
Abstrakt 

Diplomová práce o ústavní transformaci a zániku československé federace po listopadu 

1989 se soustředí na legislativní reflexi politických změn a posunů v situaci nominální federace, 

v níž státoprávní ambice jedné ze dvou federálních republik nikdy nebyly fakticky naplněny. 

Důsledkem této situace byl zánik federálního státu, dojednaný politickými reprezentacemi 

národních republik při snaze zorganizovat zánik státu co možná legálními prostředky, z větší 

části vytvářenými ad hoc. Cílem práce je popsat tyto legislativní prostředky legálního zániku 

státu od politické formulace zásad přes procesy tvorby a přijímání až po jejich konečnou 

podobu. 

První část se věnuje vzniku československé federace v roce 1968, přerušení procesu 

federalizace v období tzv. normalizace a pokračování tohoto procesu po změně politického 

rozdělení sil v roce 1989, včetně návrhů komunistické a opoziční ústavy v závěru téhož roku. 

Druhá část diplomové práce popisuje transformaci československé federace tak, jak 

probíhala v prvním roce po převratu. Zahrnuje pojednání o integrujících prvcích federativního 

státu a věnuje se dvěma zákonům, které ve své době upravily rozdělení kompetencí mezi 

národní republiky a federální stát, tzv. malému a velkému kompetenčnímu zákonu. 

Třetí část popisuje politické posuny, vytvářející názorová východiska v dalším 

volebním období, a věnuje se zásadním zákonům, které ve volebním mezidobí vznikly, tedy 

ústavnímu zákonu o Nejvyšším soudu a ústavnímu zákonu o referendu včetně problémů, které 

způsobila neschopnost či nemožnost formulovat referendovou otázku. 

Čtvrtá část popisuje politické a legislativní dění po volbách v roce 1992. Dochází 

k závěru, že federace se rozpadla spíše než pro rozpory mezi národními státy z toho důvodu, že 

neexistovala významná politická síla, která by měla zájem na jejím zachování. Z pohledu 

legislativních prací popisuje tato kapitola transformaci závěrů politických jednání v zákony, 

legalizující rozvolňování federace až k jejímu zániku. Věnuje se také samostatnému postupu 

Slovenské republiky při vyhlášení svrchovanosti a Ústavy Slovenské republiky, zvláště ve 

světle tehdy ještě platných federálních zákonů. Akcentuje proces tvorby a přijetí 

pozoruhodného ústavního zákona o zániku československé federace, jímž existující stát 

legitimním způsobem vyhlásil ukončení své existence, a končí popisem zákonů, které technicky 

umožnily toto ukončení. 

 


