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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá politickým systémem Druhé Československé 

republiky. První kapitola se věnuje definici autoritativních režimů a jejich dělení podle 

Juana Josého Linze. Dále stručně představuji politický systém První Československé 

republiky, abych později mohl lépe popsat změny, které nastaly ve Druhé republice. 

Poté se zabývám Mnichovskou dohodou a jejím vlivem na podobu Druhé republiky. 

V následující kapitole se věnuji jednotlivým aspektům Druhé Československé 

republiky, přičemž se budu primárně snažit zodpovědět otázku: „Byl politický systém 

Druhé Československé republiky demokratický, nebo byl spíše autoritativního rázu?“ 

Konkrétněji se v této kapitole věnuji ústavě, fungování státní správy, soustavě státních 

orgánů, hospodářskému režimu a dodržování občanských práv a svobod. Samostatnou 

kapitolu jsem přiřadil stranickému systému, na kterém byl nejviditelnější úpadek 

demokracie. V této kapitole popisuji možné podoby stranického systému a velkou 

pozornost věnuji Straně národní jednoty a Národní straně práce. Dále popisuji 

stranický systém na Slovensku a objasňuji fungování neloajálních opozičních skupin. 

V závěru budu aplikovat Linzovu teorii autoritativních režimů na případ Druhé 

republiky, čímž zodpovím onu výzkumnou otázku. 

 
 
 

 

Abstract 
 

This bachelor thesis deals with political system of the Second 

Czechoslovak Republic. The first chapter presents a definition of 
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authoritarian regimes and their division by Juan José Linz. The paper then 

introduces the political system of the First Czechoslovak Republic in order 

to provide better description of the differences and changes in the Second 

Republic later. After that the thesis deals with the Munich Agreement and its 

influence on the form of the Second republic. The next chapter is dedicated 

to individual aspect of the Second Czechoslovak republic and primarily tries 

to answer the question: “Was the political system of the Second 

Czechoslovak Republic democratic, or was it more in authoritarian tone?” 

This chapter follows in great detail the constitution, the functioning of state 

administration, the system of state organs, the economic regime and the 

respect for civil rights and freedoms. The system of political parties received 

its own chapter, because the decline of democracy is most obvious when 

closely inspected. In this chapter, the possible forms of the system of 

political parties are described and a great attention was paid to Strana 

národní jednoty (National Unity Party) and Národní strana práce (National 

labour party). The system of political parties in Slovakia is then presented 

with the intention to clarify the functioning of disloyal opposite groups. In 

the end, the theory of authoritarian regimes by Juan José Linz is applied on 

the case of the Second Republic, which answers the research question from 

earlier. 
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Zdůvodnění výběru práce 

 

Toto téma jsem si vybral hned z několika důvodů. Jedním z nich je fakt, že jsem se 

vždy zajímal a stále se ještě zajímám o moderní české dějiny. Dalším důvodem také je, že 

bych rád rozšířil povědomí veřejnosti o Druhé Československé republice, ale také bych rád 

přispěl k případným dalším výzkumům vztahujícím se k tomuto tématu. Při vybírání 

tématu mě totiž zarazilo, jak málo je toho o tomto období našich dějin napsáno. I když se 

jednalo o epochu, která netrvala ani jeden rok, považuji ji za velice zajímavou, ale hlavně 

za velice důležitou část české a slovenské historie. Není ovšem zcela jasné, o jaký politický 

systém se jednalo, proč se vrchní politici zachovali tak, jak se zachovali, a jak je možné, že 

se změnil stranický systém Československa. 

 

Předpokládaný cíl 

 

Ve své práci bych chtěl v první řadě nalézt odpovědi na otázky k tématu: 

Jak silná byla ve Druhé Československé republice pozice prezidenta a jakou měl v 

tomto státu roli? Jaké byly okolnosti vzniku Druhé Československé republiky? Proč se 

změnil politický systém? Jak vypadal stranický systém ve Druhé Československé republice 

a jaké postoje zastávaly jednotlivé politické strany? Jakou pozici mělo Slovensko a jak na 

něj nahlíželi političtí představitelé Druhé Československé republiky? 

 

Metodologie práce 

 

Ve své práci chci zjistit okolnosti vzniku Druhé Československé republiky. Učiním 

tak pomocí případové studie, což je vhodná metoda kvalitativního výzkumu pro téma mé 

práce. Zaměřím se na důležité aspekty politického systému Druhé Československé 

republiky. Pozornost věnuji prezidentovi a jeho roli v celém systému. Zde aplikuji 

případovou studii osobní. Dále provedu analýzu jednotlivých politických stran, které zde 

byly alespoň na počátku Druhé Československé republiky. Zaměřím se na jejich programy 

a na důvody jejich zániku. Poté analyzuji programy Strany národní jednoty a Národní 

strany práce. Zde využiji knihu Politické strany II. od Jiřího Malíře a Pavla Marka. Také se 

podrobně zaměřím na postavení Slovenska v celém systému. Rozeberu vztahy české 
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politické elity s elitou Slovenska a zaměřím se také na tehdejší veřejné mínění v této 

otázce. 

 

Základní charakteristika tématu 

 

Tématem práce je politický systém Druhé Československé republiky. Konkrétně se v 

práci budu zabývat okolnostmi vzniku tohoto státního útvaru a jeho politického systému. 

Věnovat se také budu osobě československého prezidenta a jeho roli a osudu ve Druhé 

Československé republice. Kromě toho se také zaměřím na fungování stranického systému 

a nahlédnu na postavení jednotlivých stran v době, kdy byl ve Druhé Československé 

republice ještě multipartismus. Podrobněji se ale podívám i na ty strany, které ve Druhé 

republice hrály hlavní roly. To byla Strana národní jednoty, která vznikla sjednocením 

většiny tehdejších politických stran, a Národní strana práce, která představovala levicovou 

opozici a její jádro tvořili bývalí členové sociální demokracie. Předsedou Strany národní 

jednoty byl Rudolf Beran a předsedou národní strany práce byl Antonín Hampl. Také 

analyzuji vztahy politické elity se Slovenskem a jeho postavení v celém systému. Politický 

systém ve Druhé Československé republice je poměrně složité definovat, což je rovněž 

jedna z věcí, o kterou se v mé práci budu pokoušet. 

 

Téma je to poměrně neotřelé a nepříliš probírané. Nechci tvrdit, že je o Druhé 

Československé republice napsáno a vypracováno pouze naprosté minimum děl a prací, ale 

určitě by si takto důležitá epocha českých a slovenských dějin zasloužila poněkud více 

pozornosti, než se jí dostává. 

 

Předpokládaná struktura práce 

 

1. Úvod   
2. Metodologie   
3. Okolnosti vzniku Druhé Československé republiky   
4. Postavení a role prezidenta ve Druhé Československé republice   
5. Stranický systém Druhé Československé republiky   

5.1. Programy politických stran   
5.2. Osudy politických stran   

6. Postavení Slovenska ve Druhé Československé republice   
7. Závěr  
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Úvod 
 

Tématem mé bakalářské práce je Politický systém Druhé Československé 

republiky. Jedná se o období Československa, které trvalo pouhých necelých šest 

měsíců. Druhá republika je ohraničena podepsáním Mnichovské dohody 30. září 1938 a 

rozpadem Československa na Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava 14., 

respektive 16. března 1939. Druhou republiku lze charakterizovat několika zásadními 

rozdíly od republiky První. Tento režim byl pod jistým vlivem Německa a výsledku 

Mnichovské dohody. Byl zasažen enormními územními ztrátami, které značně 

poznamenaly i hospodářský režim. Změny se projevovaly i na fungování státní správy a 

soustavě státních orgánů. Začaly se zde vytrácet prvky demokracie. Parlament postupně 

ztrácel relevanci, protože většina jeho pravomocí přešla na vládu a prezidenta.  

Občanská práva a svobody byly značně potlačovány. Nejzásadnější proměnou však 

prošel stranický systém. Systém velkého množství politických stran, který fungoval 

v První republice, byl zredukován na strany dvě. Vládnoucí Strana národní jednoty, 

která sdružovala pozůstatky pravicových stran, měla prakticky nedotknutelnou pozici. 

Opoziční Národní strana práce, která sdružovala pozůstatky levicových stran, byla 

jedinou loajální opozicí. Komunistická strana byla zrušena a další opoziční subjekty, 

kterých však nebylo mnoho, neměly příliš prostoru pro jakékoliv projevy. Na 

stranickém systému byl nejviditelnější úpadek demokracie ve Druhé Československé 

republice. 

 Období Druhé Československé republiky je jakýmsi mostem mezi První 

Československou republikou a Protektorátem Čechy a Morava. I proto se tomuto tématu 

politologové většinou vyhýbají. Mnohdy je považováno za méně důležité vedle 

známější První republiky a Protektorátu. Já budu svou prací rozebírat charakteristiky 

politického systému právě Druhé republiky a pokusím se definovat změny, které v něm 

proběhly. 

 Cílem mé práce je popsat a rozebrat politický systém Druhé Československé 

republiky. Budu zde odpovídat na tyto otázky: Byly rozdíly mezi První a Druhou 

republikou tak zásadní, že již nebylo zcela možno nazývat režim Druhé republiky 

demokracií? Dá se Druhá republika označit jako autoritativní režim? Pokud je možno 

označit Druhou republiku jako autoritativní režim, do jaké kategorie by se měla zařadit? 

Na odpovědi k posledním dvěma otázkám si pomůžu myšlenkami Juana Josého Linze a 
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jeho knihou Totalitarian and authoritarian regimes,1 ve které se zabývá 

charakteristikou autoritativních režimů a jejich typologií, a také myšlenkami Wolfganga 

Merkela a jeho knihou Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und 

Empirie der Transformationsforschung,2 která vychází a zároveň doplňuje dílo Juana 

Josého Linze. 

 Svoji práci rozdělím na teoretickou část a na část, ve které se budu věnovat 

politickému systému Druhé republiky. V teoretické části se budu zabývat 

autoritativními režimy, k čemuž využiji dílo Juana Josého Linze a jeho definici 

autoritativních režimů. Při rozboru jednotlivých aspektů politického systému Druhé 

republiky vždy stručně nastíním i fungování daného aspektu v republice První. Následně 

pak budu tyto dva režimy komparovat, abych demonstroval onen rozdíl mezi 

demokratickým a nedemokratickým fungováním Československa. Před tím, než se 

dostanu k analýze samotného politického systému Druhé republiky, charakterizuji 

následky Mnichovské dohody, která vedla ke vzniku právě Druhé republiky. Na závěr 

aplikuji teorii autoritativních režimů Juana Josého Linze na Druhou Československou 

republiku a pokusím se zodpovědět otázku, jestli byla Druhá republika skutečně 

autoritativním režimem. Zároveň tento režim zkusím zařadit do typologie J. J. Linze. 

Charakterizuji jeho znaky a pokud dojdu k závěru, že Druhá republika byla 

autoritativním režimem, určím, o jaký typ autoritativního režimu se jedná. 

K přesnějšímu určení si dopomůžu také dílem politologa Wolfganga Merkela, který 

Linzovu typologii doplnil.3 

1. Metodologie 
Jako metodologický rámec této práce jsem zvolil případovou studii. Výzkumnou 

metodou je analýza zdrojů.4 

Mezi klíčové pojmy této práce patří pojmy Druhá republika, Mnichovská 

dohoda a autoritativní režim. Druhá republika je v kontextu české historie státní útvar, 

který zde existoval v období mezi Mnichovskou dohodou a protektorátem Čechy a 

Morava.5  

                                                                 
1 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000. ISBN 9781555878900. 
2 MERKEL, Wolfgang, Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der 

Transformationsforschung. Opladen: Springer VS, 1999. ISBN 978-3-531-17201-9. 
3 BALÍK, Stanislav, Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: 

Dokořán, 2004 s. 62. ISBN 80-86569-89-6. 
4 DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 

vztazích. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-385-7 
5 VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky. 2. Praha: Portál, 2007, s. 

45. ISBN 978-80-7367-337-6. 
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V kapitole číslo 3 je stručně popsán politický systém První Československé 

republiky. První republika je útvar, který zde byl v letech 1918-1938, tedy 

bezprostředně před Druhou republikou.6 V 5. kapitole jsou popsány jednotlivé aspekty 

politického systému Druhé Československé republiky. Zkoumáním těchto aspektů bude 

zjištěna míra autoritativních prvků, které definoval Juan José Linz.7 V kapitole 8 jsou 

pak porovnávány politické systémy První a Druhé republiky. 

Největší slabinou metodologie je nutnost soustředit se na definice autoritativních 

režimů omezeného množství autorů, a není tudíž možné zcela jednoznačně určit, jestli 

byla Druhá Československá republika autoritativním režimem. 

 

1.1.  Rozbor zdrojů 
 

Téma mé bakalářské práce je historické a tomu odpovídá skladba mnou 

použitých zdrojů. Použité prameny a literaturu můžu rozdělit na tři větší skupiny. První 

skupinou je odborná literatura. Přímo na politický systém Druhé Československé 

republiky je zaměřeno pouze nepatrné množství knih. Naprostá většina mých literárních 

zdrojů věnuje Druhé republice pouze jednu kapitolu, i tak jsou ale informace uvnitř 

poměrně detailní. Nyní podrobněji rozeberu mnou nejpoužívanější literární zdroje. 

 Kniha Politické strany od Jiřího Malíře, Pavla Marka a kolektivu obsahuje 

kapitolu, která se zaměřuje na Druhou Československou republiku. Protože jsou v ní 

informace o stranickém systému Druhé republiky poměrně detailní, použil jsem ji jako 

svůj hlavní zdroj v kapitole o politických stranách. Informace z této knihy jsem využíval 

jak v kapitole o stranickém systému Druhé republiky, tak v kapitole o stranickém 

systému První republiky.8 

 Pro teoretickou část mé bakalářské práce jsem zvolil Totalitarian and 

Authoritarian Regimes od Juana Josého Linze9 a Systemtransformation. Eine 

Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung od Wolfganga 

Merkela.10 Pro doplnění jsem využil i Teorii a praxi totalitních a autoritativních režimů 

od Stanislava Balíka a Michala Kubáta.11 J. J. Linz představuje své vnímání a dělení 

                                                                 
6 VODIČKA 2007, s. 15. 
7 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000. ISBN 9781555878900. 
8 MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu v letech 1861-2004, 2. díl 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-180-1. 
9 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000. ISBN 9781555878900. 
10 MERKEL, Wolfgang, Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der 

Transformationsforschung. Opladen: Springer VS, 1999. ISBN 978-3-531-17201-9. 
11 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000. ISBN 9781555878900. 
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autoritativních režimů a S. Balík s M. Kubátem jeho dělení doplňují o konkrétní 

příklady států.12 

 Československé dějiny státu a práva od kolektivu autorů patří taktéž k mým 

nejvíce citovaným zdrojům. Kniha obsahuje kapitolu, která se zabývá několika aspekty 

politického systému Druhé Československé republiky. Žádný z těchto aspektů zde však 

není rozebrán do detailu.13 

 Knihu Politický systém České republiky od Karla Vodičky a Ladislava Cabady 

jsem používal především pro kapitolu o První republice. Kniha obsahuje kapitolu, která 

se celkem přehledně věnuje politickému systému První republiky a také kapitolu, která 

se věnuje politickému systému republiky Druhé.14 

 Další mnou notně citovanou knihou je Vývoj české veřejné správy od Karla 

Schelleho. Jako většina mých knižních zdrojů, i tato kniha obsahuje pouze jednu 

kapitolu, která se týká Druhé Československé republiky. I přesto však poměrně 

uspokojivě popisuje vývoj státní správy ve Druhé republice.15  

 Druhou skupinou zdrojů jsou materiály z archivů. Před psaním jsem navštívil 

dva pražské archivy, Masarykův ústav a archiv AV ČR a Národní archiv v Praze. 

V obou těchto archivech se mi podařilo vybádat několik relevantních spisů, které jsem 

pak použil při psaní této práce. Archivní materiály však používám pouze jako 

doplňkové zdroje. 

 Do třetí skupiny zdrojů řadím všechny ostatní. V mém případě se to týká 

především jednotlivých zákonů a internetových článků. Jednotlivé zákony z období 

Druhé republiky bylo poměrně jednoduché najít, a proto nebyl ani žádný problém je 

odcitovat. Vždy, když v práci odkazuji na nějaký zákon, cituji jej přímo z primárního 

zdroje, čímž je onen legislativní dokument. U internetových článků hrozí riziko, že 

nejsou dostatečně autentické, a proto se je snažím citovat pouze minimálně. 

2.  Teorie autoritativních režimů 
 

Jedním z nejrespektovanějších politologů zabývajících se autoritativními režimy 

je bezesporu Juan José Linz. Já tedy v této kapitole popíšu základní znaky 

                                                                 
12 BALÍK, Stanislav, Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: 

Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-89-6. 
13 SCHELLE, Karel, Pavel MATES, Marta KADLECOVÁ, Eduard VLČEK a Renata 

VESELÁ. Československé dějiny státu a práva. Brno: Doplněk, 1991. ISBN 80-210-0346-4. 
14 VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky. 2. Praha: Portál, 2007. 

ISBN 978-80-7367-337-6. 
15 SCHELLE, Karel. Vývoj české veřejné správy. Ostrava: KEY Publishing, 2008. ISBN 978-80-87071-

92-2. 
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autoritativních režimů tak, jak je definoval právě Linz a na základě toho poté dokážu, 

nebo vyvrátím tezi, že byla Druhá Československá republika autoritativní. 

 Výraz autoritativní režim má původ ve slově autorita. Dnes má toto slovo spíše 

negativní konotaci, dříve tomu však tak nebylo. Tento latinský termín vyjadřoval uznání 

tomu, kdo byl jeho nositelem. Dnes spousta lidí vnímá autoritativní režimy jako takové, 

které nerespektují svobodu jednotlivce, a z toho vyplývá právě ona negativní konotace 

ke slovu autorita. Italský politolog Giovanny Sartori říká, že je nutné rozlišovat mezi 

pojmem autorita v jeho původním významu a pojmem autorita ve smyslu autoritativních 

režimů. Autoritativní režim podle Sartoriho je takový, který ponechává pouze minimální 

prostor pro svobodu.16 

 Ačkoliv je Juan José Linz prvním politologem, který teorii autoritativních 

režimů rozpracoval podrobněji, vyskytovaly se jisté teoretické koncepty již před ním. 

Přicházeli s nimi sami autoritativní vládci, kteří se pokoušeli legitimovat svoje vládnutí 

na základě logických argumentů. Jako příklad můžeme uvést rakouského politika 

Engelberta Dollfusse, který mluvil o šesti bodech autoritativního režimu.17 Stát by měl 

být podle něho založen na hierarchii a být silný, nikoliv však totalitní. Vláda se pak 

podle Dollfusse má snažit o sjednocení zájmů občanů.18 

 Juan José Linz charakterizoval autoritativní režimy neexistencí vedoucí 

ideologie a vůdčím subjektem, který má nejasné, ale předvídatelné hranice. Vedoucí 

ideologii nahrazuje vítězná mentalita. Nejdůležitější charakteristikou autoritativních 

režimů však je limitovaný pluralismus. Na rozdíl od totalitních režimů existují 

v režimech autoritářských poměrně velké počty organizací, které mohou relativně 

svobodně existovat, pokud veřejně nevystupují proti režimu. O fungování těchto 

organizací tak rozhoduje právě autoritativní režim.19  

 Další důležitou charakteristikou autoritativních režimů je podle Linze absence 

vedoucí ideologie a její nahrazení mentalitou. Mentalita, na rozdíl od ideologie, může 

přinést emotivnější způsoby řešení určitých problémů. Ideologie se zase daleko lépe šíří 

masami a řídí se spíše racionalitou. Mentalita je však jednoduchá a srozumitelná pro 

                                                                 
16 SARTORI, Giovanni. Teória demokracie. Bratislava: Archa, 1993, s. 187 ISBN  

80-7115-049-5. 
17 BALÍK, Stanislav, Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: 

Dokořán, 2004 s. 49-50. ISBN 80-86569-89-6. 
18 JEŘÁBEK, Martin. Konec demokracie v Rakousku, 1932-1938. Praha: Dokořán, 2004, s. 72-78. 

ISBN 80-86569-51-9. 
19 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000 s.159-161 ISBN 1-55587-866-0. 
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všechny vrstvy obyvatelstva. Obvykle dbá na hodnoty, které vyvolávají v lidech emoce, 

jako je vlastenectví, patriotismus, nebo nacionalismus.20 

 Třetím znakem autoritativních režimů je absence mobilizace. Autoritativní 

režimy usilují o depolitizaci a rozdíly mezi nimi jsou především v míře depolitizace. 

Někdy je snaha pouze o depolitizaci sympatizantů předchozího režimu, jindy se režim 

snaží depolitizovat celou společnost.21 

 Na základě výše popsaných znaků definoval Juan José Linz sedm typů 

autoritativních režimů. Prvním typem je byrokraticko-militaristický autoritativní režim. 

Jedná se o nejčastěji se vyskytující typ a hlavní roli v něm hraje armáda a byrokratický 

aparát. V takto ovládaných režimech se většinou vyskytuje jedna vládnoucí strana, která 

je podporována vládou. Existence politických stran však není v tomto typu 

podmínkou.22 Jako příklad je možné uvést Španělsko za vlády generála Franca.23 

 Druhý typ autoritativních režimů Linz nazval organickým etatismem. Tento typ 

je v mnoha věcech podobný typu prvnímu. Zásadní rozdíl je, že se zde vyskytuje 

kontrolovaná participace občanské společnosti. Lidé se stávají členy různých skupin a 

společnost je vnímána jako organismus. Politická reprezentace je vybírána na úrovni 

korporací. Třídní konflikt je v takovýchto režimech odmítán, přesto se však 

establishment v těchto režimech staví proti liberální demokracii.24 Příkladem 

organického etatismu může být Rakousko za vlády Engelberta Dollfusse.25 

 Třetím typem je mobilizační autoritativní režim v postdemokratických 

společnostech. Tento typ vzniká v zemích, kde jsou občané dlouhodobě zvyklí na 

demokratické systémy, ale objevil se zde nějaký větší problém, který dosavadní 

demokratické systémy nebyly schopny vyřešit. Protože jsou v takovýchto zemích lidé 

zvyklí participovat na výkonu moci, není možné, aby se zde uchytily předchozí dva 

                                                                 
20 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000 s.162-163 ISBN 1-55587-866-0. 
21 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000 s.165-170 ISBN 1-55587-866-0. 
22 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000 s.184-208 ISBN 1-55587-866-0. 
23 BALÍK, Stanislav, Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: 

Dokořán, 2004 s. 57. ISBN 80-86569-89-6. 
24 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000 s. 208-217 ISBN 1-55587-866-0. 
25 BALÍK, Stanislav, Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: 

Dokořán, 2004 s. 58. ISBN 80-86569-89-6. 
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typy.26 Tento typ se týká především demokratických režimů mezi válkami, které nebyly 

schopny reagovat na krizi. Příkladem může být Italská provincie Carnaro z roku 1919.27  

 Čtvrtý typ autoritativních režimů je mobilizační typ, který se v zemi objevuje po 

dosažení nezávislosti. Tento typ vzniká v zemích, které byly kolonizovány, ale určitá 

skupina zde vedla boj za nezávislost. Tato skupina pak v režimu získala dominantní roli 

a pokouší se společnost mobilizovat. Nesnaží se však vládnout totalitně.28 Jako příklady 

můžu uvést především africké země po svržení koloniální vlády.29 

 Jako pátý typ autoritativních režimů uvádí Juan José Linz rasové a etnické 

demokracie. Ačkoliv se v těchto režimech vyskytují prvky, které si s demokracií 

asociujeme, o demokratické režimy se nejedná. Privilegia politické participace nebo 

distribuce moci jsou dostupná pouze pro určitou část obyvatel. Zbytek společnosti je 

z demokratických procesů vyloučen…, většinou na základě rasové příslušnosti. Mezi 

vládnoucí a vyloučenou skupinou bývá konflikt, který je řešen autoritativními 

způsoby.30 Ideální příklad rasové a etnické demokracie je Jihoafrická republika v době 

apartheidu.31 

 Šestým typem autoritativních režimů jsou defektní a pretotalitní politické situace 

a režimy. Tento režim se vyskytuje v zemích, které začínají opouštět demokracii a 

přiklánějí se k totalitarismu. Můžeme je označit jako totalitarismus bez teroru. V tomto 

typu se vyskytují pouze dva ze tří aspektů autoritativních režimů v plné míře.32 

Příkladem jsou země východní Evropy po druhé světové válce.33 

 Sedmým a posledním bodem v Linzově typologii autoritativních režimů jsou 

posttotalitní autoritativní režimy. Tyto režimy mají mnohé společné s typem 

předchozím. Ale zatímco v pretotalitních režimech se moc a vláda jedné dominantní 

strany ještě neupevnila, v posttotalitních režimech dominantní pozice jedné strany ještě 

nevymizela. Velká odlišnost od ostatních typů je také v rozdílných vzpomínkách na 

                                                                 
26 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000 s. 217-227 ISBN 1-55587-866-0. 
27 BALÍK, Stanislav, Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: 

Dokořán, 2004 s. 59. ISBN 80-86569-89-6. 
28 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000 s. 227-233 ISBN 1-55587-866-0. 
29 BALÍK, Stanislav, Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: 

Dokořán, 2004 s. 59. ISBN 80-86569-89-6. 
30 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000 s. 233-240 ISBN 1-55587-866-0. 
31 BALÍK, Stanislav, Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: 

Dokořán, 2004 s. 60. ISBN 80-86569-89-6. 
32 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000 s. 240-245 ISBN 1-55587-866-0. 
33 BALÍK, Stanislav, Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: 

Dokořán, 2004 s. 60. ISBN 80-86569-89-6. 



19 
 

minulost.34 Jako příklady tohoto typu můžeme uvést země východní Evropy od 

poloviny 50. let.35 

Dalším politologem, který se zabýval autoritativními režimy byl Wolfgang 

Merkel. Merkel v mnoha ohledech vycházel právě z Linze a jeho typologie je tak 

podobná té Linzovo. Definuje 9 typů autoritativních režimů, z nichž některé přímo 

přebírá od Linze, některé rozděluje na více menších, další slučuje, jiné definuje zcela 

nově a některé pomíjí.  

V Merkelovo typologii autoritativních režimů tak jsou: Komunistické, 

Fašistické, Militaristické, Organicko-etatistické, Rasistické, Modernizační, Teokratické, 

Dynastické a Sultanistické. Merkelova typologie je však pouze doplňující k typologii 

Juana Josého Linze, proto jednotlivé typy nebudu podrobněji popisovat.36 

3.  Politický systém První republiky  
 Ačkoliv se tato práce týká Druhé Československé republiky, stručně 

charakterizuji i některé aspekty politického systému První republiky. Učiním tak proto, 

abych následně zdůraznil změny a odchylky od demokratického systému ve Druhé 

Československé republice.  

Období První republiky je datováno od 28. října 1918 do 30. září 1938. Státní 

formou zřízení byla demokracie. Ostatně byly v politickém systému První republiky 

obsaženy všechny standardní prvky demokratické státní formy. Těmito prvky jsou 

kompletní soubor lidských práv a svobod, idea právního státu ve smyslu rovnosti 

občanů před zákonem, princip plurality, zastupitelská soustava s tradičními 

republikánskými institucemi, klasický princip dělby moci, parlamentarismus a tržní 

ekonomika s garancí soukromého vlastnictví.37  

První republika vznikla tedy 28. října 1918, kdy se v pražských ulicích vytvořily 

spontánní demonstrace, které vehementně oslavovaly T. G. Masaryka, ale také Wilsona, 

a především společný Česko-slovenský stát. Záminkou těmto demonstracím bylo 

zveřejnění Andrássyho nóty, která jako odpověď na 14 bodů prezidenta Wilsona 

uznávala česko-slovenské zájmy38. Této situace využil národní výbor, který byl veden 

muži 28. října, aby převzal správu nad českými zeměmi. Že se Masaryk stane hlavou 

                                                                 
34 LINZ, Juan José. Totalitaian and authoritarian regimes. With a major new introduction. Lynne 

Rienner. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2000 s. 245 ISBN 1-55587-866-0. 
35 BALÍK, Stanislav, Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: 

Dokořán, 2004 s. 61. ISBN 80-86569-89-6. 
36 MERKEL, Wolfgang, Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der 

Transformationsforschung. Opladen: Springer VS, 1999, s. 38-44. ISBN 978-3-531-17201-9. 
37 BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 47. ISBN 978-80-210-4250-6. 
38 PALÁN, Aleš. Příběh jednoho dne - 28. října. Katolický týdeník [online]. Praha, 2008, 19 
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státu a Kramář bude předsedat vládě, bylo definitivně rozhodnuto při jednání v Ženevě. 

Zde bylo také rozhodnuto, že nová ústava bude mít republikánský charakter.39 Jakýmsi 

zprostředkovatelem pro komunikaci se Slovenskem se stal pro český výbor Vavro 

Šrobár, který byl také jedním z mužů 28. října. To však způsobovalo značné problémy, 

protože Šrobár vyvolával na politické scéně jisté kontroverze. Na Slovensku byl 

představitelem okrajového proudu, a protože byl evangelíkem, vyvolával kontroverze i 

uvnitř Slovenské ľudové strany.40 

 Čeští občané byli vyhlášením suverénního státu Čechů a Slováků vyloženě 

nadšeni. Masaryk, Beneš a několik dalších politiků dokázali něco, co bylo doposud pro 

českou veřejnost nevídané a nepředstavitelné. K mezinárodnímu respektu a uznání však 

výrazně dopomohly také české legie, které bojovaly na vzdálených polích. 

  Základní princip nově vzniklého státu můžeme rozdělit do čtyř větví. 

Tou první je republikánství. Za viníka války je veřejností z velké části považován 

monarchismus, ke kterému měli čeští občané pochopitelnou averzi. Proto se lidé rádi 

přikláněli k myšlence republikánství, které bylo chápáno jako přímý opak monarchismu. 

Druhou větví byl sociální radikalismus. Konflikt tříd a sociální revolta byly vnímány 

jako logické vyústění první světové války. Mezi českou veřejností tak rostlo 

přesvědčení, že je potřeba zásadně přebudovat sociální systém. Třetí větví byl 

antikatolicismus a odluka od církve. Sekularismus byl opět motivován snahou co možná 

nejvíce se odlišit od Habsburské minulosti. Druhým neméně relevantním motivem 

sekularismu pak byla myšlenka husitské české státnosti, kterou hodně zastával i T. G. 

Masaryk. Čtvrtou větví základního principu nově vzniklého státu byl čechoslovakismus 

a československý nacionalismus. Po válce se v Evropě začala objevovat vlna 

nacionálního šovinismu. Proto vedla myšlenka sebeurčení národů ke vzniku národně 

čistých států. V Československu pak tato idea vedla ke vzniku čechoslovakismu 

založeném na existenci společného státu Čechů a Slováků. Československý 

nacionalismu nebyl v porovnání se sousedními státy agresivní nebo xenofobní. 

V některých otázkách byl dokonce velmi konstruktivní.41  
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3.1.  Státní správa 

 Zákon č. 126/1920 Sb.42 o župních okresních úřadech, tzv. župní zákon byl 

výsledkem státní reformy. Základem správní organizace se měly stát župy a do jejich 

čela měli být jmenováni župani. Župan měl řídit župní úřad a u každého úřadu mělo být 

zřízeno župní zastupitelstvo. Fakultativními župními orgány měly být župní komise, 

které měly být zřízeny župním zastupitelstvem. Nižší instancí podle župního zákona 

měly být okresní úřady. U každého okresního úřadu měl být zřízen okresní výbor, 

v němž měli být k dispozici zástupci obyvatelstva. Okresní výbory měly mít prakticky 

stejnou funkci jako okresní zastupitelstva, které byly jejich předchůdci. V čele okresních 

orgánů pak měl stát okresní náčelník, který zastupoval okres, svolával schůze a dohlížel 

na dodržování zákonnosti.43 

 V roce 1927 byl přijat zákon č. 125 Sb.44 o organizaci politické správy, který byl 

známý pod názvem organizační zákon. Tento zákon byl formálně přijat jako novela 

župního zákona, ve skutečnosti však župní zřízení zcela zrušil. Základem 

administrativního dělení republiky se tak staly země. Nově vzniklé dělení tedy 

obsahovalo zemi Českou, zemi Moravskoslezskou, zemi Slovenskou a zemi 

Podkarpatoruskou. Sídelními městy zemských úřadů se stala Praha, Brno, Bratislava a 

Užhorod. Do čela zemského úřadu byl postaven zemský prezident, kterého jmenoval 

prezident republiky a každý správní obvod dostal zemské zastupitelstvo. Zemské 

zastupitelstvo pak ze svého středu volilo zemský výbor, kterému předsedal zemský 

prezident. Nižšími správními jednotkami byly okresní hejtmanství v čele s okresním 

hejtmanem, kterému se také říkalo náčelník. Samosprávu v okresech představovala 

zemská zastupitelstva, která si volila okresní výbor. Nejnižší složkou veřejné správy 

byla obecní samospráva. 45 

3.2.  Občanská práva a svobody 

Profesor Jiří Hoetzel odmítal charakteristiku Československé republiky jako 

demokratického policejního státu. Takto ČSR popsal časopis Spiegel. Hoetzel tvrdil, že 
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nový stát nemůže zaručovat práva a svobody bez jakýchkoliv omezení. Teprve po 

konsolidaci nových poměrů je možné být více liberální a méně opatrný.46  

Ustanovení o všeobecných základních právech občanů se nachází v páté hlavě 

ústavní listiny.47 Pro tuto část ústavy, tedy pro pátou hlavu o „právech a svobodách, 

jakož i o povinnostech občanských“, byl inspirací především rakouský Státní základní 

zákon z roku 1867, který obsahuje práva občanů.48 Tento vzor byl uplatněn především 

v oblastech svobody tisku, spolkového práva, petičního práva, nebo práva 

shromažďovacího.49 Všichni obyvatelé Československa mají stejná práva a povinnosti 

jako jeho státní občané. Při uplatňování základních lidských práv je naprosto irelevantní 

pohlaví, původ, rasa nebo náboženské vyznání občana. 

Demokratický postulát rovnosti se v ústavách jednotlivých států liší 

v konkrétním výčtu práv a svobod. Československá ústavní listina pojednává například 

o rovnosti, osobní a majetkové svobodě, domovní svobodě, svobodě tisku a o 

shromažďovacím nebo petičním právu. Z postulátu rovnosti vyplývalo také všeobecné, 

rovné, tajné a přímé hlasovací právo. Mezi jedincem a státem nesměly stát žádné dílčí 

organizace, aby se řádně zvolení reprezentanti považovali za zástupce veškerého lidu 

bez rozdílů.50  

Právo na soukromé vlastnictví bylo v První republice poněkud komplikovanější. 

Na základě ustanovení o majetkové svobodě bylo možné provést vyvlastnění na základě 

zákona. Tuto pasáž na schůzi ústavního výboru navrhla sociální demokracie a po 

dlouhém jednání byla nakonec přijata všemi.51 

3.3.  Stranický systém 

 Typická pro První republiku byla pluralita politických stran. Jednalo se o jakousi 

návaznost na systém, který již fungoval v rakousko-uherské monarchii na počátku 20. 

století. Na počátku existence První republiky tak politické strany pouze dovršily jakousi 

fázi přeskupování a dotvořily se tak hlavní složky stranického systému. Ten se sice 
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jistým způsobem vyvíjel v průběhu dvaceti let existence První republiky, nejednalo se 

však už o žádné radikální změny.52 

 Velké množství politických stran mělo vliv na charakter volebního práva. Právní 

režim voleb byl víceméně stejný ve volbách do obecních zastupitelstev, župních 

zastupitelstev, okresních výborů, ale i do poslanecké sněmovny a senátu Národního 

shromáždění. Ještě před schválením ústavy byl přijat zákon č. 75/1919 Sb.,53který 

ustanovil všeobecné, rovné a přímé volební právo pro všechny občany, kteří dosáhli 

věku 21 let a danou obec obývali minimálně 3 měsíce. Volební právo se výslovně týkalo 

i vojáků, netýkalo se však osob, které nebyly způsobilé právních úkonů, a trestanců. 

Pasivní volební právo měli lidé starší 26 let, kteří danou obec obývali minimálně 1 rok. 

Důvodem, který odebíral pasivní volební právo, mohl být i příbuzenský vztah s jiným 

členem obecní rady.54   

 Při sestavování vládní koalice byly v První republice nejpodstatnější zásady, 

které vyplývaly z parlamentní a politické praxe. Zvyklosti tedy měly větší váhu než 

právní normy v těchto záležitostech. Předseda vlády i ostatní členové byli jmenováni 

prezidentem republiky, který však nemohl vybírat bez omezení.55 Důležitou roli hrálo 

složení poslanecké sněmovny, na jejíž důvěře byla vláda prakticky závislá. Ale také 

hospodářské okolnosti a mezinárodní situace hrály důležitou roli při skládání vlády. 

Pouze v letech 1921-1922 se premiérem nestal představitel nejsilnější politické strany, 

byl jím místo něho Edvard Beneš.56 

Kořeny velké části politických stran v První republice sahají až do poloviny 19. 

století. Zásadní štěpná linie ve společnosti byla mezi českou a německou kulturní obcí. 

Toto štěpení se projevovalo i v rozdělení obyvatelstva na dvě politické komunity, 

českou a německou. V každé zemi koruny české, tedy v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku, se stranický systém rozvíjel autonomně. A v každé z těchto zemí byly politické 

strany, které zastupovaly českou veřejnost a politické strany, které zastupovaly veřejnost 

německou.57 Tyto konfliktní linie se poté přenesly i do První republiky. 
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 V První republice české, slovenské i německé politické strany zastupovaly 

klasické politicko-ideologické tábory – konzervativní, liberální, socialistický, agrární a 

také klerikální tábor. Jediná strana, která zastupovala všechny národnostní skupiny, byla 

strana komunistická. Komunisté nerozlišovali dělníka na základě národnosti, všichni 

proletáři by podle nich měli držet při sobě.58 

 Zásadní změnu v První republice přineslo rozštěpení největší a nejsilnější strany 

v roce 1921, totiž Československé sociálně demokratické strany dělnické. Tím vznikla 

celostátně Komunistická strana Československa. Pozici nejsilnějšího politického 

subjektu tak v Československu obsadila Republikánská strana zemědělského a 

malorolnického lidu, známá jako agrární strana. Agrárníci hájili především zájmy 

venkovského obyvatelstva.59 

 Ačkoliv byl stranický systém v První Československé republice relativně 

komplikovaný, politický systém zde zůstal poměrně stabilní. Stabilitu zajišťovala 

především vládní koalice, kterou od roku 1922 vedla Agrární strana. V roce 1920 byla 

v reakci na parlamentní krizi vytvořena tzv. pětka. Pětka byl mimoparlamentní orgán, 

jehož účelem bylo koordinovat fungování parlamentu v letech 1921 a 1922. Činnost 

pětky však pokračovala i později a začala nabírat rysy oligarchického orgánu. Pětku 

tvořily Československá sociálně demokratická strana, Československá národní 

demokracie, Československá strana lidová, Republikánská strana československého 

venkova a Československá strana socialistická. Politici těchto pěti stran pak rozhodovali 

o politické orientaci země bez účasti parlamentu.60 

 Ve 20. letech 20. století se Antonínu Švehlovi podařilo vytvořit Panskou koalici, 

což byla koalice stran podobného politického smýšlení. Tyto strany se ideologicky 

nacházely na pravém středu a byly mezi nimi české, slovenské a německé strany. 

Výsledky voleb 1929 a 1935 však sestavení jednobarevné vlády neumožňovaly.61 To 

vedlo k vytváření koncentračních vlád, které zahrnovaly prakticky všechny politické 

subjekty, které nebyly antisystémové.62 

 V roce 1935 tak přišla do československého politického systému stranická krize. 

Katalyzátorem této krize se stal vznik Sudetoněmecké strany (SdP). Po parlamentních 

volbách v roce 1935 se stala SdP nejsilnější stranou Československa, co se týče 

procentuálního podílu voličských hlasů. I přesto však nedostala pověření k sestavení 
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vlády. Hlavním důvodem byl nedostatečný koaliční potenciál k sestavení vládního 

kabinetu. Triumf SdP měl za následek zhoršení vztahů německých aktivistických stran 

s aktivistickými stranami československými. V roce 1938 se tak stalo nevyhnutelné a 

německé aktivistické strany, respektive jejich členstvo, byly nuceny vstoupit do SdP. 

Přesto se zde našlo několik odvážlivců, kteří se rozhodli setrvat na antifašistických 

pozicích. Jednalo se především o členstvo Německé sociální demokracie, které ve 

značné míře skončilo v exilu, nebo v koncentračních táborech.63 

 Hlavním představitelem v prvorepublikovém stranickém systému byla 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, také známá jako strana 

agrární. Agrární strana byla nejsilnější stranou v První Československé republice a její 

cíle byly především hájit zájmy nižší a střední třídy. Další stranou byla Československá 

sociálně-demokratická strana dělnická, která měla největší voličskou základnu mezi 

dělníky. Československá strana lidová se soustředila především na tradici a křesťanský 

solidarismus. Československá strana národně socialistická zastupovala především 

drobné živnostníky a její program byl výrazně sociálně orientován. Československá 

strana národně demokratická prosazovala antisocialismus a silný národní stát. 

Komunistická strana Československa byla antisystémovou stranou a odmítala tak 

demokratické zřízení Československé republiky. Ze slovenských stran je nutno zmínit 

především Hlinkovu slovenskou ľudovou stranu, která odmítala myšlenku 

čechoslovakismu a opírala se především o katolické a národně orientované voličstvo.64 

 Ačkoliv se stranický systém První Československé republiky na konci 20. let 20. 

století začal postupně ponořovat do krize, ve Druhé Československé republice byla celá 

situace kolem stranického systému mnohem více dysfunkční.  

 

 

4.  Mnichovská dohoda 
 V této kapitole budu rozebírat Mnichovskou dohodu a její následky. Pokusím se 

tedy potvrdit nebo vyvrátit tezi, že Mnichovská dohoda měla přímý vliv na podobu 

politického systému ve Druhé Československé republice. Nejprve charakterizuji záměry 

Mnichovské dohody. Potom popíšu reakci československé vlády a jakým způsobem 

odpovídala na zradu spojenců. Poté rozeberu ekonomické důsledky dohody. Dále 

vylíčím ztráty územní, které důsledkem Mnichovské dohody Československo utrpělo. A 
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nakonec charakterizuji dopad Mnichovské dohody na ústavní a politický systém 

Československa. 

Druhá Československá republika začala 30. září 1938 a skončila 15. března 

1939. Je tedy ohraničena podpisem Mnichovské dohody čtyřmi evropskými mocnostmi 

a nacistickou okupací zbytkové části českých zemí.65 Mnichovská dohoda představovala 

vyvrcholení politiky appeasementu, kterou prosazovala především Velká Británie…, to 

znamená pokusit se udržet mír za každou cenu.66 Formálně však Mnichovská dohoda 

měla napravit nepřesnosti ve smlouvách, které vyšly z pařížské mírové konference. 

Smlouva měla upravit československé hranice tak, aby kopírovaly hranice etnické mezi 

národy. To však byla pouze myšlenka, která realitě neodpovídala. Nacistické Německo 

si ukrojilo velkou, etnicky českou část českého území a začlenilo značnou část českého 

obyvatelstva do německé říše. Protokol o nové státní hranici přišel 20. listopadu 1938.67  

Na předběžném seznamu soudních okresů a obcí v území obsazeném 

říšskoněmeckým vojskem se vyskytovaly například: Aš, Broumov, Děčín, Frýdlant, 

Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa, Most, Rokytnice nad 

Jizerou, Teplice, Trutnov, Varnsdorf, nebo Karlovy Vary. Ze seznamu jsem vyjmenoval 

pouze ty největší, nejznámější, a tedy nejrelevantnější obce. Bylo jich však mnohem 

více. Mezi obsazenými obcemi pak nalezneme Bezděz, Slavkov, Lanškroun, Český 

Krumlov, Litoměřice, Litomyšl, Louny, Lovosice, Jablonec, nebo Žatec.  Mezi obcemi, 

které musely být podstoupeny Německu, je také velké množství těch 

moravskoslezských.68 

Na podzim roku 1938 podstoupilo Československo 30% území s více než 

třetinou populace. Ačkoliv Hitler prohlašoval, že nechce na svém území žádného Čecha, 

získal po podepsání Mnichovské dohody území, na kterém se nacházelo 22% Čechů.69 

  Mnichovská dohoda však měla pro Československo i neblahé 

ekonomické důsledky. Na ztracených územích se nacházelo poměrně velké množství 

nerostných surovin. Také Československo ztratilo velké množství podniků, což bylo pro 

některé odvětví průmyslu naprosto fatální.70 Největší ránu schytal průmysl sklářský, 
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textilní, nebo petrochemický. Ztráty však Československo neutrpělo pouze ve prospěch 

Německa, ale rovněž i ve prospěch Maďarska a Polska.71 

 Kromě ztráty území a části podniků přinesla mnichovská dohoda i kolaps 

politické a ústavní struktury. Slovenská politická elita s velkým vlivem Hlinkovi 

slovenské ľudové strany vyhlásila autonomii již 6. října72. Na autonomistické a 

separatistické tendence slovenského radikálního křídla nebyly schopny české politické 

elity a instituce adekvátně reagovat. Hlavním důvodem byl značný výskyt integrálního 

nacionalismu v českých zemích, který se soustředil především na domácí záležitosti73. 

Slovensko tak nezískávalo přílišnou pozornost. I přesto se československá vláda 

s armádou ještě nevzdávaly a pokoušely se oslabit vliv HSĽS. Tyto snahy však nakonec 

nevedly k zamýšlenému cíli, totiž udržet stávající československé poměry, a slovenské 

odtržení se stávalo čím dál reálnější. Hlavním důvodem byl fakt, že se českým elitám 

nepodařilo na Slovensku najít takového politického partnera, který by sdílel jejich vizi o 

československé budoucnosti Slovenska. Tak se stalo nevyhnutelné a 14. března 1939 

inicioval předseda slovenské vlády Robert Tiso ve slovenském sněmu vyhlášení 

samostatné Slovenské republiky. Tento nově vzniklý útvar splňoval podmínky pro to, 

aby mohl být nazýván totalitním a byl plně podřízen Německu.74  

 Dopady Mnichovské dohody na vlastní kůži pocítil i Edvard Beneš. 5. října 1938 

pod tlakem konzervativní pravice abdikoval a prezidentský post zůstal až do 1. prosince 

neobsazen. Nikomu se do československého prezidentského úřadu nechtělo. 

Československý prezident byl v této době hodně nevděčná funkce. Případný nástupce by 

byl pod neustálým tlakem jak ze strany českých krajně pravicových subjektů, tak ze 

strany Německa, ovšem také ze strany české veřejnosti. Nakonec se této funkce zhostil 

Emil Hácha, i přes to, že si byl vědom nevděčnosti své nové funkce. Sám Beneš 

společně s Masarykem se pak stali hlavními viníky pádu První republiky podle 

propagandistických kampaní české krajní pravice.75 76  

Odpověď československé vlády vládám anglickým a francouzským nebyla nijak 

agresivní. Československá vláda rozuměla a chápala motivace francouzské a anglické 

vlády při podepisování dohody. I přesto se však československá strana snažila vysvětlit 
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svůj pohled na situaci a poměrně asertivním způsobem apelovala na francouzskou a 

anglickou stranu, aby svůj postoj ještě přehodnotily. 77 

 Na základě výše popsaných skutečností mohu potvrdit tezi, kterou jsem si 

stanovil na počátku této kapitoly. Totiž, že byl politický systém Druhé Československé 

republiky značně ovlivněn Mnichovskou dohodou. 

 

5.  Politický systém Druhé republiky 
 V této kapitole budu popisovat politický systém Druhé Československé 

republiky. Nejprve objasním, jakým způsobem fungovala státní správa. Poté 

charakterizuji soustavu státních orgánů ve Druhé republice. Dále vylíčím fungování 

ekonomického režimu. Nakonec se zaměřím na dodržování základních lidských práv a 

svobod ve Druhé republice. Kapitolu zakončím stručnou komparací politických systémů 

První a Druhé republiky. 

5.1.  Ústava 

Ústava v období Druhé Československé republiky vycházela z té z roku 1920, 

ale prodělala velké změny. To i přesto, že ono období trvalo pouze přibližně šest 

měsíců. V této kapitole tedy budu popisovat změny v ústavě a rozeberu její vývoj. 

Mnichovská dohoda, která de facto zahájila Druhou republiku byla protiústavní. 

Protože se Československo nezúčastnilo jednání o Mnichovské dohodě, neuzavřelo ani 

žádnou smlouvu. Proto je z právního hlediska pro Československo neplatná a její přijetí 

a plnění bylo protiústavní. Státní území bylo možno měnit pouze se souhlasem 

Národního shromáždění a pouze ústavním zákonem. Ani prezident, ani vláda neměli 

pravomoci k přijetí Mnichovské dohody.78 

23. listopadu byl vydán ústavní zákon o autonomii Slovenska a s tím přišla i 

novelizace názvu státu. Nový název byl Republika Česko-Slovenská.79 Zásadnější zásah 

do ústavy však znamenal tzv. zmocňovací zákon. Ten byl schválen v prosinci 1938 a 

přenesl některé pravomoci Národního shromáždění na prezidenta a vládu. Vláda tak 
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mohla vydávat vládní nařízení, která měla váhu zákonů a prezident mohl vydávat 

dekrety, které měly váhu ústavy.80 

I zánik Druhé Československé republiky byl protiústavní. Podepsáním 

Dokumentu o okupaci českých zemí došlo ke zpochybnění československého právního 

řádu. Výkon státní moci byl tímto podpisem znemožněn.81 

5.2.  Od Mnichova k Protektorátu 

 Tato kapitola má za úkol stručně popsat politický vývoj ve Druhé 

Československé republice. Stručně v ní vylíčím, jakým způsobem probíhala evoluce 

politického systému od počátku Druhé republiky až k jejímu zániku. 

Protože Mnichovská dohoda nevedla pouze ke ztrátě území, ale také 

k ekonomickému oslabení, došlo ke změně mezinárodního postavení Československa. 

Velká krize se týkala prakticky každého aspektu československého státu. Selhal 

dosavadní koaliční systém, čehož využil generál Syrový a 4. října 1938 byla za jeho 

předsednictví reorganizována úřednická vláda s cílem překonat krizi. 82 Jednalo se již o 

druhou jeho vládu a ta trvala až do 1. prosince 1938. 5. října poslal prezident Beneš 

generálu Syrovému dopis, ve kterém oznamuje svoji abdikaci. V dopise říká, že byl 

zvolen za úplně jiných okolností, ale že československý národ neopouští a bude svoji 

povinnost vůči němu vykonávat dále, pouze už ne z pozice prezidenta republiky.83  

 Postupně se začaly fašizovat veškeré oblasti, a to v celostátním měřítku. 

Stranický systém se redukoval na dvě relevantní strany a 30. listopadu byl zvolen 

novým prezidentem Emil Hácha. Vláda Jana Syrového podala demisi v den 

prezidentské volby a 1. prosince jmenoval E. Hácha novou vládu v čele s Rudolfem 

Beranem. V této vládě se pak objevili například J. Havelka, L. Feierabend, K. Sidor, ale 

i J. Syrový. Charakteristickým rysem Beranovy vlády byl boj o východisko z politické 

krize a snahy o zničení parlamentní demokracie v Československu.84 

 Fašizace státu postupně zasahovala do všech politických sfér. Kromě toho, že 

vláda dostala pravomoci vydávat nařízení, která mají váhu zákonů, prezident mohl 
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změnit ústavu na jednomyslný návrh vlády.85 27. prosince byla rozpuštěna KSČ86 a tím 

zbavena všech svých mandátů, a to jak v národním shromáždění, tak v zemských, 

okresních i obecních zastupitelstvech87. Národní tragédie byla dovršena v březnu 1939, 

kdy ľudáci vyhlásili samostatný Slovenský stát podle pokynů z Berlína. Podkarpatskou 

Rus pak zabrali Maďaři. Poté už E. Hácha nuceně podepsal dohodu o vytvoření 

Protektorátu Čechy a Morava88 a 14. března na české území nakráčely první oddíly 

nacistických vojsk. 

5.3.  Státní správa  

 Tato kapitola pojednává o změnách ve státní správě v období Druhé 

Československé republiky. I na tom lze zpozorovat jisté změny režimu. Já se v této 

kapitole pokusím potvrdit tezi, že se jednalo o změny autoritativního rázu. 

První úpravy ve státní správě musely být provedeny okamžitě po okupaci Sudet. 

Tyto úpravy se týkaly okresů, jejichž sídla byla obsazena nacistickými vojsky, ale část 

obvodů zůstala v československé správě. Tyto části tak byly přidruženy k jiným 

okresním úřadům, které se nacházely nejblíže. Okamžitě však v těchto částech byla 

rozpuštěna okresní zastupitelstva. Počet politických úřadů se tak v českých zemích 

rapidně zmenšil89. 1. ledna 1939 mělo Česko 65 okresních úřadů s 5 expoziturami a 

země Moravskoslezská měla okresních úřadů 27. Magistráty pak byly v Praze, v Brně a 

v Olomouci. Postupně se pak rušila okresní zastupitelstva a rozpouštělo se jejich 

politické složení vládní koalice. Vrchol toho přišel 13. ledna 1939, když byla rozpuštěna 

zemská zastupitelstva jak v zemi České, tak v zemi Moravskoslezské. To se tedy týkalo 

i zastupitelstev v Praze a v Brně.90  

 Ani obecní samospráva nebyla ušetřena fašizačního procesu. Nejprve byli 

odstraněni zástupci levicových politických stran z funkcí starostů a členů obecních 

zastupitelstev. Starostové z Národní strany práce byli postupně nahrazováni lidmi 

z Národní jednoty. Samozřejmě si členství v obecních zastupitelstvech nemohl ponechat 

žádný komunista. Členové SdP si však své mandáty ponechat mohli, protože jejich 
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strana rozpuštěna nebyla. V tisku se šířil názor, že by se měly kompletně zrušit obecní 

zastupitelské orgány a nahradit by je měly správní komise. Zásadní změnu pro obce 

přineslo vládní nařízení č. 17/1939 Sb. II., které zavedlo funkce obecních tajemníků. 

Hlavní činností těchto úředníků byl výkon přenosné působnosti obcí. V případě však, že 

to „vyžadoval důležitý zájem obce nebo jiný důležitý veřejný zájem“91, mohlo 

ministerstvo vnitra stanovit bez souhlasu obce, že může tajemník vykonávat 

samostatnou působnost obce. Obecní tajemník se mohl zúčastnit schůzí obecního 

zastupitelstva, obecní rady i obecních komisí ve věcech, které spadaly do působnosti 

těchto sborů nebo starosty obce. Tajemník zároveň musel navrhnout zrušení opatření 

nebo usnesení obecního starosty, obecního zastupitelstva, obecní rady nebo obecní 

komise, pokud by tímto opatřením hrozilo porušení zákona, ohrožení blahobytu obce, 

ohrožení zájmu státu nebo byla překročena působnost. Vytvoření funkce tajemníka mělo 

napomoci k úplné likvidaci obecní samosprávy. K tomu však nikdy nedošlo především 

z časových důvodů. Již v březnu 1939 definitivně zaniklo Československo jako stát a 

byla nastolena fašistická diktatura.92  

 Postupné změny ve strukturách obcí a vládní nařízení změnily podobu státní 

správy ve Druhé Československé republice k nepoznání od státní správy v republice 

První. Tyto změny již měly autoritativní charakter, protože měli za cíl jistým způsobem 

společnost zpolitizovat.93 Na úvodní tezi této kapitoly tedy mohu odpovědět, že se 

skutečně jednalo o změnu ve státní správě, která byla autoritativního rázu. 

 

5.4.  Státní orgány 

 V této kapitole budu popisovat soustavu státních orgánů a jejich fungování ve 

Druhé Československé republice. Pro tuto kapitolu jsem si stanovil otázku: Fungovala 

soustava státních orgánů ve Druhé Československé republice demokraticky? 

Soustava státních orgánů byla ve Druhé republice víceméně stejná jako 

v republice První. Byla však značně modifikována, co se týče kompetencí, složení a 

samotných rolí v systému. Členové ústředního parlamentu, kteří byli jiné než české, 

slovenské, nebo rusínské národnosti a neměli řádné bydliště na neobsazeném území, 

ztratili svůj mandát podle Stálého výboru č. 253/1938 Sb.94 Ti, kteří na neobsazeném 
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území zůstali, museli znovu podepisovat poslanecký slib. O poslanecký mandát rovněž 

přišli všichni členové KSČ, která byla zrušena95 a poslanci za Podkarpatskou Rus, jejíž 

vláda rozpustila všechny politické strany.96  

 Ústavní zákon č. 330/1938 Sb.97 umožňuje prezidentovi vydávat dekrety s mocí 

zákona. Tuto pravomoc získal prezident na dva roky a na stejnou dobu získala vláda 

pravomoc vydávat nařízení ve věcech, které by jinak upravoval pouze zákon. Tento 

zákon tak prakticky vyřadil ze hry nejen ústřední parlament, ale i oba krajinské sněmy.  

 Vládní nařízení č. 384/1938 Sb.98 zřídilo Státní hospodářskou radu, která měla 

poradní funkci v hospodářských, sociálních a finančních věcech. Skládala se z předsedy, 

náměstků a 65 členů. Ti byli jmenováni tak, aby tam byli zastoupeni pracovníci ze všech 

možných odvětví ekonomiky. 

 V prosinci roku 1938 vydalo ministerstvo vnitra pokyn k rozpuštění okresních 

zastupitelstev. Jednalo se o okresy, které se ocitly v okupovaných prostorách. 

Rozpuštění volených samosprávních orgánů se však týkalo i některých významnějších 

měst a místo nich vláda jmenovala správní komise a správní výbory. V lednu 1939 pak 

byla rozpuštěna zemská zastupitelstva v Praze a v Brně, které měly nahradit zemské 

správní komise. Tyto komise však realizovány nikdy nebyly, protože se političtí činitelé 

nedokázali domluvit o jejich složení. Na základě vládního nařízení č. 17/1939 Sb. II.99 

byla vytvořena instituce obecních tajemníků, kteří měli být jmenováni do míst určených 

vládou. Sami pak vládli poměrně značnými pravomocemi v oblasti samostatné i 

přenesené působnosti obecních orgánů.100  

 Modifikace struktury státních orgánů byla nezpochybnitelná. Především nové 

pravomoci prezidenta a vlády měli autoritativní charakter. Na základě těchto skutečností 

mohu odpovědět na otázku z úvodu kapitoly. Soustava Státních orgánů ve Druhé 

Československé republice nefungovala demokraticky. 
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5.5.  Hospodářský režim  

V této kapitole se budu zabývat hospodářstvím ve Druhé Československé 

republice. Zaměřím se na řešení otázky nezaměstnanosti, na pravidla pro podnikání, 

nebo pronajímání bytů i na řešení nedostatku pracovních míst. Teze, kterou zde budu 

dokazovat je, že regulace ekonomických podmínek ve Druhé Československé republice 

nerespektovaly principy demokratického režimu.  

Československo bylo situací po Mnichovské dohodě nuceno dělat řadu 

kompromisů v hospodářství. Ustupovat muselo jak Německu, tak ale i domácím krajně 

pravicovým skupinám.101 Některá opatření se tak dostávala do rozporu s ustanoveními 

ústavy. Zakládání nových živností, obchodů, advokátních kanceláří atd. bylo značně 

omezeno vládními nařízeními č. 218102 a 219103 Sb. Vládní nařízení č. 232/1938 Sb.104 

stanovilo zvláštní režim pro nakládání s akciemi, což bylo možno činit pouze se 

souhlasem komise pro národní banku. Důvodem pro přijetí těchto a dalších předpisů 

byla uvedena nezbytnost obrany proti potenciálnímu rozvratu hospodářství a také obava 

z negativního vlivu uprchlíků ze zabraného pohraničí105.  

Vládním nařízením č. 228/1938 Sb.106 bylo zavedeno nucené pronajímání bytů a 

značně regulována cena nájemného. Přesouvání státních zaměstnanců z oboru do oboru 

bylo umožněno vládním nařízením č. 379/1938 Sb.107 Měl se tak vyřešit nedostatek 

pracovních míst. Otázku nezaměstnanosti pak mělo vyřešit především vládní nařízení č. 

223/1938 Sb.108, které přineslo pracovní tábory. Tábory měly dočasně zajistit 

nezaměstnané a plně využít jejich pracovní schopnosti. Pracovníci v táborech byli 

podřízeni vojenské disciplíně a podléhali tak vojenským soudům. Na základě rozhodnutí 

jednotlivých okresních úřadů se do tábora hlásili muži od 18 let. Pracovní náplní měly 

být obecně prospěšné věci, jako je stavba silnic, a jiných veřejných staveb. Pokud 

pracovník získal řádné zaměstnání, nebo byl zdravotně nezpůsobilý k práci, byl z tábora 
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propuštěn. Ačkoliv měli pracovníci jisté benefity, jako sociální zajištění rodinných 

příslušníků nebo dovolenou a tisk a politici si instituci nemohli vynachválit, panovala 

k ní mezi občany jistá nedůvěra109.  

Slovensko pak mělo vlastní úřední orgány pro oblasti peněžnictví, pojišťovnictví 

a státních lesů. Vládní nařízení č. 81110 a 82111 Úr. nov. omezila možnosti převádění 

hospodářských podniků. Každý takový akt musel mít zvláštní souhlas státních orgánů.  

Výše popsané regulace a omezení nesou znaky autoritativních režimů, protože se 

snaží sjednotit materiální zájmy občanů.112 Proto mohu potvrdit tezi z úvodu kapitoly, 

že regulace ekonomických podmínek ve Druhé Československé republice 

nerespektovaly principy demokratického režimu.  

 

5.6.  Občanská práva a svobody 

  V této kapitole budu popisovat jakým způsobem se ve Druhé republice 

přistupovalo k respektování občanských práv a svobod. Teze, kterou jsem si stanovil pro 

tuto kapitolu zní následovně. Ve Druhé Československé republice nebyly respektovány 

občanská práva a svobody. Tuto tezi se zde pokusím potvrdit, nebo vyvrátit. 

Ve Druhé republice docházelo k jistému omezování demokratických práv, které 

byly garantovány ústavou. Změny se však projevily i na celkovém společenském 

klimatu. Z běžného života se pomalu začaly vytrácet normy slušného chování a 

tolerance113. První takové vládní nařízení bylo vydáno ještě před Mnichovskou dohodou 

a mělo číslo 317/1938 Sb.114 Toto vyhlášení omezovalo osobní, domovní a tiskovou 

svobodu. Později pak byla zavedena cenzura tisku a některé noviny byly přímo 

zakázány, jiným, pokud se jednalo o slovenské noviny, byl pouze zrušen dovoz do 

Česka. 

 Vládním nařízením č. 14/1939 Sb. I.115 se ve všech domech v Čechách zaváděly 

ubytovací seznamy. Lidé, kteří se do obce přistěhovali až v roce 1938, mohli býti buď 
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nuceni zůstat na onom místě, nebo naopak nuceni místo opustit. Především na 

Slovensku, ale i v Čechách, začala sílit podpora antisemitismu. Na Slovensku měla 

oficiální podporu a požadavky plynoucími z této vlny byla značná redukce židovských 

lékařů, právníků, nebo učitelů a odstranění neárijských příslušníků státní správy. Vládní 

nařízení č. 72/1939 Sb. II.116 zřídilo kárné tábory, které byly určeny pro osoby práce se 

štítící a neukázněné příslušníky pracovních táborů. Slováci už v této době začínali 

s organizací koncentračního tábora pro odpůrce režimu117.  

 Na základě informací uvedených v této kapitole mohu říci, že ve Druhé 

Československé republice byly občanská práva a svobody značně potlačovány a 

omezovány. Mohu tedy potvrdit tezi, kterou jsem si stanovil na počátku kapitoly, totiž 

že ve Druhé Československé republice skutečně nebyly občanská práva a svobody 

respektovány. 

6.  Stranický systém Druhé republiky 
 V této kapitole se budu zvlášť zabývat politickými stranami, protože právě ve 

stranickém systému Druhé republiky můžeme najít mnoho nedemokratických prvků. 

Nejprve stručně popíši stranický systém v První republice. To pomůže lépe pochopit 

přechod na stranický systém ve Druhé republice a zároveň tím vyniknou rozdíly mezi 

fungováním politických stran v První a ve Druhé republice. Poté popíšu cestu ke 

stranickému systému ve Druhé republice a rozeberu jednotlivé možnosti a úvahy o jeho 

struktuře. Dále se podrobněji podívám na Stranu národní jednoty jakožto na 

nejdůležitější a nejrelevantnější stranu v období Druhé republiky. Podobně se pak budu 

věnovat i nejrelevantnějším opozičním subjektům, především pak Národní straně práce. 

Na konci této kapitoly rozeberu fungování politických stran na Slovensku. V této 

kapitole se pokusím odpovědět na otázku: Byl stranický systém Druhé Československé 

republiky demokratický? 

6.1.  Cesta ke stranickému systému 

V druhé polovině 30. let 20. století se Evropa nacházela v krizi. V krizi 

hospodářské, ale i národnostní. To se odráželo i na strukturách politických systémů po 

celé Evropě. Jedním z největších problémů Československa se na konci meziválečného 

období stala omezená funkčnost stranického systému. Koncem 30. let se 

Československo, které do té doby bylo „státem stran“, začalo vzdalovat od 

demokratičnosti svého stranického systému. Česká historička Eva Broklová v této 
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souvislosti mluví o diktatuře stran.118 Jiní hovoří o autorizaci celého stranického 

systému prvorepublikového Československa119. Pokud mám určit základní 

charakteristiky stranického systému v období Druhé Československé republiky, zvolím 

následující: velká vnitrostranická kontrola, centralistické poměry uvnitř stran a 

imperativní mandáty.  

 Prvorepublikový stranický systém nebyl dokonalý a měl několik kritiků. Z řady 

politiků byl kritizován například T. G. Masarykem nebo E. Benešem, kteří kritizovali 

především některé aktéry. Kritici, kteří měli problémy se systémem jako celkem, se 

nacházeli například mezi českými fašisty, kteří v pomnichovském vývoji událostí měli 

velkou roli120. Když byla 29. 9. 1938 podepsána Mnichovská dohoda, kritika 

československého stranického systému ještě zesílila. Byl mu přikládán vysoký díl viny 

na konci První republiky. Stranictví najednou představovalo všechny negativní 

vlastnosti politického systému. Hlasy, které volaly po reformě stranického systému, 

viděly jeho budoucnost v obdobě italského korporativismu. V praxi se měl systém 

očistit od osob, které s ním byly spojeny v předmnichovském období, a měl se výrazně 

omezit počet stranických subjektů pod argumentem větší jednoty. Československá 

veřejnost neměla s onou protistranickou kampaní problém. Však také důvěra 

v prvorepublikový stranický systém nebyla velká121.  

V První republice politické strany nebyly nijak zakotveny v ústavě. Ústava 

z roku 1920 se o nich vůbec nezmiňovala a teprve zákon č. 201/1933 Sb.122 stanovil 

podmínky pro zastavení činnosti politické strany. V pomnichovské republice se tak 

nebylo o co opřít v otázce politických stran, proto byla přijata vládní nařízení č. 

355/1938 Sb.123 a č. 4/1939 Sb.124, která upravovala postavení stranických subjektů 

v politickém systému Druhé republiky. Zákon o zastavení činnosti politických stran 
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z roku 1933 byl ponechán v zákonu č.269/1934 Sb.125 Tato nařízení platila pouze na 

území Čech, Moravy a Slezska. Na konci roku 1938 byla přijata nařízení, která 

zahrnovala i Slovensko a Podkarpatskou Rus. Nové vyhlášky, na rozdíl od zákona 

z roku 1933, myslely i na podmínky vzniku politických stran. Ty mohly být 

uskutečněny pouze v případě souhlasu vlády. Žádost nově vznikajících subjektů tedy 

musela být posílána na ministerstvo vnitra, to vypracovalo posudek a předalo ho vládě 

ke konečnému verdiktu. Přípravný výbor musel mít minimálně 50 členů starších 21 let, 

kteří měli státní občanství republiky Česko-Slovenské. Stranám však byla přisuzována 

právní subjektivita.126  

 Nařízení tedy udávala i podmínky pro zánik strany. Vláda v této otázce měla 

vycházet z toho, zdali činnost strany neohrožovala veřejný zájem. Před rozpuštěním 

strany přitom postačila pouze výstraha a pokud i po výstraze byla strana rozpuštěna, 

členové ztratili své mandáty.  

 Při psaní zákona o politických stranách se vehementně myslelo na 

Komunistickou stranu Československa. Německo jistým způsobem tlačilo na odstranění 

všech nežádoucích elementů ze stranického života. A československý establishment se 

pokoušel vyjasnit postoje k subjektům, které se vymykají vládnoucí autoritativní linii. 

Snahy o rozpuštění Komunistické strany Československa vyvrcholily vyhláškou č. 

298/1938 Sb.127, která byla vydána v listopadu 1938 a nejvyšší soud následně oznámil 

komunistickým poslancům, že mají opustit své mandáty. Kromě KSČ byla zastavena 

činnost i například Vlajce, kterou tento osud potkal už v listopadu 1938. 

 Již ve 30. letech 20. století začaly probíhat procesy sjednocování politických 

stran. Týkaly se však zatím pouze tzv. partikularistických stran, to jsou strany, které 

podle G. Almonda128 hájí práva nějaké etnické, náboženské nebo lingvistické skupiny. 

V roce 1935 se sjednocovaly strany polské a strany židovské. Na počátku roku 1936 se 

sjednotily maďarská Zemská křesťansko-sociální strana a Maďarská národní strana. 

V první polovině roku 1938 pak přicházelo sjednocování stran německých. Činnost 

Sudetoněmecké strany i činnost Karpatskoněmecké strany však byly 16. září 1938 

zastaveny. 
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6.2.  Úvahy o podobě stranického systému 

 Většina politických aktérů ve Druhé Československé republice již dopředu 

počítala s tím, že se jedná pouze o přechodné období. Proto vzniklo několik variant 

budoucího vývoje stranického systému, které se lišily především počtem stranických 

subjektů. Žádný z těchto návrhů však nepočítal s návratem ke stranickému systému 

První republiky. Společným znakem tedy byla výrazná redukce počtu stranických 

subjektů a zásadní rozpor byl v tom, jestli strany budou tři, dvě a nebo jedna.  

Model jedné strany prosazovala například Akce národní obrody. To byl subjekt, 

který byl reprezentován představiteli akademické obce a lidmi z bankovních a 

průmyslových kruhů. Inspiraci hledali v sousedních stranických autoritativních 

systémech a vyhlašovali boj starým partajnickým zlořádům, židovství a podvratným 

tajným společnostem s cílem dosadit na všechna místa árijce a sjednotit národ v jedné 

totalitní straně. S podobným návrhem přišel i Radola Gajda, předseda Národní obce 

fašistické. Ten připravoval uskupení s názvem Aktivní národní tábor československý. 

Program byl inspirovaný italským korporativismem a zahrnoval rozpuštění všech 

ostatních politických stran a jejich nahrazení stavovskými organizacemi, vyřešení 

židovské otázky a vystoupení Československa ze společnosti národů.129 V Obou 

koncepcích se jednalo o variantu nesoutěživého stranického systému předpokládajícího 

totalitarizaci života v Československu130.  

 O jedné politické straně však uvažovali i lidé na levé straně politického spektra. 

Někteří sociální demokraté prosazovali myšlenku jediné všenárodní koalice. Chtěli tak 

umožnit přežití co nejvyššímu počtu stranických subjektů včetně Komunistické strany 

Československa. K modelu jedné politické strany však nedošlo. I proto, že tento model 

nejaktivněji prosazovali pouze radikálnější subjekty jako Akce národní obrody (ANO), 

Aktivní národní tábor československý (ANTČ), nebo Vlajka. Tato uskupení nikdy 

neměla v systému převahu, a proto nedokázala onen totalitní systém prosadit131.  

Model dvou stran paradoxně prosazovala Agrární strana132. Právě agrárníci se 

podíleli na většině vlád v První republice a jedenáctkrát obsadili post předsedy vlády. I 

přesto však sjednocení pravé části politického spektra započalo v listopadu 1938 na 

schůzi předsednictva agrární strany. Rudolf Beran zde ohlásil vznik Strany národní 

jednoty (SNJ), jejíž hlavní ideologií byla autoritativní demokracie. Podporu obdrželo 
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SNJ okamžitě od Národní ligy, Národního sjednocení, Národní strany lidové, 

Křesťanskosociální strany a také od Národní obce fašistické. Předsedou SNJ se stal 

Rudolf Beran a místopředsedou Josef Černý. Konsolidace strany však měla několik 

překážek. Ty spočívaly především v rozdílných názorech zástupců jednotlivých subjektů 

na směřování strany. Zásadní rozpor byl v tom, jestli se má SNJ vydat směrem 

k autoritativnímu režimu, nebo má více dbát na tradice První republiky.  

 Druhým aktérem systému dvou stran se stala sociální demokracie. Společně 

s národními socialisty chtěla chránit republiku skrze Stranu práce. Československá 

strana národně socialistická však levicovou spolupráci odmítla, a tak byla v prosinci 

1938 na sjezdu sociálních demokratů založena Národní strana práce (NSP)133. 

 Tato varianta dvou politických stran (SNJ a NSP) se ukázala jako nejvíce 

vyhovující autoritářskému režimu. Vzniklá relativně stabilní bipolární soustava je však 

podrobována zkouškám a musí reagovat na vnitropolitický, ale i na zahraničně politický 

vývoj. NSP se proto ocitá v pozici, kdy musí obhajovat svoji existenci a dokazovat, že 

není subjektem zbytečným, který odporuje principům autoritativní demokracie. Ačkoliv 

zde existovaly snahy o její zrušení, do konce Druhé republiky v konkrétní legislativní 

proces nepřerostly. 

 O model tří politických stran usilovala především Československá strana 

národně socialistická a Československá strana lidová134. Jejich snahy však skončily 

neúspěchem, a tak se obě strany nakonec připojily k SNJ.135 

 Po mnichovské dohodě tedy byly v Československu dvě strany. Vládní stranou 

byla Strana národní jednoty a v opozici byla Národní strana práce. Při analýze vztahu 

vlády s opozicí je tedy relevantní porovnávat programy právě oněch dvou zmíněných 

stran. Každá z těchto stran měla rozdílné postoje k vnitropolitickému a 

zahraničněpolitickému směřování Druhé republiky. 

6.3.  Strana národní jednoty 

Strana národní jednoty se v první řadě snažila sjednotit svoji identitu s identitou 

vlády a státu. Agrární strana, iniciátor sjednocovacího procesu, přitom prosazovala na 

první místo zájmy národní. Dále chtěla výraznou redukci počtu stranických subjektů a 

tím se měla eliminovat fragmentace politického života. Program SNJ byl však schválen 
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až v únoru 1939 a k jeho realizaci tak nestihlo dojít. Proto musím při identifikaci 

ideologické orientace SNJ vycházet převážně z prohlášení, které bylo podepsáno 18. 

listopadu 1938 při vzniku strany a z programu Mladé národní jednoty, mládežnické 

organizace SNJ. Strana se podle těchto dokumentů hlásila k autoritativní demokracii a 

k činorodému nacionalismu. Chtěla vypracovat novou ústavu, která by vyjadřovala 

jednotu Čechů, Slováků a Karpatorusů. Prostřednictvím parlamentní většiny by vládli 

lidé a celý program měl být zaměřen především na mladé občany. V zahraničně 

politické otázce prosazovala přátelské vztahy se sousedy, a to včetně Německa. 

V ekonomické politice měl být zase zajištěn rozvoj československého hospodářství. A 

v neposlední řadě měl být vyřešen tzv. židovský problém. K autorizaci strany měla 

přispět i koncentrace odborových, tělovýchovných, mládežnických, ženských a několika 

dalších organizací.  

 Až v konkrétních krocích SNJ však můžeme hledat důkazy o opouštění 

demokratických principů. Mezi tyto kroky lze připočíst například přijetí ústavního 

zákona o zmocnění ke změnám ústavní listiny Československé republiky a o mimořádné 

moci nařizovací, které poněkud zredukovaly roli parlamentu. Dále přijetí vládního 

nařízení o politických stranách nebo realizace ideje Státní hospodářské rady. SNJ byla 

zlikvidována v dubnu 1939 a do té doby můžeme tvrdit, že se jednalo o stranu 

autoritativního rázu.136 O velikosti a relevanci SNJ vypovídá i počet zaměstnanců na 

počátku roku 1939. Bylo jich tehdy 849.137 

6.4.  Národní strana práce 

Nejzásadnější a nejrelevantnější opozici představovala Národní strana práce, 

která sdružovala ty platformy, které z nějakých důvodů nemohly splynout se Stranou 

národní jednoty. Jednalo se především o levicové politické subjekty, kterým byla 

ideologie SNJ naprosto cizí. Základní kámen NSP tvořili sociální demokraté, část 

národních socialistů a několik jednotlivců z bývalé Komunistické strany 

Československa. Program strany byl ustanoven 11. prosince 1938 a zahrnoval principy 

sociální rovnosti a spravedlnosti. Strana v roli loajální opozice volila obrannou strategii, 

to znamená umírněné pojetí demokracie a spolupráci s vládou. V ekonomické sféře se 

pak snažila prosazovat soudobé liberální ideje. Hlavním znakem NSP tedy byla 

opatrnost. Nechtěla umožnit příčinu pro případnou represi ze strany státu. Snažila se 
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tedy příliš neodchýlit nějakým způsobem od prvorepublikového režimu. Soudobá 

politická situace však nedala straně příliš prostoru pro uskutečnění jejího programu138.  

 Národní strana práce však nebyla jediným opozičním subjektem ve Druhé 

Československé republice. Opoziční ambice mělo i několik dalších proudů, ať už to 

byly proudy otevřené, skryté a nebo proudy existující poloilegálně. Tímto způsobem 

byla z části nahrazována rozmanitost stranického spektra. Jinou opoziční platformu 

reprezentoval E. Beneš. Ještě než odletěl do exilu,  došlo k setkání s jeho sympatizanty a 

společně diskutovali o organizaci a budování sítě kontaktů, která by byla schopna akce 

v případě vypuknutí válečného konfliktu. Odtud později přicházeli příslušníci několika 

odbojových organizací, například petičního výboru Věrni zůstaneme. Tento výbor 

nabádá občany Československa k soudržnosti a k respektování základních lidských práv 

a svobod. Zároveň apeluje na občany, aby nepodlehli pokušení a vše řešili mírovou 

cestou, což je něco, co ocení okolní demokratické státy.139  

6.5.  Opoziční skupiny 

Konzervativní křídlo opozice, které bylo k Benešovi kritické již před 

Mnichovem, bylo soustředěno kolem poslanců Vlastimila Klímy a Ladislava Rašína. 

Spolu vydávali revue Národní myšlenka, což jim bylo zakázáno v únoru 1939. Již tři 

dny po Mnichově se sešli s redaktorem Lidových novin H. Lipkou a rozdělili si role pro 

případnou undergroundovou činnost. V prosinci 1938 se začal výrazněji formovat 

zahraniční odboj. Kromě E. Beneše byl ústřední postavou také Štefan Osuský, 

velvyslanec v Paříži. Na těchto aktivitách se podíleli vojenští činitelé, politici, ale i 

zástupci z řad československé veřejnosti. 

 Vysoký počet opozičních subjektů, které postrádaly klasickou stranickou 

podobu, a velice komplikovaná pozice NSP při plnění opoziční činnosti byly znakem 

autorizujícího se politického systému Druhé republiky. Naprosté vymýcení názorových 

odlišností se zde však neodehrálo. Druhorepublikový systém nikdy nedosáhl totalitních 

parametrů. V občanské společnosti fungovala relativní svoboda a prostor pro politickou 

opozici nebyl vyloženě vymýcen. Nicméně představa, že by se NSP dostala do 

parlamentu, byla vysoce nepravděpodobná. Označení režimu jako autoritativní je 

v případě Druhé republiky zcela adekvátní140.  
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6.6.  Politické strany na Slovensku  

V českých zemích tedy, v pomnichovském období, fungoval systém dvou stran. 

Nutno si však uvědomit, že na Slovensku a v Podkarpatské Rusi směřoval stranický 

systém poněkud jiným směrem. Dominovala tam Hlinkova slovenská ľudová strana – 

Strana Slovenské národní jednoty, respektive ukrajinské národní jednoty. Jednalo se 

tedy o systém jedné dominantní strany141. 

 Slovenská politická elita se vydala cestou revolty proti pražskému centru, což 

bylo zapříčiněno pomnichovským vývojem situace, především pak ztrátou jižní části 

Slovenska a Podkarpatské Rusi, které musely být podstoupeny Maďarsku. Tato revolta 

vyvrcholila požadavkem autonomie a následným sepsáním Žilinského manifestu 6. října 

1938. Byl to manifest slovenského národa, usnesený na zasedání výkonného výboru 

Hlinkovy slovenské ľudové strany jako právoplatného politického představitele 

slovenského národa.142 K vyhlášení slovenské autonomní vlády pak došlo o den později, 

tedy 7. října 1938. Do čela této vlády se postavil Jozef Tiso, kterému se pak v listopadu 

podařilo prosadit ústavní zákon o slovenské autonomii. Mezi podporovatele slovenské 

autonomie patřily Hlinkova Slovenská ľudová strana, Agrární strana, Strana 

národněsocialistická, Strana živnostenská a Slovenská národní strana. Slovenští sociální 

demokraté a komunisté naopak vyjádřit podporu odmítli.   

 Důrazné snahy o vytvoření samostatného slovenského státu vedly, podobně jako 

v Česku, ke zjednodušení stranického systému.  Ve slovenském případě však 

sjednocování bylo dovedeno až do konce. 8. listopadu 1938 vznikla na základě dohody 

mezi Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou a slovenskými agrárníky Strana slovenské 

národní jednoty. Tato strana poté vyvíjela značný tlak na ostatní stranické subjekty, 

které následně pohltila, nebo přispěla k jejich zákazu. Zákaz se týkal například 

komunistů a sociálních demokratů. Když se pak v prosinci 1938 konaly volby do 

autonomního slovenského sněmu, zúčastnily se jich pouze tři strany: HSĽS, Deutsche 

partei a sjednocené maďarské strany.  

 HSĽS brzy kontrolovala odbory a mládežnické organizace. Její ideologií byly 

ľuďácký autonomismus, slovenský nacionalismus a konzervativní katolicismus. 

Inspiraci jí poskytoval italský fašistický systém, ale i rakouský autoritarismus. Deutsche 

Partei fungovala na podobné bázi. Rozdíl byl v tom, že zastřešovala všechny 

„slovenské“ Němce a jejich politické subjekty. Zde se již pomalu může začít mluvit o 

                                                                 
141 MALÍŘ, 2005, s.  
142 FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické vzpomínky. Brno: Atlantis, 1994, s. 389. ISBN 80-7108-

071-3. 



43 
 

totalizaci slovenského politického systému. Jednotná stranická síla pomalu splývala se 

státní administrativou a veřejný život se musel pomalu taktéž přizpůsobovat.143  

 Vídeňská arbitráž, která pro Slovensko znamenala určité územní ztráty, se v 

podobném duchu dotkla i Podkarpatské Rusi. V zemi však nefungoval žádný silnější 

stranický subjekt, který by chtěl prosazovat národní zájmy. Po zákazu politických stran 

byla v lednu 1939 ustanovena Ukrajinská národní jednota, která měla zastřešovat 

ukrajinské národní zájmy. Ve volbách v únoru téhož roku, které neprobíhaly zcela 

demokraticky, získala UNJ 93% hlasů. Osud Podkarpatské Rusi byl však zpečetěn na 

scéně mezinárodní, a proto byl ještě v březnu zbytek území připojen k Maďarsku.144  

6.7.  Stranický systém – závěr 

Že se na konci 30. let 20. století nedokázaly politické strany v Československu 

vypořádat s napjatou situací, není nic nelogického. Polarizovaný pluralismus První 

republiky byl charakterizován neredukovaným poměrným volebním systémem, 

programovou i personální strnulostí a maskované vnitřní organizační a ideové lability 

stran. Neexistovala zde loajální opozice a potenciál antisystémových stran byl poměrně 

vysoký. To vše se tedy promítlo i do pomnichovského období. Největší vliv měli aktéři, 

kteří kritizovali předchozí dobu. Typické pro dobu bylo potlačování „nepohodlných“ 

stran, tendence ke slučování stran, a právě značná kritika prvorepublikového systému. 

Jednalo se o postupné vytrácení svobodného stranického soupeření. 

Vše výše zmíněné tedy naznačuje absenci demokratického modelu v období 

Druhé republiky. Můžeme mluvit o jakési transformaci z multipartismu na autoritativní 

model státu. Někteří lidé na tehdejší situaci pohlíží jako na mezistupeň mezi demokracií 

a systémem jedné autoritativní dominantní strany – mezistupeň před totalitou. Dvě 

základní stranická uskupení byly Strana národní jednoty a Národní strana práce. 

Základní rozpory oněch stran byly v nahlížení na předmnichovský systém a na roli 

v novém, budovatelském režimu autoritativní Druhé republiky. Na otázku, kterou jsem 

si stanovil na počátku kapitoly o politických stranách mohu odpovědět, že stranický 

systém Druhé Československé republiky nebyl demokratický. 

Francouzský politolog Maurice Duverger by tento režim označil jako 

metafyzický bipartismus. Ten definoval jako systém dvou stran, kde dělící linii obou 
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stran představuje podstata daného režimu.145 V širší analýze pak lze konstatovat, že 

Druhá republika představuje jakousi autoritativní vsuvku mezi prvorepublikovým 

systémem, který byl sice demokratický, ale značně ignoroval vznikající stranické 

konflikty, a totalitním systémem, který představoval Protektorát Čechy a Morava. 

Druhou republiku je tedy nutno chápat jako logický a kontinuální model, který 

v kontextu celé Evropy nebyl ničím výjimečný.  

7.  Zánik Druhé republiky 
 Koncem ledna 1939 si začali čeští politici uvědomovat, že Jozef Tiso nehodlá 

dodržet sliby, které dal v Tatranské Lomnici Háchovi a vědomě podporuje ľuďácké 

radikály, kteří jednají s Němci o odtržení Slovenska od republiky.146 Hlinkova 

slovenská ľudová strana vycházela programově z ľuďáckého autonomismu, odtržení 

Slovenska byl tedy její dlouhodobý cíl.147 Tak se stalo, že 14. března 1939 odhlasoval 

slovenský sněm odtržení Slovenska a vyhlášení samostatného státu.148 Téhož dne byl 

pozván prezident Hácha spolu s ministrem zahraničních věcí Chvalkovským do Berlína. 

Tam jim bylo oznámeno, že se z území Československa stává Protektorát Čechy a 

Morava. Háchovi v tu chvíli nezbylo nic jiného než podpisem předat osud českého 

národa do rukou Adolfa Hitlera. O dva dny později, tedy 16. března 1939 vydal Hitler 

výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava č. 75/1939 Sb.149 Pokud v té době ještě 

existovaly v Československu lidská práva a svobody, byly tímto aktem totálně 

zdecimovány.150 Tak končí období Druhé Československé republiky, režimu, který byl 

jakýmsi mostem mezi demokratickou První republikou a totalitním Protektorátem 

Čechy a Morava. 

8.  Komparace První a Druhé Československé republiky: 
V této kapitole porovnám politické systémy První a Druhé Československé 

republiky. Protože onen rozdíl byl nejvýraznější ve fungování stranického systému, 

začnu s komparací právě tam. V ústavě První republiky z roku 1920 byl zakotven model 

                                                                 
145 DUVERGER, Maurice. Die politischen Parteien. Dinkelscherben: Tübingen, 1959, s. 439. 

 
146 10. FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické vzpomínky. Brno: Atlantis, 1994, s. 111. ISBN 80-

7108-071-3. 
147 . MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu v letech 1861-2004, 2. díl 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005, s. 1053. ISBN 80-

7239-180-1. 
148 SCHELLE, Karel. Vývoj české veřejné správy. Ostrava: KEY Publishing, 2008, s. 363. ISBN 978-80-

87071-92-2. 
149 ČESKOSLOVENSKO. Výnos o Protektorátu Čechy a Morava. In: Sbírka zákonů a nařízení. 16. 

března, 1939, číslo 75. 
150 3. SCHELLE, Karel, Pavel MATES, Marta KADLECOVÁ, Eduard VLČEK a Renata 

VESELÁ. Československé dějiny státu a práva. Brno: Doplněk, 1991, s. 108. ISBN 80-210-0346-4. 



45 
 

zastupitelské demokracie s poměrným volebním systémem, který lze nazvat 

absolutním.151 To vedlo k tomu, že zde nebyl žádným způsobem limitován počet 

politických stran. Stranické spektrum tak bylo značně fragmentované a můžeme tedy 

tento systém na základě typologie G. Sartoriho zařadit do extrémního multipartismu.152 

Zásadním problémem politického systému v První republice byla národnostní otázka. 

Ta se promítla i do stranického systému, a proto se zde vyskytovaly i strany židovské, 

strany Podkarpatské Rusi, strany maďarské, strany polské, ale také několik stran 

německých. 

Na konci 30. let se začala stupňovat krize stranického systému, který začal 

opouštět běžné atributy demokratických procesů. E. Broklová zde dokonce začíná 

hovořit o „Diktatuře stran“.153 

 Ve Druhé republice se pak v českých zemích uchytil systém dvou stran, přičemž 

pravicové křídlo zastávala převážně Republikánská strana zemědělského a 

malorolnického lidu neboli Agrární strana a levicové křídlo představovala především 

Československá sociálně-demokratická strana dělnická. Agrárníci sjednotili pravicové 

subjekty v českých zemích od Stranu národní jednoty a Sociální demokraté udělali to 

samé na levicovém spektru české politiky, když vytvořili Národní stranu práce. Na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi začal působit systém jedné jediné strany, Hlinkovy 

slovenské ľudové strany, respektive Ukrajinské národní jednoty. I tak je však možné 

najít určité podobnosti ve stranickém systému Česka, Slovenska a Podkarpatské Rusi. 

Mezi těmito podobnostmi jsou tendence ke koncentraci stran, potlačování existence 

stran „nepohodlných“, ideologizace stranické otázky a také prorůstání stranické 

administrativy se státními strukturami. Nutno dodat, že sama veřejnost neměla 

k politickým stranám pozitivní vztah, a proto kampaň proti nim bez problémů 

akceptovala. Tato nedůvěra pramení již z prvorepublikových zkušeností, kdy byl 

stranický systém vnímán jako dosti neefektivní z hlediska rozhodovacích procesů.154 

 Ačkoliv ve Druhé republice stranický systém došel k bipartismu, je nutné si 

uvědomit, že bipartismus nebyl jedinou možnou variantou na stranické uspořádání. Ve 

hře totiž ještě byla konstrukce monopartistická a tripartistická. Sjednocování stran a 
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počátky směřování k bipartismu se začaly projevovat již před parlamentními volbami 

v roce 1935, kdy se začaly sjednocovat strany židovské a polské.155  Vyvrcholení pak 

přišlo v listopadu 1938, když do SNJ vstoupili i poslanci a senátoři České strany lidové, 

kteří s tímto krokem otáleli déle.156  

 Na základě výše uvedených informací mohu tvrdit, že stranické systémy První a 

Druhé republiky představovaly dvě rozdílné fáze vývoje politické soustavy českých 

zemí. V První republice vládl extrémní multipartismus, zatímco ve Druhé republice 

působil bipartismus. Nedemokratický systém Druhé republiky ve značné míře pramení 

již v republice První, což vypovídá o vzájemné návaznosti těchto dvou odlišných 

politických systémů.  

Závěr 
 Druhá republika trvala pouhých pět a půl měsíce, a proto je velice složité ji 

zařadit do některé škály politických systémů. Přesto jsem zde potvrdil tezi, kterou jsem 

představil na začátku práce, totiž že je Druhá Československá republika autoritativním 

režimem. Rovněž se mi zde podařilo potvrdit i druhou tezi představenou na začátku 

práce, totiž že v Československu v období Druhé Československé republiky již nebyl 

demokratický režim. Nedá se však říci, že by zde vládl pouze jeden kompaktní politický 

systém. Vývoj politického systému Druhé Československé republiky postupně probíhal 

od demokracie v První republice až po totalitarismus v Protektorátu Čechy a Morava. 

 Díky tomu, že Adolf Hitler měl značné mocenské ambice a zároveň ve Francii a 

Británii panovaly obavy z války, byla v září 1938 podepsána Mnichovská dohoda.157 To 

v Československu zažehlo postupné zanikání demokratických principů a dominanci 

krajně pravicových subjektů. Z nastalé situace byla viněna liberální demokracie, což jí 

znemožnilo dostat se opět do popředí československého politického systému. 

Demokratické tradice, které fungovaly v První republice, byly postupně nahrazovány 

nedemokratickými principy. Parlament postupně ztratil svojí relevanci, protože většina 

jeho pravomocí přešla na vládu a prezidenta. Nejzásadnější změny však postihly systém 

politických stran. Víceméně všechny strany zanikly a vytvořily se pouze dvě nové 

strany – vládnoucí pravicová Strana národní jednoty a opoziční levicová Národní strana 

práce.  

Potlačování demokracie se projevovalo omezováním základních lidských práv a 

svobod. Byla omezována svoboda slova a média byla cenzurována. O totalitarismus se 
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však nejednalo. Vládnoucí elita ještě neomezovala občany v naprosto každém aspektu 

jejich života. Nevyskytovala se zde žádná vůdčí ideologie. A právě to je, podle Juana 

Josého Linze, základním znakem totalitarismu.158 Omezován byl zatím především 

politický život. 

Druhá republika tedy skutečně byla autoritativním režimem. Demokratické 

hodnoty První republiky ve Druhé republice přestaly být relevantní, ale právě díky 

jejich zakořeněnosti ve společnosti se systém za krátké období Druhé republiky nestihl 

totalitarizovat. Protože systém Druhé republiky spoléhal na mentalitu občanů, můžeme 

ho označit za autoritativní.159 Skrze tuto mentalitu pak společnost mobilizoval. Tím 

pádem jsem schopen zařadit systém Druhé československé republiky do typologie 

autoritativních režimů podle Juana Josého Linze. Jedná se o mobilizační autoritativní 

režim v postdemokratických společnostech. Podle Linze je pro tyto režimy 

charakteristická demokratická tradice, která se však dostala do krize, a také se tyto 

režimy vyznačují mobilizací společnosti, což není v autoritativních režimech obvyklé.160 

Nelze však zařadit politický systém Druhé Československé republiky do typologie 

Wolfganga Merkela. Ačkoliv vycházel z Juana Josého Linze, vynechal 

postdemokratické režimy, kam by právě Druhá republika patřila.161 

Na konci 30. let se československý politický systém dostal do krize, která po 

Mnichovské dohodě vyústila v opuštění demokratických principů. Základy této krize 

však byly zažehnuty již dříve. Na počátku První Československé republiky byla 

věnovaná příliš malá pozornost národnostním problémům. Byl prakticky ignorován fakt, 

že je Československo mnohonárodnostním státem. Neřešení těchto otázek vyústilo na 

podzim 1938 k prosazování extrémně pravicových subjektů. Tyto subjekty však 

nevznikly až ve Druhé republice, existovaly zde již v období První republiky. Po 

Mnichovské dohodě pak pouze přešly do popředí, a to především díky tlakům 

z Německa, které jiná než pravicová uskupení nebylo schopno tolerovat. Ani 

s dominancí pravicových subjektů v Československu se nakonec Německo nespokojilo 

a v březnu 1939 tak nastal Protektorát Čechy a Morava. 
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Summary 

 
The main aim of this thesis was to describe political system of the Second 

Czechoslovak Republic. Then compare this regime with the First Czechoslovak 

Republic and decide if it was an authoritarian regime or not. 

 Chapter number 2 briefly describes the political system of the First 

Czechoslovak Republic. The society was quite liberal but the origins of some extremist 

groups could be seen here. The system of political parties was also very liberal. There 

was a wide multipartyism which means that amount number of political parties was 

high. The purpose of this chapter is to show the differences between the First and the 

Second Czechoslovak Republic. 

 Chapter about The Munich Agreement revealed the straight connection between 

it and the beginning of the Second Czechoslovak republic. The connection was in the 

fact that this agreement was unconstitutional and proclaimed Czechoslovak direction to 

Germany.   

 The political system of the Second Czechoslovak republic itself was described in 

chapter number 5. In this chapter, it was characterized individual aspects of that regime. 

The parliament lost most of its functions and which passed to the government and the 

president. Civil rights and liberties were suppressed. The reason for that was to prove 

that the political system of the Second Czechoslovak republic was an authoritarian 

regime. 

 The system of political parties in the Second republic has the separate chapter. 

In party system is perfectly visible the undemocratic way of that regime. In this chapter, 

there are pretty obvious the elements of the authoritarian regime. It concentrates to two 

most relevant parties: National Unity Party and National Labour Party. Where the 

National Unity Party is in charge and the National Labour party is the only loyal 

opposition in the Second republic. 

 In the last chapter, there is made a comparison between the First and the Second 

Czechoslovak republic. The result of that said that The First Czechoslovak republic was 

much more liberal and democratic then the Second Czechoslovak republic. 
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