok. Od 1. 1. 1963 bola zavedená celoplošná 

minimálna mzda.129 Na konci toho istého roku došlo prostredníctvom Rámcového 

zákona o sociálnom zabezpečení k unifikácii systémov sociálnej starostlivosti 

a sociálneho zabezpečenia. V zásade sa jednalo o „reštrukturalizáciu a systematické 

                                                 
125

 Schôdzky sa nezúčastnili komunisti a anarchisti. 
126

 Tento článok umožňoval Španielom slobodne si zvoliť miesto pobytu v rámci národného teritória. 
127

 PRESTON, P., Franco, s. 580. 
128

 Reforma článku 222 trestného zákonníku. MORADIELLOS GARCÍA, E., La España de Franco, s. 14.   
129

 Do tejto doby bola stanovená minimálna mzda vždy len vo vzťahu k určitým odvetviam. 
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usporiadanie niečoho čo už právne existovalo“,130 keďže jednotlivé poistenia 

a zabezpečenia boli zavádzané v minulosti postupne podľa aktuálnych potrieb 

a možností bez ucelenej vízie.       

 Negatívny a represívny postoj režimu voči robotníkom a ich predstaviteľom 

nakoniec prispel k postupnému spolitizovaniu štrajkov. Študentské nepokoje len 

potvrdili vzdialenosť medzi mladou generáciou a režimom. Rozvinuli sa v dôsledku 

väčšej prístupnosti univerzitného vzdelania a tým pádom aj značného zvýšenia počtu 

študentov.131 Jedinou odpoveďou režimu na tieto nepokoje bola represia, čo režim 

študentom ešte viac vzďaľovalo. V roku 1969 na spory natoľko vyostrili, že na dva 

mesiace bol v celom Španielsku vyhlásený výnimočný stav.   

Asi najbolestnejšou bola pre režim, ale aj samotného Franca, strata jednoznačnej 

podpory cirkvi. Stála za tým nielen generačná výmena kléru, ale najmä celková zmena 

smerovania cirkvi, nastolená po Druhom vatikánskom koncile. Strety s duchovnými 

začali v roku 1961 v Baskicku. Tí otvorene kritizovali pomery v zemi a navyše 

podporovali v požiadavkách ako robotnícke hnutie tak i študentov. Asi najznámejšou je 

demonštrácia sután (manifestación de sótanas) z roku 1966.132 Neskôr sa vzájomné 

vzťahy vyhrotili až do takej miery, že v roku 1968 bolo otvorené špeciálne väzenie pre 

kňazov v Zamore.         

 Podľa vylíčených skutočností by sa mohlo zdať, že režim značne poľavil 

v represiách, čo dovolilo nárast a rozvoj nepokojov, avšak došlo len ku zmene taktiky. 

„Štátna moc už nemohla udierať v takej miere a tak nevyberavo, ustupovala pred 

masovými akciami, predstierala vyjednávanie so štrajkujúcimi a robotníkmi. Medzitým 

však represívne zložky rozložili ich organizácie; osobitne tvrdo potláča komunistické 

a nacionalistické aktivity, pristúpi na obetovanie SEU ale profesorov vylučuje zo škôl 

a študentov považovaných za aktivistov zatvára do väzenia; skrátka a dobre nahradilo 

frontálny útok obkľučujúcim snažiac sa zachovať, či lepšie povedané znova nadobudnúť 

                                                 
130

 „la reestructuración y ordenación sistemática de algo ya jurídicamente existente.“  QUINTERO LEMA, 
M., La seguridad social en España. Evolución histórica, s. 9. 
131

 Na vysokých školách sa počet študentov medzi rokmi 1955 a 1971 takmer strojnásobil. V roku 1955 
to bolo 55 000 študentov, zatiaľ čo v roku 1971 už 151 000. MORADIELLOS GARCÍA, E., La España de 

Franco, s. 163. 
132

 11. 5. 1966 130 kňazov v uliciach Barcelony protestovalo proti zlému zaobchádzaniu polície so 
zadržanými a na vyjadrenie solidarity s nimi. 
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nadvládu, získať podporu strednej triedy, predstaviť sa v novom obraze.“133   

 Ako vždy môžeme nájsť dôkaz nasledujúcich slov v zákonoch, pretože tie 

represívne rozhodne neprestali byť v tomto období naďalej prijímané a používané. 

V septembri 1960 to bol zákon o banditizme a terorizme, ktorý určité zločiny vyňal 

spod civilnej jurisdikcie. Ich riešením sa zaoberali vojenské súdy a tresty tak mohli byť 

omnoho vyššie. V roku 1963 bol vytvorený Súd verejného poriadku (Tribunal de Orden 

público). V rámci súdnej sústavy predstavoval súd špeciálny, určený pre politické 

zločiny.134 Väčšinou pred ním stáli študenti a robotníci, bez toho aby mohli využívať 

všetky demokratické procesné práva ako napríklad byť prítomný na pojednávaní. Na 

konci šesťdesiatych rokov, v súvislosti so začiatkom pôsobenia ETY, bolo ešte 

sprísnené postihovanie terorizmu. 

Už klasicky v lete vznikla v roku 1965 nová vláda, ktorá počas svojho pôsobenia 

dokončila inštitucionalizáciu režimu a prijala niekoľko dôležitých zákonov, ktoré aspoň 

trochu prispeli k liberalizácii režimu.  Jedným z nich bol tlačový  zákon z 18. 3. 1966.  

Sám caudillo ho považoval za príliš liberálny. V prvom článku bola vyjadrená sloboda 

vyjadrovania a právo na voľné šírenie informácií. Hneď v nasledujúcom článku však 

boli obsiahnuté limity, ktoré túto „slobodu“ značne obmedzovali. Pri jej výkone museli 

byť okrem pravdy, morálky, práva na súkromie a osobnej cti rešpektované i Základné 

zákony, potreby národnej bezpečnosti, obrany štátu a udržanie verejného poriadku.135 

Nesporným pokrokom bolo zrušenie predbežnej cenzúry a možnosť slobodného výberu 

riaditeľa novín. Na druhej strane zákon obsahoval i množstvo sankcií a pokút za jeho 

nedodržanie, ktoré boli v hojnej miere využívané. Napriek tomu rozhodne predstavoval 

posun v porovnaní s predchádzajúcou legislatívou.      

 V tom istom roku Kortesy schválili dlho očakávaný Organický zákon (Ley 

                                                 
133

 „El Poder no podía golpear indiscriminada ni masivamente como antes; retrocede ante las acciones 

de masas, simula negociar con huelgistas y obreros, moviendo a la par sus órganos de represión para 

desarticularles las organizaciones; reprime con particular dureza las actividades  comunistas y de las 

nacionalidades, accede a sacrificar la SEU pero expulsa los catedráticos y encarcela estudiantes 

considerados «activistas»; en suma, ha sustituido el ataque frontal por el envolvente, intentanto 

conservar o más bien recuperar hegemonía, obtener consenso de capas medias, presentar una nueva 

imágen.“  BIESCAS, J. A., Historia de España, s. 376. 
134

 Predovšetkým pre zločiny proti vnútornej bezpečnosti štátu. V dobách výnimočného stavu fungoval 
ako pohotovostný súd. 
135

 Článok 2, Ley 14/1966 de Prensa e Imprenta, BOE, č. 67, 1966.  



40 
 

orgánica del estado), následné potvrdený v celoštátnom referende.136 V roku 1967 bol 

zas v súvislosti so zmenami v cirkvi prijatý zákon o náboženskej slobode. Nekatolíkom 

povolil civilné sobáše, nemuseli sa zúčastňovať na katolíckych náboženských obradoch 

v armáde alebo pri výuke a mohli vykonávať svoje obrady i verejne, na miestach k tomu 

určených. 

Od 21. 9. 1967 nahradil Muñoza Grandese na poste miestopredsedy Carrero 

Blanco. Ten rozbehol  operáciu „losos“ určenú k uskutočneniu posledného kroku, 

ktorým mala byť dovŕšená inštitucionalizácia režimu a to k menovaniu Juana Carlosa 

Francovým nasledovníkom. Nutnosť tohto kroku podtrhoval caudillov zdravotný stav. 

Od roku 1964 sa u neho prejavovali jasné príznaky Parkinsonovej choroby, prestával 

byť schopný vykonávať svoje právomoci tak, ako bol na to zvyknutý on i jeho okolie. 

K menovaniu, o ktorom si mnohí mysleli, že nikdy nenastane, došlo v júli 1969, kedy 

Franco predložil návrh Kortesom a tie ho prijali. 

 

4.2 Tardofranquismo (1969 – 1975) 
 

Posledné roky režimu bývajú označované ako „neskorý frankizmus“, obdobie 

charakteristické nielen fyzickým chátraním Franca, ale i „nedostatkom jasného 

smerovania, problémami verejného poriadku, rozdelením politickej triedy, nárastom 

nezhod a zjavnou paralýzou v okamihu konfrontácie s prekážkami“137  

 Korupčný škandál známy pod označením MATESA138 spôsobil na jeseň 1969 

predčasné zmeny vo vláde. Vznikol takzvaný jednofarebný kabinet (cabinete 

monocolor), kedy bol opustený princíp zastúpenia všetkých režimových klanov vo 

vláde a jednoznačnú prevahu získali technokrati. Táto a všetky nasledujúce vlády už 

žiadnym zásadnejším spôsobom nezasiahli do legislatívy. V zásade len dokončila 

projekty pripravené jej predchodcami, hlavne Školský zákon (1970) a Odborový zákon 

(1971).          

                                                 
136

 Keďže Organický zákon menil znenie niektorých predchádzajúcich základných zákonov,  mal Franco 
povinnost vypísať o ňom referendum. Ukladal mu tak Zákon o nástupníctve v čl. 12. 
137

 „la carencia de un rumbo claro, las problemas del orden público, la fragmentación de la clase política, 

la proliferación de liderazgos antagonistas y una evidente parálisis a la hora de confrontarse con los 

problemas.“ TUSELL, J., Dictadura franquista y democracia, s. 236. 
138

 Textilný podnik, ktorý dostával od štátu obrovské sumy na podporu podnikania a na vývoz, ale 
v skutočnosti takmer nič nevyvážal, veľká časť jeho aktivity bola fingovaná. 
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 Školský zákon  sa mal, vzhľadom k zastaranosti španielskeho vzdelávacieho 

systému, pokúsiť o jeho reorganizáciu a celkovú reformáciu. Možnosť vzdelávať sa 

mala byť dostupná všetkým obyvateľom. Zákon zaviedol povinné všeobecné základné 

vzdelanie (educación general básica) v dĺžke 8 rokov, rozdelené na dve etapy. Reforma 

sa dotkla všetkých  stupňov vzdelávacieho systému, od predškolského až po 

univerzitné.           

 Odborový zákon nepredstavoval žiadny výraznejší posun smerom k liberalizácii 

odborov.  Za úspech možno považovať uzatvorenie Preferenčnej dohody o postupnom 

odstraňovaní obchodných bariér medzi Španielskom a EHS. Po dlhých jednaniach139 to 

bol prvý krok na ceste  integrácie krajiny do EHS. 

 Režim sa naďalej musí vyrovnávať so študentskými, ale predovšetkým 

robotníckymi nepokojmi, ktoré na rozdiel od začiatku šesťdesiatych rokov už neboli 

striktne hospodárske. Objavili sa i politické požiadavky ako právna ochrana pred 

represiami alebo odborová sloboda. Čoraz pálčivejším problémom sa stal terorizmus 

v podobe ETY, organizácie bojujúcej za nezávislosť Baskicka. Tá vznikla síce už 

v roku 1959, ale až od roku 1968 si vybrala cestu násilia a teroristických činov. 

Spočiatku svoje pôsobenie obmedzovala len na baskické územie, už od roku 1970 

dochádzalo k atentátom a bombovým útokom v celom Španielsku. Režim sa voči nim 

snažil zasiahnuť so všetkou tvrdosťou, svojim postupom však často vyvolával skôr 

solidaritu s odsúdenými, ako v prípade Burgoského procesu.140  

V auguste 1975 bol prijatý zmocňovací  de „prevención y enjuiciamiento de los 

delitos de terrorismo y subversión contra la paz social y la seguridad personal, ktorý 

predstavoval návrat k vojenskej jurisdikcii. Bol aplikovaný i s retroaktívnou 

pôsobnosťou a na jeho základe bolo 27. 9. 1975 popravených 5 teroristov (ETA. 

FRAP). Šlo o posledné osoby popravené režimom a tento čin vyvolal silné 

medzinárodné odsúdenie. Španielsku dokonca hrozila izolácie nie nepodobná tej po 

druhej svetovej vojne.141 

                                                 
139

 Prvú žiadosť o prijatie do EHS podalo Španielsko už v roku 1962, z dôvodu nedemokratického režimu, 
ktorý v krajine panoval však nebola úspešná. 
140

 Tzv. juicio de Burgos  mal zasadiť rozhodujúcu ranu ETE, miesto toho vyvolal mohutný ohlas nielen 
v Španielsku ale aj v zahraničí.  Franco pod tlakom nakoniec rozsudky zmiernil 
141

 Niektoré krajiny dokonca odvolali svojich veľvyslancov a v zahraničí sa pred španielskymi ambasádami 
konali mohutné demonštrácie. 
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Franco sa v dôsledku zdravotného stavu v júni 1973 sa vzdal postu predsedy 

vlády a prenechal ho Carerrovi Blancovi, najbližšiemu spolupracovníkovi, ktorý mal 

zaistiť prežitie režimu aj po jeho smrti. Tieto plány zhatila ETA keď pár mesiacov nato 

zabila Blanca pri atentáte. Jeho smrť mala za následok hlbokú politickú krízu. Nový 

predseda vlády Carlos Arias Navaro sformoval v januári 1974 kabinet skladajúci sa 

opäť z  predstaviteľov všetkých režimových klanov. Značné zmeny sa dotkli aj štátnej 

správy, kde bolo zmenené obsadenie 150 vysokých postov.    

 Program, ktorý vláda predstavila, bol až prekvapivo reformistický, ale jediné, čo 

sa z neho naplnilo, bolo prijatie legislatívy umožňujúcej vznik politických združení - 

Štatútu o politických združeniach. Nároky kladené zákonom na vznik takejto asociácie 

však boli nesmierne vysoké a tak v ďalších 6 mesiacoch vzniklo takýchto asociácií len 

osem. Je nutné povedať, že číslo bolo nízke i z toho dôvodu, že časť potenciálnych 

záujemcov o vytvorenie združenia sa rozhodla zákon kvôli značne obmedzeným 

podmienkam bojkotovať. 

Rok 1974 predstavoval začiatok konca. Západné ekonomiky postihla stagnácia 

v dôsledku skokového zvýšenia ceny ropy, v susednom Portugalsku prebehla                       

25. 4. Karafiátová revolúcia, ktorá zapríčinila pád spriatelenej diktatúry. V júli 

rovnakého roku Franca hospitalizovali so zápalom žíl a preto svoju moc dočasne predal 

do rúk Juana Carlosa. Zatiaľ však nešlo o definitívne rozhodnutie, hneď ako mu to jeho 

zdravotný stav dovolil, sa do čela krajiny vrátil. O rok sa situácia opakovala. Franco na 

pokraji síl nariadil 30. 10. 1975, aby bol aplikovaný článok 11 organického zákona, čím 

postúpil svoje právomoci princovi. Šlo o posledné caudillove politické rozhodnutie, po 

dlhej agónii bol 19. 11. 1975 odpojený od prístrojov, ktoré ho udržiavali pri živote. O tri 

dni Kortesy prehlásili Juana Carlosa za kráľa.  

 

4.3 Prechod k demokracii (1975 – 1978) 
 

Býva definovaný ako „Nahradenie zákonnosti a ústavného systému zdedených 

po frankistickej diktatúre zákonnosťou a ústavným systémom vyznačujúcimi sa 

demokratickým charakterom a založenými na náuke o zvrchovanosti národa a rozdelení 
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moci v štáte.“142          

 Po smrti jeho zakladateľa bolo všetkým jasné, že už naďalej nie je možné 

pokračovať vo frankizme. V zásade sa ponúkali dve možnosti. Reformácia samotného 

režimu zvnútra alebo otvorený rozchod s režimom, ktorý presadzovala opozícia. Nový 

kráľ, ktorý si zatiaľ príliš nezískal srdcia občanov, sa rozhodol neriskovať a potvrdiť vo 

funkcii predsedu vlády Ariasa. Ten však odmietal prechod k pluralitnej politickej 

demokracii. Snažil sa o určitú jeho variantu, o obmedzenú pluralitu - „demokraciu po 

španielsky“ („democracia a la española“). Nebol však dostatočne silný, aby reformy 

uskutočnil.      

V lete 1976 predseda vlády odstúpil, potom čo ho o to požiadal kráľ. Ten 

medzitým, vďaka svojim cestám po regiónoch i do zahraničia, získal popularitu a mohol 

ovplyvniť kráľovskú radu, aby poverila vytvorením vlády Adolfa Suaréza, mladého 

reformistického politika z jeho generácie. Ten sa stal hlavnou postavou transformácie. 

V programovom prehlásení vlády našli svoje miesto pojmy ako zvrchovanosť ľudu a 

politická amnestia. Na rozdiel od predchádzajúcej táto vláda pracovala rýchlo, ešte 

v tom istom roku prijala Zákon o politickej reforme.     

 Tento právny predpis mal postavenie základného zákona. Aby bola posilnená 

jeho legitimita, kráľ ho  podrobil 15. 12. 1976 referendu, ktoré ho potvrdilo. Tvorili ho 

len tri články, ale na dôležitosti mu to neubralo, keďže predstavoval základ pre prechod 

k demokracii. Španielsko označil za demokratickú krajinu opierajúcu sa o zvrchovanosť 

zákona, ktorý vyjadruje slobodnú vôľu občanov a ľudské práva za neporušiteľné. 

Ustanovil existenciu dvojkomorových Kortesov a základné podmienky pre voľby do 

nich na základe všeobecného, rovného a tajného volebného práva. Ich podrobnejšiu 

úpravu môžeme nájsť v zákone z marca 1977.       

 Ešte pred samotným hlasovaním boli postupne zlegalizované politické strany 

a to vrátane strany komunistickej, rozpustené Hnutie spolu s vertikálnymi syndikátmi. 

V júni boli zvolené prvé demokratické Kortesy, ktoré by sa dali označiť aj ako 

ústavodarné, keďže ich prvou a najzásadnejšou úlohou bolo vypracovanie novej 

                                                 
142

 „el proceso de reemplazo de una legalidad y un sistema institucional heredados de la dictadura 

franquista en favor de una legalidad y sistema institucional definidos por su carácter democrático y 

basados en la doctrina de la soberanía popular y la división de poderes del Estado.“  MORADIELLOS 
GARCÍA, E., La España de Franco, s. 201. 
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konštitúcie. Jej prípravu mala na starosti komisia skladajúca sa zo 6 členov, 

príslušníkov strán naprieč politickým spektrom.  

Ústava bola schválená referendom až 6. 12. 1978. Vypracovanie trvalo pomerne 

dlho, z dôvodu nutnosti hľadania spoločného konsenzu o niektorých kľúčových 

otázkach akými boli miera autonómie jednotlivých historických regiónov. Jej prijatím 

môžeme považovať prechod k demokracii za ukončený. Ústava samotná charakterizuje 

Španielsko ako demokratický a právny štát v ktorom je nositeľom zvrchovanosti ľud. 

Obsahuje širokú a až nezvykle podrobnú úpravu základných práv a slobôd práve 

vzhľadom na skúsenosti z minulosti. Ako odkaz na Ústavu z roku 1931 prisudzujú 

autonómne štatúty značnú mieru samostatnosti historickým regiónom . 

V prípade Španielska je nutné vyzdvihnúť, že prechod k demokracii prebiehal 

veľmi pokojne, bez násilností a represií voči predstaviteľom bývalého režimu.  Stála za 

to vôľa ľudí znovu nezažiť bratovražednú agresiu z rokov občianskej vojny a po nej, 

rovnako ako túžba po národnom zmierení. „ Čo sa týka formy, prechodný proces bol 

uskutočnený s maximálnym procesným rešpektom k legalite a inštitúciám diktatúry, 

reforma sa uskutočnila od zákona k zákonu.“143 Demokratické reformy tak vznikli na 

základe frankistického zákonodarstva a v rámci jeho právnych foriem. 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143

„En cuanto a la forma, el proceso transitroio se llevó a cabo com el máximo grado de respeto procesal 

a la legalidad e instituciones de la dictadura, se hizo la reforma de la ley a la ley.“ MORADIELLOS 
GARCÍA, E., La España de Franco, s. 202. 
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5. Základné prvky frankistického ústavného systému 

 

5. 1 Základné Zákony 
 

Frankistické Španielsko, v súlade so svojou ideológiu vyhraňujúcou sa voči 

liberalizmu, nikdy nemalo klasickú ústavu. V materiálnom zmysle by sa však za ústavu 

dal považovať súbor Základných Zákonov (Leyes Fundamentales), konštrukcia 

vytvorená v roku 1947 Zákonom o následníctve.144 Ten v článku 10 vymenoval päť už 

existujúcich zákonov, ktoré od tej chvíle niesli toto označenie a neskôr k nim pribudli 

ešte ďalšie dva.145 Pre ich vznik nebolo potrebný žiadny špeciálny legislatívny postup, 

postačovalo, že boli za Základný Zákon označené zákonodarcom. Ich zmena alebo 

zrušenie naopak vyžadovali súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Kortesov a následne i 

potvrdenie v národnom referende. Podľa niektorých autorov sú dokonca určité časti 

Základných zákonov nedotknuteľné,146 konkrétne Zákon o Princípoch Národného 

Hnutia obsahuje ustanovenie o tom, že tieto princípy sú trvalé a nemenné, čo neskôr 

zopakoval i Organický zákon štátu. 

Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že Základné zákony sa formovali postupne, 

podľa aktuálnych potrieb režimu, preto sa čiastočne prekrývajú. Na rozdiel od 

klasických ústav neupravujú oblasti ako samospráva, štátna správa alebo súdnictvo. 

V súbore Základných Zákonov môžeme rozlíšiť  časť dogmatickú (Charta práce, Charta 

Španielov, Zákon o princípoch Hnutia) a časť hmotnú (Organický zákon, Zákon 

o vzniku Kortesov, Zákon o nástupníctve a o referende). Ďalšie možné rozdelenie 

ponúka vo svojej práci Joaquín Tomás Villaroya.147 Ten rozlišuje 3 časti, z ktorých 

tradične pozostávajú Ústavy. Preambulu má predstavovať Zákon o princípoch Hnutia, 

dogmatickú časť, v ktorej sú deklarované práva a povinnosti, zase Charta práce a Charta 

Španielov a nakoniec časť organickú tvoria zvyšné Základné Zákony. Účinnosť 

                                                 
144

 Niekedy býva tento súbor zákonov označovaný ako otvorená alebo vyvíjajúca sa Ústava. 
145

 Po smrti Franca bol prijatý ešte jeden základný zákon a to zákon o politickej reforme, ktorý umožnil 
v Španielsku prechod k demokracii.  
146

 VARELA SUANZES – CARPEGNA, J., FERNÁNDEZ SARASOLA, I., Leyes fundamentales y democracia 

orgánica , s. 199. 
147

 TOMÁS VILLAROYA, J., Breve historia del Constitucionalismo español. 
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zákonov trvala až do roku 1978, kedy ich v rámci procesu prechodu k demokracii 

zrušila nová ústava. 

 

5.1.1 Charta práce (09. 03. 1938) 
 

Prvý zo série Základných Zákonov bol prijatý 09. 03. 1938, ešte počas 

občianskej vojny a krátko po vytvorení prvej nacionalistickej vlády. Charta nemá 

charakter a výstavbu klasického zákona, ide skôr o politický a programový text, 

„deklaráciu doktrinálnych a organizačných princípov sociálnej politiky nového 

štátu“.148 Niektoré ustanovenia sú síce priamo aplikovateľné, väčšina však vyžaduje 

konkretizáciu v normách nižšej právnej sily.149 

 Za vzor býva považovaná najmä talianska Carta di lavoro,150 čerpá však aj 

z domáceho prostredia, kde myšlienka korporativizmu bola rozvedená už za diktatúry 

Prima de Rivery. 151 Ďalej v nej môžeme nájsť vplyv sociálnej náuky katolíckej cirkvi 

a falangistickej ideológie. 

Charta nemá ucelenú a previazanú štruktúru, aj podľa samotného textu sa jedná 

o súbor „prehlásení, ktoré budú inšpirovať sociálnu a ekonomickú politiku“152  nového 

štátu. Ten sa zaväzuje chrániť pracujúceho, v článku II. sú konkrétne vymenované 

nástroje a spôsoby tejto ochrany. Patrí medzi ne obmedzenie pracovnej doby, 

poskytnutie záruk na ochranu pracovníka, špeciálne je spomenutý zákaz práce v noci 

pre ženy a deti a kontroverzné oslobodenie „vydatej ženy od dielne a fabriky“.153  Štát 

sa tak začal zbavovať žien, ktoré počas vojny prevzali úlohu mužov  a zaisťovali obživu 

rodine.  Ide o prejav ideológie, kedy je za jeden zo základov novobudovanej spoločnosti 

považovaná rodina154 v tradičnom slova zmysle, kde muž je jej hlavou a živiteľom, 

zatiaľ čo žena sa stará o domácnosť, manžela a deti. Vplyv cirkvi sa zase podpísal na 

záväzku dodržiavať odpočinok v nedeľu a v cirkevné sviatky. V článku X. je ochrana 

                                                 
148

 “…declaración de principios doctrinales y organizativos sobre la política social del nuevo Estado.“ 

TUÑÓN DE LARA, M., Historia de España, s. 420. 
149

 SELTENREICH, R., Vlast, chléb a spravedlnost…, s. 288. 
150

 Obdobné texty nájdeme i v Portugalsku alebo Nemecku. 
151

 Konkrétne v Pracovnom kódex (1923) a v roku 1926 vznikla národna korporatívna organizácia. 
152

 „declaraciones que inspirarán (...) política social y económica“  Fuero de Trabajo, Preambulo. 
153

 „ libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica.“Fuero del Trabajo, II, 1. 
154

 Rodina sa považuje za základnú prirodzenú bunku a fundamentálny pilier Spoločnosti. „Reconoce a la 

familia como celula  primaria natural y fundamento de la Sociedad.“ Fuero de tabajo, XII, 3. 
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pracovníkov doplnená o prísľub rozšírenia systémov sociálneho zabezpečenia.  

 V Charte taktiež nájdeme podklady umožňujúce zasahovanie štátu do 

pracovných vzťahov. „Štát stanoví základné zásady usporiadania práce a v závislosti 

na nich sa vytvoria vzťahy medzi zamestnancami a podnikmi.“155 V súvislosti s tým sú v 

článku XIII. položené základy vertikálnych syndikátov pod vedením FET y de las 

JONS. „Vertikálne odbory sú verejnoprávnou korporáciou, ktorá vzniká zlúčením 

všetkých prvkov vyvíjajúcich aktivitu smerujúcu k plneniu ekonomického procesu 

v rámci určitého výrobného odvetvia, do jednotného organizmu. Sú usporiadané 

hierarchicky pod vedením Štátu.“156  Klasické triedne odbory boli zakázané a nahradené 

jednotnou a centralizovanou odborovou organizáciou pod kontrolou moci výkonnej. 

Monopol štátu v tejto oblasti bol zavŕšený vytvorením pracovných súdov (Magistraturas 

de Trabajo),157 jediného orgánu oprávneného riešiť pracovné spory. Išlo o zvláštne 

orgány vyňaté spod obecnej súdnej sústavy, administratívne spadajúce pod Ministerstvo 

práce. 

Okrem práv nájdeme v texte i povinnosti. V článku XI. je zakázané akékoľvek 

narušenie alebo ohrozenie normálnej produkcie, či už vo forme štrajku alebo zámerne 

pomalej práce. Všetky tieto prejavy boli považované za zločin proti štátu. 

Princípy nastolené Chartou práce boli dodržiavané a rozvíjané predovšetkým 

v období primer franquismo, potom došlo k uvoľneniu kontroly štátu v niektorých 

oblastiach ako bola napríklad práca žien, vyjednávanie kolektívnych zmlúv, či možnosť 

slobodného stanovenia platov jednotlivými podnikmi. Odbory prežili až do roku 1975, 

ale ich činnosť bola už predtým značne ochromená aktivitami opozície najmä vo forme 

robotníckych komisií (comisiones obreras). 

 
 

 

                                                 
155

  „El estado fijará las bases mínimas para la ordenación del trabajo,  con sujeción a las cuales se 

establecerán las relaciones entre los trabajadores y las empresas.“ Fuero del trabajo, III, 4. 
156

 El sindicato vertical es una Corporación de derecho público que se constituye por la integración en un 

organismo unitario de todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del proceso 

económico, dentro de un determinado servicio o rama de la producción , ordenado jerárquicamente bajo 

la dirección del Estado.“ Fuero del trabajo, XIII, 3 
157

 Ich vytvorenie je naznačené v článku VII. Charty práce,  oficiálne  však vznikli až dekrétom z 13. 05. 
1938. Ten zrušil predchádzajúce orgány, ktoré boli oprávnené riešiť pracovné spory - zmiešané poroty 
(Jurados mixtos) a priemyselné súdy (Tribunales Industriales). 
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5.1.2 Ley constitutiva de las Cortes (17. 07. 1942) 
 

K prijatiu druhého Základného Zákona prispel postupný odklon od zemí Osy 

v priebehu Druhej svetovej vojny a oslabovanie moci Serrana Suñera. Ten totiž počas 

svojho pôsobenia presadzoval, aby „komora, ktorá funguje od okamihu zjednotenia, 

Národná rada FET y de las JONS, bola premenená  na jedinú reprezentatívnu inštitúciu 

Nového Štátu.“158 Vývoj doma i vo svete však toto riešenie znemožnil a tak sa zákonom 

zo 17. 7. 1942 pristúpilo k oživeniu tradičného španielskeho orgánu, Kortesov.   

 Vo frankistickom podaní sa jednalo o jednokomorový pseudoparlament. Podľa 

článku I. šlo o „najvyšší orgán participácie obyvateľstva na úlohách štátu“,159 v 

skutočnosti boli jeho funkcie čisto poradné, bez výraznejších legislatívnych právomocí. 

Časť zástupcov bola volená, časť sa nimi stala z titulu výkonu určitej funkcie a časť 

menoval samotný Franco. Ich celkový počet nebol pevne stanovený, dokonca sa líšila i 

doba, po ktorú zotrvávali vo svojej funkcii. U volených bola obmedzená na tri roky, 

u nevolených trvalo funkčné obdobie, pokým spĺňali podmienky stanovené zákonom.

 Aby sa predišlo možným odkazom na liberálnu tradíciu, bolo označenie 

zástupcov už v návrhu zákona zmenené z diputados, termínu používaného aj počas 

druhej republiky, na procuradores. Šlo o termín vychádzajúci z Ústavy z roku 1812. 

Zákon ďalej zakotvil podmienky pre výkon funkcie (plnoletosť, občianstvo) 

a trestnoprávnu imunitu zástupcov. Bolo ich možné trestne stíhať len po 

predchádzajúcom povolení predsedu Kortesov, alebo pokiaľ boli prichytení priamo pri 

čine. 

 V prípadoch taxatívne vymenovaných v článku X. rozhodovali Kortesy v pléne, 

inak jednali v komisiách. V článku XV. im je formálne priznaná zákonodarná iniciatíva, 

návrh zákona však následne musela posúdiť vláda a samozrejme schváliť Franco. Ten 

ho mohol vrátiť nazad k novému prejednaniu. Legislatívnu funkciu Kortesov 

obmedzoval i fakt, že v akútnych prípadoch mohla vydávať zmocňovacie zákony 

(Decreto – Ley) vláda,  a, ako je pripomenuté i v preambule, „najvyššia moc vydávať 

                                                 
158

 „la Cámara que desde el mismo momento de la Unificación venía funcionando, el Consejo Nacional de 

Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), tratara de ser 

convertida en institución representativa única del Nuevo Estado.“ GIMÉNEZ MARTÍNEZ, M. A., Las 

primeras Cortes del Franquismo, s. 250. 
159

 „Las Cortes son el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado.“ Ley 
de creación de las Cortes Españolas. 
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právne normy“160 naďalej ostala v rukách hlavy štátu. Franco taktiež menoval 

celépredsedníctvo Kortesov (Mesa de Cortes) „Samotné zloženie nového snemu 

a úprava jeho úloh a jednaní z neho urobili orgán absolútne závislý na moci 

výkonnej.“161 

 

5.1.3 Charta Španielov (13. 07. 1945) 
 

Zákon prijatý 13. 07. 1945 mal za cieľ vylepšenie obrazu Španielska v očiach 

predstaviteľov západných mocností a vzbudiť v nich, prostredníctvom zavedenia 

demokratických inštitúcií ako sú parlament, referendum a listina základných práv, 

dojem, že nejde o totalitný štát podobný Nemecku alebo Taliansku.  

 V charte nájdeme zakotvené základné slobody a politické práva, slobodu 

vyjadrovania, pohybu, zhromažďovania a združovania sa, vierovyznania, právo na 

vzdelanie, na zastávanie verejných funkcií, na politickú participáciu a podobne. 

V mnohom sa prekrýva s Chartou práce.162 Problém tkvel v tom, že šlo „len 

o deklaráciu princípov, ktoré neboli vymáhateľné pred súdom.“163 a výkon jednotlivých 

práv bol často obmedzený radou podmienok. Sloboda vyjadrovania tak trvala len pokiaľ 

„neohrozovala základné princípy štátu“.164 Španieli si síce mohli slobodne zvoliť svoje 

vyznanie, ale bez možnosti akýchkoľvek verejných obradov a prejavov, tie boli totiž 

vyhradené len katolíckej cirkvi (článok 6). Okrem toho Článok 33 podmieňuje výkon 

všetkých práv priznaných Chartou tým, že nebudú ohrozovať duchovnú, národnú 

a sociálnu jednotu Španielska. Niektoré ustanovenia je možné označiť za výslovné 

klamstvo. Článok 11 zaručoval všetkým Španielom prístup k verejným funkciám 

a postom, to však rozhodne neplatilo pre ženy.165 Petičné právo nebolo priznané vôbec, 

na štátne orgány sa mohli so žiadosťami obracať len jednotlivci (článok 21). 

                                                 
160

 „la suprema potestad de dictar normas jurídicas“ Ley de creación de las Cortes Españolas.  
161

 „La composición misma de la nueva asamblea y la reglamentación de sus tareas y deliberaciones le 

convertían en un órgano totalmente dependentiente del Poder ejecutivo.“ SOLÉ TURA, J., Introducción al 

régimen político español, s. 31. 
162

 V zásade celá tretia časť, konkrétne články 24 – 32. 
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 „una simple declaración de principios, pues no eran exigibles antes ningún tribunal.“ SOLÉ TURA, 
J.,Introducción al régimen político español, s. 34. 
164

 „no atenten a los principios fundamentales del Estado“ Fuero de los Españoles, článok 12. 
165

 Pripomínam že napríklad až do roku 1966 nemohli ženy zastávať napr. funkciu sudkyne. 
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Priznané práva boli samozrejme vyvážené množstvom povinností, dokonca 

môžeme povedať, že „Charta Španielov obsahovala viac povinností ako práv“.166 

Španieli mali verne slúžiť vlasti, v prípade potreby ju brániť so zbraňou v ruke, byť 

lojálni voči caudillovi a podriadiť sa zákonom. V texte sa opäť prejavilo úzke 

prepojenie štátu a cirkvi. Je výslovné zakotvený náboženský charakter štátu, oficiálna 

ochrana katolíckej cirkvi (článok 6) a nerozlučiteľnosť manželstva. 

Článok 35 priznáva vláde právo čiastočne či úplne pozastaviť výkon práv 

priznaných v Charte (články 12,13,14,15,16,18), a to na dobu ktorú uzná za vhodnú, bez 

akýchkoľvek obmedzujúcich podmienok. 

 

5.1.4 Zákon o národnom referende (22. 10. 1945) 
 

Tento zákon zakotvil možnosť usporiadania celonárodného referenda 

o ktoromkoľvek návrhu zákona vypracovanom Kortesmi „pokiaľ to vyžaduje jeho 

dôležitosť alebo verejný záujem.“167 Okrem tejto vágnej a neurčitej formulácie 

nenájdeme žiadne presnejšie vymedzenie alebo kritéria na výber zákonov, ktoré je 

potrebné referendu podrobiť. Zámerom zákona ani nebolo ich presné vymedzenie, 

pretože ho potrebovali použiť len v prípadoch, kedy budú mať istotu kladnej odpovede. 

Ostatne, nikde nie je ani zmienka o tom, že by sa štátna moc mala riadiť výsledkami 

referenda, alebo čo by sa stalo v prípade, že by návrh zákona neprešiel. Taký variant by 

nakoniec asi ani nebol možný, príslušné orgány si dokázali výsledok „postrážiť.“  

 Zákon mal taktiež budiť dojem, že v Španielsku existuje obecné volebné právo, 

keďže hlasovať mohli všetci muži a ženy starší ako 21 rokov. Aby bola zaistená 

dostatočná účasť, mohli byť ľudia, ktorí sa hlasovania nezúčastnili, vystavení 

ekonomickým sankciám.168 „Absolútny nedostatok slobôd, spojený s masívnou 

oficiálnou kampaňou a nemožnosť efektívne obhájiť odpovede odlišujúce sa od tej 

z národného hnutia, zmenili tieto konzultácie na drsný mechanizmus slúžiaci k tomu, 
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 „el Fuero de los Españoles contenía más deberes que derechos.“ TOMÁS Y VALIENTE, Códigos y 

constituciones, s. 129. 
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 Ley de referéndum, čl. 1. 
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 SEVILLANO CALERO, F., El Nuevo Estado y la ilusión de la democracia orgánica, s. 365. 
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aby pred medzinárodnou komunitou legitimizoval politický režim, v ktorom národ 

nehral žiadnu úlohu.“169 

Rozhodnutie o vypísaní referenda sa pridalo k zástupu právomocí Franca, 

ktorými zasahoval do legislatívneho procesu a mohol tak učiniť vždy keď to považoval 

za príhodné.170 Uplatnenia v praxi sa zákon dočkal ani nie dva roky po vydaní, 6. 7. 

1947 bolo vyhlásené referendum o návrhu zákona o nástupníctve.171 Celkovo sa 

referendum konalo počas Francovho života dvakrát. V prípade Organického zákona 

(1967) však šlo o referendum obligatórne, keďže tento menil ostatné Základné zákony. 

Konkrétny postup hlasovania upravila vláda v dekréte vydanom vždy pred samotným 

referendom.  

 

5.1.5 Zákon o nástupníctve v čele štátu  (06. 07. 1947) 
 

Zákon prijatý v dobe medzinárodnej izolácie Španielska sa okrem iného snažil 

ponúknuť alternatívu k reštaurácii monarchie, ktorú presadzovali prívrženci dona Juana. 

Jorge Solé-Tura ho považuje za „najdôležitejší ústavný zákon.“ 172 Definoval španielsky 

štát opätovne ako katolícky, sociálny, reprezentatívny a predovšetkým ako kráľovstvo. 

Nešlo o reštauráciu monarchie, keďže v tom prípade by sa na trón vrátil don Juan, ale o 

nastolenie (instauración). Zatiaľ však išlo o kráľovstvo bez monarchu, keďže za hlavu 

štátu bol výslovne označený Franco.173 On bol i tým, kto rozhoduje o osobe svojho 

nástupcu. Nielen že mohol Kortesom navrhnúť vhodného kandidáta ale i jeho odvolanie 

potom, čo už bol menovaný. Dokonca smel navrhnúť, aby boli konkrétne osoby 

z nástupníctva úplne vylúčené, či už z dôvodu nedostatku schopností potrebných pre 

vládnutie alebo odklonu od základných princípov štátu (čl. 13). V prípade, že by svojho 

nástupcu nevybral a Španielsko ostalo bez vládcu sa k slovu dostali novovytvorené 

poradné orgány, Kráľovská rada a Regentská rada, s významnými ústavnými 
                                                 
169

 „La carencia absoluta de libertades, unida a una cuidada campaña oficial y a la imposibilidad de 

defender con eficacia respuestas distintas a la del partido único, convirtieron dichas consultas en un 

burdo mecanismo para legitimar ante la comunidad internacional un régimen político en el que el pueblo 

carecía de cualquier protagonismo.“ OLIVER ARAUJO, J., El referendum en el sistema constitucional 
español, s. 100. 
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 Ley de referéndum, preámbulo. 
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 Návrh bol prijatý 93% voličov čo predstavuje 82% z možných voličov. 
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 „de la mayor importancia constitucional“  SOLÉ TURA, J., Introducción al régimen político español, s. 
35. 
173

 Čl. 2 Ley de sucesión. 
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právomocami. Za nástupcu mohol byť vybraný člen kráľovskej rodiny s titulom kráľ 

alebo iná vhodná osoba, ktorá by niesla označenie regent.  

Na zákon reagoval u don Juan v  estorilskom manifeste, kde popiera jeho 

legalitu, keďže Franco nie je oprávnený meniť princípy, ktorými je ovládané 

nástupníctvo. Tento manifest však žiadne vážnejšie dôsledky nevyvolal a don Juan 

nakoniec zvolil cestu spolupráce s režimom. I vďaka tomu bol 22. 07. 1969 v súlade 

s týmto zákonom schválený Kortesmi ako Francov nástupca jeho syn, don Juan Carlos. 

 

5.1.6 Zákon o princípoch národného hnutia (17. 05. 1958) 
 

Zákon z roku 1958 zakotvuje princípy, na ktorých sa zakladá režim a španielsky 

štát vôbec. Bol prijatý v období príchodu technokratov do vlády a s tým súvisiacich 

zmien v ekonomike. Pre Franca, odporcu zmien, bolo dôležité zakotviť hodnoty, ktoré 

považoval za podstatné a vyjadriť tak ideologickú kontinuitu režimu.   

 Počet princípov klesol z pôvodných 40 na 12,  tak aby bol zákon dostatočne 

obecný a prijateľný pre všetky režimové klany. Samotné princípy netvoria súčasť textu 

zákona, ale sú vyjadrené v akejsi preambule. Po nej nasledujú tri články zákona, ktoré 

prehlasujú princípy z ich podstaty za „trvalé a nemenné“, stanovujú povinnosť 

dodržovať ich pre všetky štátne orgány a inštitúcie  a zavádzajú nutnosť prisahať na 

tieto princípy pri nástupe do verejnej funkcie. V článku 3 sú všetky zákony, ktoré by 

odporovali týmto princípom prehlásené za neplatné od samého počiatku. Týmto 

ustanovením bola zakotvená zvláštna ústavná ochrana, ktorá sa však zatiaľ týkala len 

tohto jediného zákona. Až organický zákon ju ďalej rozviedol a rozšíril na všetky 

Základné zákony úpravu inštitútu sťažnosti na protiústavnosť. 

 

5.1.7 Organický zákon (10. 01. 1967) 
 

Tento zákon predstavoval snahu režimu reagovať na materiálny rozvoj krajiny 

určitou reformou a revíziou predchádzajúcich základných zákonov. Môžeme ho 

považovať za zavŕšenie inštitucionalizácie režimu. Mal sa uplatniť najmä po tom, čo 

Franco zomrie a zaistiť pokračovanie jeho režimu. Text je zo všetkých základných 

zákonov najdlhší a najviac sa podobá klasickej ústave.     
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 Nájdeme v ňom prehlásenie o zvrchovanosti štátu, o tom, že Španielsko je 

kráľovstvo a že sa riadi princípmi hnutia, ktoré sú nemenné. V druhom článku je 

vyjadrený princíp jednoty moci, typický pre autoritatívne režimy. Ďalej sú jednotlivé 

hlavy venované úprave základných štátnych inštitúcií ako hlava štátu (Hlava II.), vláda 

(Hlava III.), Súdnictvo (Hlava V.), Armáda (Hlava VI.), Štátna a miestna správa (Hlava 

VII. a VIII.). Obmedzil právomoci hlavy štátu, oddelil od nej osobu predsedu vlády, 

rozšíril kompetencie Kráľovskej rady, zmenil zloženie Kortesov.    

 Novinka zavedená týmto zákonom je sťažnosť na protiústavnosť (recurso de 

contrafuero) upravená v Hlave X. Jednalo sa o postup zrušenia zákona, ktorý nebol 

v súlade s princípmi národného hnutia alebo s ktorýmkoľvek základným zákonom, na 

základe podnetu od politického orgánu. Oprávnenie podať sťažnosť voči ktorejkoľvek 

norme bolo zverené Národnej rade. Kortesy tak mohli učiniť len voči nariadeniu vlády.  

S podnetmi na protiústavnosť sa na tieto dva orgány mohli prostredníctvom petícií 

obracať i občania. O sťažnosti rozhodovala Kráľovská rada, ktorá do tridsiatich dní 

poskytla hlave štátu nezáväzné odporúčanie a tá do šesťdesiatich dní rozhodla. Celkovo 

sa jednalo o veľmi zložitý proces, ktorý nebol v praxi moc využívaný. 

 

5.2 Základné inštitúcie 
 

5.2.1 Hlava štátu  
 

Pri popisovaní postavenia hlavy štátu je nutné mať na pamäti výnimočné 

postavenie generála Franca. Jeho sila sa odvíjala od víťazstva v križiackej výprave, ako 

on sám označoval Občiansku vojnu, a bola viazaná len na jeho osobu. Na základe toho 

môžeme rozlíšiť dva právne režimy vzťahujúce sa k hlave štátu.    

 Prvý z nich sa utváral postupne v priebehu diktatúry a je pevne spojený s osobou 

Franca, nie je prenositeľný. Základ druhého právneho režimu položil Organický zákon. 

Ten priznáva hlave štátu, v porovnaní s prvým režimom, oveľa užšie právomoci. Aj keď 

bol prijatý ešte za Francovho života, jeho ustanovenia mali nadobudnúť účinnosť, až 

keď sa do čela štátu postaví následník.174 Francova moc tak ostala neobmedzená po celú 

dobu diktatúry, bez ohľadu na všetky zmeny ostávala konštantnou. Silu jeho postavenia 
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 Prvé prechodné ustanovenie Organického zákona. 
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dokladá i  fakt, že práve po ňom nesie režim svoje označenie.    

 Nájdu sa však i takí autori, ktorí nevidia v tomto vývoji posilňovanie Francovej 

moci, ale naopak jej postupné samoobmedzovanie a transformáciu na „asistovanú 

moc“.175 Asistenčnými orgánmi sú vláda, Kortesy alebo Kráľovská rada.   

 Základným právnym predpisom upravujúci postavenie caudilla je dekrét Rady 

národnej obrany číslo 138, ktorým sa „všetka moc v novom Štáte zveruje do rúk 

Francisca Franca.“176 Ide síce „len“ o úplný začiatok jeho politickej kariéry, hneď je 

mu však priznaná široká, bližšie nešpecifikovaná a neohraničená moc. Toho sa ostatne 

Franco bude držať aj naďalej a vyhne sa nadmernému zakotveniu svojho postavenia 

v zákonoch. Napriek tomu, že v dekréte nebol menovaný priamo hlavou štátu, ale len 

predsedom vlády (jefe del gobierno), začal sám seba takmer okamžite označovať za 

hlavu štátu (jefe del estado). V zásade tak ihneď využil svoju moc a sám seba „povýšil“. 

 Veľmi dôležitým zákonom na ceste upevňovania moci bol Zákon o ústrednej 

správe z 30. 01. 1938, ktorý v článku 16 spojil post predsedu vlády s postom hlavy štátu 

a priznal Francovi zákonodarnú moc (čl. 17). Jediným obmedzením bolo, že nariadenia 

a uznesenia, ktoré prijal mohli nadobudnúť formu zákona alebo dekrétu len po 

predchádzajúcom súhlase vlády. I to však bolo odstránené zákonom z 08. 08. 1939, 

ktorý stanovil, že v naliehavých prípadoch nie je súhlas vládneho kabinetu nutný.177 

Dôvodom mala byť nutnosť „priamejšieho a osobnejšieho pôsobenia hlavy štátu vo 

vláde.“178           

 Tieto dva zákony tvoria základ Francovej moci a z toho dôvodu by si určite 

zaslúžili byť zaradené medzi Základné zákony. Nestalo sa tak, ale práve Základne 

zákony na ne veľmi často odkazujú, či už v preambulách alebo priamo v texte.  

 Okrem moci zákonodarnej a výkonnej ovládol Franco i jednotnú stranu FET y 

de las JONS. Unifikačný dekrét z 19. 04. 1937 zaradil hlavu štátu medzi riadiace 

orgány. Strana bola zjednotená pod Francovým vedením (čl.1) a rovnako bol najvyšším 

veliteľom jej milícií (čl.3). Okrem toho ovplyvňoval zloženie riadiacich orgánov strany, 

keďže menoval polovicu členov najvyššieho orgánu hnutia, Národnej rady.  

 Čo sa týka základných zákonov, postaveniu hlavy štátu sa venujú najmä dva a to 
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 FERNÁNDEZ – CARVAJAL, R., Las Cortes españolas en la Ley Orgánica del Estado, s. 63. 
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 „ asumirá todos los poderes del nuevo Estado.“ Dekrét č. 138, článok 1, Boletín oficial de la Junta de 

defensa nacional, 1936, č. 32. 
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 Čl. 7 zákona z 8. 8. 1939, BOE, 1939, č. 221. 
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 Zákon z 8. 8. 1939, BOE, 1939, č. 221. 
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Zákon o nástupníctve a Organický zákon. Franca sa týkal predovšetkým Zákon 

o nástupníctve. Priznával mu výnimočne právomoci týkajúce sa nástupníctva, akými sa 

nemohol pyšnieť ani žiadny kráľ v histórii Španielska. Sám si totiž nielen vyberal 

svojho nástupcu  ale mohol rozhodnúť, že určitá osoba ním byť nemôže (čl. 13).  

V Organickom zákone je postaveniu hlavy štátu venovaná II. Hlava. Ako už 

bolo spomenuté vyššie, jej ustanovenia sa nevzťahujú na Franca, ale až na jeho 

prípadného nástupcu, či už kráľa alebo regenta.       

Právomoci priznané hlave štátu sú síce široké, posun oproti postaveniu Franca je 

však značný. Predovšetkým bol oddelený post hlavy štátu a predsedu vlády. Rovnako 

nie je hlave štátu  explicitne priznaná zákonodarná moc. Podľa článku 6 je najvyšším 

reprezentantom národa a nositeľom najvyššej politickej a administratívnej moci. Bdie 

nad dodržiavaním princípov Hnutia a Základných zákonov, schvaľuje a vyhlasuje 

zákony. Koncentruje v sebe  moc politickú, vojenskú a ideologickú.   

 Osoba hlavy štátu je nedotknuteľná. Pod sankciou neplatnosti musia byť všetky 

jej rozhodnutia kontrasignované predsedom vlády, príslušným ministrom, predsedom 

Kortesov alebo Kráľovskej rady. Tieto osoby za rozhodnutia nesú zodpovednosť.  

 Obmedzenie moci nájdeme v  článkoch 9 a 10, kde sú vymenované rozhodnutia, 

ktoré môže učiniť len na základe zákona, po schválení Kortesov alebo spoločne s  

s Kráľovskou radou.  

 

5.2.2 Vláda 
 

Jedným z klasických ústredných orgánov štátu je vláda. V období frankizmu 

bola táto inštitúcia plne podriadená caudillovi. Pravidelne každých päť rokov v letných 

mesiacoch pristúpil k menovaniu novej vlády. Jej zloženie odrážalo aktuálnu politickú 

situáciu v krajine. Ministri boli totižto do vlády menovaní nie na základe 

kompetentnosti, ale na základe príslušnosti k rôznym režimovým klanom. Tým bola 

zaisťovaná mocenská rovnováha. Stále miesto vo vláde mali vždy zabezpečené 

príslušníci armády. Výnimočná nebola výmena jednotlivých ministrov v priebehu 

funkčného obdobia vlády, najmä v dôsledku krízy alebo škandálu. 

Ústredným orgánom štátnej správy sa vláda stala na základe zákona z 30. 01. 

1938. Tvorilo ju 11 ministrov spolu s predsedom vlády. Tento post bol zverený hlave 
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štátu. Predtým než sa ministri ujali funkcie museli zložiť prísahu Francovi. Opatrenia 

prijímané ministrami mali formu uznesení (ordenes). Zákon bol po skončení vojny 

reformovaný (08. 08. 1939), avšak k výraznejším zmenám nedošlo. Bol zrušený post 

miestopredsedu vlády, vytvorená Rada národnej obrany a  nové ministerstvá.  

 Podrobnejšie sa vláde a vymedzeniu jej kompetencií venoval až Zákon 

o právnom režime ústredných orgánov štátnej správy z roku 1957. Jednalo sa o súčasť  

reformy štátnej správy, ktorú zahájili v päťdesiatych rokoch technokrati. Do tejto doby 

neboli v žiadnom zákone komplexne upravená štátna správa a jej jednotlivé orgány.  

 Post ministra predstavoval vo svojej dobe vrchol politickej kariéry. Aj keď bola 

vláda plne podriadená Francovi, ten nechával jednotlivým ministrom pomerne voľnú 

ruku v riadení ich rezortov. 

Definitívne upravil postavenie vlády Organický zákon. Podľa neho sa vláda 

skladá z predsedu, miestopredsedu (jedného alebo viacerých) a ministrov. Tých menuje 

hlava štátu na návrh predsedu, premiéra zase vyberá z trojice adeptov navrhnutých 

Kráľovskou radou. Všetci členovia vlády sú pri menovaní do úradu povinní zložiť 

prísahu vernosti hlave štátu, princípom Národného hnutia a ostatným Základným 

zákonom. Členovia vlády sú solidárne zodpovední za jej rozhodnutia. Ak by sa 

dopustili protiprávnych činov v súvislosti s výkonom svojho úradu, mohli byť súdení 

len Najvyšším súdom. 

Úlohou vlády bolo predovšetkým určovať národnú politiku, dohliadať na 

aplikáciu zákonov a na základe zákonného zmocnenia vydávala nariadenia. Taktiež 

mala podporovať hlavu štátu v politických a administratívnych záležitostiach.179 

Predseda vlády reprezentoval vládu i štát, určoval obecné smerovanie politiky 

a riadil spoluprácu medzi vládou a ostatnými orgánmi štátnej správy. Bol členom Rady 

národnej obrany, ktorý mohol v neprítomnosti hlavy štátu riadiť. Zároveň v mene hlavy 

štátu vykonával i predsedníctvo Národného hnutia. 

Vláda nebola viazaná na dôveru zastupiteľského zboru, nežiadala o jej 

vyslovenie po svojom menovaní. Členovia vlády však boli povinní Kortesy informovať 

o svojej politike a odpovedať na žiadosti a otázky.180 Postup bol upravený jednacím 

poriadkom Kortesov. Závislosť vlády na parlamente bola nahradená zodpovednosťou 
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180
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voči hlave štátu, ktorá mohla premiéra a s ním i všetkých ministrov odvolať. Hlava štátu 

bola na vláde nezávislá a bola jej nadriadená. Okrem povinnosti kontrasignácie nebol 

vzťah medzi týmito orgánmi podrobnejšie regulovaný v žiadnom právnom predpise.  

 Väčšina ustanovení základných zákonov týkajúcich sa vlády sa nemohla 

aplikovať až do roku 1973, kedy došlo k oddeleniu funkcie hlavy štátu a predsedu 

vlády.  

 

5.2.3 Kortesy 
 

 Prvýkrát sa Kortesy zišli viac než rok po prijatí zákona o ich vytvorení. 

V medziobdobí vypracovala vládna komisia na príkaz Franca Dočasný jednací poriadok 

Kortesov. Ten dotvoril právny rámec, v ktorom mali Kortesy fungovať. Spresnil 

právomoci predsedu, druhy výborov a legislatívny postup. Trvalým jednacím 

poriadkom bol nahradený až v roku 1957.     

 Zloženie Kortesov bolo rôznorodé. Zákon rozlišoval sedem skupín prokurátorov. 

Politickú skupinu tvorili členovia Národnej rady FET y de las JONS, odborovú zase 

reprezentanti Španielskej odborovej organizácie (OSE). Lokálnu skupinu predstavovali 

starostovia hlavných miest provincií spolu s ďalšími zástupcami miestnej politiky. 

Kultúrnu skupinu reprezentovali vedúce osoby vedeckých a intelektuálnych inštitúcií 

(napr. rektori univerzít). V odbornej skupine boli združení najmä predstavitelia 

profesných komôr (právnici, lekári). Posledné dve skupiny tvorili čelní predstavitelia 

administratívy (i samotní ministri) a osoby priamo menované hlavou štátu. Veľkosť 

zastúpenia jednotlivých skupín bola daná skôr ich dôležitosťou a vplyvom, než počtom 

osôb, ktoré mali reprezentovať. Nielenže nebolo jednotne stanovené funkčné obdobie, 

ale nebol nijako obmedzený ani maximálny počet členov. Ten sa v prvých ôsmich 

funkčných obdobiach neustále zvyšoval.181      

 Už samotné zloženie Kortesov napovedá o ich podriadenosti voči vláde. Okrem 

toho, že prokurátormi boli úradujúci ministri tak značná časť predstaviteľov ostatných 

skupín bola do svojich funkcií menovaná práve vládou. Táto komora tak bola tvorená 

„zhora“. 
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V čele Kortesov stálo predsedníctvo, ktoré tvoril predseda, dvaja 

miestopredsedovia a štyria tajomníci. Predseda mal privilegované postavenie. Menovala 

ho hlava štátu na funkčné obdobie v dĺžke trvania 6 rokov, ostatných členov zase 

plénum na štyri roky. Určoval počet legislatívnych výborov, menoval ich členov, 

stanovoval poriadok schôdze pléna i výborov a prijímal prísahu prokurátorov. Taktiež 

vyberal predsedov jednotlivých komisií. Jeho funkcia zanikala len zo zákonom 

taxatívne stanovených dôvodov. Pri plnení jeho úloh mu asistoval Stály výbor Kortesov, 

ktorý navyše disponoval i oprávnením podať sťažnosť na protiústavnosť.  Spolu 

s vládou vypracovával denný plán , ktorý sa musel presne dodržovať. „V Kortesoch sa 

riešili alebo ignorovali otázky len na základe priania Franca a vlády.“182  Predseda 

Kortesov zároveň zastával i funkciu predsedu Kráľovskej a Regentskej rady. 

Kortesy vykonávali svoju činnosť v pléne alebo vo výboroch. Výbory mali 

pripravovať podklady pre plénum. Nakoniec sa však práve v nich odohrávala väčšina 

činností a úplne zatienili plénum. Najdôležitejšie postavenie mal Trvalý výbor.  

Zákonodarná právomoc bola obmedzená tzv. prerogatívou Franca183 

a možnosťou vlády prijímať v naliehavých prípadoch zmocňovacie zákony bez 

akejkoľvek súčinnosti s Kortesmi. V praxi nebola príliš rešpektovaná ani ich právomoc 

vyjadriť sa k ratifikácii vybraných medzinárodných dohôd.184 

Vo vzťahu k vláde mali od novelizácie jednacieho poriadku v roku 1946 

možnosť určitej kontroly. Voči členom vlády mohli smerovať otázky a žiadosti, často sa 

však nedočkali žiadnej odpovede.   

Pokrok smerom k určitej autonómii a funkčnej nezávislosti priniesol až 

Organický zákon, ktorý  novelizoval vybrané ustanovenia Zákona o vytvorení Kortesov. 

Okrem prípravy a vypracovania zákonov získali právomoc zákony priamo schvaľovať.  

Prakticky však musel každý zákon schváliť i samotný Franco, ten bez toho nemohol 

nadobudnúť platnosť ani účinnosť.185 

 Zmenilo sa zloženie Kortesov, stúpol počet volených prokurátorov na úkor tých 

menovaných. Vznikla nová skupina prokurátorov reprezentujúca rodinu(2 predstavitelia 

rodiny z každej provincie), čím bolo kompletné organické zastúpenie (rodina, obec, 
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 „En las Cortes, en definitiva, se tocaban y se obviaban sólo los temas que el ejecutivo y Franco 

querían.“ GÍMENEZ MARTÍNEZ, M. A., Las primeras cortes del franquismo, s. 258. 
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 Leyes prerrogativas označujú dva zákony, ktoré priznali Francovi zákonodarné právomoci. 
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odbory). Táto časť prokurátorov bola navyše priamo volená hlavami rodín a vydatými 

ženami. Výslovne zakázaný bol imperatívny mandát, prokurátori zastupovali všetkých 

Španielov bez rozdielu. 

 Po roku 1967 bola posilnená i úloha Kortesov pri schvaľovaní medzinárodných 

zmlúv. Zatiaľ čo predtým stačilo, aby pred ratifikáciou zmluvu prejednali, bez toho aby 

ich názor bol záväzný, odteraz sa začali rozlišovať dva druhy zmlúv. Zmluvy, ktoré sa 

dotýkali integrity štátu alebo jeho zvrchovanosti mohli byť ratifikované len za 

podmienky prijatia zákona v Kortesoch.186 Ostatné zmluvy naďalej vyžadovali len 

posúdenie.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 
186

 Čl. 14 zákona o ustavení Kortesov 



60 
 

Záver 

 
Španielsko prešlo v rokoch 1939 – 1975 mnohými zmenami. Zažilo prudký 

ekonomický rozvoj a rast sprevádzaný zmenami v spoločnosti. V tomto smere sa čoraz 

viac približovalo Západu.         

 I samotný politicky režim preukázal značnú mieru flexibility. Podľa okolností 

menil svoje legitimačné zdroje, od jednotnej strany cez cirkev až po technokratov. 

V prípade nutnosti dokázal opustiť ideu autarkie a vyviesť krajinu z krízy. Rovnaká 

tendenčnosť sa prejavila i v právnej oblasti. Najmä Základné zákony boli prijímané len 

podľa aktuálnych potrieb a bez hlbšieho konceptu.  V období segundo franquismo 

dokonca došlo k určitej liberalizácii. Bola zrušená cenzúra, zavedená úplná náboženská 

sloboda a postupne slabol vplyv štátu v pracovnej oblasti.      

 Navzdory vyššie uvedenému však samotný základ režimu ostal po celú dobu 

rovnaký. Jedinú, ale určujúcu konštantu predstavovala Francova neobmedzená moc, 

ktorú si udržal až do svojej smrti. Nič na tom nezmenila ani postupná inštitucionalizácia 

režimu. Základné zákony len potvrdili jeho postavenie, prípadne mu priniesli nové 

právomoci. Ústavné inštitúcie ako vláda a Kortesy predstavovali len kulisy, rozhodne 

nehrali hlavnú úlohu. V zásade je možné konštatovať, že v období frankizmu ku 

skutočnému ústavnoprávnemu vývoju nedošlo, jednalo sa skôr o ústavnoprávnu 

stagnáciu. Základné princípy ovládajúce režim boli stanovené už na jeho začiatku 

a ostali po celú dobu rovnaké. Zdanlivé zmeny uskutočnené v priebehu rokov nikdy 

nedosiahli k jeho podstate. Až prirodzený a nevyhnutný beh času prinútil Franca 

v posledných rokoch života, aby, sám a dobrovoľne, prenechal časť svojich právomocí 

iným.           

 Skutočne hlbokých a zásadných ústavnoprávnych zmien sa tak Španieli dočkali 

až po smrti svojho dlhoročného vodcu. Aj napriek tomu sa nejednalo o žiadny divoký 

prerod, naopak španielsky prechod k demokracii „bývá považován za modelový příklad 

pokojné transformace bez výraznějších otřesů.“ 187      

 Dúfam že sa mi v tejto diplomovej práci podarilo aspoň skromne načrtnúť 

otázku ústavnoprávneho vývoja Španielska v dobe frankistickej diktatúry. 

                                                 
187 BALÍK, S., Mezi demokracií a totalitarismem, s. 52. 
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Zoznam skratiek 

 

BOE – Boletín oficial del Estado 

BO de JDN – Boletín oficial de la Junta de Defensa Nacional 

FET y de las JONS – Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalistas 

OSE – Organización sindical española 
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Abstrakt 

 
Ústavnoprávny vývoj frankistického Španielska 
 

Cieľom predkladanej práce je popis a rozbor ústavnoprávneho vývoja 

v Španielsku počas diktatúry Francisca Franca (1939 – 1975).     

 Prácu môžeme rozdeliť na dve základné časti. Prvá z nich, ktorá pozostává 

z kapitol 1 až 4,  je venovaná chronologickému popisu tohto vývoja, zasadenému do 

historického, sociálneho a ekonomického kontextu. Vďaka tomu je možné získať 

celkový prehľad o španielskom právnom poriadku v uvedenom období.    

 Text však svojim rozsahom časový rámec rokov 1939 – 1975 presahuje. 

Z dôvodu uvedenia čitateľa do problematiky diplomová práca popisuje i obdobie, ktoré 

nastoleniu diktatúry predchádzalo (1902 – 1936). K tomu slúži stručné predstavenie 

ústavných textov, ktoré v Španielsku platili pred diktatúrou. Samostatná podkapitola je 

venovaná i vývoju počas diktatúry Prima de Rivery, z odkazu ktorej frankistický štát 

v mnohom čerpal. V období občianskej vojny (1936 – 1939) začína budovanie „Nového 

štátu“. Boli načrtnuté jeho základné rysy a prijaté zákony, určujúce jeho charakter. 

 Popis ústavnoprávneho vývoja frankistického režimu je v práci rozdelený na dve 

obdobia, primer a segundo franquismo. Medzník predstavuje zmena ekonomickej 

politiky štátu,  naopak  podstata samotného režimu ostávala po celú dobu nemenná. 

V tejto časti textu je venovaný priestor najmä popisu právneho vývoja a zákonov, ktoré 

charakterizujú dané obdobie a značne ovplyvnili dianie v krajine. „Základné zákony“, 

obdoba Ústavy vo frankistickom Španielsku, sú predstavené len v krátkosti a zasadené 

do celkového kontextu. V závere je venovaný priestor stručnému predstaveniu 

ústavnoprávneho mechanizmu, ktorý po Francovej smrti umožnil prechod k demokracii. 

Druhá časť práce (5. kapitola) je vyhradená na podrobnejšiu právnu analýzu 

siedmych Základných zákonov. Na ňu nadväzuje predstavenie základných ústavných 

inštitúcií frankistického Španielska (Hlava štátu, Kortesy, vláda), ich vývoj a zakotvenie 

v príslušných právnych predpisoch.  

 Práca sa opiera o domácu a predovšetkým zahraničnú literatúru. Opomenuté 

neostali ani samotné právne predpisy, ktoré predstavujú autentický zdroj informácií.  
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Abstract 

 

The Constitutional Development of Franco's Spain 

 

 The aim of this paper is the description and analysis of constitutional 

developments in Spain during the dictatorship of Francisco Franco (1939-1975). 

 This paper can be divided into two basic parts. The first, which consists of 

chapters 1-4, describes the chronological development, based on historical, social and 

economic context. Thus, it is possible to obtain an overall view of the Spanish legal 

system during that period. 

 The text, however, extends beyond the timeframe of 1939-1975. Due to the 

necessity of explaining the context to the reader, the thesis also describes the period that 

preceded the establishment of the dictatorship (1902-1936). This is the reason of 

including a brief introduction of constitutional texts in force in Spain before the 

dictatorship. A separate sub-chapter describes the development during the dictatorship 

of Primo de Rivera, the period from which Franco derived in many ways. Building of 

the "New State" starts during the Civil War (1936-1939). This was when its basic 

features were outlined and laws displaying its character were adopted. 

 The description of constitutional development of the Franco regime's is divided 

into two periods in the thesis - primer and segundo franquismo. The change in the 

economic policy represents a landmark for the state, while the core of the regime 

remained constant. This section is devoted to a description of legal development and 

laws that characterize the period and greatly influenced the course of events in the 

country. "Basic Laws", similar to the Constitution in the Francoist Spain, are presented 

only briefly and embedded in the overall context. At the end, there is a brief description 

of constitutional mechanism which allowed the transition to democracy after Franco's 

death. 

 The second part (chapter 5) is reserved for a more detailed legal analysis of the 

seven Basic Laws. The introduction of basic constitutional institutions in Franco's Spain 

(Head of State, Kortes, government) follows, then, their development and embedment in 

the relevant legislation. 
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 The paper relies on domestic and primarily on foreign literature. The legislation 

itself was not overlooked since it represents an authentic source of information. 
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