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Abstrakt (česky) 

Tato diplomová práce pojednává o parlamentních volbách 1925 v Československu. Práce 

stručně popisuje politický systém, pod jehož taktovkou se tyto volby konaly. Hlavním úkolem 

práce je analýza předvolební kampaně, průběhu voleb a jejich výsledků, politických stran, 

které se v roce 1925 do klání o křesla v parlamentu zapojily a atmosféry ve společnosti během 

celých voleb. 

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 
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1. Úvod 

 Ve své diplomové práci se chci zabývat parlamentními volbami v Československu 

v roce 1925. Toto téma jsem si zvolila hned z několika důvodů. Hlavním důvodem je, že 

parlament, který vzešel z voleb, tvořil základní stavební kámen demokratického politického 

systému, přičemž Československo bylo ustaveno jako parlamentní demokracie. Za druhé, 

téma první republiky je velice zajímavé už jen proto, že jsme se poprvé v historii stali 

samostatným státem a parlamentní volby 1925 jsou tak důležitým krokem v dějinách naší 

země. Šlo v pořadí o druhé parlamentní volby do Národního shromáždění Československé 

republiky a první, ve kterých se volilo na celém území Československé republiky (dále ČSR). 

Třetím důvodem, proč jsem si zvolila toto téma, je, že volby 1925 byly volbami předčasnými, 

neboť řádný termín voleb byl vypsán až na jaro 1926. Zajímavou otázkou jsou i obavy 

z nástupu komunistů ve volbách. V neposlední řadě se jednalo o volby, kterých se na soudobé 

poměry zúčastnilo velké množství politických subjektů.  

 Cílem této práce bude popis základních charakteristik politického systému první 

republiky, neboť pro analýzu voleb shledávám za důležité zasadit je do konkrétního 

fungování systému země. Vezmu v potaz ústavu jako takovou, dále moc zákonodárnou, 

soudní a výkonnou, a samozřejmě bude důležité popsat stranický systém a účinky jeho 

volebního systému, a to vše s ohledem na volby konané v roce 1925. Dále se pokusím 

vystihnout programy jednotlivých politických stran, se kterými vstupovaly do těchto voleb, a 

poměry panující před předčasnými volbami. Nejdůležitější část práce, na kterou se zaměřím, 

bude analýza voleb samotných. Mou snahou v následujícím textu bude také ukázat dohru 

parlamentních voleb po listopadu 1925. 

 Hypotéza zní takto: Znamenaly výsledky voleb v roce 1925 stabilizaci politického 

spektra? Co znamenaly volby 1925 pro československou společnost? Proč měli komunisté ve 

volbách 1925 tolik (milion) hlasů? To tu bylo tolik extremistů? 

 Z metodologického hlediska pro vypracování následujících řádků zvolím analyticko-

syntetickou metodu, kdy dochází k analýze tématu jako takového. Další metody, které 

částečně využiji, jsou deskripce a komparace. Komparativní metodu využiji např. při 

porovnání výsledků voleb z roku 1925 s volbami předcházejícími, tedy s výsledky voleb 

1920. Dále se v práci pokusím porovnat situaci před volbami a následně události, které se 

odehrávaly po prvních celostátních volbách v zemi. Deskriptivní metodu využiji pro popis 
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politického systému, který panoval v době první republiky, respektive během voleb 1925. 

Myslím, že pro zpracování tématu této diplomové práce je vhodné použít vybrané metody.  

 Situaci z roku 1925 budu postupně analyzovat. Nejprve se podívám na to, v jakém 

politickém systému se volby z roku 1925 vůbec odehrávaly. Takto vymezený rámec je 

nezbytný pro pochopení celých voleb. Je důležité, jaký vztah měly mezi sebou systémy 

stranický a volební, co diktovala tehdejší prvorepubliková ústava, kdo měl jaké pravomoci, 

jaký byl vztah mezi jednotlivými komorami parlamentu, proč se polarizoval celý stranický 

systém, jaké cíle si kladly jednotlivé politické strany ve své předvolební kampani, atd. 

Považuji za důležité popsat události, které se odehrávaly před těmito druhými parlamentními 

volbami, a proto se budu v této práci dále ptát, jaké vládly v zemi poměry v letech 1924 až 

1925, jakým vývojem a proměnami procházely kandidující politické strany, zda vznikly nové 

politické subjekty, jak reagovala média na situaci z roku 1925, kdy se nakonec dospělo 

k rozhodnutí o vypsání nových voleb, atd. K důležitým otázkám dále patří, kdy se přesně 

volby konaly, kdo se voleb zúčastnil, kolik hlasovalo občanů, v jaké atmosféře volby 

probíhaly, jak celé volby dopadly včetně konkrétních volebních výsledků v Poslanecké 

sněmovně i v Senátu, které strany uspěly a které naopak propadly, zda byl výsledek některého 

z politických subjektů překvapivý, zda volby přinesly stabilitu země, jak probíhalo 

sestavování nové vlády a posoudím její úspěch či naopak neúspěch. Dalšími výzkumnými 

otázkami bude, jak se k volbám a jejím výsledků stavěl prezident republiky a dobový tisk. 

V neposlední řadě považuji za důležité alespoň zmínit a zhodnotit, jaké následky volby 

přinesly a jaká situace panovala po nich.  

 Z hlediska struktury bude text rozdělený do několika hlavních kapitol. Po úvodu bude 

následovat první z nich s názvem „Československý prvorepublikový politický systém-

základní charakteristiky“. V této kapitole se budu věnovat hlavně ústavě Československa – 

kdo stojí za jejím vznikem, co ústava garantuje, jak definuje nově vzniklý stát, kdo je zdrojem 

moci, atd. Dále se v této části zaměřím na trojdílnost státní moci, tedy na moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní, protože vztah mezi exekutivou a legislativou je základním mocenským 

vztahem v Československu. Poslední podkapitolou v této sekci bude téma stranického 

systému a účinky volebního systému s ohledem na rok 1925. Popis volebního a stranického 

systému je nezbytný pro pochopení fungování voleb. Součástí budou samozřejmě i popisy a 

programy těch nejdůležitějších politických stran, které zasáhly do dění v roce 1925 

v Československu. Mezi ty nejdůležitější strany patřily: Republikánská strana zemědělského a 

malorolnického lidu, Komunistická strana Československa, Československá strana lidová, 

Československá sociálně demokratická strana dělnická, Československá strana národně 
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socialistická, německé strany, Hlinkova slovenská ľudová strana, Československá 

živnostensko-obchodnická strana středostavovská, Československá strana národně 

demokratická. Komunistická strana Československa bude mít svou vlastní podkapitolu 

v kapitole následující, a to vzhledem k hypotéze. Třetí kapitola bude věnována situaci před 

parlamentními volbami v roce 1925. Tato kapitola bude taktéž kvůli obsáhlosti členěna do 

dalších podkapitol věnující se dílčím otázkám: Přípravy k druhým parlamentním volbám, 

Komunistická strana a Těsně před volbami v roce 1925. Hlavní kapitola číslo čtyři pojedná 

přímo o volbách z 15. listopadu 1925. Zaměřím se jednotlivě na volby do Poslanecké 

sněmovny, do Senátu, na následné sestavování vlády, na prezidenta a jeho postoj k politické 

situaci kolem roku 1925 a nebude chybět ani podkapitola pojednávající o volbách 

v soudobém tisku, jako byli např. Lidové listy, Národní listy nebo Národní politika. Tuto 

kapitolu ještě doplním tabulkami, ať už se jedná o volební výsledky do Poslanecké sněmovny 

nebo Senátu, pro porovnání získaných mandátů v roce 1920 a 1925. Následující, pátá, 

kapitola bude věnována dění po těchto parlamentních volbách, tedy tomu jaké měly tyto 

volby dopady, jak se odrazily ve společnosti či k jakému novému politickému uspořádání 

došlo. V poslední kapitole číslo šest bude závěr celé diplomové práce, kde potvrdím nebo 

vyvrátím hypotézy, odpovím na výše zmíněné otázky a zhodnotím celou mou snahu o analýzu 

parlamentních voleb 1925 v Československu. Za závěr zařadím resumé v anglickém jazyce. 

Následně po vypracování resumé sepíši prameny a zdroje, které mi budou nápomocné při mé 

práci, tzn. archivní materiály, dobový tisk, jak již bylo zmíněno výše, internetové zdroje 

(hlavně pro zákony a ústavu) a seznam veškeré abecedně seřazené použité literatury. Poslední 

tečkou celé práce budou přílohy, které pomohou doladit dojem těchto voleb všem čtenářům. 

 Informace o ústavě Československa budu čerpat z primárního zdroje, tedy z tehdejší 

ústavy jako takové. Všeobecná ustanovení obsahuje Hlava první, moc zákonodárná a Národní 

shromáždění je předmětem Hlavy druhé, moc vládní a výkonná jsou obsaženy v Hlavě třetí, a 

Hlava čtvrtá poskytuje informace o tzv. moci soudcovské. Jedná se o unikátní zdroj informací 

k této problematice. Práci uvedu prohlášením Antonína Švehly o tom, jak právě on viděl 

československou politiku. Velice důležitým pramenem k této problematice bude archivní 

pramen z fondu Ministerstva vnitra. Knižní tituly ke zpracování druhé kapitoly, které mi 

budou nápomocné, jsou od Evy Broklové (Československá demokracie), která se výrazně 

věnuje právě první republice, dále dílo Jiřího Hoetzela či Zdeňka Neubauera. Tématice voleb i 

v Československu se věnuje také Oskar Krejčí, a proto jeho poznatky taktéž využiji. 

Podkapitola o stranickém a volebním systému bude zpracována především díky příslušným 

zákonům, Duvergerově teorii, Pavlu Matesovi, Emilovi Čapkovi. Programy nejdůležitějších 
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poltických stran budu čerpat z Národního archivu v Praze, sborníku od Malíře, Marka a 

kolektivu autorů s názvem Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích 

a Československu 1861-2004 a z díla Olivová, Věra: Československo v rozrušené Evropě. 

Velice nápomocné mi bude edice Historického ústavu AV ČR Politické programy a dílo 

Pražáka Přemysla: Přehled a program politických stran v Československu. Republikánskou 

stranou zemědělského a malorolnického lidu se zabývá hlavně Josef Harna, které ho bych 

jmenovala v první řadě. V řadě druhé pak stojí Vlastislav Lacina. Informace o programu 

komunistů budu čerpat od Pavla Marka nebo sborníku kolektivu autorů. Československá 

strana lidová je tématem především pro Pavla Marka a Miloše Trapla. Československá 

sociálně demokratická strana dělnická je pak zase tématem pro Petra Prokše a Jana Kuklíka. 

Dále musím opět jmenovat na prvním místě Josefa Harnu, ale tentokrát ve spojitosti 

s Českým národním socialismem. V následujícím pořadí podle síly politických stran 

v předmětném roce 1925 byla Hlinkova slovenská ľudová strana, jíž se zaobírá zejména 

Alena Bartlová. Hlinkovci byli následování Československou živnostensko-obchodnickou 

stranou středostavovskou, kde opět musím primárně jmenovat Pavla Marka. Československá 

strana národně demokratická je tématem pro Zbyňka Sládka. Jaroslav Šebek vypracoval 

odborný text, který použiji v případě otázky politického programu německých politických 

stran.  

 Kapitola následující zaměřená na situaci před parlamentními volbami 1925 bude 

zpracována z materiálů jako publikace od Věry Olivové Dějiny první republiky, Zdeňka 

Kárníka České země v éře První republiky, Jindřicha Dejmka a výroků prvního 

československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Pro vystižení komunistické strany 

využiji díla Komunismus v České republice. Situaci těsně před volbami popisuje archivní 

materiál, konkrétně fondy Předsednictva ministerské rady a Ministerstva vnitra, které jsou 

uloženy v Národním archivu v Praze. Sekundární literaturou jsou pak publikace od Michala 

Pehra a Jaroslava Šebeka, Františka Michálka Bartoše a Antonína Klimka. Samozřejmě i zde 

mi pro dovybarvení situace před volbami pomůže periodický dobový tisk. Fakta o volbách 

jako takových pro hlavní kapitolu této práce získám především z archivních fondů 

Předsednictva ministerské rady, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí. 

K vystižení obrazu ve společnosti použiji dobové novinové a časopisové články. Pro 

upřesnění budu listovat tiskem jako např. Lidové listy, Národní listy, Národní politika, 

Tribuna, atd. Samozřejmě se podívám i do sekundárních zdrojů, a to například Velké dějiny 

zemí Koruny české od Antonína Klimka, České země v éře První republiky od Zdeňka 

Kárníka, Dějiny první republiky od Věry Olivové, Politický vývoj a strany v ČSR od Emila 
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Čapka nebo Cesta demokracie III od Tomáše Garrigue Masaryka, atd. Ke kapitole o situaci po 

volbách a jejích dopadech včetně zachycení dění ve společnosti, využiji dobového tisku a 

několik knižních publikací Věry Olivové, která se tomuto tématu věnuje, nebo díla Antonína 

Klimka.  
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2. Československý prvorepublikový politický systém – základní 

charakteristiky 

 

 Jeden z nejpozoruhodnějších českých politiků XX. století, Antonín Švehla, v 

rozhovoru s Karlem Čapkem prohlásil: „Politika je krásná, ale ze všech nejkrásnější, člověče, 

je politika československá. Protože je těžká. Malý stát, nehotový a politicky nezkušený národ. 

Silné menšiny, to znamená mezinárodní a světová politika na vlastním gruntě ve vlastním 

dvoře. Kolem nás cizí rasy a státy, které myslí jen na to, jak zvrátit dnešní stav. A my, my jsme 

uprostřed Evropy ta nejzazší bašta západní demokracie, jsme jak první hlídka v poli. Říci 

tomu našemu člověku, jsi forpost a stojíš ve zbrani; ať jsi, kdo jsi a ze kterého regimentu jsi, 

jsi voják ve veliké frontě a ukaž, že jsi muž. Stojíš na nebezpečném místě, tu čest ti přikázaly 

dějiny a půda. My všichni tady jsme ve službě; úkol, který nám je uložen osudem, je věc 

světová a věc pro věky“ .1 
 

2. 1. Československá ústava  

 V Prohlášení nezávislosti Československého národa2 prozatímní vládou 

československou z 18. října 1918 jsou sepsány hlavní zásady ústavy. K těmto zásadám se 

hlásí první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a 

Eduard Beneš a další. Tito lidé jsou považováni za zakladatele Československa. Ústava 

odpovídala ideálům moderní demokracie a americkým principům3 formulovaným 

prezidentem Woodrowem Wilsonem.4  

 Ústava z roku 1920 hlásala, že Československý stát byl demokratickou republikou, 

zaručující úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a 

práva shromažďovacího a petičního. Dále říkala, že církev je odloučena od státu. Garantovala, 

že naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím, práva menšin budou 

chráněna poměrným zastoupením, národní menšiny budou požívat rovných práv. Ústava také 

stanovovala, že vláda bude mít formu parlamentární a stálé vojsko bude nahrazeno milicí.5

 Mezi hlavní principy, které československá ústava z roku 1920 ctila, patřilo to, že 

člověk byl svobodný a byl občanem, který měl určitá přirozená práva a svobody. Principem 
                                                           
1
 Karel Čapek: Na karlovarském letišti, 1933, s. 291. 

2
 viz příloha č. 3 

3
 Americký prezident Wilson přišel s novými zásadami vztahů mezi zeměmi a principy světového řádu, které 

měly nahradit politiku tajných smluv a spojenectví v evropské politice. 
4
 Broklová, Eva: Československá demokracie. 1992, s. 19. 

5
 Hoetzel, Jiří: Ústavní listina Československé republiky. 1920, s. 1-15.  
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dosazování byla demokratická volba a metoda omezení a rozdělení moci byla vyjádřena teorií 

trojdílnosti státní moci. Vztah mezi exekutivou a legislativou byl základním mocenským 

vztahem v Československu.6 

 Ústavní listinou byl lid prohlášen za jediný zdroj veškeré státní moci 

v Československé republice. Volební právo bylo paragrafem 8 Ústavní listiny definováno 

jako obecné, rovné, tajné a přímé.7 Obecnost ve smyslu přiznání volebního práva všem 

občanům byla spojena s možností zákonně vyloučit z výkonu volebního práva ty, kteří byli 

odsouzeni soudem pro trestné činy nebo pokud byl volič v konkurzním řízení nebo 

donucovacích pracovnách. Pro ztrátu možnosti vykonávat volební právo bylo v případech 

spáchání trestného činu nutné, aby tento trestný čin byl spáchán z pohnutek nízkých a 

neřestných (dle novely z roku 1924).8 Poslanci Národního shromáždění získávali ve volbách 

volný mandát, který vykonávali osobně, a nikdo jim nesměl dávat žádné příkazy.9 Politický 

systém 1. republiky byl však vytvořen tak, že činil poslance fakticky závislými na vedeních 

politických stran, které je kandidovaly, přičemž tato závislost byla dána kandidátními 

listinami. Dalším problémem byly reversy – tedy kontrola poslance po volbách. Tato praxe 

byla založena na paragrafech 8 a 13 zákona o volebním soudu, podle něhož volební soud 

rozhodoval o ztrátě mandátu poslance tehdy, pokud poslanec přestal být z důvodů nízkých 

nebo nečestných příslušníkem strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen.10  

Příkladem bylo vyloučení poslanců Československé strany lidové z března 1923 za to, 

že při hlasování o zákonu na ochranu republiky si vedli jinak, než bylo přáním tehdejších 

kolegů. Výkonný výbor vyloučil celkem 4 poslance (Bartošku, Draxla, Landovou-Štychovou 

a Vrbenského) ze strany s tím odůvodněním, že v jejich hlasování při projednávání 

zmíněného zákona spatřuje čin nečistý. Týž výkonný výbor dále navrhl volebnímu soudu, aby 

tyto poslance zbavil mandátu, čemuž volební soud ochotně vyhověl.11 Tato aféra se stala 

příznačnou, neboť dle výkladu zákona nemá volební soud poslance zbavit mandátu za 

předpokladu, že se jeho názor rozejde s názorem jeho stranických kolegů. Zánik poslaneckého 

mandátu mohl volební soud vznést ve dvou případech. 1) pozbyl-li poslanec po volbě 

volitelnosti 2) přestal-li být z důvodů nízkých nebo nečestných příslušníkem strany, z jejíž 

                                                           
6
 Neubauer, Zdeněk: Státověda a teorie politiky. 2006, s. 284. 

7
 § 8 Ústavní listiny, on line text dostupná na http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html, 3. 12. 

2013 
8
 Krejčí, Oskar: Nová kniha o volbách, 2006, s. 205. 

9
 § 22 Ústavní listiny, on line text dostupná na http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html, 3. 12. 

2013 
10

 Krejčí, Oskar: Nová kniha o volbách, 2006, s. 216. 
11

 Národní archiv  Praha (dále NA Praha), fond Ministerstva vnitra (dále f. MV), 221, Poslanecká sněmovna N. S. 
R. Č. 1923 – 4218 – Naléhavá interpelace. 
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kandidátní listiny byl zvolen.12 Po tomto rozhodnutí volebního soudu se poslanci stali 

pouhými poslíčky, mohl-li podle výroku tohoto soudu být každý poslanec, který se opovážil 

mít jiné stanovisko, zbaven mandátu.13 

 

2. 2. Moc zákonodárná 

 Prototypem československého Národního shromáždění bylo francouzské Národní 

shromáždění z roku 1871. Národní shromáždění se skládalo ze dvou komor, které byly 

pojmenovány jako Poslanecká sněmovna a Senát.14 

 Ústava z roku 1920 o prvorepublikovém parlamentarismu pojednávala následovně. 

Sídlem obou sněmoven byla Praha. Činnost zemských sněmů úplně zanikla. Poslanecká 

sněmovna čítala 300 členů (§ 8). Aktivní volební právo bylo stanoveno od 21 let a pasivní 

volební právo bylo podmíněno 30. rokem života (§ 9, 10). Volební období poslanecké 

sněmovny trvalo 6 let (§ 11). Senát byl menším orgánem, co do počtu jeho členů, kterých 

bylo celkem 150 (§ 13). Právo volit do senátu měli všichni státní občané republiky bez rozdílu 

pohlaví, kteří překročili 26. rok, a možnost být volen do senátu se vztahovalo k 45. roku 

života (§ 14, 15). Volební období senátu trvalo 8 let (§ 16). Zároveň ústava zmiňovala, že 

nikdo nesměl být členem obou komor parlamentu zároveň (§ 18). Prezident republiky byl 

povinen svolat obě sněmovny ke dvěma řádným zasedáním v roce: jarnímu a podzimnímu (§ 

28). Prezident republiky měl právo rozpouštět sněmovny. Každá sněmovna byla usnášení 

schopna, sešla-li se alespoň 1/3 jejich členů a k platnosti běžných usnesení byla třeba 

nadpoloviční většina přítomných (§ 32).15  

 

2. 3. Moc vládní a výkonná 

 Nositeli vládní a výkonné moci byli prezident a vláda. Sama ústava znesnadňovala 

prezidentovi vládní roli, kterou mu svěřila. Političtí představitelé československého odboje 

původně počítali s větší mocí prezidenta ve státě, než mu dávala ústava.16 

Tvůrci ústavy z roku 1920 přiznali prezidentovi pouze suspenzivní, nikoliv absolutní, 

právo veta. Určitou formou vládní a výkonné moci prezidenta bylo i právo svolávat 

sněmovny, odročovat jejich zasedání, prohlašovat je za ukončené a rozpouštět sněmovny (§ 

                                                           
12

 § 8 a 13 zákona o volebním soudu z 29. února 1920, on line text dostupný na 
http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t4568_00.htm, 5. 12. 2013 
13

 NA Praha, f. MV, 221, Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1923 – 4218 – Naléhavá interpelace. 
14

 Broklová, Eva: Československá demokracie. 1992, s. 31.  
15

 Ústavní listina Československé republiky, online text dostupný na 
http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html, 28. 6. 2013 
16

 Broklová, Eva: Československá demokracie. 1992, s. 35.  
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30, 31). To však bylo omezeno tak, že prezident nesměl použít rozpouštěcí právo v době 

posledních šesti měsíců svého volebního období. Prezident měl dále právo jmenovat a 

propouštět ministry (§ 70). Prezident neměl právo zákonodárné iniciativy. Nebyl nikomu 

odpovědný a mohl být stíhán pouze za velezradu (§ 67). Prezident zastupoval stát navenek, 

vyhlašuje válečný stav, byl vrchním velitelem ozbrojených sil, uděloval milosti a 

vyznamenání (§ 64). Prezident byl volen Národním shromážděním (§ 56). Hlavě státu muselo 

být alespoň 35 let (§ 56). Volební období trvalo 7 let a bylo povoleno pouze jedno 

znovuzvolení (§ 58).17 

Vláda byla odpovědná poslanecké sněmovně, která ji mohla vyslovit nedůvěru (§ 75). 

Vláda rozhodovala ve sboru zejména o vládních předlohách pro Národní shromáždění, o 

všech věcech politické povahy a o jmenování soudců, státních úředníků a důstojníků od VIII. 

třídy (§ 81).18 Vládní systém byl součástí celkového politického systému. Byl vrcholem 

politického uspořádání státu, jeho struktura byla uspořádána podle reálných mocenských sil 

v zemi. V evropských systémech, včetně toho československého, docházelo často ke vzniku 

koalic. Ty nejčastěji vznikali v situaci, kdy vítězná politická strana nedosáhla většiny 

v parlamentu, a tak vytvořila koaliční vládu, aby strany společně v koalici dosáhly na 

parlamentní většinu. Toto bylo způsobeno poměrným volebním systémem a systémem více 

stran. Empirickým příkladem koaličních vlád během trvání první republiky byly: všenárodní, 

rudozelená, panská (občasné strany) a široká.19   

V roce 1920 došlo k vytvoření tzv. pětky. Pětka byla orgán, který se skládal ze 

zástupců pěti hlavních poltických stran. Konkrétně se jednalo o zástupce sociální demokracie 

(Rudolf Bechyně), národní demokracie (Alois Rašín), lidovců (Jan Šrámek), agrárníků 

(Antonín Švehla) a národních socialistů (Jiří Stříbrný). Pětka představovala koaliční 

kompromis a mimoparlamentní dohodu stran. Tento mechanismus vládnutí odsouval 

parlament do pozadí. Vláda pětky trvala do března 1926. Dalo by se říci, že parlament i vláda 

poslouchaly příkazy pětky. Tato mimoústavní instituce padla až s pádem všenárodní koalice. 

Podle Evy Broklové význam pětky pro zachování demokratického režimu v Československé 

republice nebyl ještě doceněn.20  

 

 

                                                           
17

 Ústavní listina Československé republiky, online text dostupný na 
http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html, 28. 6. 2013 
18

 tamtéž, 28. 6. 2013. 
19

 Broklová, Eva: Československá demokracie. 1992, s. 38. 
20

 tamtéž, s. 45-46. 
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2. 4. Moc soudní 

 Ústava říkala, že soudnictví bylo ve všech stolcích odděleno od správy (§ 96). Soudci 

vykonávali svůj úřad nezávisle a vázáni byli jen zákonem (§ 98).21 

 Ústavní soud byl postaven mimo ostatní soudy. Byl vázán pouze ústavou a zkoumal, 

zda jsou zákony v souladu s ústavou. Pro volební záležitosti byl zřízen volební soud. Tento 

soud rozhodoval o stížnostech týkajících se volebního práva, o stížnostech ve smyslu platnosti 

voleb, o poslaneckých a senátorských mandátech (či jejich ztrátách) nebo zda nedošlo 

k případu neslučitelnosti funkcí. Volební soud mohl občanům Československé republiky 

odejmout volební právo jako následek odsouzení pro trestní čin.22 V čele volebního soudu byl 

prezident Nejvyššího správního úřadu. V Nejvyšším správním soudu bylo soustředěno 

správní soudnictví. Ochranu proti rozhodnutí správního soudu poskytoval civilní soud jen ve 

věcech soukromoprávních.23 

  

 

2. 5. Stranický systém v ČSR (a účinky volebního systému) s ohledem na 

rok 1925 

 První republika byla sice parlamentní demokracií, avšak tento systém vykazoval vážné 

nedostatky a v ČSR se dospělo k jakési „diktatuře stran“24. Politické strany se v ČSR 

nacházely v protikladné situaci. Politické strany nebyly ošetřeny ústavou, ani jiným právním 

zákonem. To bylo způsobeno dvěma aspekty. Za prvé, u nás převažovalo liberální pojetí 

reprezentace, které se vůči politickým stranám stavělo spíše negativně – tzn., že poslanec byl 

odpovědný národu a ne poltické straně. Za druhé, ačkoliv se několikrát projednával návrh 

tohoto zákona o politických stranách, tak nakonec samy politické strany upřednostnily nemít 

zaručená práva zákonem, který by jim totiž na druhé straně udělil i sadu povinností.25 

 Podle Maurice Duvergera, který se věnuje politickým stranám a stranickým systémům, 

volební systém je důležitým faktorem, který se týká vztahu mezi volebním mechanismem a 

typem stranického systému. Zatímco v anglosaských zemích, kde je tradičně využíván systém 

                                                           
21

 Ústavní listina Československé republiky, online text dostupný na 
http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html, 28. 6. 2013 
22

 NA Praha, f. MV, 221, Volební soud-odejmutí voleného práva. 
23

 Broklová, Eva: Československá demokracie. 1992, s. 47. 
24

cit. dle Broklová, Eva: Československá demokracie. 1992, s. 79. 
25

 Mates, Pavel: Právní úprava postavení politických stran v první republice. 1999, s. 152-153. 
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většinový, vznikají systémy dvou stran, naopak v kontinentální Evropě existence poměrného 

volebního systému vede ke vzniku multipartismů.26  

 Československý parlament přijal, co se týče voleb do parlamentu, zásadu poměrného 

zastoupení. Tato zásada byla vložena do ústavní listiny. Konkrétně se jedná o poměrný 

volební systém s přísně vázanými kandidátními listinami. Přísně vázané kandidátní listiny 

znamenají to, že voliči nehlasují pro konkrétní osoby (kandidáty27), ale hlasují pro určitou 

volební skupinu jako celek. Pro přepočet hlasů na mandáty se využívala Hareova metoda28. 

Hareova kvóta znevýhodňuje malé strany.29 Poměrný volební systém byl přijat z důvodu 

ochrany menšin a zmírnění politického boje. Celkově volební systém mluví ve prospěch 

politických stran. Také byl přijat zákon, který bránil tříštění hlasů. V roce 1925, po zpřísnění 

možnosti vložit se do boje o zbylé mandáty, se o zbylé hlasy mohla ucházet jen ta poltická 

strana, která ve druhém skrutiniu získala alespoň v jednom volebním obvodě jedno křeslo.30 

V rámci druhého skrutinia komise sečetla všechny zbytky hlasů z celé republiky a dělila tento 

součet zbytků prostým průměrem volebních čísel všech volebních krajů a číslo beze zlomku 

dělením vyšlé udávalo počet mandátů, které se obsadily ve druhém skrutiniu. Pokud byly 

obsazeny všechny mandáty, pak třetí skrutinium odpadalo. Aby se zjistilo pro druhé 

skrutinium volební číslo, dělil se součet zbytků uvedený v odstavci předcházejícím, počtem 

mandátů, které se v tomto skrutiniu měly obsadit, zvětšený o jeden a celé číslo beze zlomku 

dělením vyšlé bylo číslem volebním. Komise přikázala každé straně tolik mandátů, kolikrát 

bylo volební číslo obsaženo v součtu zbytků hlasů pro stranu tu ze všech volebních krajů 

vykázaných. Bylo-li dosaženo o jeden mandát více, než se mělo obsadit, odečetl se 

přebývající mandát té straně, která vykázala nejmenší zbytek dělení při druhém skrutiniu. 

Byl- li počet hlasů stejný, rozhodoval los. Nebyly-li obsazeny všechny mandáty způsobem 

výše popsaným nebo proto, že strana ohlásila méně kandidátů, než kolik mandátů na ni 

připadalo, přikázala komise po jednom mandátu postupně těm stranám, jež vykazovaly 

největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků se přikázal mandát straně, jež měla větší součet 

zbytků ve II. skrutiniu. Byli-li tyto součty zbytků stejné, přikázal se mandát straně, jež 

                                                           
26

 Duverger, Maurice: Political Parties. 1965, s. 246-252. 
27

 kandidáti podepisovali prohlášení (viz. příloha č. 4) 
28

 Hareova kvóta je nejrozšířenější a nejjednodušší mezi matematickými metodami, resp. kvótami. Nese název 
podle jejího vynálezce – anglického matematika Thomase Hare. Vypočítá se tak, že se celkový počet platných 
hlasů odevzdaných všem stranám v daném vícemandátovém volebním obvodě vydělí celkovým počtem 
mandátů, které lze v tomto obvodě získat. 
29

 Kroutský, Otakar: Volební reforma. 1933, s. 112. 
30

 Broklová, Eva: Československá demokracie. 1992, s. 80. 
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obdržela v celé republice více hlasů; byl-li počet stejný, rozhodoval los. Neobsazené mandáty 

v druhém skrutiniu se obsadily ve skrutiniu třetím.31 

 Pokud bylo zapotřebí třetího skrutinia, konalo se podle následujících pravidel. 

Ústřední volební komise rozdělila strany, ke kterým se při druhém skrutiniu přihlíželo, ve dvě 

skupiny: 

I. skupinu tvořily strany, na jejichž kandidátních listinách byla nadpoloviční většina kandidátů 

jedné nebo více národnostních menšin, německé, maďarské nebo polské.  

II. skupinu tvořily všechny ostatní strany. 

Podle týchž zásad rozdělila ústřední volební komise strany, k nimž se při druhém skrutiniu 

nepřihlíželo. Ústřední volební komise sečetla všechny platné hlasy všech stran, k nimž se ve 

druhém skrutiniu nepřihlíželo, z celé republiky dohromady, dělila součet těchto hlasů počtem 

neobsazených mandátů, zjistila tak volební číslo, jímž bylo celé číslo beze zlomku dělením 

vyšlé, rozdělila mandáty mezi skupiny I a II a na to mezi strany každé příslušné skupiny 

zvlášť podle zásad § 52; při tom byl základem výpočtu součet všech hlasů stran v republice 

odevzdaných.32 

První použití novely volebního zákona se při volbách v roce 1925 neprojevilo a 

roztříštění stran bylo velmi silné. Voleb se zúčastnilo 29 politických stran, ale pouze malé 

množství z nich bylo schopné ucházet se o moc. Konkrétně 13 stran nezískalo ani jeden 

mandát. Pouze dvě politické strany (agrární a komunistická) dosáhly více než 10% hlasů. 

Listopadové volby 1925 vyústily v klasickou politickou krizi související se systémem více 

stran a problémem vytvoření vlády.33 

Volebních krajů bylo celkem 22 pro volby do poslanecké sněmovny a 12 do senátu. 

Mandáty byly podle novely z roku 1925 rozděleny následovně: na dva pražské kraje připadalo 

48 mandátů, na 8 ostatních krajů v Čechách připadalo 112 mandátů, na pět moravsko-

slezských krajů připadalo 70 mandátů, na sedm slovenských krajů 61 mandátů a na 

Podkarpatskou Rus připadalo 9 mandátů. Slovensko bylo dle tohoto rozdělení ve výhodě, co 

se týče jednoho poslaneckého mandátu ku počtu voličů. Podobně na tom byly i Čechy a o 

něco méně výhodně to vycházelo na Moravu a vůbec nejhůře na tom byla Podkarpatská Rus. 

Účast ve volbách byla povinností a neúčast se trestala, ale i přesto se první republika potýkala 

s nedostavením se voličů k volbám a výjimkou nebyly ani parlamentní volby 1925.34 

                                                           
31

 §52 205/1925 Sb. Zákon ze dne 15. října 1925, on line text dostupný na http://www.epravo.cz/vyhledavani-
aspi/?Id=4005&Section=1&IdPara=1&ParaC=2, 2. 12. 2013. 
32

 § 53 205/1925 Sb. Zákon ze dne 15. října 1925, on line text dostupný na http://www.epravo.cz/vyhledavani-
aspi/?Id=4005&Section=1&IdPara=1&ParaC=2, 2. 12. 2013. 
33

 Broklová, Eva: Československá demokracie. 1992, s. 81. 
34

 Čapek, Emil: Politický vývoj a strany v ČSR, 1931, s. 456. 
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Poměrnému volebnímu systému bylo nejčastěji vytýkáno to, že v souvislosti s přísně 

vázanými kandidátními listinami, kdy volič hlasoval pro politickou stranu (celou kandidátku 

jako celek) a nemohl vyvolit konkrétní osobu, že byla omezována demokratická vůle 

voličstva autokracií ve vedení stran. Volič tak totiž nevěděl, pro koho bude využito jeho 

hlasu. To vedlo zároveň k poklesu zájmu o politiku – často se stávalo, že poslanec byl pouze 

jakýmsi vykonavatelem stranické organizace a často i jen jejich lídrů. To, co bylo pokládáno 

za nejpřirozenější v demokracii, totiž, že každý občan se podílel na tvorbě státní vůle, se 

ukázalo být fikcí. V Československu se tak otázka volební reformy stala trvalým problémem. 

Nicméně díky stabilnímu rozvržení obyvatelstva mezi politické strany byla demokracie 

v ČSR v meziválečném období udržena.35  

V českých zemích v letech 1918-1938 existovalo několik desítek politických stran, což 

v kombinaci s poměrným volebním systémem vedlo k polarizaci volebního spektra a nutilo 

strany organizovat se do koalic, čímž docházelo k oslabování integrity a politické nestabilitě. 

Vzhledem k tomu, že nedocházelo k přesunu moci politických stran z koalice do opozice, pak 

docházelo k zablokování jednání ve shromáždění. Strany však působily jako demokratizační 

prvek společnosti, který měl za cíl rovnostářství a rozbití přirozené hierarchie, a to 

v kombinaci se všeobecným hlasovacím právem, co člověk, to jeden hlas.36 

Politické strany do voleb vcházely se svými programy. Tímto způsobem mezi sebou 

jednotlivá politická uskupení soupeřila o přízeň voličů, aby následně dostala příležitost 

prosazovat jejich zájmy. Jednotlivé strany seznamovaly voliče se svým programem skrze 

předvolební kampaň.  

 

2. 5. 1. Agrární strana (Republikánská strana československého venkova, od roku 1922 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) 

 Agrární hnutí se začalo formovat už na počátku dvacátých let.  Na svém prvním sjezdu 

v roce 1919 agrárníci ve svém programu zdůraznili, že jsou představiteli půdy, která tvoří 

území republiky a je tedy základem státu.37 Toto hnutí mělo masový charakter, kterého 

nabylo v bojích o pozemkovou reformu. Agrárníci prosadili požadavek parcelace 

zkonfiskované půdy a tím na svou stranu získali především střední vrstvy venkovského 

obyvatelstva, neboť právě jim přinesla pozemková reforma výrazný užitek. Venkovská 

střední vrstva měla totiž už možnosti jako budovy nebo inventář a po reformě se mohla 

okamžitě ujmout velkostatkářské půdy. Za touto stranou stála však i početná skupina tzv. 
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domkářů, protože i jim pozemková reforma parcelace půdy přinesla určitý zisk. Dá se 

konstatovat, že takto vznikla nová početná sociální skupina.38 

 Agrární strany se obvykle potýkají s neexistencí rolnické třídy, ale naopak existencí 

opačné početní skupiny agrárního obyvatelstva, jako jsou např. vlastníci půdy a zemědělský 

proletariát. Agrární hnutí bývají ve srovnání se socialistickými hnutími ideologicky a 

politicky nevyspělá (agrarismus se zaměřuje hlavně na poltické odvětví). Agrární strany 

obvykle nenabývají takových rozměrů a významu jako je tomu v případě socialistických 

stran. Výjimku tvořily právě agrární strany ve střední Evropě v meziválečném období, 

zejména pak agrární strana ČSR, která se od voleb 1925 dostala do čela politického života. 

Síla agrárníků spočívala v tom, že si dokázali udržet monopolní postavení mezi zemědělským 

obyvatelstvem, což se nepovedlo žádné průmyslové straně mezi průmyslovým obyvatelstvem. 

Zemědělství a průmysl byly klíčová odvětví v ČSR. Agrárníci si na svou stranu získali 

venkov a rolníky díky pozemkové reformě a podpoře hospodářských organizací.39  

 Agrární strana v čele s Antonínem Švehlou se od roku 1922 začala vymaňovat 

z předchozího silného vlivu prezidenta Masaryka a začala provádět samostatnou politiku. 

Jejím programem nebyla Masarykova demokratická republika, ale tzv. agrární demokracie, 

kdy je půda brána jako národní zdroj života. Dále bylo možné se v programu této politické 

strany dočíst o podpoře sociálních reforem, nikoliv však o podpoře socialismu. Agrárníci se 

v rámci zahraniční politiky vyslovovali pro princip míru. Co se týká poltických faktorů, tak 

zde se toto poltické uskupení vyslovovalo na podporu vzniku komunistické strany, protože 

tak došlo k oslabení pozice československé sociální demokracie. Jednalo se o program 

buržoazní republiky konzervativního typu.40 

 Po celou dobu působení agrární strany na politické scéně byl program jedním z jejích 

nejúčinnějších nástrojů k získávání stoupenců. Program strany byl schválen říšským sjezdem 

dne 29. června 1922.41 Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu byla pro 

jednotnou, uvnitř i navenek silnou, na demokratických základech vybudovanou 

Československou republiku, jejímž účelem byla svoboda, občanská rovnost, spravedlivé 

rozdělení povinností, právní jistota a zasloužené blaho42 všech občanů.43 Základem programu 
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byla idea agrarismu (rolník je hlavním živitelem národa a zemědělství je základní pilíř 

pospolitosti). Svůj agrární, demokratický a republikánský program rozvíjeli na soustavě: 1. 

půda, člověk, práce, 2. rodina, obec, samospráva, 3. národ, vlast, stát, 4. lidstvo.44 Jádrem 

programu byly dvě hlavní teze. První bylo, že program velice citlivě reagoval na problémy 

tížící československé zemědělství. Druhá teze byla spjata s ideovými východisky, která 

dokázala rozeznít existující pocity širokých vrstev venkovského obyvatelstva. V programu 

této silné strany v rámci první republiky se objevila i obranná stanoviska namířená vůči 

národnostním menšinám.45 

Prioritou programu byla samozřejmě otázka vztahu k půdě. Program obhajoval 

soukromé vlastnictví, postoj k parcelaci půdy byl o něco střízlivější než jejich poválečný 

program.46 Strana chtěla zastupovat širokou škálu obyvatelstva, šlo jí o rozšíření voličské 

základny, a tak uváděla zájmy všech sociálních skupin, které chtěla získat na svou stranu. 

Agrárníci se nepovažovali jen za stranu rolníků, ale všech, kteří přicházeli do kontaktu se 

zemědělskou půdou. Tou agrárníci rozuměli „jak přímou práci na půdě a ve veškerých 

odvětví zemědělství, lesnictví a zemědělského průmyslu, tak i veškerou práci stavů žijících a 

pracujících pro zemědělství a mezi zemědělci, jakož i veškerou práci duševní, směřující 

k dobru zemědělství a rozšíření idejí agrárních“.47 Náboženství pro ně bylo složkou kultury, a 

proto měl každý mít zaručenou svobodu v náboženském přesvědčení i v jeho projevech. 

Poměr státu k církvím nebo náboženským společnostem měl být upraven zákonem tak, aby 

vyhovoval potřebám státu i národa. Zvláštní pozornost věnovali agrárníci úřednictvu, jemuž 

zaručovali slušné občanské bytí, aby tak mohly být nejlepší síly získávány pro službu 

veřejnou. Soudnictví označovali agrárníci za nedotknutelnou záštitu občanstva demokratické 

republiky. Politické vzdělávání nejširších vrstev chtěli povznést na nejvyšší úroveň. Pro 

živnostnictvo se chtěla strana agrární domáhat zvláštní péče a státní ochrany před drtivou 

soutěží kapitalistického velkopodnikání.48 

 V sociální politice považovali za důležité věnovat péči pracovní ochraně, stanovením 

pracovní doby, omezením práce žen a dětí, noční práce, způsobu vyplácení mzdy, pracovního 

klidu, uzavírání pracovní smlouvy a jejího zrušení. Prosazovali povinné pojišťování proti 
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následkům nebezpeční úrazu, nemoci, invaliditě a ve stáří a proti nezaviněné 

nezaměstnanosti.49 

 

2. 5. 2. Československá strana lidová 

 Tato strana ve svém programu z roku 1919 říkala, že ČSR vznikla úsilím jednotného 

československého národa. Do jejího čela se postavil Jan Šrámek. Program lidové strany 

zdůrazňoval svou závislost na katolické víře a vyznával ideu tzv. křesťanského solidarismu, 

jehož podstatou byla vzájemná spolupráce a podpora jednotlivých sociálních vrstev a 

stavovských složek společnosti na křesťanském základě. Neduhy soudobého kapitalismu, 

které lidovci chápali jako nesprávný způsob využívání soukromého vlastnictví, měly být 

odstraněny mravní nápravou podnikatelů. Lidovci se stavěli za parlamentní demokracii a 

žádali zavedení zásad křesťanské morálky do politické praxe.  Požadavkem strany byla 

spravedlnost vůči menšinám, což souviselo i s tím, že strana je křesťanská (např. pro katolíky 

požadovali zřízení katolických škol a povinné vyučování křesťanství ve školách). Zároveň 

strana hájila náboženskou svobodu a práva katolíků chránit stát před kulturním bojem. Strana 

lidová vznesla požadavek nerozlučitelnosti manželství nejen církevního, nýbrž i civilního. Je 

to dle ní požadavek diktovaný nejen principy náboženskými, ale i sociálně kulturními.50 

Armáda byla dle nich nezbytnou zárukou bezpečnosti. Na jedné straně lidovci 

vystupovali proti militarismu, ale na druhé straně požadovali výcvik ve zbrani a v řádném 

vojsku. Společnost národů měla fungovat na principu rovnoprávnosti mezi velkými a malými 

státy. Strana v otázce důležitých politických rozhodnutí zastávala plebiscit, chtěla centrální 

správu, která bude doplňována správou zemskou. Pro ženy požadovali volební právo. 

Podporovali populační rozvoj, ochranu mateřství, péči o dítě a boj proti alkoholismu. 

Odmítali úřednické vlády. Byli pro zachování soukromého majetku, ale ne neomezeného. 

Malí podnikatelé měli být chráněni proti kartelům, syndikátům a trustům.51 

 Lidovci před volbami 1925 hlásali úkoly, které má splnit nové Národní shromáždění. 

Za cíl si kladli vetší zabezpečení státních hranic. Státy na západě, Anglie, Francie a Německo, 

mezi sebou uzavřely garanční pakt, který jim umožňoval zmenšit zbrojení. Proto tak byl dle 

lidovců náš stát nucen udržovat velké vojsko, které zabere velké procento ve státním 

rozpočtu. Dále říkali, že blahobyt občanů v republice závisel od výše daňového zatížení. 

Lidová strana tak chtěla pracovat na reformě státní správy, která by zlevnila administrativu a 
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umožnila tak snížit státní rozpočet. V otázce finanční se dále lidovci vyslovovali tak, že stát 

nesmí daněmi konfiskovat majetek. Nová úprava daní tak měla proběhnout v duchu 

spravedlnosti, aby daně odpovídaly poplatné síle a nesnižovaly důchody občanů pod 

existenční minimum. Nejvyšším principem národohospodářské politiky pak mělo být opatření 

životních potřeb nejširším lidovým vrstvám.52  

 

2. 5. 3. Československá sociálně demokratická strana dělnická 

 Československá sociálně demokratická strana dělnická se stala první 

prvorepublikovou politickou stranou s celostátní působností a zaujala pevné místo 

v politickém spektru ČSR. Svůj profil vyhraňovala v polemice s komunistickými 

stanovisky.53 V rámci svého politického programu kladla strana důraz na programové 

prohlášení zásad strany, které umístila na první místo. Československá sociálně demokratická 

strana dělnická bojovala za přeměnu kapitalistické soustavy výrobní na soustavu 

socialistického kolektivismu. V něm měl být odstraněn námezdní poměr a zrušeno soukromé 

vlastnictví výrobních prostředků. Dále strana prohlašovala, že bude hájit třídní zájmy 

pracujícího lidu tak, aby lid nemohl být zneužíván politickými stranami. Sociální demokraté 

se hlásili k mezinárodnímu socialismu a ve svém prohlášení neopomíjeli zdůrazňování 

myšlenky, že právě oni se z velké části zasadili o to, že Československo bylo státem 

s demokratickou ústavou bez politických výsad tříd, pohlaví, národnosti, majetku, atd.54 

 Sociální demokracie připravovala svůj program od rozchodu s komunisty, ale 

vyhlášen byl až v roce 1930. Jejich program měl tři části: hospodářský, akční a politický. Ve 

svém hospodářském programu říkali, že společnost se zakládá na panství početně malé třídy 

kapitalistů vlastnících většinu výrobních prostředků nad všemi pracujícími. Pracující třída 

musela podporovat vše, co vytváří podmínky pro kolektivní výrobní formy. Mocenský poměr 

sil mezi buržoazií a proletariátem vyjadřovala forma koaliční vlády. Strana pracovala pro 

povznesení životní úrovně pracující třídy sociálně politickým zákonodárstvím, usilovala o 

demokratizaci školství, o dosažení co největšího vlivu ve veřejných institucích, o neomezené 

právo koaliční a odstranění církevního vlivu. Usilovala o všeobecné odzbrojení, vyslovuje se 

pro společný postup pracující třídy, který byl organizovaný mezinárodně.55 Strana 
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požadovala, aby všechny druhy dělnického pojištění byly obstarávány jednotnými ústavy. 

Celkově požadovali netříštění invalidního a starobního pojištění.56 

 V akčním programu z roku 1924 sociální demokraté žádali přísnou kontrolu kartelů, 

trustů, akciových společností a peněžního kapitálu. Odmítali spotřební daně na předměty 

zdravé spotřeby širokých vrstev, žádali revizi pozemkové reformy, požadovali jednotný 

kodex práce a sociálního práva v ČSR, kladli požadavek 40 hodinového pracovního týdne, 

prodloužení a zevšeobecnění placených dovolených. V nemocenském pojištění žádali 

prodloužení podpůrné doby na dvě léta. Rodinám osob konajících vojenskou povinnost měly 

být zaručeny vyživovací prostředky. Sociálně pojišťovací ústavy měly být ve správě 

pojištěnců.57 

 V politickém oboru žádali jednokomorový systém v parlamentu a vrácení volebního 

práva vojákům a četníkům, zřízení žup, pokud možno národnostně jednotných, odstranění 

zemského zřízení, zrušení práva jmenovacího v samosprávě, široký přístup laického živlu 

k soudnictví, zrušení trestu smrti, rovnoprávnost manželů a dětí manželských a 

nemanželských, zkracování vojenské služby. Pro národnosti požadovali akční program 

kulturní autonomie. Kladli důraz na vzdělávání a ve školství požadovali unifikaci a 

odcírkevnění škol. Zdůrazňovali význam samosprávy.58 Z usnesení jejich politického sjezdu 

je jasné, že podle sociálních demokratů československé dělnictvo nemohlo stát v samostatném 

československém státě stranou a přenechat budování státu pouze stranám občanským. Pro 

dělnictvo tak mělo být prospěšné, že stálo přímo u moci. Zároveň strana ještě před volbami 

prohlašovala, že se nebude bránit vstupu do koaliční vlády, avšak to neplatilo pro stranu 

komunistickou.59  

 Ve Společnosti národů požadovali zastoupení dělnictva a podporuje uznání SSSR de 

iure. Sjezd žádal, aby byly vhodnými obchodními smlouvami znovu navázány pravidelní 

styky s Ruskem. Na straně druhé varovali před tím, aby se Rusko začalo mísit do národní 

politiky a vnitřních poměrů jednotlivých států.60  
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2. 5. 4. Československá strana národně socialistická 

 Česká strana národně sociální měla za svého předsedu v roce 1925 Václava Klofče, 

který byl přesvědčen, že tato strana, která byla za války nejvíce postižena politickou 

perzekucí, měla mít naději stát se vůdčí silou české politiky. Brzy se však ukázalo, že tyto cíle 

strany byly nereálné a tak se alespoň snažila o sblížení se sociální demokracií a dalšími 

politickými subjekty inklinujícími k socialismu. Strana věřila, že nabízela program, který řešil 

dvě nejproblematičtější otázky, a to otázky sociální a národní. Mezi výraznější rysy, kromě 

otázek sociálních a národních, do programu patřily snahy o objasnění filozofických kořenů 

národního socialismu a snaha o výstižnější formování představ o budoucím uspořádání 

společnosti.61 

 Nejvýznamnějším počinem národních socialistů byl jejich ideový program, který 

shrnoval řadu pozitivních myšlenek, které se do té doby v české společnosti objevily. 

Program představoval opozici proti revolučnímu marxismu a komplikoval prosazování 

revolučních myšlenek do povědomí společnosti. Český národní socialismus za situace 

upevňování demokratického režimu postupně degeneroval.62 

 Z programu českého socialismu z roku 1918, který byl platný i pro volby konané 

v roce 1925, bylo možné vyčíst nejdůležitější priority této politické strany. Stěžejní je 

požadavek rovného práva pro všechny občany, vybudování státu na nejširším demokratickém 

základě, přetvoření české společnosti z kapitalistické v socialistickou, vystavění 

neprostupujícího mravního řádu ve smyslu zvýšení inteligence a ztužení národního 

charakteru. Mezi hlavní zásady ústavní a hospodářsko-sociální politiky národních socialistů 

patřily: státní moc měla být založena na národní suverenitě, právo zabezpečovalo společenský 

řád, oddělená politická a hospodářská sféra, národ měl být vlastníkem všech výrobních 

prostředků a měl taktéž zabezpečit veškerou výrobu. Vedle parlamentu s politickou 

sněmovnou, která byla obsazována na základě všeobecného rovného a přímého hlasovacího 

práva, měla být zřízena ještě sněmovna hospodářská se zájmovým zastoupením.63 

Program byl zaměřený jednoznačně socialisticky a jasně se vymezoval vůči 

marxistické ideologii. Strana kladla důraz na revoluční ráz svých cílů a zavrhovala jakýkoliv 

poltický oportunismus. Požadovala odstranění vykořisťování člověka člověkem, zrušení 

mzdového systému a doplnění politické rovnosti rovností sociální. Její mravní základna byla 

spojena s náboženským a sociálním hnutím doby husitské. Přitom byl program této strany 

nápadný skeptickým postojem k náboženství. Např. odcírkevnění škol bylo důsledkem práva 
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volnosti náboženského přesvědčení, tedy že každý měl mít nárok, aby jeho děti byly 

vychovávány v náboženství, v jakém se zrodily, a výchova školy neměla být prostoupena 

jednou konfesí. Myšlenka rovnosti prostupovala i náboženskou toleranci. Tedy všechny 

konfese měly mít stejná práva a stát musel chránit zásadu náboženské snášenlivosti. Strana 

byla pro oddělení politické státní sféry od sféry hospodářské, tedy stavěla se proti státnímu 

socialismu. Národ měl svěřit znárodněné výrobní prostředky do držení a správy výrobcům, 

popřípadě spotřebitelům, aby se zabránilo nedostatkům centrálního státního kolektivismu. 

V programu národní socialisté sdíleli boj za národní svobodu a počítali se členstvím 

v socialistické internacionále.64 Strana českých socialistů cítila mezinárodní solidaritu 

utlačovaných tříd bez ohledu na národní příslušnost. Poměr této strany k ostatním politickým 

stranám byl takový, že zdůrazňovala nutnost jediného socialistického tábora.65 

Reformy, které tato strana v předvolební kampani slibovala, se týkaly úpravy 

minimální mzdy, pracovních podmínek, plné pojištění nejen nemocenské, úrazové, invalidní a 

penzijní, ale také pro případ nezaměstnanosti, zřizování smírčích soudů, dělnických komor. 

Dále se jednalo o reformy upravující pracovní dobu na osm hodin nebo práci žen, zákaz práce 

dětí, reformu lidové výchovy, zlidovění zdravotnictví, plné zaopatření válečných invalidů, 

podporu lidových družstev, ochranu živnostnictva proti kapitalismu, zrušení celibátu a 

potírání alkoholismu i prostituce všemi účelnými prostředky. Umění pro národní socialisty 

plnilo roli prostředníka krásy povznášející člověka k ideám čistého lidství. Kulturním ideálem 

socialistické strany byla rovnost ve vzdělání. „U činiti vzdělání tak obecným, aby odstraněny 

byly rozdíly inteligence, které spolu způsobují nesrovnalosti nynější společenské organisace, 

aby se nemohla vyšší inteligence státi prostředkem k ovládání a vykořisťování proletariátu a 

aby inteligence nemohla býti privilegiem“(Program českého socialismu z roku 1918, 

předloha III. Kulturní program).66  

 

2. 5. 5. Hlinkova slovenská ľudová strana 

 Slovenská ľudová strana od voleb z roku 1925 přijala do svého názvu pro 

snazší orientaci voličů jméno svého předsedy Hlinky – tedy jedná se o Hlinkovu slovenskou 

ľudovou stranu. Hlinkova slovenská ľudová strana (dále HSĽS) byla na území 

Československa jedním z katolicko-konfesijních proudů. Působila na území Slovenska, kde 

měla mnohem větší vliv, než například Československá strana lidová na českém území. 

                                                           
64

 Harna, Josef: Český národní socialismus. 2005, s. 765-767. 
65

 Harna, Josef: Politické programy Českého národního socialismu, 1998, s. 73.  
66

 tamtéž, s. 75 - 76. 



27 
 

Jednalo se o nejsilnější stranu na Slovensku.67 Strana vznikla na poradě katolického 

duchovenstva v roce 1913, ale její skutečné působení bylo spjato až se vznikem 

Československa. Ve volbách z roku 1920 ľuďáci kandidovali na společné kandidátce se 

stranou lidovou. V roce 1921 koalici opustili. Ve volbách 1925 dosáhli většiny hlasů, jež 

připadly na Slovensku československým stranám. Dvěma vrcholnými ideami vedená politika 

– Bůh a národ – dávala HSĽS najevo, že má na zřeteli více zájem celku než jednotlivců, 

neboť strana byla přesvědčena, že záchranou celku se snadněji zabezpečuje a uplatňuje i 

jednotlivec než opačně.68 Hned na úvod svého programu ľudová strana napsala, že se hlásí 

k Martinské deklaraci. HSĽS požadovala záchranu církevního školství v rukách církve. 

Autoři programu požadovali zřízení církevní autonomie, a to především z toho důvodu, aby 

jim zůstali ve vlastnictví majetky - úrodné lesy a pole, které se dle pozemkové reformy měly 

rozdělit mezi drobné rolníky. Strana volala také po autonomii Slovenska (viz Pittsburská 

dohoda), a to na základě historického práva. Hlásali autonomii teritoriální a nikoli národní. 

Tato strana bojovala za provedení župního zřízení nebo výhradní používání slovenštiny na 

Slovensku.69 V programu se ľuďáci stavěli za soukromé vlastnictví, které sice dávalo základ 

pro nespravedlivý směr společenského řádu jako je krajní kapitalismus, ale zrušení 

soukromého vlastnictví by ohrožovalo pokrok v kultuře a hospodářství více než ho ohrožuje 

systém kapitalistický sociálními ustanoveními omezovaný. Sociální politika Hlinkovců byla 

založená na reálných předpokladech, kdy počítala s přirozeností člověka složenou z těla a 

duše a na tomto dualistickém základě mezi hlavní činitele společenského pořádku zařazovala 

nejen hmotné síly, ale i duševní a morální motivy.70 

 

2. 5. 6. Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 

 Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská byla výsledkem 

snah živnostníků a obchodníků o politickou emancipaci. Ještě před svým vznikem se potýkala 

s problémem roztříštěnosti jednotlivých živnostenských proudů. Až na živnostenském sjezdu 

5. listopadu 1919 došlo k jejich sloučení v jednotnou politickou stranu.71  

 Politický program získal podobu v roce 1919, který platil až do roku 1938. Souhrnně 

by se dalo konstatovat, že program předkládal hlavní teze ve vybraných oblastech a de facto 

rezignoval na výklad filozofie strany. Strana sledovala především zájmy živnostníků a 
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obchodníků. Jedním z hlavních ideologů strany byl Rudolf Mlčoch. Těžiště programu 

spočívalo v sociálně-hospodářské stavbě společnosti. V té měl být zajištěn střední stav a 

malovýroba. Největším nebezpečím byla dle programu pro živnostníky kapitalistická 

velkovýroba. Kapitalistické expanzi se mělo zabránit cestou zestátnění a združstevnění 

výroby. Základním prvkem národního hospodářství měly být malé a střední živnostenské 

podniky v soukromém vlastnictví, jejichž chod zajistí pouze majitel a jeho rodina. Velké 

podniky dle nich nebylo možné provozovat živnostensky a bylo nutné je tak zestátnit. 

Družstevní systém živnostenská strana upřednostňovala a vnímala jako demokratičtější, 

protože umožňoval sdružením živnostníků, dělníků a zřízenců pracujících v podniku převzít 

jeho vlastnictví i řízení. Tento princi podle živnostníků nebyl možný zavést v průmyslu na 

rozdíl od zemědělství. V průmyslu nelze řadu odvětví postavit na principu živnostenské 

malovýroby.72 

 Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská hájila to, že co 

největší počet jednotlivců má dosáhnout hospodářské samostatnosti. Významnou úlohu 

v programu sehrála daňová politika. Daňový systém měl rovnoměrně zatěžovat jednotlivé 

vrstvy společnosti tak, aby rozděloval příjmy a rozdělení majetku. Hájila snížení daní (hlavně 

v otázce daně z výdělku a obratu) a úspornost ve státní správě. 73 

 Zvláštní pozornost v programu byla věnována sociální oblasti. Stát tak měl zaručit 

adekvátní hmotní zabezpečení občanů a sociální spravedlnost. Živnostníci hájili obsáhlé 

sociální reformy ve prospěch pracujících vrstev. V politické části programu hlásali suverénní 

národní stát vybudovaný na demokratické základně. Deklarovali svrchovanost lidu, právo na 

sebeurčení národa, rovné přímé a tajné hlasovací právo pro všechny. Dále v programu byly 

zaneseny požadavky rovnosti občanů bez ohledu na pohlaví, národnost a náboženství, 

odstranění privilegií. Za nepřijatelnou živnostníci označovali jakoukoliv formu diktatury 

jedné třídy nebo politické skupiny.74 

 Obranu státu měla zajišťovat lidová milice, nikoliv však armáda. K obraně majetku a 

osob měla být zřízena zvláštní bezpečnostní organizace. V otázce náboženství vyznávaly 

úplnou svobodu. Za samozřejmost považoval odloučení státu a církve. Škola byla pro 

živnostníky základem mravního řádu.75 
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2. 5. 7. Československá strana národně demokratická 

 Československá národní demokracie byla plodem myšlenky z roku 1915 založit 

stranu, která by představovala poltickou reprezentaci českého národa. Za její vznik se 

postavilo aktivistické křídlo mladočechů a do čela se postavil Karel Kramář. Mezi 

nejvýraznější osoby této strany patřili Jaroslav Budínský, Antonín Hajna, Alois Rašín a 

Přemysl Šámal. Svůj program měla strana nastavený tak, že se jednalo o stranu všenárodní, 

demokratickou a pokrokovou. Stavěla se proti nadvládě jiné třídy. Strana podporovala 

oddělení církve a státu, ale hlásala zachování náboženské svobody. V rámci politiky národní 

demokraté požadovali silnou pozici prezidenta země a národní český stát. V zahraniční police 

byli pro vzájemnost slovanských národů a navázání nových styků s Ruskem, ale stavěli se 

proti uznání SSSR de iure.76 

 Strana se hlásila k hospodářské demokracii, tedy k zachování soukromého vlastnictví. 

Národní demokracie byla postupem doby čím dál více označována za viníka sociální bídy a 

nespravedlnosti, a to znepokojeným lidem. Další příčinou potíží národní demokracie byla 

zahraniční politika a její orientace Karla Kramáře. Kramář se obával nájezdů a okleštění ze 

strany Německa a za jedinou garanci bezpečí považoval obnovu slovanského Ruska.77 Tento 

návrh nenechával chladné socialistické radikály a kritizoval jej i samotný prezident T. G. 

Masaryk a ministr zahraničních věcí E. Beneš. Ti naopak lobovali za spojení se státy na 

západě; především Francií. Kramářův koncept považovali nejen za nereálný, ale i nebezpečný 

v tom smyslu, že spojení s Ruskem by mohlo vyvolat riskantní mezinárodní postavení naší 

země a navíc i v rámci republiky by mohlo dojít k vyvolání bouří.78 

 

2. 5. 8. německé poltické strany 

Ústavní listina zaručovala německé menšině rovněž rozsáhlé možnosti politické 

aktivity. Souhrnně se dá konstatovat, že německé strany byly společně naladěné 

negativisticky. Prohlašovaly, že československý stát vznikl na úkor historické pravdy a bude 

vždy ohrožovat mír. ČSR je podle německých stran výsledek jednostranné české vůle, která 

obsadila německá území násilnou cestou. Zákonodárství této země je tak porušením ochrany 

menšin, a proto žádný z těchto zákonů pro sebe nepovažují za závazný.79 Postupem času se 
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ale stanovisko německých politických stran proměňovalo a strany začaly s vládou 

spolupracovat.80  

 Německá sociálně demokratická strana dělnická v Československé republice ve svém 

programu proklamovala zavedení personální autonomie. Ideologicky se program strany opíral 

o austromarxismus81. Německá nacionálně socialistická dělnická strana se stavěla proti 

marxismu a kapitalismu. V národnostních otázkách se přikláněla k velkoněmecké myšlence, 

anšlusovým tendencím a rasově motivované obhajobě antisemitismu. Z programu bylo možné 

vyčíst požadavek národnostní kulturní autonomie, který byl později doplněn o princip 

autonomie územní. Programové zásady Německé nacionální strany vycházely 

z velkoněmectví a z německého negativního stanoviska ke vzniku ČSR. V programu byly 

patrné znaky antisemitismu. Německá živnostenská strana byla stranou málo rozvinutou a 

potýkající se se slabou členskou základnou. Strana se pokoušela oslovit střední vrstvu. 

Německá křesťansko-sociální strana lidová navazovala v programových zásadách na činnost 

rakouské křesťansko-sociální strany. V národnostní otázce se stejně jako ostatní zasazovala za 

německou autonomii. Svaz zemědělců se nevyjímal ohledně myšlenky na národní sebeurčení. 

Strana se orientovala na ochranu zájmů malorolníků a prosazovala finanční podporu pro 

střední a malé rolnické usedlosti. Strana bojovala za provedení pozemkové reformy – např. 

chtěli rozparcelování velkostatkářské půdy pro válečné invalidy a zemědělské dělníky. 

Vznesla i požadavek na zrovnoprávnění žen a dále prosazovala ochranu vesnických sociálních 

skupin. Velká debata se rozpoutala nad jejich požadavkem náboženského vzdělávání mládeže. 

Německé pracovní a volební společenství bojovalo proti roztříštěnosti sudetoněmecké politiky 

a podporovalo sjednocení všech německých občanských stran. Německá demokratická 

svobodomyslná strana podporovala požadavek autonomie, ale současně byla připravena ke 

spolupráci s československou vládou.82 
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3. Situace před parlamentními volbami z roku 1925 

 

3. 1. Přípravy k druhým parlamentním volbám 

 Československá společnost ve dvacátých letech zažívala období konjunktury. Národní 

revoluce byla ukončena a základy státu byly postaveny. V roce 1923 dosáhla světová 

průmyslová výroba předválečné úrovně a dále docházelo k jejímu nárůstu. Spolu s prudkým 

hospodářským růstem došlo k rozvoji mezinárodního trhu, peněžního a úvěrového systému. 

Mezi nejsilnější podniky v ČSR patřily: obuvnická firma T. & A. Baťa, plzeňská Škodovka, 

koncern Báňské a hutní nebo tkalcovny Mauthner, dále keramické Západočeské kaolinové 

závody a Měšťanský pivovar v Plzni. Československo však ani v letech konjunktury ve druhé 

polovině dvacátých let nepatřilo ke skupině průmyslově vyspělých států v Evropě, ale spíše 

k zemím jako bylo Rakousko, Finsko, Itálie a Norsko, které se daly označit jako země středně 

průmyslově vyspělé. S rozvojem průmyslu a terciální sféry poklesl v ČSR počet osob 

přináležející k zemědělství. Pozemková reforma byla nepříznivá pro velmi malé a největší 

hospodáře. Centrem agrární výroby byla malá a střední hospodářství do 20 ha. V roce 1925 

dosáhla zemědělská výroba vyšší produkce, než byla situace před válkou.83 

 Československá zahraniční služba byla ovlivněná osobou Eduarda Beneše. 

Mimořádná aktivita československého ministra zahraničních věcí, jemuž se podařilo v podobě 

francouzsko-československé garanční smlouvy z 16. 10. 1925 dosáhnout pro republiku 

maxima možných záruk, však potvrzovala nejen jeho osobní roli, ale též již plně funkční 

mechanismy celé diplomatické služby mladé republiky i její průběžně budované centrály.84 

V rámci vnitřní politiky však hladký vývoj, jak by se na první pohled mohlo zdát, 

neprobíhal. V roce 1924 se změnil poměr českých Němců ke státu. Národnostní otázka byla 

v tehdejším Československu velice důležitá, neboť na našem území žila největší minorita 

Němců (cca 3 miliony) v Evropě. V roce 1924 už většina Němců u nás (až na pár extrémních 

skupin) pochopila nutnost jejich společného soužití s Čechy, nikoliv bojovat za odtržení 

pohraničních oblastí a připojení k Německu nebo Rakousku.85 Bruno Kafka, předseda 

Německé demokratické strany svobodomyslné, začal hovořit o škodlivosti obstrukcí německé 

politiky v republice a měl zájem o konstruktivní spolupráci s vládou, a to zejména v otázkách 

hospodářských a kulturních. V tomto okamžiku v Bojovém souručenství 

(Kampfgemeinschaft) německých stran zůstávali už jen zapřisáhlí nacionalisté. Agrárníci, 
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křesťanští sociálové a živnostníci založili Pracovní souručenství (Arbeitsgemeinschaft). 

Představitelé české politiky se vyslovili pro zapojení německé menšiny do politiky v tom 

okamžiku, kdy Švehla vyzval zástupce Pracovního souručenství ke společnému jednání. I 

prezident Masaryk probíral s Brunem Kafkou otázku vstupu Němců do vlády.86 

  Švehlova celonárodní československá vláda musela nejprve vyřešit problémy týkající 

se jazykového nařízení. Většina českých úředníků byla schopná rozumět i psát německy. 

Rakouská úřednická škola přinášela výsledky a de facto němčina na českých středních 

školách stále patřila mezi jazykové priority. Přístup německého úřednictva byl však opačný. 

Německé úřednictvo zastávalo tradici a odmítalo češtinu jako úřední jazyk. V letech 1923 – 

1924 byly pořádané hromadné jazykové zkoušky z češtiny. Ta byla totiž vládou považována 

za oficiální státní jazyk. Bez úspěšného absolvování nemohl dotyčný nadále vykonávat svůj 

úřad. To samozřejmě vedlo k protestům ze strany německé menšiny. Pro některé německé 

úředníky to znamenalo propuštění z práce, pro jiné dokonce i konec kariéry. Navíc na konci 

roku 1924 byl předložen zákon o snižování počtu státního úřednictva (v prosinci téhož roku 

byl zákon přijat). Švehla německé strany ujišťoval, že záměr zákona je čistě věcný a nikoliv 

nacionální.87 

 V roce 1925 už bylo jasné, že se německé poltické strany chystají do vlády. Vládní 

koalice před volbami 1925 procházela bouřlivým obdobím. Mezi agrární a sociálně 

demokratickou stranou existovala dohoda, kdy agrárníci měli podpořit návrh zákona 

z iniciativy sociálních demokratů a na oplátku měli sociální demokraté pomoci při schválení 

zákona z návrhu agrárníků. Neklid byl vyvolaný požadavkem republikánů o obilných clech, 

když již platila cla průmyslová. Na toto však nahlíželi jinak sociální demokraté, kterým ale 

předtím pomohli agrárníci, a to v otázce přijetí zákona o sociálním pojištění. Vláda nakonec 

ministry sociální demokracie přehlasovala, neboť se opozice sociální demokracie ukázala jako 

slabá a v červnu roku 1925 agrárníci dosáhli na přijetí zákona o celním sazebníku. Této 

situaci napomohla i choroba Rudolfa Bechyně, který byl nejdůležitějším zástupcem sociálních 

demokratů, protože ho vyřazovala z aktuálního politického dění. Koalice se otřásala ve svých 

základech.88 

 Spor mezi těmito dvěma politickými subjekty měl důležité celoplošné politické 

stránky. Tím, že sociální demokraté chtěli prosadit zákon o sociálním pojištění, usilovali o 

posílení pozic mezi dělnictvem a dále si uvědomovali, že potřebují posílit svůj vliv ztracený 

vznikem komunistické strany. Navíc komunistická strana neustále kritizovala umírněnost 
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sociálně demokratických kroků. Obranu vůči této kritice vytvořila sociální demokracie 

sblížením s německou sociálně demokratickou stranou. Tyto dvě strany už v dubnu 1925 

dosáhly dohody o sjednocení odborových organizací obou stran a zároveň zahájily jednání o 

sjednocení politických organizací. Dále sociální demokraté upevnili svou pozici na politické 

půdě i spoluprací s českou národně socialistickou stranou, čímž se ještě více přimknuli 

k hradní skupině.89 

 V období konjunktury ubývalo státních zásahů do hospodářství. Příčin bylo několik. 

S odstraněním vázaného hospodářství odpadla dirigující úloha státu ve výrobě i v obchodě, a 

tím začalo plně fungovat tržní hospodářství s regulující úlohou úvěrového systému. Dále byla 

přijata opatření týkající se hospodářské samostatnosti republiky a spojení její západní a 

východní části. Vliv mělo i to, že pokleslo působení reformistických stran, sociálních 

demokratů a národních socialistů, kteří především státní zásah do hospodářství prosazovali.90 

Doba před volbami roku 1925 nebyla příznivá ani po sociální stránce. Po deflaci 

nastalo zvyšování cen potravin. Lidé hromadně protestovali proti tomuto zdražování. Při 

demonstracích došlo i k fyzickým zraněním. Z demonstrací nejvíce těžila komunistická 

strana. Situace byla kritická. Vedení státu začalo uvažovat o vypsání předčasných voleb. Od 

posledních voleb 1920 uplynulo 5 let; řádné volby se tak měly konat až v roce 1926, protože 

poslanecká sněmovna byla volena na 6 let a senát na let 8. Nakonec opravdu k rozpuštění 

obou sněmoven došlo, a to k 16. říjnu 1925. Nové předčasné volby byly vypsány na 15. 

listopadu 1925 pro obě komory parlamentu. To, že se volby obou komor konaly najednou, se 

začalo stávat pravidlem a ze senátu se tak stával pouhý přívěsek poslanecké sněmovny.91 

 Ještě než se dospělo k rozpuštění Národního shromáždění, některé politické subjekty 

prodělaly vnitřní krize, které následně ovlivnily vývoj voleb v roce 1925.  

Československá národní demokracie v období těsně před volbami prodělala rozpor 

mezi pražským vedením a moravským křídlem, kterému vládl Jaroslav Stránský, syn 

zakladatele Lidopokrokové strany a Lidových novin. Právě Jaroslav Stránský založil Národní 

stranu práce, která měla především čelit protihradnímu kursu většiny národní demokracie. 

Tento nový subjekt podporovali například Karel Čapek, Ferdinand Peroutka a Tomáš 

Garrigue Masaryk. Strana se však ustavila poměrně pozdně na to, aby byla schopná obdržet 

byť jen jeden poslanecký mandát.  Její kandidáti byli totiž roztroušeni ve všech krajích a i 

přes to, že strana získala cca 100 tisíc hlasů, tak to nestačilo ani na zisk jediného mandátu. 
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Strana se poučila a v příštích volbách se spojila s pro ně nejbližší stranou – národními 

socialisty.92  

 Československá strana socialistická během první poloviny 20. let také procházela 

dramatickým vývojem. V roce 1921 se Socialistická strana československého lidu pracujícího 

začala rozkládat vlivem sporů mezi Modráčkem a Hudcem. Modráček roku 1923 opustil 

poslanecký klub své strany a stal se hospitantem v poslaneckém klubu sociálních demokratů, 

čímž se vrátil do své původní strany. Protože strana, z jejíž kandidátní listiny vzešel, nepodala 

návrh na zbavení Modráčka mandátu, tak se řízení volebního soudu o pozbytí jeho mandátu 

zastavilo.93 Josef Hudec naopak přešel do klubu ideologicky opačně orientované 

Československé národní demokracie. V roce 1923 se opět znovu spojila se stranou, která se 

od ní odštěpila kvůli Modráčkovu nesouhlasu s kompromisy, které strana uzavírala s levicí. 

Modráček se v březnu 1923 opět do sociální demokracie vrátil a v parlamentních volbách v 

roce 1925 získal za sociální demokraty senátorské křeslo v Národním shromáždění.94 

  I komunistická strana prodělala krizi již krátce po svém vzniku. Ustavující sjezd KSČ 

se konal ve dnech 14. až 16. května 1921 ve velkém sále Národního domu v Karlíně. Vlastní 

sjezd probíhal 15. a 16. května, předcházela mu sobotní předporada výkonného výboru 

Československé sociálně demokratické strany dělnické a volba předsednictva sjezdu. Toho se 

zúčastnilo 569 delegátů, kteří zastupovali zhruba 350 tisíc levicových sociálních demokratů. 

Nový výkonný výbor na své schůzi 16. 5. 1921 zvolil za předsedu Václava Šturce, za 

místopředsedu Bohumíra Šmerala a za druhého místopředsedu Václava Bolena. Předsedou 

kontrolní komise byl zvolen František Hovorka.95 První vnitrostranická krize se odehrála 

v roce 1922. Lidé jako Bohumil Jílek, Václav Bolen, Václav Houser a Václav Šturc byli 

velmi radikální a dokonce byli i z KSČ vyloučeni za ultralevicovost. Nakonec díky IV. 

kongresu Kominterny se vrátili zpět, protože tento kongres jejich vyloučení zrušil. Další krize 

přišla záhy na to. Problémem se stalo, když Šmeral vyložil politiku jednotné fronty nikoliv 

jako revoluční manévr k odhalení reformistů, ale jako úsilí o jednotu dělnického hnutí a 

program zřízení dělnické vlády. To bylo v Kominterně svatokrádeží. V listopadu 1924 byly 

přijaty po II. sjezdu strany po nátlaku Kominterny „správné“ rezoluce (např. nutnost strany 

vybudovat závodní buňky, pracovat ilegálně, vytyčit v Československu heslo sebeurčení 

národů s právem na odtržení, atd.). Avšak s realizací požadavků z jednání se nepospíchalo. 
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Šmeral, který měl ve straně největší autoritu, se tlakům z Moskvy přizpůsoboval jen velmi 

nerad.96 

 Rozpory v KSČ vyvrcholili během drahotních demonstrací v Praze. Josef Bubník byl 

vyloučen ze strany. Za něj se však postavila skupina vůdců, kteří vydali tzv. Brněnské 

memorandum. Postup levice v politbyru strany kritizovali i Šmeral a Zápotocký. Plénum 

Kominterny, které se konalo v březnu 1925, vyloučení potvrdilo hlavně ze strachu odchodu 

dalších členů a dále prohlásilo Šmerala a jeho stoupence za střed a ne pravici. Mezi tím 

Bubník spolu s německým poslancem KSČ Franzem Warmbrunnem založil Nezávislou 

komunistickou stranu. Ve volbách 1925 však úplně propadla a následně byla zrušena. III. 

sjezd KSČ, který se konal před volbami 26. – 28. září 1925, krizi ukončil tím, když se vytvořil 

blok středu a levice strany. Do politbyra byl také poprvé zvolen Klement Gottwald.97 

 Ještě než se konaly parlamentní volby 1925, zaznamenala KSČ jeden velký úspěch, a 

to v doplňovacích volbách do parlamentu, které se konaly na území Podkarpatské Rusi dne 

16. března 1924. Cílem těchto voleb byla stabilizace tohoto území a jeho zapojení do 

politického systému první republiky. Před konáním voleb v březnu 1924 se Podkarpatská Rus 

zmítala v nejasné situaci, v jakém duchu se mělo vládnout. Proto padl dotaz směrem k vládě, 

zda vypíše volby, které vyjádří vůli lidu a určí další směřování.98 V doplňovacích volbách 

KSČ získala čtyři z devíti poslaneckých mandátů, tedy 44%. Toto můžeme považovat za 

předzvěst jejich úspěchu v listopadových volbách.99 Zbytek mandátů si mezi sebou rozdělily: 

Židovská strana lidová (1mandát)100, Československá strana národně socialistická v koalici 

s Ruskou stranou trudovou (1 mandát), Československá strana národně demokratická (1 

mandát), Autonomní zemědělský sojuz (1 mandát) a Maďarská národní strana (1 mandát). 

Mandáty z těchto voleb měly platnost pouze rok, protože ve volbách 1925 se na Podkarpatské 

Rusi volilo znovu, a to na celém území naší země.101 

 

3. 2. Komunistická strana  

 Komunistická strana je politickým subjektem, který se objevil až v rámci první 

republiky. Její počátky můžeme vysledovat již v roce 1918, kdy došlo k založení 

Československé komunistické strany (ČKS) v čele s Aloisem Munou. Na jaře 1919 se 

představitelé ČKS vrátili do nově vzniklé republiky a jejich cílem bylo využít komplikované 
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revoluční atmosféry v zemi a založit komunistickou stranu, která by usilovala o zapojení do 

komunistického hnutí a účastnila by se předpokládaného revolučního vzepětí evropského 

proletariátu. Brzy po roce 1918 se v Československé sociálně demokratické straně dělnické 

vytvořily dvě názorové frakce. Reformní proud upřednostňoval demokratický vývoj a 

postupné zavádění sociálních změn s cílem vytvoření sociálně spravedlivějšího a 

solidárnějšího systému. Druhá frakce – revolučně naladěný proud - usilovala o ideové 

partnerství s ruskými bolševiky a vybudování vizionářského projektu beztřídní společnosti 

přechodem od kapitalismu k socialismu. Celá situace ve straně směřovala k založení 

samostatné komunistické strany, a to i přes Šmeralovu taktiku oddalování rozkolu 

s pravicovým křídlem. Zásadním prvkem pro vydělení komunistické strany bylo rozhodnutí 

Komunistické internacionály spočívající v přijetí tzv. 21 podmínek pro přijetí dělnických 

stran do Kominterny (např. povinnost centristického uspořádání a vytvoření paralelních 

legálních a ilegálních stranických struktur). To v samotné ČSDSD vedlo k prohloubení sporu 

pravice – levice, ale i v rámci levice jako takové.102 Vyvrcholením sporu se stal boj o Lidový 

dům, který od září 1920 držela ve svých rukou levice, a redakci Práva lidu v prosinci 1920 a 

následný neúspěšný pokus levice o generální stávku. Po neúspěšné generální stávce se přijetí 

21 podmínek stalo hlavním tématem. Ve dnech 14. – 16. května 1921 se konal ustavující 

sjezd Komunistické strany Československa (dále KSČ), který přijal 21 podmínek pro vstup do 

Komunistické internacionály. Předsedou strany byl zvolen Václav Šturc a Šmeral se objevil 

ve funkci místopředsedy. KSČ zvolila taktiku jednotné fronty dělnické třídy.103 

 V první polovině dvacátých let probíhalo uvnitř Československa vyhraňování všech 

proudů a právě prvním výrazem nového vývoje vnitřní diferenciace bylo zformování 

revolučního hnutí v jednotné Komunistické straně Československa. Ta se postupně stala 

součástí jediné internacionální organizace, která byla součástí celosvětového revolučního 

hnutí, a to Komunistické internacionály. Pod taktovkou Šmerala došlo k překonání 

národnostní roztříštěnosti revolučního hnutí a byla vytvořena jednotná komunistická strana, 

která se stala prvořadým faktorem v celém politickém vývoji v Československé republice.104 

 Komunistická strana v první polovině dvacátých let procházela stabilizací. Názorová 

nejednotnost, dědictví po sociálně demokratické straně a zásahy moskevské centrály 

Komunistické internacionály vedly k vytvoření třech hlavních směrů. Za prvé, levice, která 

byla reprezentována lidmi: Bolen, Gottwald, Haken, Jílek a kritizovala nedbalé prosazování 

směrnic Komunistické internacionály. Za druhé to byl střed, kam spadali lidé jako Šmeral a 
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Zápotocký, kteří bolševizaci neprosazovali tak razantně jako levice, a jejich cílem bylo 

zachování masového charakteru strany cestou kompromisu mezi proudy. Třetím proudem 

byla pravice v čele s Hůlou, který chtěl částečně prosazovat sociální požadavky, strategickou 

spolupráci se sociální demokracií a větší nezávislost na Moskvě.105 

 V roce 1924 přišel požadavek z Moskvy na bolševizaci strany, který byl II. sjezdem 

KSČ tentýž rok v listopadu schválený. Až III. sjezd KSČ, který se konal ve dnech 26. – 28. 9. 

1925, měl vyřešit přetrvávající vnitrostranické spory, což se ale vlastně nepovedlo.106 V této 

době nestability KSČ vstupovala do parlamentních voleb 1925. Avšak KSČ, jak již bylo 

zmíněno, dosáhla velkého úspěchu, kdy se komunisté stali druhou nejúspěšnější stranou ve 

volbách a nejvýznamnějším opozičním subjektem poltické scény. Tento volební úspěch však 

neznamenal další posilování komunistů, a to díky personálním proměnám strany, konfliktům 

mezi Gottwaldem a Jílkem a především přechodu reformních socialistických stran v důsledku 

panské koalice do opozice a tím pádem nové konkurenční situaci na levici.107  

 Mluvit o vlastním a samostatném programu Komunistické strany Československa 

v podmínkách, kdy představovala součást Komunistické internacionály, by byla zřejmě 

spekulace. Na druhé straně zjednodušující tvrzení, že KSČ program neměla, nejsou správná. 

Bylo třeba rozlišovat mezi dlouhodobým plánem a tzv. akčním programem, tedy 

střednědobým a krátkodobým směřováním. Konečný cíl strany byl inspirován a stanoven 

zevnějšku, zatímco akční program vytvořil každý stranický sjezd, kdy reagoval na aktuální 

situaci. Strana ve svých programových pasážích zdůrazňovala, že program KSČ není pouze 

prezentací záměrů proletariátu, ale odráží zájmy a potřeby všech pokrokových mas 

pracujících. Komunisté pracovali s představou vytvoření nové sociálně spravedlivé 

společnosti v celosvětovém měřítku. Kapitalismus založený na soukromém vlastnictví 

výrobních prostředků a spojený s vykořisťováním člověka člověkem měl nahradit nejprve 

socialistický a potom komunistický řád řízený samotnými výrobci s všelidovým vlastnictvím 

výrobních prostředků, v něm každý člověk měl dostávat z výtěžku společné práce vše, co 

potřebuje a vytvoří se tak podmínky pro jeho plnohodnotný život a rozvoj osobnosti. 

Komunismus měl být nastolen pomocí sociální revoluce, která by vedla k diktatuře 

proletariátu a zničení kapitalismus.108  
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3. 3. Těsně před volbami v roce 1925 

 Veškeré politické strany přikročily v posledním týdnu před volbami k hromadnému 

pořádání voličských schůzí a vyvíjení intenzivnější volební agitace. Je možné vysledovat, že 

jedna strana se snažila předstihnout stranu druhou, co do počtu jak voličských schůzí, tak i 

v tisku. Avšak o voličské schůze nebyl tak velký zájem, jak se očekávalo. Hrozilo, i navzdory 

povinnosti účasti u voleb, že, a to hlavně u českého obyvatelstva, se volby budou potýkat 

s větším procentem neúčasti. S tímto se dle dokumentu z fondu Předsednictva ministerské 

rady však nemusely zabývat německé strany, jejichž voličstvo volební povinnost akceptovalo. 

Účast voličů německých stran při volbách byla dána i velikou houževnatostí stran samotných, 

které se snažily o zisk alespoň stejného zastoupení v Národním shromáždění, jako tomu bylo 

při volbách 1920. Československá strana lidová ve svých volebních letácích útočila na 

„protikatolický teroristický režim v republice“ a katolický lid vybízela k hojné účasti při 

volbách ve prospěch Československé strany lidové. V tisku této strany se denně objevovaly 

sloupky, které útočily na ostatní politické strany. Republikánská strana zemědělského a 

malorolnického lidu co do počtu voličských schůzí za Československou stranou lidovou nijak 

nezaostávala, a to ani v útocích na ostatní politické strany. Československá strana 

socialistická ve svém tisku živě útočila především na Národní stranu práce a Československou 

stranu lidovou. Strana pořádala přednášky ministra Beneše, přičemž ta první z nich vyvolal 

velkou odezvu ve všech denících a ostatním tisku. Československá sociálně-demokratická 

strana dělnická se od vypsání voleb začala věnovat hojným přípravám a mobilizovala celý 

organizační aparát a důvěrnický sbor všech složek k organizaci. Jmenovitě využila k volební 

agitaci oslav 28. října, neboť komunistická strana se těchto oslav nezúčastnila. ČSSDS 

považovala při volbách komunistickou stranu za svého největšího soupeře. Strana národně-

demokratická útočila v tisku především na Národní stranu práce, která ji velmi poškodila. 

Národní strana práce usilovně pokračovala v zakládání svých organizací, jejichž vzrůst byl na 

úkor Strany národně-demokratické a Československé strany socialistické. Československá 

strana agrární a konzervativní v předvolebním boji prudce útočila na Republikánskou stranu 

zemědělského a malorolnického lidu. Komunistická strana Československa zasáhla do 

předvolebního boje nejen svými politickými organizacemi, ale také prostřednictvím rudých 

odborových organizací a těžiště agitační práce přeložila do závodů, kde zmobilizovala 

závodní buňky. Komunistický tisk ostře kritizoval činnost koaličních stran a neodvislých 

komunistů a vybízel dělnictvo k jejich revoluční povinnosti při volbách. Strana „Bund der 

Landwirte“ se stranou „Deutsche Gewerbepartei“, slovenskými Němci a maďarskými 

nacionály měla v Národním shromáždění tvořit jeden klub. Síla klubu byla těmito stranami 
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odhadována na 25 členů. Strana „Deutsche national-sozialistische Arbeiterpartei“ měla dle 

odhadů obsadit pouhý mandát.109 

 Pár dní před volbami boj o mandáty v Národním shromáždění nabral na obrátkách. 

Agitace všech politických stran se proměnila na osobní výtky, zesměšňování a na útoky 

příslušníků jednotlivých stran, zejména pak na jejich vůdce a čelní straníky. Ostrý a 

podrážděný tón byl čitelný v denním tisku, plakátech, letácích, brožurách a schůzích. Strany 

se snažily působit na voličstvo nejen obsahem-tisk, rozsahem-letáky v milionech kusů, 

brožurách ve stotisících, ale i taktikou tím způsobem, že články, provolání a letáky 

uveřejňovaly časově a místně tak, aby druhé strany, agitující v jiných místech a jiným 

způsobem vyvolaný dojem nemohly zeslabit. Totéž platilo o schůzích, kde se strany 

předháněly nebo dokonce mařily zmíněnou taktiku zamlouváním nebo naopak odpíráním 

místností pro schůze. Přes to však nebyl zájem občanstva o volby zdaleka úměrný 

vynaloženému úsilí stran. Zájem o volby byl stále poměrně malý, a to hlavně na venkově, i 

když lístky všech stran informovaly o „mimořádném“ zájmu.110 

 Další dodatky z předvolebního boje, které by se ještě daly doplnit a nebyly zmíněny: 

Československá strana republikánská byla v době těsně před volbami nucena zvýšit svou 

agitaci v krajích s obyvatelstvem evangelického vyznání (Tišnovsko, Hustopeče, 

Novoměstsko, Valašsko), aby čelila Národní straně práce, která zde použila k získávání 

popularity svého kandidátka do senátu Dra. Císaře. Proti vlivu tohoto kandidáta postavila 

Republikánská strana osobní vliv senátora Hrejsy. Československá strana lidová využívala 

takticky interní spory v jednotlivých stranách. Počítala, že získá rozštěpením Komunistické 

strany a bojem mezi Komunistickou stranou a Stranou sociálně-demokratickou. 

Československá národní demokracie byla plně zaměstnána obranou proti Národní straně 

práce. Národní strana práce horlivě rozvinula v posledních dnech před volbami svou agitaci 

na venkově, zejména v krajích s obyvatelstvem evangelického vyznání, jak již bylo zmíněno 

výše. Práškova strana agrární a konzervativní byla značně rozrušena rezignací jejich 

kandidátů. Československá strana lidová si byla vědoma nemožnosti úspěchu ve volbách 

1925, a to vzhledem k agitaci Národní strany práce a Strany pokrokové nebo Československé 

strany socialistické. Československou stranu lidovou však neopouštěla houževnatost a živě 

agitovala ve všech volebních krajích. Československá strana komunistická měla dobře 

vybavené sekretariáty osobně i vnitřně. Z nákladného volebního boje, k němuž komunisté 
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využili zejména výročí oslav 8. listopadu, by se dalo soudit, že jim byla na poslední chvíli 

poskytnuta významná pomoc. V tisku se snažili vzbudit pozornost usnesením, že „mandáty 

jsou majetkem voličstva a že komunistický poslanec bude vykonavatelem vůle svých voličů“. 

Strany německé se v tomto okamžiku soustředily na to, aby zabránily odevzdání prázdných 

lístků. Velice nevítaným jim byl výrok ministra Beneše: „U n ěmeckých stran se nejedná o 

existenční politiku, nýbrž o politiku mocenskou“.111 

 Situaci před volbami dokreslovala příznačná aféra kolem zavedení Husova svátku a 

následní reakce Vatikánu.112 V březnu 1920 byly po emocionální debatě v parlamentu 

ustanoveny státní svátky sv. Václava, Cyrila a Metoděje, které připadly na 1. květen, a státní 

svátek oslavující mistra Jana Husa, který připadl na 6. července. Proti jeho zavedení 

protestoval Vatikán, lidová strana, Hlinkova slovenská ľudová strana a německé politické 

strany. Oslav tohoto svátku se osobně zúčastnili na Staroměstském náměstí premiér A. Švehla 

spolu s prezidentem republiky T. G. Masarykem. Prezident dal zároveň pokyn k vyvěšení 

bílého praporu s červeným kalichem nad hradem. V noci 6. července odjel z Prahy na protest 

pražský nuncius (vyslanec) Francesco Marmaggi. O něco později napsal ministrovi zahraničí 

Edvardu Benešovi, že Vatikán považuje účast prezidenta a ministerského předsedy na 

oslavách za urážku a přerušuje s Československem diplomatické styky.113  

Nunciův odjezd a jeho odůvodnění, které se v denním tisku objevilo 8. července 1925, 

způsobily neinformované veřejnosti velké překvapení. Na tuto událost negativně reagovala 

velká část naší společnosti. Stejně tak i politické strany. Sociální demokraté dokonce mluvili 

o papežské provokaci. Podobně se vyjadřovali i národní socialisté, podle nichž Vatikán 

nepochopil české dějiny. Nepochopili, co pro československý lid znamená Husovo jméno a 

jak velkým odkazem je husitská tradice. Členové některých levicových stran (hlavně národní 

socialisté) se dokonce z odjezdu nuncia radovali.  Jediní, kdo se nuncia zastávali, byli katolíci. 

Lidovci zaujali stanovisko vyjadřující lítost nad odjezdem apoštolského nuncia. Slovenští 

luďáci se dokonce rozhodli využít tuto aféru ve svůj prospěch jako materiál pro nacházející 

volby. V průběhu července se objevili pokusy přenést bouři i na půdu Národního 

shromáždění, zejména ze strany národních socialistů, kteří podávali radikální interpelace o 

konfliktu vlády s Vatikánem a žádali o svolání sněmovny; k tomu ale nakonec nedošlo.114  
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Vláda tento spor projednávala a výsledkem bylo prohlášení, které na jedné straně 

obviňovalo vatikánskou stranu z vyhrocení sporu, ale na straně druhé tam byla snaha o jeho 

urovnání. Proti vládnímu prohlášení se ale postavili lidovci. Bylo dojednáno, že pokud ČSR 

nepřeruší styky s Vatikánem, tak lidovci zůstanou ve vládě. Usilovalo se o rychlé řešení 

konfliktu, díky Švehlovo slovu lidovcům. Šrámek a jeho strana tak zůstala v dosavadní 

koalici.115 Na vzniklou situaci reagoval Josef Pekař článkem v Národních listech116. V něm se 

podivuje nad odmítavým stanoviskem katolické církve, která by mohla přijmout Husa jako 

svého reformátora. Pekař se domníval, že husitství je možné uznat za hnutí katolické, které je 

plodem středověku. Na Pekaře reagoval F. M. Bartoš, který zastával stanovisko, že cesty, 

které staví Pekař směrem k Husovi, jsou pro moderního katolíka neschůdné. Pekařův 

optimismu byl tak prý založen pouze na zlomkovité znalosti moderního katolicismu. Dohrou 

Marmaggiho aféry pak byla vynucená rezignace pražského arcibiskupa Františka Kordače.117  

 Každý volič těsně před samotným aktem volby obdržel tzv. volební pokyny. Volební 

pokyny vypadaly následovně:118 

1) Voliči do senátu obdrží dvě legitimace, druhá je opatřena černým pruhem na okraji. Kdo 

tuto druhou neobdržel, nechť ji reklamuje u obecní úřadovny. 

2) Hlasovací lístky musí býti nepoškozené a neoznačené žádným znamením; kdo obdržel 

takovou zřejmě vadnou listinu, nechť si jí dá vyměnit u obecního úřadu (úřadovny 

magistrátní). 

3) Přísedící volební komise jmenuje zmocněnec strany a politická správa pouze jim dodává 

dekrety. Kdo však dekret neobdržel, dostaví se přesto do komise se svou volební legitimací, 

neboť vládní komisař má v úředním seznamu vyznačeny všechny členy i náhradníky. Kdyby 

za některou stranu přísedící v seznamu nebyli, má volební komisař právo jmenovati sám 

přísedící z přítomných voličů. Komise se ustaví v 8 hodin za každého počtu přísedících tím, 

že zvolí předsedu; místopředseda musí náležeti k jiné straně než předseda.  

4) Volební komise má právo i povinnost k námitkám přísedícího nebo důvěrníka odmítnouti 

voliče od hlasování, když po zápisu do voličských seznamů nastal u něho důvod vyloučení 

z volby (např. když vznikne pochybnost o tom, zdali příchozí volič jest totožným s voličem 

zapsaným, neboť nikdo nemůže volit za jiného). Tu dlužno zejména všimnouti si stáří voliče, 

jeho zaměstnání nebo jeho poměru k jiným osobám v témže domě zapsaným. Pouhá fonetická 

odchylka ve jméně nebo příjmení, přepsání v legitimaci a jiné zřejmé nedopatření tu nevadí, 
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když volič jinak prokáže (např. přihlašovacím listem), že nejde o jinou osobu. Jinak nesmí 

komise v seznamech nic při- ani přepisovat. 
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4. Parlamentní volby v roce 1925 

 Druhé parlamentní volby v Československé republice se konaly dne 15. listopadu 

1925. Volby probíhaly jednak do dolní komory parlamentu, tedy do Poslanecké sněmovny, 

tak i do horní komory, tedy do Senátu. Volby z roku 1925 proběhly v poklidné atmosféře. 

K tomu přispělo i to, že úřady vyhlásily přísné tresty za rušení průběhu celých voleb. Celkem 

se voleb zúčastnilo na 13 milionů občanů; procentuelně vyjádřeno na 90% oprávněných 

voličů. Tato vysoká volební účast byla velmi silně spjata s existencí volebního zákona, který 

ukládá občanům volební povinnost, z níž byli osvobozeni pouze lidé starší sedmdesáti let, 

nemocní, atd.119 

 

4. 1. Parlamentní volby 1925 – Poslanecká sněmovna 

Do Poslanecké sněmovny se přihlásilo celkem 20 stran. Kandidátní listiny měly 

pořádková čísla 1, 3 až 29 a 31. V roce 1925 se pořadí kandidátních listin už neurčovalo podle 

toho, jak došly, ale podle losu.120 Všech osob kandidovala do sněmovny celkem 3531. 

Největší počet kandidátů v jednom volebním kraji činil 490 a nejmenší 69.121 Volební kraj 

Praha byl největším volebním obvodem a naopak nejmenším byl L. Sv. Mikuláš.122  

Výrazný úspěch zaznamenala komunistická strana. Tento výsledek byl však 

očekávaný, vzhledem k situaci, která panovala před těmito volbami (viz kapitola 3). V rámci 

Českých zemí se komunisté stali největší stranou vůbec. Jen díky triumfu agrárníků na 

Slovensku se komunisté nestali největší politickou stranou celého Československa. Pokud by 

skutečně ve volbách celostátně zvítězila komunistická strana, prezident ČSR Masaryk by byl 

postaven před dilema, zda jmenovat šéfa komunistů předsedou vlády, jak bylo ostatně 

zvykem (předsedou vlády byl jmenován šéf nejsilnější politické strany dle zvyku, nebo tuto 

tradici porušit. Masaryk by pravděpodobně Šmerala touto funkcí nepověřil, komunisté by 

však tohoto kroku využili ve svůj prospěch. Navíc by se ani nedalo očekávat, že komunisté by 

byli schopni sestavit koaliční vládu. Do koalice s komunisty by pravděpodobně nikdo 

nevstoupil. Úspěch této strany ve volbách je možné považovat za jakousi daň, kterou 

republika platila za svůj demokratismus. Tento úspěch na druhé straně byl podnětem pro 
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fašistické strany na krajní pravici pro vznik úvah, zda by neměl být nastolen autoritativní 

režim, dokud je to ještě možné.123  

 Ve volbách 1925 se dále ukázalo, že obě socialistické strany překonaly jejich rozkoly 

a byly na vzestupu. Je zjevné, že socialistické strany přestaly být největšími stranami. Tuto 

roli převzala Republikánská strana, která jako jediná uspěla v souboji s komunisty. Zatímco 

do voleb 1925 byl poměr poslaneckých mandátů občanských a socialistických stran cca 52, 

3% : 47,7%, tak ve volbách 1925 občanské strany získaly o zhruba 10% hlasů více, a levice 

včetně komunistů jen 37,7%. Pak když se od toho odečetly ještě procenta hlasů komunistů, 

pak socialisté z toho vyšli velice špatně (měli pouze 24,6% hlasů) oproti volbám z roku 

1920.124 Agrárníci ve volbách uspěli hlavně díky jejich sociální politice a pozemkové 

reformě. Pozemková reforma napomohla i německé agrární straně, která byla spojená se 

stranou živnostenskou, a stala se z ní největší německá a šestá největší československá 

polická strana vůbec. Po porovnání situace z voleb 1920 a 1925 si můžeme všimnout, že 

oproti volbám 1920, kde jasně dominovali socialisté, tak volby 1925 přinesly vyrovnání sil.125 

  Co se týče nacionalismu německých stran, tak po volbách můžeme vysledovat, že 

většina německých stran se začala přiklánět k tzv. aktivistické politice, to znamená, že se 

chtěly podílet na vládní spolupráci. V roce 1925 v Locarnu hovořil Beneš a vyslanec 

v Berlíně Krofta s ministrem Stresemannem a státním tajemníkem Schubertem o vztahu Prahy 

k českým Němcům. Zatímco doposud ČSR vždy trvala na tom, že otázka menšin je výhradní 

záležitostí právě pouze ČSR, tak v roce 1925 už Krofta hovořil jinak a naznačoval, že by Češi 

uvítali zprostředkování Berlína. To však Schubert odmítl s tím, že by německá menšina jistě 

měla být mostem a nikoliv kamenem úrazu ve vzájemných vztazích, ale Československo se 

dle něj k této menšině chová nespravedlivě.126 

 Výsledky voleb ukazovaly na politické zemětřesení. Strany se umístily v následujícím 

pořadí: 1) agrárníci 2) komunisté 3) lidovci 4) sociální demokraté 5) českoslovenští socialisté 

6) němečtí agrárníci 7) luďáci (jednalo se o nejsilnější slovenskou politickou stranu) 8) 

němečtí sociální demokraté 9) němečtí křesťanští socialisté 10) českoslovenští živnostníci 11) 

národní demokraté. 127 
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Tabulka č. 1  

Politické strany podle počtu získaných hlasů (vč. procentuálního vyjádření) a počtu mandátů 

v parlamentních volbách 15. listopadu 1925 

Politická strana Počet 
hlasů 

Počet hlasů v 
% 

Počet 
mandátů 

Republikánská strana zemědělského a 
malorolnického lidu 

970 940 13,7 % 45 

Komunistická strana Československa 934 223 13,2 % 41 
Československá strana lidová 691 095 9,7 % 31 
Československá sociálně demokratická strana 
dělnická 

631 403 8,9 % 29 

Československá strana socialistická 609 153 8,6 % 28 
Německý svaz zemědělců 571 765 8,0 % 24 
Hlinkova slovenská ľudová strana 489 111 6,9 % 23 
Německá sociálně demokratická strana dělnická v 
ČSR 

411 365 5,8 % 17 

Německá křesťansko-sociální strana lidová 314 438 4,4 % 13 

Československá živnostensko-obchodnická strana 
středostavovská 

286 058 4,4 % 13 

Československá národní demokracie 284 601 4,0 % 13 
Německá nacionální strana 240 918 3,4 % 10 
Německá národně socialistická strana dělnická 168 354 2,4 % 7 
Zemská křesťansko-socialistická strana 98 337 1, 4 % 4 
Slovenská národní strana 35 435 0,5 % 0 
ostatní strany - pod 2 % 2 
Zdroj: Český statistický úřad (http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/220060E38B/$File/4219rr11.pdf) 

 

Při přepočtu hlasů na mandáty zjistíme, že celonárodní koalice byla oproti volbám 

z roku 1920 poražena. Strana republikánská byla podle výsledků voleb z roku 1925 největší 

stranou a přibylo jí hlasů ve všech zemích, ale nikoliv ve všech krajích. Téměř všechny 

politické strany získaly proti minulým volbám do poslanecké sněmovny daleko více hlasů. 

Bylo to především proto, že poprvé volila do zákonodárných sborů celá Československá 

republika i s Podkarpatskem. Pokud bychom srovnávali čísla voleb 1925 s volebními čísly 

z roku 1920, je třeba mít na paměti, že tehdy nevolilo Hlučínsko, Těšínsko ani 

Podkarpatsko.128 

Podle národnosti bylo do poslanecké sněmovny v roce 1925 zvoleno nejvíce 

Čechoslováků (207), dále Němců (75), Maďarů (10), Rusínů (5), Poláků (2) a Rusů (1). 

Avšak bylo nutné mít na paměti, že politické strany nebyly organizovány podle hledisek jako 

je například národnost, a proto tyto výsledky nemohly přesně odpovídat národnímu složení 
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státu. Například volební skupiny kandidovaly v různých kombinacích nebo maďarská sociální 

demokracie byla součástí československé strany sociálně demokratické.129 

Výsledky voleb 1925 pro Pětku znamenaly ztrátu většiny. Agrární klub poslanců 

získal 46 mandátů, lidovecký klub 31, sociálně demokratický 29, československý 

socialistický 28 a národně demokratický 14. Celkem se jedná jen o 148 z 300 poslaneckých 

mandátů. V roce 1920 Pětka obsadila celkem 61% oproti 44,6% z roku 1925.130  

 Významným výsledkem těchto voleb byla především polarizace politického 

rozvrstvení. Na jedné straně můžeme vyčíst veliký úspěch komunistické strany, který byl 

v rámci zemí střední Evropy nevídaný. Na straně druhé došlo ke konsolidaci hlavních 

konzervativních stran – agrárníků a lidovců. Po volbách zůstala vážně oslabena krajní pravice 

a dokonce i strany socialistické. V rámci Slovenska zaznamenala výrazný úspěch Hlinkova 

slovenská ľudová strana.131 

 

Tabulka č. 2 

Výsledky parlamentních voleb 1920 a 1925. Počty získaných poslaneckých mandátů. 

politická strana volby 1925 volby 1920 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 45 28 

Komunistická strana Československa 41 - 132 

Československá strana lidová 31 33133 

Československá sociálně demokratická strana dělnická 29 74 

Československá strana socialistická 28 24 

Německý svaz zemědělců 24 11 

Hlinkova slovenská ľudová strana 23  

Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR 17 31 

Německá křesťansko sociální strana lidová 13 10 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 13 6 

Zdroj: Český statistický úřad (http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/220060E38B/$File/4219rr11.pdf)  
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4. 2. Parlamentní volby 1925 – vláda a její sestavování 

V roce 1925 byla vláda jiná než v roce 1920. Vládě z roku 1925 předcházel následující 

vývoj. Po velkém vítězství sociální demokracie v prvních volbách do obou sněmoven vytvořil 

Vlastimil Tusar 25. května 1920 vládu tzv. rudozelené koalice, která měla 7 ministrů sociálně 

demokratických, 4 republikánské, 3 národní socialisty a doktora Engliše, kterého vybral 

prezident.134 Profesor Engliš působil na postu ministra financí, a právě on byl tvůrcem daňové 

reformy. Daňovou reformou sledoval dva hlavní cíle: 1) zavedení pořádku do daňové politiky 

a její sjednocení na celém území republiky 2) snížení daňového zatížení podnikatelů.135 

Ministrem pro zahraniční obchod byl R. Hotowetz. Celkem bylo ve vládě 18 ministerských 

postů. Od 15. října 1920 vládla rok úřednická vláda. Jejím předsedou byl Jan Černý, kterému 

se povedlo potlačit komunistické bouře. Od 26. září 1921 se stal ministerským předsedou 

Edvard Beneš; vládla de facto „pětka“, což jak bylo výše popisováno, byl výbor politických 

stran vládní většiny. Ve vládě zasedali 3 sociální demokraté, 3 národní socialisté a 3 

republikáni, dále 2 lidovci a národnědemokratický ministr obchodu. Tři ministerstva (financí, 

vnitra a pro správu Slovenska) zůstaly v rukou úředníků. Hlinkovci opustili klub lidovců a 

vstoupili do opozice.  Poté do Švehlovy vlády tzv. všenárodní koalice, která existovala 

v období 7. října 1922 až 9. prosince 1925, vstoupili všichni členové parlamentní pětky. 

Původně tato vláda sestávala ze 4 ministrů z republikánské strany, 4 sociálních demokratů, 4 

národních socialistů, 2 lidovců a 2 národních demokratů. Protože bylo jasné, že sociální 

demokracie ztratila většinu voličstva, snížilo se i jejich zastoupení ve vládě. Jedním 

z největších děl této všenárodní koalice bylo sociální pojištění. 136 

Prezident republiky po volbách 15. listopadu 1925 pověřil sestavením nové vlády 

předsedu nejsilnější poltické strany, tedy předsedu agrárníků Antonína Švehlu. Švehla přiměl 

z opozice živnostenskou stranu, aby s nimi vstoupila do koalice, čímž Švehlova vláda získala 

převahu 159 mandátů ku 141 mandátů opozice. Švehla ještě dále jednal o získání hlasů HSĽS. 

Nejprve tomu byla Hlinkova strana nakloněna, neboť Švehla za jejich spolupráci přislíbil 

zřízení zvláštního pozemkového úřadu pro Slovensko a zemský školní referát. To se Hlinkově 

straně zdálo málo. Nakonec k vyjednání spolupráce ale nedošlo díky řeči agenta Tuky, který 

trval na pittsburském uspořádání státu.137 

 Pittsburská dohoda byla politickou dohodou, která byla podepsána v roce 1918 

Slovenskou ligou v Americe, Českým národním sdružením a Svazem českých katolíků 
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s Tomášek G. Masarykem v USA. Dohoda schvalovala spojení Čechů a Slováků v jednom 

samostatném státě, ve kterém mělo Slovensko mít samostatnou státní správu, parlament a 

soudnictví, samosprávu a slovenštinu jako úřední jazyk. Nejednalo se však o federativní 

uspořádání, nýbrž o unitární stát.138 

 Problém nastal hned, jak se začalo vyjednávat o složení vlády. Šrámek chtěl pro 

lidovce získat post ministra školství, což se nelíbilo oběma socialistickým stranám. Poslední 

kapkou trpělivosti pro Švehlu bylo, kdy Šrámek za lidovce vetoval, aby ministerstvo školství 

bylo podle Švehlova slibu dáno socialistům. Švehla proto navrhl prezidentovi, aby sestavením 

vlády pověřil Šrámka a sám se k 30. listopadu vzdal mandátu k sestavení vlády.139 Šrámek, 

jako předseda druhé nejsilnější státotvorné strany, okamžitě začal vyjednávat se Stříbrným. 

Stříbrný, zřejmě proto, aby jednání rozbil, požadoval uznání Sovětského svazu de iure a 

odluku církví od státu. Lídr lidové strany vnímal, že byl vybrán spíše pro sondování možných 

variant. S určitou ironií prohlašoval, že byl pověřen vytvořením Švehlova kabinetu. Na 

druhou stranu ale své pověření přičítal úspěchu lidové strany. Šrámkovi nepomohlo ani to, 

když se obrátil na Kramáře, kterému sliboval ministerstvo financí nebo národní obrany. To 

však pro Kramáře bylo málo. Ten totiž pokukoval po postu prezidenta nebo předsedy vlády. 

Šrámek se už po 3 dnech pokusů (3. prosince) o vyjednávání ministerských pozic vzdal a 

štafetový kolík padl na Rudolfa Bechyně, jako na reprezentanta třetí nejsilnější státotvorné 

strany. Bechyně s pověřením souhlasil, ale všechny strany věděly, že ani jemu se sestavit 

vládu nepodaří. Masaryk byl znepokojen a pohrozil vznikem úřednické vlády Jana Černého. 

Tato hrozba pomohla. Pětka se sjednotila a Švehla nakonec dne 9. prosince 1925 představil 

novou vládu, kterou je možné označit za staronovou, tedy jedná se o představitele celonárodní 

koalice a navíc zde byla i strana živnostenská (tzv. Šestka). Tato nová vládní koalice však 

neměla dlouhého trvání – existovala pouhé 3 měsíce. Od počátku tuto vládu pronásledovaly 

problémy, ať už s opozicí, tak i uvnitř koalice jako takové.140 

 Po vládě úředníků dne 12. října 1926 vytvořil Antonín Švehla první vládu česko-

německou se 4 republikánskými ministry, 2 lidovci a 1 živnostníkem, 1 německým 

agrárníkem a 1 německým křesťanským socialistou. Poté, co se Švěhlovi podařilo překonat 

parlamentní krizi, vytvořil v říjnu 1926 tzv. celně-kongruovou koalici, fakticky jedinou 

pravicovou vládu meziválečného Československa, jež nebyla založena na nacionálním, ale na 

standardním programovém principu. V lednu 1927 přistoupili ještě 2 luďáci, kteří se poprvé 
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stali členy vlády, a později 1 národní demokrat. Vláda proti obstrukcím socialistů uskutečnila 

cla, zrušila župy a opět zavedla zemskou autonomii, spolu s reformou politické správy. Došlo 

k unifikaci přímých daní a novelizaci zákona o sociálním pojištění.141 

  

4. 3. Parlamentní volby 1925 – Senát 

 Do senátu přihlásilo kandidátní listiny celkem 23 stran. Tyto kandidátní listiny měly 

čísla 3-13, 15-18, 20-22 a 25-29. Všech osob kandidovalo do senátu 1540. Největší počet 

kandidátů v jednom volebním kraji činil 208 a nejmenší 47.142 Největším volebním obvodem 

byla Praha, kde zároveň kandidovalo i nejvíce kandidátů. Naopak nejmenším volebním 

obvodem byl Prešov.143  

Výsledky voleb do senátu se v relativních číslech valně nelišily od výsledků voleb do 

poslanecké sněmovny. Zásady volebního řádu byly stejné jako pro dolní komoru parlamentu 

pouze s tím rozdílem, že aktivní volební právo je až od 26 let a nikoliv od 21 let. A počet 

senátorů byl poloviční, tedy celkem 150 senátorů. 144 Při pohledu na výsledky voleb do senátu 

oproti výsledkům z poslanecké sněmovny je možné zjistit jediný rozdíl, a tedy že 

v historických zemích se stala mezi staršími voliči nejsilnější stranou strana lidová (594 tisíc 

hlasů) před agrárníky (588 tisíc hlasů) a komunisty (542 tisíc hlasů).145 
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Tabulka č. 3 

Volby do Senátu v roce 1925 dle počtu získaných mandátů146 

politická strana počet získaných mandátů 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 23 

Komunistická strana Československa 20 

Československá strana lidová 16 

Československá sociálně demokratická strana dělnická 14 

Německý svaz zemědělců 12 

Slovenská ľudová strana 12 

Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR 9 

Československá národní demokracie 7 

Německá křesťansko sociální strana lidová 7 

Československá živnostensko-obchodnická strana 6 

Německá strana národní 5 

Německá národně socialistická strana dělnická 3 

Zdroj: NA Praha, f. MZV- VA, 2582, Přehled volebních výsledků 

 

4. 4. Prezident a jeho postoj k politické situaci kolem roku 1925 

 Prezident ČSR T. G. Masaryk neměl valné mínění o domácích politických předácích. 

Jejich spory často pokládal za žabomyší. Cenil si především předsedy agrární strany, 

Antonína Švehly147. O něm prohlásil, že nehájí úzké stranickosti, neboť dorůstal a dorostl ve 

státníka v našich poměrech formátu nezvykle velikého.148   

Prezident Masaryk na Nový rok 1925 prohlásil, cituji: „T ěším se ze souhlasného 

posuzování poltické situace ze strany tří hlavních ústavních činitelů a přijímám ochotně jejich 

program pro práci v budoucím roce.“149 Dále prezident prohlásil, že je spokojen s probíhající 

konsolidací v ČSR. Díky té vnitřní konsolidaci docházelo k zharmonizování vnitřní politiky, 

která zároveň vedla k pokrokům v mezinárodní situaci, protože T. G. Masaryk byl 

přesvědčený, že vnitřní politika rozhoduje o politice vnější. Prezident prosazoval nutnost ještě 

hlubší konsolidace státního hospodaření a vybudování spravedlivé berní soustavy a starost o 

hospodářské a sociální postavení všech vrstev občanstva. To šlo ruku v ruce s nutností 
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všeobecné vzdělanosti a mravní odpovědností. Odmítal, že by probíhala krize 

parlamentarismu, kdy stejný názor vyslovil i předseda senátu.150 

   Výsledky voleb na Hradě vyvolaly debaty. Na Hradě v čele s T. G. Masarykem se 

očekávalo udržení pozic socialistů. Prezident opět navrhoval úřednický kabinet a opět narazil 

na odpor stran. Části Hradu se zdálo dokonce nutné přistoupit k rozpuštění sněmovny, protože 

na jaře v roce 1927 měla probíhat volba prezidenta republiky a její složení nebylo pro 

znovuzvolení Masaryka příznivé. Hradní představitelé spolu s několika socialisty uvažovali o 

dočasném opuštění klasické parlamentní demokracie v zájmu pokrokového vývoje státu. 

V socialistickém a sociálně demokratickém tisku se dokonce objevovaly výzvy komunistů, 

aby se přidali do jednotné fronty a vytvořili spolu se socialisty vládu dělníků a rolníků. Hrad 

doufal, že by komunističtí vůdci přestali poslouchat moskevský diktát. Dále Hrad zvažoval 

doplnění kabinetu legionáři, sokoly, svazem učitelů, apod. Parlament by však musel být 

zmanipulovaný anebo vyřazen ze hry. Naštěstí pro demokracii se KSČ oddaně držela diskursu 

z Kremlu. Prezident posléze pověřil sestavením vlády předsedu vítězné strany Antonína 

Švehlu.151 

 K rozpuštění parlamentu se prezident vyslovil tak, že podělkoval všem zúčastněným 

za vybudování základů budoucí politické tradice. Demokracii vnímal jako nástroj pro 

překonání zděděného nedostatku státnosti, který vznik v rámci předchozího režimu – 

absolutismu.152 

 

4. 5. Parlamentní volby 1925 v dobovém tisku 

 Z dobového tisku je možné vyčíst, že ještě ke konci roku 1924 se volby v roce 1925 

zcela neočekávaly, neboť problémy ve sněmovně nepůsobily ještě tak naléhavě, jak se 

nakonec o několik měsíců později ukázalo, kdy poslanci nebyli schopni ústupků, a došlo 

k zablokování vyjednávání.153 Například deník Role v říjnu roku 1924 vydal článek s názvem 

„Hrozí se volbami“, kde popisuje problémy s vyplácením úřednické vlády a důležitá témata, 

která se v parlamentu budou muset po Novém roce projednávat, jako byla daňová reforma, 

zemědělská cla a středostavovské pojištění. Tato tématika byla samozřejmě kamenem úrazu 

při projednávání mezi socialistickými stranami a agrárníky. Volbami hrozili především 

lidovci, kteří prohlašovali, že poměry v koalici jsou nadále neúnosné. K vyhlášení 
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předčasných voleb se horlivě hlásila taktéž strana republikánská.154 Zprávy o konání nových 

voleb z konce roku 1924 byly neustále dementovány a společnost byla koalicí ujišťována, že 

nikdo z nich na předčasné volby nepomýšlí. Ovšem už jen ono neustále ujišťování o nekonání 

nových voleb je samo o sobě podezřelé s ohledem na to, že si nikdo nemůže být jist vývojem 

vnitropolitických poměrů v následujícím roce.155   

 V rámci předvolební kampaně pro volby 1925 do Národního shromáždění došlo i na 

tzv. brožurkovou aféru, kdy dvě politické strany vydaly brožury s pomluvami o ostatních 

politických stranách. Tisk polemizoval o jejím morálním kontextu, neboť informace, které se 

v brožurách objevovaly, nebyly ničím podložené. Dále se v tisku zmiňovalo, že brožurková 

politika měla v historii své místo, a to v době nesvobody, avšak již ne v době první republiky. 

Dle deníku, který se vyjadřuje k této kauze, šlo o podceňování inteligence voličů.156  

 V českém tisku se pokračovalo v diskuzi o tom, zda k volbám na podzim v roce 1925 

dojde či nikoliv. Poměr jednotlivých koaličních stran k otázce voleb, ještě před oficiálním 

rozhodnutím o konání předčasných voleb, byl následující: 1) Národní demokracie byla pro 

splnění koaličního programu, tj. pro vyřízení státního rozpočtu, daňové reformy a otázky 

státně-zaměstnanecké. Vedle toho chtěla prosadit volební reformu. Při konání předčasných 

voleb by už tak nezbyl čas na provedení těchto úkolů, a tedy národní demokracie byla proti 

předčasným volbám 2) Strana republikánská se v této věci blížila ke stanovisku ČsND 3) 

Lidová strana počítala s konáním předčasných voleb 4) Českoslovenští socialisté se rovněž 

vyslovili proti předčasným volbám 5) Sociální demokracie byla pro urychlení voleb, a to 

hlavně kvůli rozkladu v komunistické straně. Konání předčasných voleb vycházelo de facto 

z rozhodnutí pětky.157  

 Dle deníku Lidové listy z 8. 9. 1925, již nebylo pochyb o konání voleb na podzim 

téhož roku. Jednání politické pětky bylo na bodu mrazu a jediné na čem se v této instituci 

shodovali, bylo, že musí dojít ke konání předčasných voleb. Ve všech politických stranách, 

které kandidovaly, se rozběhla předvolební kampaň, sbírky organizací pro volební fondy 

stran, neboť do nových voleb nezbývalo mnoho času.158 

 V porovnání s předcházejícími parlamentními volbami, byla kampaň voleb 1925 podle 

národní demokracie věcnější, méně frázovitá, a celá agitační činnost byla klidnější.159 To 

ostatně konstatoval i prezident republiky. Československá národní demokracie založila svou 
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prezentaci na zákonech jako scelování a meliorování půdy, účelná organizace zemědělské 

výroby – např. udržování cen zemědělských výrobků, kvalitnější organizace venkova.160  

Jak již bylo zmiňováno výše, pro volby platila tzv. volební povinnost. Občan 

Československé republiky byl nucen zákonem jít k volbám a odevzdat svůj hlas. Národní 

shromáždění zavedlo tuto povinnost především proto, že počítala s menším poltickým 

zájmem některých vrstev československého národa a naopak bylo zjevné, že poltický zájem 

německé a maďarské menšiny by byl vyjadřován hlasovacími lístky mnohem plněji a 

výrazněji. Neúčast československého voličstva a jeho malý zájem o vyjádření svých 

konkrétních přání vložením do hlasovací urny by tak znamenala ohrožení národního a 

státního zájmu. Potřeba tohoto opatření se potvrdila hned v prvních sněmovních volbách, kdy 

neúčast Čechoslováků byla mnohem vyšší než Němců.161   

 Volební agitace probíhala vcelku poklidně. Avšak jako při každých volbách se 

objevila záludná akce. Tentokrát se objevila akce s názvem „Bílá ruka“, o které informoval 

list Čech. Tato akce agitovala pro neúčast při volbě. Neúčast při volbách byla protizákonná, 

jak bylo popsáno výše, avšak „Bílá ruka“ nabádala nikoliv k tomu, aby volič zůstal doma, ale 

jak z názvu akce vyplývá, k odevzdání prázdné obálky nebo celé přeškrtnuté kandidátky. Pak 

se samozřejmě dosáhlo neplatného hlasu. Agenti této akce odůvodňovali výzvu tak, že jsou 

prý všechny strany stejné, že žádna politická strana lidem nepomůže a jedná jen ve prospěch 

několika osob, a že opět brzy budou nové volby, atp. 162 

 Následně po volbách vydala Tribuna velký článek o parlamentních volbách 1925 s 

titulkem „Klidný průběh voleb v celé republice. Největší strana: Švehlova.—Porážka 

národních demokratů.—Neúspěchy nových stran.—Čsl. socialisté nejmocnější stranou 

v Praze.—Velký vzrůst živnostníků a lidovců.—Zajištění posice komunistů.“ , což velmi 

výstižně popisuje jejich výsledky. Tedy velký úspěch republikánské strany, citelnou porážku 

národní demokracie, naprostý neúspěch nových stran, vzrůst lidové strany, výraznou ztrátu 

počtu mandátů pro sociální demokracii, úspěch komunistů a vzrůst Hlinkovců.163 

 Vzhledem k výsledkům voleb „Pondělník“  konstatoval, že volby znamenají posílení 

velkých politických bloků a jistý sklon voličstva k stavovství. „Rudé právo“ prohlásilo 

výsledky komunistů za velké vítězství. Komunisté nabádali k jednotné dělnické frontě, aby 

přesvědčili dělnictvo, že jejich místo není po boku Švehly, Šrámka a Kramáře (ve vládě). Dle 
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komunistů se mělo dělnictvo postavit proti buržoazii a kapitálu. „Lidové listy“  hlásaly 

pravidelný vzrůst lidové strany o 50 až 100 procent, někde i o 200 procent, v Praze proti roku 

1920 o 100 procent. Na Moravě dle nich byli lidovci v naprosté převaze nad všemi ostatními 

a strana měla jít vítězně vpřed a před ničím se nezastavit. „Ráno“  konstatovalo, že obležení 

národní demokracie, které bylo usilovně a plánovitě prováděno z několika stran, přineslo své 

ovoce, jako jsou dočasné ztráty národní demokracie a zcela určité poškození národní a státní 

politiky, ovšem volební výsledky přes to neznamenají žádný převrat ve vnitřních poměrech. 

Dle nich prý strana národní demokracie zaplatila ve volbách svoji státotvornost, při níž na 

sebe brala nejnepopulárnější povinnosti ve státě, avšak v tomto směru oběti nelituje. 

„Venkov“ konstatoval, že zemědělský lid odmítl zrádce a taktéž konstatoval úspěch 

živnostenské strany a přírůstek lidovců. „Právo lidu“  se těšilo z toho, že síly sociální 

demokracie a komunistů se vyrovnaly.164 
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5. Dohra voleb 1925 

 Na základě výsledku voleb probíhal téměř po celý následující rok boj o to, který 

z politických proudů se dostane k moci a bude určovat vnitřní a zahraniční politiku 

Československé republiky. Nové vládní těleso, které vzešlo z voleb, bylo obnovením 

dosavadní všenárodní koalice, ale hned od počátku jeho existence bylo jasné, že nebude mít 

dlouhého trvání. Tato vláda byla již v březnu roku 1926 nahrazena novou vládou. Opět se do 

čela úřednické vlády postavil Jan Černý. Jejím cílem bylo připravit vládu, která by odpovídala 

přesunu politických sil v zemi. Především šlo o stmelení republikánského bloku vůči krajním 

proudům (viz níže). Hlavní politická jednání se odehrávala za oponou, kde probíhaly urputné 

boje mezi jednotlivými politickými stranami.165 
 Postupně došlo k novému politickému uspořádání. Politická spolupráce probíhala bez 

ohledu na národnost. Tak mohl začít naplno fungovat systém pluralitní demokracie. Nové 

politické uspořádání bylo možné rozdělit do tří základních politických skupin. Dělícím 

kritériem byly jejich programové zásady o organizaci společnosti a z nich vyplývající i jejich 

rozdílný vztah k československému státu. Pravicový proud byl reprezentován nacionálními 

stranami, které se snažily překonat rozdílnou strukturu společnosti vytvořením nacionálně 

uzavřených celků. Ovšem nacionalismus jednotlivých nacionálních skupin znemožňoval, či 

alespoň ztěžoval, navazování komunikace mezi nimi. Politicky byl tento směr v opozici 

k parlamentnímu systému demokracie a preferoval centralizované státní formy. Jejich 

konkrétní podoba byla ovlivněna fašistickým modelem (např. nacistickým). Na opačném 

konci k tomuto proud stál krajně levicový proud, který tvořili komunisté. Tento model stál 

v opozici parlamentní demokracii a odmítal existenci československého kapitalismu. Mezi 

těmito dvěma proudy se nacházel směr, který si zakládal na spolupráci stran směřovaných na 

podporu systému pluralitní parlamentní demokracie bez ohledu na nacionální stránku. 

V rámci tohoto proudu se postupně sbližovaly strany české, slovenské, německé, maďarské. 

Tento proud se ještě dále uvnitř rozdělil na a) konzervativní křídlo (agrárníci a křesťanská 

strana) b) socialistické křídlo (sociální demokraté a československá národně socialistická 

strana).166 

 Nejsilnější byl agrárně katolický blok, spojující agrární a křesťanské strany české a 

německé, kterému se po tvrdém boji podařilo získat i Hlinkovu slovenskou ľudovou stranu a 

potlačit v ní vliv Bukovského fašistického křídla. Jejím cílem bylo vytvořit z Československa 
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konzervativní republiku. Rozhodujícím činitelem v koalici zůstala Agrární strana.167 Dosud 

vlivný činitel, a to Masaryk se svou skupinou se ocitli v defenzivě, díky neúspěchu sociálně 

demokratické a národně socialistické strany, které tvořili jádro jeho hlavní opory. Masaryk se 

pokusil na obranu buržoazně demokratického systému republiky vytvořit blok spojující právě 

ony dvě socialistické strany s vítěznou komunistickou stranou, avšak komunisté tento návrh 

odmítli. KSČ šla směrem bolševizace a stála jak proti agrárně katolickému bloku, tak i proti 

hradní skupině.168 

 Do bojů po volbách 1925 o diktování dalšího politického vývoje promluvil částečně i 

fašistický proud. České fašistické hnutí se spojilo do Národní obce fašistické v čele 

s Rudolfem Gajdou. Národní obec fašistická požadovala zrušení republikánské formy státu a 

její nahrazení fašistickou diktaturou, potlačení dělnického hnutí a rozpuštění komunistické 

strany, prosazení národní a rasové diskriminace, omezení práv Němců, cizinců a židů, 

odmítala spolupráci se Společností národů v rámci zahraniční politiky a taktéž odmítala jednat 

se Sovětským svazem. Postupně i díky informovanosti z tisku se v roce 1926 v zemi vytvořila 

atmosféra napětí a obav z budoucího vývoje vzhledem k fašistickým přípravám. V tom 

okamžiku došlo k vystoupení Hradu na ochranu republiky. Na stranu Hradu se postavil i 

agrárně katolický blok. Díky tomu se fašistický proud dostal do izolace a republikánský 

charakter Československa byl uhájen. Hrad však neměl dostatek podpory pro udržení 

iniciativy a byl převálcovaný oním agrárně katolickým česko-německým konzervativním 

blokem.169 

 Na mezinárodní scéně se Československo v období konjunktury hlásilo k politice 

konsensu, politiku eliminující možnost ozbrojených konfliktů jako prostředku pro řešení 

sporů mezi jednotlivými zeměmi. I proto ČSR patřila mezi 15 zemí, které v srpnu 1928 

podepsaly Brian-Kelloggův pakt (nazvaný podle ministrů zahraničí Francie a USA) zavazující 

signatářské státy k tomu, že se zříkají války jako prostředku pro řešení vzájemných neshod. 

Následující vývoj na poli mezinárodních vztahů však zřetelně prokázal nízkou či spíše 

nulovou účinnost podobných dohod, jejichž zásad se v mnoha případech nehodlaly držet ani 

signatářské země.170 
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6. Závěr 

 Parlamentní volby, které se konaly 15. listopadu 1925, během období První 

československé republiky byly v pořadí druhými volbami v rámci samostatného 

Československa, ale zároveň se jednalo o první volby, v nichž se volilo na celém území ČSR. 

Antonín Švehla, předseda agrárníků, velice výstižně několika větami vystihl situaci v zemi, 

která v prvních letech našeho nového státu panovala. Československo bylo mladým, 

nezkušeným a malým národem. Do toho se promítaly silné národnostní menšiny. Co do 

teritoriálního uspořádání ČSR stála na samém okraji západní demokracie obklopena silnými 

státy.  

 Během voleb 1925 platila ústavní listina, která pocházela z roku 1920. Ta odpovídala 

ideálům moderní demokracie v kombinaci s Wilsonovskými principy (tedy novými zásadami 

vztahů mezi zeměmi a principy světového řádu, které měly nahradit politiku tajných smluv a 

spojenectví v evropské politice). Ústavní text zaručoval klasické práva a svody, garantoval 

všeobecné hlasovací právo a ochraňoval práva menšin. Stanovoval Československo jako 

parlamentární demokracii. Státní moc byla vyjádřena její trojdílností na legislativu, exekutivu 

a jurisdikci. Vztah mezi exekutivou a legislativou byl základním mocenským vztahem 

v Československu. Veškerým zdrojem státní moci v ČSR byl lid.  

Volební právo bylo ústavní listinou definováno jako obecné, rovné, tajné a přímé. 

Obecnost ve smyslu přiznání volebního práva všem občanům byla spojena s možností 

zákonně vyloučit z výkonu volebního práva ty, kteří byli odsouzeni soudem pro trestné činy. 

Pro ztrátu možnosti vykonávat volební právo bylo v případech spáchání trestného činu nutné, 

aby tento trestný čin byl spáchán z pohnutek nízkých a neřestných. Účast ve volbách byla 

povinností a neúčast se trestala, ale i přesto se první republika potýkala s nedostavením se 

voličů k volbám a výjimkou nebyly ani parlamentní volby 1925. Národní shromáždění se 

skládalo ze dvou komor – Poslanecké sněmovny a Senátu. Poslanecká sněmovna čítala 300 

členů. Aktivní volební právo do Poslanecké sněmovny ČSR bylo od 21 let a pasivní volební 

právo bylo podmíněno 30. rokem života. Senát byl menším orgánem, co do počtu jeho členů, 

kterých bylo celkem 150. Právo volit do senátu měli všichni státní občané republiky bez 

rozdílu pohlaví, kteří překročili 26. rok, a možnost být volen do senátu se vztahovalo k 45. 

roku života. Volební období dolní komory bylo 6 let a horní komory let 8. Podle Ústavní 

listiny poslanci získali volný mandát, tzn., že členové Národního shromáždění vykonávali 

svůj mandát osobně; nesměli od nikoho přijímat příkazy. Politický systém 1. republiky byl 

však vytvořen tak, že činil poslance fakticky závislými na vedení politických stran, které je 

kandidovaly, přičemž tato závislost byla dána kandidátními listinami. Dalším problémem byly 
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reversy – tedy kontrola poslance po volbách. Volební soud mohl rozhodnout o ztrátě mandátu 

poslance tehdy, pokud poslanec přestal být z důvodů nízkých nebo nečestných příslušníkem 

strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen.  

 Nositeli vládní a výkonné moci byli prezident a vláda. Sama ústava znesnadňovala 

prezidentovi vládní roli, kterou mu svěřila. Političtí představitelé československého odboje 

původně počítali s větší mocí prezidenta ve státě, než mu dávala ústava. Vláda byla 

odpovědná poslanecké sněmovně, která jí mohla vyslovit nedůvěru. Vláda byla vrcholem 

politického uspořádání státu, její struktura byla uspořádána podle reálných mocenských sil 

v zemi. V roce 1920 došlo k vytvoření tzv. pětky. Pětka byla orgán, který se skládal ze 

zástupců pěti hlavních poltických stran. Konkrétně se jednalo o zástupce sociální demokracie 

(Rudolf Bechyně), národní demokracie (Alois Rašín), lidovců (Jan Šrámek), agrárníků 

(Antonín Švehla) a národních socialistů (Jiří Stříbrný). Pětka představovala koaliční 

kompromis a mimoparlamentní dohodu stran. Tento mechanismus vládnutí odsouval 

parlament do pozadí. Politické strany nebyly ošetřeny ústavou, ani jiným právním zákonem. 

O 1. republice lze hovořit jako o systému, kde o rozhodujících otázkách výkonu moci 

nerozhodoval lid, ale politické strany. Moc se tak de facto přenesla z parlamentu na neveřejné 

stranické orgány. 

 Československý parlament přijal, co se týče voleb do parlamentu, zásadu poměrného 

zastoupení v kombinaci s přísně vázanými kandidátními listinami. To znamená, že volič 

nemohl volit pro konkrétní osobu, ale pouze pro celou kandidátní listinu příslušného 

politického subjektu jako celku. Rozdělování mandátů na základě výsledků voleb probíhalo 

ve třech skrutiniích. Strana v kraji v prvním skrutiniu získala tolik mandátů, kolikrát bylo 

volební číslo obsaženo v počtu získaných hlasů. Volební číslo se vypočítávalo vydělením 

součtu všech platných hlasů ve volebním kraji počtem mandátů, které se měly v daném kraji 

obsadit. V prvním skrutiniu byla použita Hareova formule. Mandáty obdrželi kandidáti podle 

pořadí na kandidátní listině. Ty mandáty, které zůstaly neobsazeny, byly přiděleny osmý den 

po volbách volební komisí. Do té doby mohli předsedové stran odevzdat předsedovi komise 

své kandidátní listiny, které mohly obsahovat libovolný počet kandidátů, ale s tím omezením, 

že ti kandidáti kandidovali v některém kraji a nebyli v prvním skrutiniu zvoleni. Zbytky hlasů 

a neobsazené mandáty byly převedeny do druhého skrutinia, přičemž hlasy stran, které v kraji 

nezískaly ani jeden mandát, se nepřeváděly. V druhém skrutiniu se zbylé hlasy z celé 

republiky vydělily zbylým počtem mandátů zvětšeným o jeden (Hagenbach-Bischoffova 

metoda), čímž vzniklo volební číslo druhého skrutinia. Pak následoval stejný postup jako ve 

skrutiniu prvním. Pokud přebývalo jedno křeslo, odebralo se straně, která měla nejnižší 
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zbytek po dělení volebním číslem. Mandáty, které nebyly rozděleny ani ve druhém skrutiniu, 

se přidělovaly ve třetím skrutiniu podle největších zbytků. V případě shody počtu zbylých 

hlasů rozhodoval los. Novela z roku 1925 zavedla novinku - tedy do druhého a třetího 

skrutinia byly připuštěny jen ty strany, které získaly v prvním skrutiniu mandát, a navíc ve 

třetím skrutiniu došlo k rozdělení mandátů s ohledem na národnosti.  

Programy hlavních československých politických stran, které byly vyhlášeny v 

prvních letech Československé republiky, vytvářely předpoklad pro zachování demokratické 

republiky s programem sociálním, kladoucím důraz na vědu, pokrok, náboženskou toleranci, 

respektujícím práva národnostních menšin a zastávajícím jako princip vztahů mezi národy 

mír. V hospodářské oblasti byl zastáván princip demokracie. Strany počítaly s více subjekty 

ekonomické moci. Drobné výjimky tvořila strana lidová, která kladla důraz na roli církve ve 

školství, a národní demokracie, která chtěla, aby stát byl národním, českým.  

 Československo ve dvacátých letech zažívalo období konjunktury. Došlo k prudkému 

hospodářskému růstu, což mělo za následek rozvoj i v oblasti peněžního a úvěrového 

systému. Vnitřní politická situace v zemi před těmito volbami však byla poměrně neklidná. 

Probíhalo několik afér (např. Marmanggiho aféra – ze které nakonec těžili lidovci), krize 

uvnitř politických subjektů nebo nemožnost v parlamentu nalézt shodu. V roce 1924 už 

většina německých politických stran pochopila nutnost jejich soužití s Čechy a změnil se tak 

poměr Němců k Československému státu. Problémem byla jazyková nařízení. Češi 

povětšinou německy hovořili bez problému, ale naopak se to tvrdit nedalo. Německé 

úřednictvo odmítalo češtinu jako úřední jazyk. To mělo potom za následek jejich propadnutí u 

jazykových zkoušek, což pro mnohé z nich znamenalo propuštění z práce, pro jiné dokonce i 

konec kariéry. Před volbami v roce 1925 bouřlivým obdobím procházela i vládní koalice. Ve 

svých základech se otřásala především díky neshodám mezi agrárníky a sociálními 

demokraty. Agrárníci nakonec sociální demokraty dokázali přehlasovat a prosadit svůj návrh 

zákona. Sociální demokraty oslabovala i choroba Rudolfa Bechyně, která ho vyřazovala 

z aktuálního politického dění. Sociální demokraté byli v oslabené pozici i díky komunistické 

straně; respektive díky jejímu odtržení od sociálních demokratů. Navíc komunistická strana 

neustále kritizovala umírněnost sociálně demokratických kroků. Obranu vůči této kritice 

vytvořila sociální demokracie sblížením s německou sociálně demokratickou stranou. 

Komunistická strana se dostávala po krůčcích do popředí pro voliče i díky neklidné sociální 

situaci v zemi. Po deflaci totiž nastalo zvyšování cen potravin a lidé proti tomuto zdražování 

hromadně protestovali. Další podstatný subjekt Národního shromáždění Československá 

národní demokracie na tom nebyla lépe. Československá národní demokracie v období těsně 
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před volbami prodělala rozpor mezi pražským vedením a moravským křídlem, což 

samozřejmě mělo během voleb vliv a odrazilo se to ve volebním výsledku strany. Před 

volbami se i socialistická strana začala rozkládat, a to díky sporům mezi Modráčkem a 

Hudcem. Modráček roku 1923 opustil poslanecký klub své strany. Modráček ve volbách 

získal senátorský mandát za sociální demokraty. Ještě než se konaly parlamentní volby 1925, 

zaznamenala KSČ jeden velký úspěch, a to v doplňovacích volbách do parlamentu, které se 

konaly na území Podkarpatské Rusi. Cílem těchto voleb byla stabilizace tohoto území a jeho 

zapojení do politického systému první republiky. V doplňovacích volbách KSČ získala čtyři 

z devíti poslaneckých mandátů, tedy 44%. To byla předzvěst úspěchu komunistů 

v celostátních volbách. Ovšem v rámci vnitřní situace ani o komunistické straně nemůžeme 

prohlásit, že byla klidná. Komunisté do voleb vstupovali značně nestabilní s rozpory mezi 

jednotlivými názorovými proudy uvnitř této strany.  

Situace byla kritická. Vedení státu začalo uvažovat o vypsání předčasných voleb. 

Nakonec opravdu k rozpuštění obou sněmoven došlo, a to k 16. říjnu 1925. Nové předčasné 

volby byly vypsány na 15. listopadu 1925 pro obě komory parlamentu.  

 V rámci předvolební kampaně, která probíhala standardně, jedna politická 

strana útočila na druhou, ať už se jednalo o tisk nebo propagační letáky, atd. Pár dní před 

volbami boj o mandáty v Národním shromáždění nabral na obrátkách. Agitace všech 

politických stran se proměnila na osobní výtky, zesměšňování a na útoky příslušníků 

jednotlivých stran, zejména pak na jejich vůdce a čelní straníky. Ostrý a podrážděný tón byl 

čitelný v denním tisku, plakátech, letácích, brožurách a schůzích. Komunistická strana měla 

velice nákladnou volební kampaň, při které zároveň využila i oslav výročí 8. listopadu. 

V tisku komunisté budili pozornost usnesením, že „mandáty jsou majetkem voličstva a že 

komunistický poslanec bude vykonavatelem vůle svých voličů“. 

Voleb se zúčastnilo 29 politických stran, ale pouze malé množství z nich bylo schopné 

ucházet se o moc. Konkrétně 13 stran nezískalo ani jeden mandát. Do Národního shromáždění 

se dostalo 16 politických stran. Pouze dvě politické strany (agrární a komunistická) dosáhly 

více než 10% hlasů. Listopadové volby 1925 vyústily v klasickou politickou krizi související 

se systémem více stran a problémem vytvoření vlády. Existence většího počtu politických 

stran v systému v kombinaci s poměrným volebním systémem vedlo k polarizaci volebního 

spektra a nutilo strany organizovat se do koalic, čímž docházelo k oslabování integrity a 

politické nestabilitě. Toto významné roztříštění a poměrná slabost politických stran ukazuje, 

že neexistovala žádná frakce, která by dokázala vnutit ostatním stranám své názory, taktiku a 
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požadavky. Negativním dopadem tohoto roztříštění bylo, že kdykoliv se mělo v parlamentu 

něco rozhodnout, pak se jednalo o problém, ať už to byl návrh opozice nebo majority. 

Přesto však výsledky voleb přinesly stabilitu státu včetně společnosti. V parlamentních 

volbách v listopadu 1925 zvítězila republikánská (agrární) strana, zcela pak propadly 

socialistické strany (sociální demokracie, národně-socialistická strana). Komunistická strana 

Československa dosáhla velkého úspěchu, kdy se komunisté stali druhou nejúspěšnější 

stranou ve volbách a nejvýznamnějším opozičním subjektem politické scény. Pokud jsme 

znali dění před volbami 1925, pak tento výrazný úspěch komunistů tak překvapivý nebyl. To, 

že komunisté obdrželi téměř milion hlasů, můžeme přičíst kvalitní předvolební kampani, 

panující sociální situaci, které právě komunisté, jak již bylo zmiňované, dokázali velice 

obratně využívat a vůbec celkové situaci na politické půdě. Jejich volební úspěch 

předznamenaly již doplňovací volby do parlamentu na Podkarpatské Rusi. Pokud by 

komunisté zvítězili na celém území Československa, ne jen tedy na území Česka, pak by byl 

prezident Masaryk postaven před dilema, zda se držet tradice a pověřit předsedu vítězní strany 

sestavováním vlády. Masaryk by však Šmerala, předsedu KSČ, touto funkcí pravděpodobně 

nepověřil. Tento volební úspěch však neznamenal další posilování komunistů, a to díky 

personálním proměnám strany, konfliktům mezi Gottwaldem a Jílkem a především přechodu 

reformních socialistických stran v důsledku panské koalice do opozice a tím pádem nové 

konkurenční situaci na levici. Předseda republikánské strany Antonín Švehla se proto po 

neúspěšném pokusu o obnovení předcházející všenárodní koalice a krátké vládě úřednického 

kabinetu Jana Černého snažil vytvořit koalici bez účasti levice. Navíc se v zájmu větší 

podpory a stability budoucí vlády v parlamentu rozhodl oslovit i německé aktivistické strany 

a Slovenskou ľudovou stranu. Téměř rok po volbách tak byla 12. října 1926 jmenována třetí 

vláda Antonína Švehly. Vznikla koalice občanských stran (známá také jako panská resp. 

kongruová koalice). Ve vládě zasedli zástupci strany republikánské, lidové, živnostenské a 

mimo nich také ministři dvou německých stran (němečtí agrárníci a křesťanští socialisté). 

Stalo se tak poprvé od založení Československa, kdy se na vládě podíleli zástupci německé 

menšiny. Do vlády občanské koalice posléze vstoupila v lednu 1927 i Hlinkova slovenská 

ľudová strana. Levice zůstal a v letech 1926-1929 v opozici - šlo o první a zároveň poslední 

prvorepublikovou vládu, v níž neměly socialistické strany zastoupení. 

Můžeme konstatovat, že výsledky parlamentních voleb 1925 tak znamenaly stabilizaci 

politického spektra, protože se po nich ustavila koalice občanských stran, která dokázala 

prosazovat svoji politiku. Sociální demokracie na jedné straně ztratila své postavení 

v porovnání s výsledky voleb 1920, ale na straně druhé dokázala zastavit propad své podpory. 
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Významným výsledkem těchto voleb byla především polarizace politického rozvrstvení. Na 

jedné straně můžeme pozorovat veliký úspěch komunistické strany, který byl v rámci zemí 

střední Evropy nevídaný. Na straně druhé došlo ke konsolidaci hlavních konzervativních stran 

– agrárníků a lidovců. Po volbách zůstala oslabena krajní pravice a dokonce i strany 

socialistické. Výsledky poukázaly na změny v politické orientaci voličů.  
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Resumé 

 The thesis is titled „Parliamentary elections 1925 in Czechoslovakia“. The first chapter 

contains the exordium revealing the theme of the thesis. The second chapter contains 

information about Czechoslovakian constitution, the legislation, the executive and the 

jurisdiction. In this part are constituted party system and the electoral system effects with 

regard to 1925. There are also political programs of the most important parties - Republican 

Party of Agricultural and Smallholder People, Communist Party of Czechoslovakia, 

Czechoslovak People's Party, Czechoslovak Social Democratic Workers Party, Czechoslovak 

Socialist Party, Hlinka's Slovak People's Party, Czechoslovak Traders' Party, Czechoslovak 

National Democracy and German parties.  Chapter number three describes the situation before 

the parliamentary elections of 1925. The most important part of the thesis is the chapter 

number four - an analysis of the elections and it is structured in several more subheads. The 

chapter number five shows aftermath of elections. Other parts of my thesis are represented by 

the conclusion, the bibliography and tablets. 

 Parliamentary elections were held in Czechoslovakia on 15 November 1925. The 

programs main Czechoslovak political parties, which were announced in the early years of the 

Czechoslovak Republic, creating a presumption for the maintenance of the Democratic 

Republic of the social program, with their emphasis on science, progress, religious tolerance, 

respecting the rights of national minorities in positions as a principle of relations between 

nations peace. The result was a victory for the Republican Party of Agricultural and 

Smallholder People, which won 45 from 300 seats in the Chamber of Deputies. The second 

was the Communist party with 41 mandates. Communists became the second most successful 

party in the elections and most important of the opposition political scene The third was 

Czechoslovak People's Party. Completely failed socialist parties - the Social Democratic Party 

and the National-Socialist Party.  

 Eelections in 1925 resulted in classical political crisis linked to the multi-party system 

and the problem of forming a government. Almost a year after the election was named the 

third Švehla´s government. Established coalition civil parties. The government includes 

representatives of the Republican Party, People Party, Trade Party and outside of the 

ministers of the two German sides (German Agrarians and the Christian Socialists) - it 

happened for the first time since the founding of Czechoslovakia, where the government 

participated representatives of the German minority. To the civic coalition government finally 

came in January 1927 and Hlinka's Slovak People's Party. The left stayed in the years 1926-
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1929 in opposition - it was the first and last of the venerable government in which not a 

socialist party representation. 

We can say that the results of the parliamentary elections in 1925 and meant the 

stabilization of the political spectrum. The results pointed to a change in the political 

orientation of voters. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 

Počet kandidátů (na počet mandátů) v jednotlivých volebních krajích ve volbách do 

Poslanecké sněmovny v roce 1925 

volební kraj (číslo) název volebního kraje kandidátů/na počet mandátů 

1 Praha 490/48 

2 Pardubice 113/11 

3  Hradec Králové 140/12 

4 Mladá Boleslav 191/17 

5 Česká Lípa 138/13 

6 Louny 223/17 

7 Karlovy Vary 129/12 

8 Plzeň 182/17 

9 České Budějovice 151/13 

10 Jihlava 141/9 

11 Brno 234/17 

12 Olomouc 206/17 

13 Uherské Hradiště 86/8 

14 M. Ostrava 253/19 

15 Trnava 114/9 

16 N. Zámky 157/11 

17 T. Sv. Martin 120/11 

18 B. Bystrice 77/7 

19 L. Sv. Mikuláš 69/6 

20 Košice 104/7 

21 Prešov 120/10 

22 Užhorod 93/9 

Zdroj: NA Praha, f. MZV-VA, 2582, Několik číslic z volební statistiky. 
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Příloha č. 2 

Počet kandidátů (na počet mandátů) v jednotlivých volebních krajích ve volbách do Senátu 

v roce 1925 

volební kraj (číslo) název volebního kraje kandidátů/na počet mandátů 

1 Praha 208/24 

2 Hradec Králové 105/11 

3 Mladá Boleslav 151/15 

4 Louny 156/14 

5 Plzeň 139/15 

6 Brno 203/17 

7 M. Ostrava 196/19 

8 T. Sv. Martin 99/10 

9 L. Sv. Mikuláš 68/7 

10 Prešov 52/4 

11 N. Zámky 116/9 

12 Užhorod 47/5 

Zdroj: NA Praha, f. MZV-VA, 2582, Několik číslic z volební statistiky 

 

Příloha č. 3 

Vyhlášení samostatnosti Československa 

 „Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil 

dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, 

nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a 

odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu. 

 Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový 

svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů. 

 Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavně dějiny Tvoje. 

 Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná 

Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním 

bojišti a na Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do země 

zaslíbené. Zachovej štít čistý, jako jej zachovalo Tvé národní vojsko: Československá legie. 

Buď si stále vědom, že jsi občanem českého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.  

 Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé 

chování a Tvá radost byly důstojny velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson 
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nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě 

vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný 

z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa. 

 Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jiného jest svato. Svobody osobní, 

majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního 

výboru.“ 

  

 V Praze, dne 28. října 1918 

 

 Za Národní výbor československý: Dr. Fr. Soukup, Dr. Vavro Šrobár, Antonín Švehla, 

Jiří Stříbrný, JUDr. Al. Rašín 

Zdroj:Harna, Josef: České a Československé dějiny III., Dokumenty a materiály, 1992, s. 138-139. 

 

Příloha č. 4 

Prohlášení kandidátovo 

 
Zdroj: NA Praha, f. MV, 222, Prohlášení 


