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Úvod 

Vznik státu bývá událost povětšinou dramatická, doprovázená obvykle násilím nebo 

jeho hrozbou a související často s válečným konfliktem, ať už vnitrostátním, jako jsme viděli 

v případě Jugoslávie, nebo mezistáním, jehož příkladem budiž třeba první světová válka. Zánik 

dosavadního státního útvaru se obvykle pouze konstatuje, právně se upravuje pouze 

následnictví nových států, potažmo převzetí závazků po předchůdci. 

Zatímco pro vznik nového státu bychom dokázali najít vícero podmínek, počínaje 

faktickou mocí nad územím a obyvatelstvem a konče mezinárodním uznáním, a shledali 

bychom legislativní předpisy, které těmto podmínkám odpovídají a právně je ustavují, pro zánik 

státu žádné legislativní předpisy ani právně zakotvené předpisy neexistují. Státy svůj konec 

nepředpokládají. 

Československo vzniklo v roce 1918 jako jednotý stát. O padesát let později naplnilo 

dohody o svém vzniku a stalo se federativním státem dvou republik. O dalších jednačtyřicet let 

později zaniklo. Zaniklo bez vojenského konfliktu, bez sebemenší známky násilí, čistě z vůle 

politické reprezentace československých občanů. Tato reprezentace se pokusila zánik 

federativního státu vyřešit legálně, soustavou legislativních aktů, konformních s existujícím 

právním řádem. Ve své práci popisuji, jak tento v historii unikátní postup probíhal. 
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1 Vznik československé federace  

Čs. federace byla vytvořena ústavním zákonem č. 143/1968 Sb., o československé 

federaci ze dne 27. října 1968 (dále jen „ústavní zákon o československé federaci“). 

Relativně krátká přímá cesta k jejímu vzniku byla započata přijetím Akčního programu 

KSČ dne 5. dubna 19681, který mj. konstatoval, že …nelze zastírat, že i v socialistickém 

Československu se přes výrazný pokrok (…) vyskytují závažné chyby a zásadní deformace 

státoprávního řešení vztahů Čechů a Slováků. Akční plán přímo vyjadřoval nutnost vypracovat 

a přijmout ústavní zákon, který vytvoří federaci s rovnoprávným postavením Čechů a Slováků.2  

Dne 15. května 1968 byla usnesením vlády vytvořena odborná vládní komise pro 

přípravu návrhu ústavního zákona o novém státoprávním uspořádání ČSSR, která sestávala 

z expertů z rozličných oborů – právníků, ekonomů, historiků.  

Na 24. schůzi Národního shromáždění, konané v pondělí 24. června 1968, přednesl 

předseda ústavně právního výboru poslanec Viktor Knapp návrh na vydání ústavního zákona o 

přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky. Během svého 

vystoupení vyjádřil nutnost vzniku orgánu ústavní politické reprezentace českého národa – 

České národní rady. Tento požadavek byl zcela logicky odůvodněn samotným fundamentem 

federace – tedy, jak Viktor Knapp řekl: „Federace, jak i z jejího jména vyplývá, je věcí 

dohody“, přičemž, pokud v daný moment existovala pouze jedna strana takové případné 

dohody (Slovenská národní rada) nebylo s kým takovou dohodu uzavřít. Ústavní zákon č. 

77/1968 Sb., o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky, svým 

ustanovením § 2 uložil České národní radě a Slovenské národní radě splnit úkoly spojené 

s přípravou federativního uspořádání republiky.3 V zásadě jedinou zásadní připomínku 

k tomuto zákonu vyjádřil poslanec jihomoravského kraje Čeněk Procházka, který žádal, aby 

                                                 

1 Akční program KSČ z 5. dubna 1968 [online]. [cit. 2018-05-04]. Dostupné z: 

http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/405_1.pdf 

2 Akční program KSČ z 5. dubna 1968 doslova říká, že „Konečnému federativnímu uspořádání musí – 

z organizačních důvodů – jako organická součást a vývojový stupeň předcházet odstranění nejpalčivějších 

nedostatků současného neuspokojivého stavu úpravy státoprávních vztahů české a slovenského národa. Proto je 

třeba vypracovat a přijmout ústavní zákon, který zakotví princip symetrického uspořádání jako cíl, k němuž má 

náš vývoj po XIV. sjezdu v nové ústavě vyústit a který bude novým způsobem, podle zásady plné rovnoprávnosti, 

řešit postavení slovenských národních orgánů v našem ústavním systému v nejbližší době – ještě před volbami do 

Národního shromáždění a Slovenské národní rady.  

3 24. schůze NS [online]. [cit. 2018-05-08].Dostupné z: http://psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/024schuz/s024001.htm 
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byla kromě ČNR a SNR vytvořena i Moravskoslezská rada. Svůj návrh odůvodnil nutností 

existence rovnoprávných partnerů SNR, proto, aby byl dodržen demokratický postup při řešení 

všech otázek spojených s federalizací. Po odmítnutí jeho návrhu byl zákon schválen takřka 

jednomyslně, neboť pouze on se hlasování zdržel.4 Následně byl redakční radou odborné vládní 

komise dne 7. srpna 1968 předložen předsednictvům ÚV KSČ, ÚV KSS a ÚV Národní fronty, 

vládě republiky, Slovenské národní radě, nově vzniklé České národní radě a dalším orgánům 

dokument „Návrh zásad federativního uspořádání ČSSR“.  

Jedním z hlavních otců myšlenky revize státoprávního uspořádání společného státu 

Čechů a Slováků byl bezesporu Gustáv Husák, který se v rámci svého zaměstnání5 na 

Slovenské akademii věd účastnil různých besed, vědeckých setkání a dalších diskuzí a následně 

po liberalizaci veřejného prostoru tento zaplnil svou publikační činností zaměřenou právě na 

zmíněnou otázku postavení obou národů v rámci společného státu.6 G. Husák se i po intervenci 

vojsk Varšavské smlouvy, po němž byl postupně zvolen do nejvyšších stranických funkcí 

vyjádřil, že „Opět se začínají ozývat hlasy, jakoby heslo federacia bylo něco nemístné. Chci 

říct, že budeme pokračovat v realizování této myšlenky tak, aby na konci října (1968) byl přijatý 

ústavní zákon“.7 

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci byl předložen na slavnostní 

28. schůzi Národního shromáždění (dále jen „NS“), konané v předvečer 50. výročí vzniku 

samostatného československého státu.8. Po slavnostních projevech, vyzdvihujících jak 

soudržnost českého a slovenského národa s ohledem na posledních 50 let soužití ve společném 

státě, či nezbytností posílení pozitivních vztahů Čechů a Slováků ve společném státě9 byl zákon 

jednomyslně schválen všemi přítomnými 184 českými poslanci a všemi přítomnými 83 

slovenskými poslanci.10 Ústavní zákon o československé federaci schválený na Pražském hradě 

byl, evidentně pro dodržení symboličnosti, dne 30. října 1968 podepsán na hradě 

                                                 

4 24. schůze Národního Shromáždění Československé socialistické republiky [online]. [cit. 2018-05-04]. 

Dostupné z: www.psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/024schuz/s024002.htm 

5 Gustáv Husák pracoval od května 1963 jako věděcký pracovník na Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd 

6 MACHÁČEK, Michal. Gustáv Husák. V Praze: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-388-7., str. 378.  

7 Projev G. Husáka na plenárním zasedání ÚV KSS 5. září 1968 in: Pravda, roč. 49, 6.9.1968, č. 246 in: 

MACHÁČEK, Michal cit. dílo, str. 381  

8 24. schůze Národního Shromáždění Československé socialistické republiky [online]. [cit. 2018-05-04]. Dostupné 

z: http://psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/028schuz/s028001.htm 

9 Tamtéž 

10 Tamtéž 
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Bratislavském. Vždyť právě tento den před padesáti lety byla podepsána, pro slovenský národ 

tak důležitá Deklarace slovenského národa. 

Tento zákon ve svém prvním účinném znění zakotvoval federativní model 

státoprávního uspořádání. Během následujících let však došlo (a to nejen pouze třemi přímými 

ústavními novelizacemi, ale i další činností zákonodárnou a politickou) k postupnému 

přetvoření ČSSR v centralistický model monistické pseudodemokracie11. 

Tento fakt je možno relativně konkrétně ilustrovat nejen na zákonech ústavně právní 

síly, ale paradoxně i na normách síly běžného zákona. Z tohoto pohledu nejzásadnější normou 

prvně zmíněné kategorie budiž ústavní zákon č. 125/1970 Sb.  Tato přímá novela, jež nabyla 

účinnosti dne 22. prosince 1970, (tedy zhruba pouhých 14 měsíců po přijetí ústavního zákona 

o československé federaci), představovala naprosto zásadní kvalitativní zásah do fungování 

federace. Zásadní např. bylo, že ústavní zákon č. 143/1968 Sb. ve svém čl. 4 původně jasně 

stanovil, že „hospodářství ČSSR je integrací dvou národních ekonomik, české a slovenské“, 

nebo že „Český a slovenský národ jsou ekonomicky svébytné“, či dále zakotvoval „volný pohyb 

pracovních sil“ a „volný pohyb peněžních fondů“, novela tyto formulace neobsahovala. Ba 

naopak, stanovovala „jednotnost hospodářství ČSSR a jeho rozvoj na základě socialistické 

hospodářské soustavy“ a zmínky o ekonomické svébytnosti, volném pohybu pracovních sil a 

peněžních fondů byly ze zákona vypuštěny.  

Rozhodující však bylo, že bylo podstatným způsobem změněna dělba kompetencí mezi 

federací a republikami, kdy celkově došlo k zásadnímu posílení pravomocí federace. Dále došlo 

ke zrušení federálních výborů, které působily v oblasti společné působnosti federace a republik 

a jejich nahrazení federálními ministerstvy.12 

Tyto změny představovaly spolu s významnými posuny v rozdělení působnosti mezi 

federaci a republiky jednoznačně centralistický zásah, který v mnoha směrech změnil charakter 

československé federace.13 

V této souvislosti považuji, s ohledem na ilustraci faktického přetvoření federace na její 

pouze formální verzi, za vhodné zmínit například i zásadní omezení samostatné působnosti 

                                                 

11 GRONSKÝ, Ján in: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-0citc84-0., s. 265 

12 Ústavním zákonem č. 126/1970 Sb., ze dne 20. prosince 1970, o opatřeních v soustavě federálních ústředních 

orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky. 

13 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. ISBN 

80-246-1028-0. s. 169.   
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obou republik federace v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti. Ústavní zákon o 

československé federaci obsahoval ve svém článku 27 odst. 2 blanketovou normu, která 

předpokládala přijetí zákona upravujícího rozdělení působnosti mezi ČSSR a oběma 

republikami ve výše zmíněné oblasti. Takovým zákonem byl zákon č. 166/1968 Sb., který 

stručně řečeno svěřoval do výlučné pravomoci federace především koordinaci činnosti orgánů 

obou republik při řízení ozbrojených bezpečnostních sborů. Avšak přesně do roka a do dne byl 

tento zákon zrušen zákonem č. 128/1970 Sb., který už v působnosti obou republik ponechával 

pouze relativně nevýznamnou část kompetencí v dané oblasti, a naopak svěřoval federaci 

kompletní řízení aparátu Státní bezpečnosti, a to včetně útvarů vyšetřování14.  

V rámci veřejného prostoru byly tyto zásadní změny politickou reprezentací většinou 

zlehčovány. Oficiální stanoviska tehdejších veřejných činitelů vyznívala v tom smyslu, že 

s československou federací je vlastně vše v pořádku, pouze že jsou podnikány kroky směřující 

ke zlepšení jejího fungování.15 V podobném smyslu se vyjádřil i G. Husák na konci roku 1969, 

kdy jako nezbytné označil posílení integrity celého státu a zejména postavení federální vlády. 

Projevit nespokojenost se směřováním federace se však odvážili pouze nemnozí. Mezi 

nimi bych zmínil jednoho z klíčových tvůrců původního právního rámce federace Vojtecha 

Hatala, který v dopise předsedovi SNR O. Klokočkovi vzdávajíc se mj. funkce předsedy 

ústavněprávního výboru FS napsal: „Realizace státnoprávního uspořádání postupně nabývá 

obsahu, který není v souladu s mojí představou o něm, zanikl smysl mé další účasti v obou 

nejvyšších zastupitelských sborech“16 

Ústavní zákon o čs. federaci byl v okamžiku svého přijetí chápán jako dočasná úprava 

ústavních poměrů ve společném státě Čechů a Slováků. Sám totiž nesl v sobě návaznost na 

koncept tzv. obrodného procesu jara 1968 jistý předpoklad přechodnosti, neboť ve svém čl. 

142, odst. 217 předpokládal budoucí komplexní ústavněprávní úpravy, kterou měla být nová 

federální ústava a ústavy obou republik federace. Dlužno dodat, že tato skutečnost související 

s původně uvedenou přechodností úpravy, se s ohledem na výše uvedený ústavní zákon č. 

                                                 

14 Viz. § 2 bod. 1 zákona č. 128/1970 Sb., ze dne 20. prosince 1970, o vymezení působnosti Československé 

socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti.  

15 ŽATKULIAK, Jozef, ed. Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 - 

december 1970): dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. ISBN 978-80-7285-140-9, s. 24 

16 Tamtéž, s. 20-21 

17 Čl. 142, odst. 2: „Spolu s přijetím ústavy Československé socialistické republiky přijmou obě republiky vlastní 

ústavy. (…)“. 
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125/1970 Sb., stala dalším, nikdy nevyřešeným neuralgickým bodem ve vztazích uvnitř 

federace. Mj. například proto, že neexistovala možnost, aby se národní rady mohly usnášet na 

vlastních návrzích ústavních zákonů.  

Detailní deskripce příčin stavu, v němž se federace nacházela na konci roku 1970 jsou 

předmětem rozsáhlých prací fundovaných historiků. Například nedávno zesnulý Jozef 

Žatkuliak tyto příčiny nachází zejména v nedostatečném zvládnutí přerodu unitárního státu na 

federativní stát složený z dvou suverénních národních republik, v nedůsledném, až rozporném 

vymezení společných kompetencí československé federace a jejích národních republik, či 

v samotném fungování státu, který „absorbujíc sílící prvky centralizovaného řízení se choval 

víceméně protichůdně vůči federálnímu modelu“.18  

 

1.1 Návrh Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické 

republiky a Slovenské socialistické republiky 

V politické zprávě ÚV KSČ XVII. sjezdu KSČ se tehdejší generální tajemník ÚV KSČ a 

prezident ČSSR Gustáv Husák pro Rudé právo dne 25. března 1986 vyjádřil, že „dozrál čas 

k vypracování nové ústavy Československé socialistické republiky“. Tento krok jistě ovlivnily 

změny, které se začaly uskutečňovat v Sovětském svazu, kdy v krátké době za sebou zemřeli 

tři generální tajemníci ÚV KSSS (L. I. Brežněv – zemřel 10. listopadu 1982, J. V. Andropov – 

zemřel 9. února 1984 a K. U Černěnko – zemřel 10. března 1985).  Dalším generálním 

tajemníkem ÚV KSSS se stal M. S. Gorbačov, který se pokusil reformovat stagnující sovětskou 

společnost reformami, představenými na XXVII. sjezdu KSSS v únoru 1986. Jednalo se hlavně 

o tzv. glasnosť („otevřenost“), perestrojku („přestavbu“) a uskorenije („zrychlení“ – 

ekonomického vývoje). 

Práce na návrhu nové ústavy byly oficiálně zahájeny v listopadu 1988, a to zvolením 

153členné „Komise KSČ a Národní fronty ČSSR pro přípravu nové ústavy“. Komise (vzhledem 

ke své početnosti zcela formální a nefunkční)19 oficiálně ustavila 20člennou pracovní skupinu 

pod vedením JUDr. Mariána Čalfy, tehdejšího ministra pro legislativu a předsedu Legislativní 

                                                 

18 ŽATKULIAK, Jozef, ed. Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 - 

december 1970): dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. ISBN 978-80-7285-140-9, s. 25 

19 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. ISBN 

80-246-1028-0.  s. 390 
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rady vlády, které bylo uloženo vypracovat návrh nové Ústavy.20 Výstupem její práce byl návrh 

ústavy, který se již v mnoha ohledech vymykal tehdejší ústavní a politické situaci. Zatímco totiž 

v Prohlášení21 a čl. 4 tehdy platné Ústavy 1960 byla pevně zakotvena vedoucí úloha KSČ, ve 

zmíněném návrhu takové ustanovení nebylo obsaženo a obecně jediná zmínka o KSČ se 

nacházela v Preambuli, v níž se hovořilo o pracujícím lidu „inspirovaném Komunistickou 

stranou Československa“, a to pouze v historických východiscích československé státnosti. 

Návrh ústavy dále zakotvoval rozšířený katalog lidských práv a celkově jejich novou koncepci, 

vycházející z proklamace „rozvoje a uplatnění osobnosti občanů v socialistické společnosti“.22 

Jen pro úplnost dodávám, že tento návrh nebyl nikdy zveřejněn, nicméně jak uvádí Ján 

Gronský, jednalo se o jakýsi ústavněprávní epilog „reálného socialismu“ v Československu.“23 

Když se členové opozičního a disentního hnutí Občanské fóra na jaře 1989 ze 

sdělovacích prostředků dozvěděli, že státní aparát připravuje novou ústavu, byla na rozdíl od 

situace v roce 1968 již plně evidentní politická nezbytnost existence i jejich vlastního návrhu 

ústavy.24 Učitelé Právnické fakulty UK, propuštění po roce 1969 z Právnické fakulty UK (Z. 

Jičínský, V. Mikule, P. Pithart, P. Rychetský a Fr. Šamalík a V. Pavlíček) začali připravovat i 

„opoziční“ návrh demokratické československé ústavy.25  

V prvních dnech revoluce listopadu 1989 P. Rychetský během pár dní rozpracovaný 

návrh dokončil a jak se zmínil P. Pithart v rozhovoru pro Lidové noviny „tento návrh byl 

následně oficiálně předán tehdejším představitelům Federálního shromáždění. To bylo 

v prosinci 1989.“26 Tímto návrhem už byl Návrh československé ústavy, který zveřejnilo 

                                                 

20 Rozhovor s M. Čalfou dne 8. března 1989. Rudé Právo. 1989. 

21 Prohlášení plnilo funkci Preambule ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Preambule, z lat. Praeambulum 

= to, co předchází, se umisťuje na počátku zákona (před jeho normativní ustanovení), aby se v ní vyjádřil důvod, 

smysl a záměr zákona, v preambuli Ústavy pak zejména základní cíle politiky státu. 

22 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. ISBN 

80-246-1028-0, s. 390 

23 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. ISBN 

80-246-1028-0, s. 390 

24 Text Petra Pitharta. Pithart.cz [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

http://www.pithart.cz/archiv_textu_detail.pp?id=484 

25 JIRÁSKOVÁ, Věra a Radovan SUCHÁNEK. Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi k 70. narozeninám. Praha: 

Linde, 2004. ISBN 80-7201-487-0., str. 13 

26 Text Petra Pitharta. Pithart.cz [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

http://www.pithart.cz/archiv_textu_detail.pp?id=484 
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Občanské fórum v prosinci 1989. I tento návrh však nebyl ještě dopracován jako ústava klasické 

parlamentní demokracie. Vycházel však již i z některých zásad právního státu.  

2 Ústavní transformace čs. federace 

2.1 Overtura k transformaci 

26. listopadu 1989 byl Občanským fórem vydán dokument s názvem „Co chceme – 

Programové zásady Občanského fóra“.27 Toto prohlášení, vydané několik málo dní po 

událostech 17. listopadu 1989 představuje první, relativně oficiální dokument této hlavní 

„revoluční síly“, který vyjadřuje základní zásady uspořádání budoucích poměrů 

v Československu. Toto de facto programové prohlášení ve své úvodní části kriticky hodnotí 

vývoj posledních několika desítek let z mnoha různých hledisek.28 Z ústavněprávního hlediska 

jsou zásadní axiomy uvedené v prvních dvou bodech: „Právo“ a „Politický systém“.  

V prvém uvedeném Občanské fórum vyslovuje nutnost vypracování nové ústavy, a to v 

duchu tradice československé státnosti a v duchu mezinárodně platných zásad, uvedených 

zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech. Dále je zmíněn požadavek na zajištění nezávislého soudnictví, a to i 

ústavního a správního. Nejdůležitějším faktem ale je, že se OF hlásí k transformaci ústavního 

systému na myšlence kontinuity právního řádu.2930 Byť je tento závazek jistě důležitý pouze na 

okraj bych zmínil, že nebyl zcela naplněn. Například ústavní zákon č. 14/1990 Sb., o odvolávání 

poslanců je typickým příkladem, že v době ústavní transformace nebyly použity pouze prvnky 

kontinuitní, ale že bylo užito i prvků diskontinuitních. Domnívám se však, že v konkrétní situaci 

ovšem nebylo možné trvat na důsledné kontinuitě a bylo nutno použít i prkvy diskontinuitní. 

                                                 

27 Programové prohlášení Občanského fóra Co chceme. Demokratická revoluce 1989 [online]. [cit. 2018-05-03]. 

Dostupné z: http://www.89.usd.cas.cz/cs/dokumenty/26.html 

28 „Naše země se ocitla v hluboké morální, duchovní, ekologické, sociální, ekonomické a politické krizi. (…) Byly 

vyřazeny téměř všechny mechanismy nezbytné pro to, aby společnost vhodně reagovala na měnící se vnitřní i 

vnější podmínky.“ 

29 „Celý československý právní řád bude třeba postupně uvést v soulad s těmito principy a zajistit, aby zavazoval 

nejen občany, ale i orgány a funkcionáře státu.“ 

30 Programové prohlášení Občanského fóra Co chceme. Demokratická revoluce 1989 [online]. [cit. 2018-05-03]. 

Dostupné z: http://www.89.usd.cas.cz/cs/dokumenty/26.html 
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V bodě druhém tohoto prohlášení je vyjádřen požadavek na zásadní změny politického 

systému, které nutně musí spočívat ve vytvoření, resp. obnovení demokratických institucí a 

mechanismů, jenž v konečném důsledku umožní reálnou účast všech občanů na řízení věcí 

veřejných. Kruciálním proklamovaným diskontinuitním zásahem do ústavního řádu však bylo 

prohlášení Občanského fóra, že nezbytným předpokladem takové změny je zejména upuštění 

KSČ od své, ústavou zajištěné vedoucí role v československé společnosti.31  

Tato proklamace OF vedla k vůbec první porevoluční legislativní změně 

československého právního řádu na ústavní úrovni, kdy již o tři dny později, tedy 29. listopadu 

1989, byl Federálním shromážděním přijat ústavní zákon č. 135/1989 Sb. Tímto legislativní 

aktem byl z ústavního zákona č. 100/1960 Sb.,32 zcela vypuštěn nejen čl. 4 zakotvující KSČ 

jakožto „vedoucí sílu ve společnosti i ve státě“, ale došlo i k úpravě dosavadního čl. 633,  jež 

v novelizovaném znění zněl: „Národní fronta je politickým výrazem svazku národů a 

národností, sociálních vrstev a zájmových skupin. Mohou se v ní sdružovat politické strany, 

společenské a zájmové organizace.“ Pokud jde o úpravu čl. 6, považuji dále za vhodné zmínit, 

že původní vládní návrh tohoto zákona nepočítal s jeho zachováním v novelizované Ústavě, 

nýbrž mu určil stejný osud jako čl. 4 – tedy jeho zánik.  

Po vystoupení společného zpravodaje Sněmovny lidu a Sněmovny národů p. poslance 

Z. Češky, který uvedl, že ústavněprávní výbory zrušení čl. 6 neodporučily, (a to s ohledem na 

předchozí zrušení zákona o Národní frontě34), tento představuje jediný právní základ Národní 

fronty. Proto byla navržena (nakonec schválená) formulace čl. 6, která nejen „odpovídala 

postulátu otevřenosti Národní fronty, ale i postulátu, aby z ustanovení čl. 6 byla vypuštěna 

úprava zakotvující vedoucí úlohu KSČ v Národní frontě“.35 Během projednávání na plénu 

ministr pro legislativu M. Čalfa zmínil, že předkládaný návrh zákona odpovídá i připravované 

                                                 

31 Programové prohlášení Občanského fóra Co chceme. Demokratická revoluce 1989 [online]. [cit. 2018-05-03]. 

Dostupné z: http://www.89.usd.cas.cz/cs/dokumenty/26.html 

32 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky 

33 Národní fronta Čechů a Slováků, v níž jsou sdruženy společenské organizace, je politickým výrazem svazku 

pracujících měst a venkova, vedeného Komunistickou stranou Československa. 

34 Zákon č. 128/1968 Sb., jenž byl zrušen zákonem č. 146/1970 Sb., a to právě s odkazem na ústavní úpravy 

Národní fronty 

35 16. společná schůze Federálního shromáždění Československé socialistické republiky[online]. [cit. 2018-05-

03]. Dostupné z: http://psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/016schuz/s016007.htm 
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nové ústavě. Dle jeho názoru šlo pouze o urychlení procesu, který by stejně byl uskutečněn 

v průběhu roku 1990, a to spolu se schvalováním nové ústavy.36  

I přes skutečnost, že Národní fronta nebyla výše uvedeným postupem z ústavy prozatím 

ze zmíněných důvodů odstraněna, neměla mít její další existence dlouhého trvání. K zániku NF 

de iure došlo přijetím zákona č. 15/1990 Sb., o politických stranách a politických hnutích a 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Fakticky však právním vznikem politického 

pluralismu po listopadu 1989 i připravovaným legislativním obnovením místní a regionální 

samosprávy ztratilo ústavní zakotvení Národní fronty jakýkoli smysl a nezbývalo než ji z ústavy 

vypustit.37 Jejím zánikem de facto bylo přijetí ústavního zákona č. 376/1990 Sb.,38 dne 20. září 

1990. Za předkladatele hovořící poslanec V. Mikule argumentoval vypuštění čl. 6 obdobným 

způsobem, tedy že „Dosavadní pojetí Národní fronty, jak je upraveno v dosavadním článku 6 

Ústavy z roku 1960, je naprosto překonané politickým vývojem a podle našeho názoru nezbývá 

nic jiného, než je z ústavy vypustit, aby nevznikaly zbytečné pochybnosti o tom, zda a popřípadě 

nakolik Národní fronta dosud existuje, či neexistuje.“39 

Odstranění čl. 4 a 6 o vedoucí úloze KSČ vlastně znamenalo znovuotevření, historicky 

nikdy uspokojivě nevyřešené, otázky vztahů Čechů a Slováků ve společném státě. Již na 

začátku své diplomové práce cituji Akční program KSČ, který adresoval nutnost změn ve 

státoprávním uspořádání společného státu tak, aby byla vyřešena nespokojenost Slováků 

s dosavadním modelem. Přijatý ústavní zákon o čs. federaci byl bezpochyby prvním velkým 

krokem k jejímu uspokojivému vyřešení a pro slovenský národ představoval velký historický 

zisk.40 Avšak centralistické, legislativní i politické, zásahy následující po invazi vojsk 

Varšavské smlouvy, spolu právě např. se zakotvením vedoucí úlohy KSČ tento problém pouze 

odsunuly do pozadí, nicméně na jeho existenci to samozřejmě vliv nemělo a mít nemohlo. 

Zánikem uvedených článků ale došlo k „vyjmutí centrálního kamene z klenby ústavního 

                                                 

36 16. společná schůze Federálního shromáždění Československé socialistické republiky[online]. [cit. 2018-05-

03]. Dostupné z: http://psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/016schuz/s016007.htm 

37 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. ISBN 

80-246-1028-0.  s. 193;  

38 Ústavní zákon č. 376/1990 Sb., ze dne 20. září 1990, kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní 

Republiky, ve znění pozdějších předpisů 

39 6. společná schůze Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky[online]. [cit. 2018-05-

03]. Dostupné z: http://psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/006schuz/s006048.htm 

40 SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 

1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. Obzor (Prostor). ISBN 978-80-7260-219-3. s. 156 
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systému česko-slovenského státu“41. (Tato klenba, jak dále uvádí Milan Šútovec42 se začala 

ihned rozpadat. „Česko-slovenský stát jako stát federální mohl přežít pád komunistického 

režimu jen s podmínkou okamžité – i násilné, revoluční – strukturální, institucionální 

rekonstrukce.“43) 

2.2 Ústavní transformace čs. federace z hlediska státoprávního 

V úvodních kapitolách mé diplomové práce jsem na konkrétních příkladech naznačil 

(pouze některé) problematické otázky státoprávního uspořádání společného státu. Pro 

komplexní pochopení výchozího stavu po listopadu 1989 se však musím pokusit o jistou 

analýzu příčin rozpadu mnohonárodnostních států obecně. 

Co je vlastně integrujícím prvkem mnohonárodnostních států, resp. co bylo integrujícím 

prvkem čs. federace? Odpověď na tuto otázku není zcela jednoduchá. 

Federace, jak jsem již dříve citoval prof. Knappa, je věcí dohody.44 Dohody členských 

států, kterou se dobrovolně sdruží do společného státu. Domnívám se, že k dosažení takové 

dohody je nezbytný právě nějaký konkrétní integrující prvek (prvky). A analogicky dle mého 

musí platit, že v případě, že původně existující integrující prvek přestane existovat, musí 

v dohledné době dojít k rozpadu existující dohody, resp. federace.  

Profesor Rychlík45 se v analýze rozpadu mnohonárodnostních států velmi trefně staví 

do opozice proti zjednodušujícímu zdůvodnění nestability uvnitř demokratického 

mnohonárodnostního státu, totiž, že hlavním důvodem ambice konkrétního národa oddělit se, 

je útlak tohoto národa uvnitř státu či, že důvodem je nerovnoprávné postavení příslušného 

národa.46 Právě otázka „rovnoprávnosti“ je tím kamenem úrazu. „Rovnoprávnost“ nerovná se 

                                                 

41 ŠÚTOVEC, Milan in: SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od 

listopadu 1989 do června 1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. Obzor (Prostor). ISBN 978-80-7260-219-3. s. 258 

42 Milan Šútovec byl československý politik za VPN, poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS po sametové 

revoluci - https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_%C5%A0%C3%BAtovec 

43 ŠÚTOVEC, Milan in: SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize : (od 

listopadu 1989 do června 1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. Obzor (Prostor). ISBN 978-80-7260-219-3. str. 258 

44 Federace, z lat. „Fœdus“ „smlouva“. 

45 Prof. Jan Rychlík je český historik, odborník na moderní dějiny slovanských národů.  

46 Na příkladu Rakousko-Uherska dovozuje, že užití výše zmíněných problémů je užíváno čistě utilitárně 

(prospěchářsky). Tak, aby zahraniční politická reprezentace (a zahraniční veřejnost) byli přesvědčení o 

neudržitelnosti dosavadního stavu, s ohledem zejm. na neustálé terorizování příslušného národa. „Při vhodném 

nastavení parametrů“, říká „totiž nikdy není těžké údajně podřadné postavení dokázat“. Podrobně RYCHLÍK, 
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„rovnost“, byť se to může v očích veřejnosti i politiků takto jevit. S ohledem na 

neodstranitelnou disparitu národů v rámci federace47 není možné plné rovnosti nikdy 

dosáhnout. Např. konkrétně v Československu byli Češi 2x početnější než Slováci.48  

Prof. Rychlík zastává stanovisko, že vlastně už vznikem mnohonárodnostního 

federativního státu v teoretické rovině vzniká jistá nerovnost, a to proto, že charakteristickým 

rysem národní identity je uvědomování si vlastní odlišnosti od okolních národů a její 

manifestace směrem k vnějšímu světu.49 Především pak druhý zmíněný argument je v rámci 

federace obtížně proveditelný50, neboť z mezinárodněprávního hlediska náleží plná 

mezinárodněprávní subjektivita pouze federálnímu státu a její výkon náleží do působnosti 

federálních orgánů.51 

Na základě jednotlivých historických i aktuálních příkladů (SSSR, Jugoslávie a Belgie) 

pak prof. Rychlík ilustruje splnění (kontinuální splňování) kterých zásadních podmínek je 

nezbytné pro „přežití“ mnohonárodnostní federace, resp. při jejichž nesplnění se daný stát 

rozpadá. Federace musí dle něho mít jednotnou armádu a jedinou měnu, resp. jednotný finanční 

a daňový systém a jedinou centrální emisní banku.  

Výše uvedené argumenty bych nazval politicko-ekonomickými (federace shora). Tyto 

však nejsou a nemohou být jedinými. Kromě nich je zřejmě, (a další autoři souhlasí), nutná 

identifikace příslušníků toho kterého národa se společným státem (federace zdola). Prof. 

Rychlík to nazývá „vědomí existence politického národa“, zároveň však dovozuje, že tento 

koncept vzniknuvší v západní Evropě není/nebylo dost dobře možné, s ohledem na historické 

souvislosti, mechanicky přesadit do střední a východní Evropy, neboť politický národ může 

vzniknout pouze v důsledku velmi dlouhého vývoje.52 V případě společného státu Čechů a 

                                                 

Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic Press, 2002. 

ISBN 80-888-8002-5. s. 13. 

47 Počet obyvatel jednotlivých národu se nikdy nebude rovnat, stejně tak jejich hospodářská síla, etc.  

48 Pramenné dílo 1980. Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/sldb/pramenne_dilo_1980 

49 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 11 

50 Resp. je primárním zdrojem konfliktu.  

51 K této problematice blíže srov. GROSPIČ, Jiří. Federalismus – federace – konfederace. Časopis Mezinárodní 

vztahy. 1992, s. 73.  

52 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 14 
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Slováků však o plné existenci politického národa není možné hovořit, jelikož ani jeden z národů 

se s federací jako takovou nikdy úplně neidentifikoval.53(Tuto tezi potvrzuje zejména historická 

zkušenost spočívající právě v tom, že se společný stát v rámci demokratizace rozpadl.) 

Svou stať prof. Rychlík uzavírá, jak sám tvrdí, poměrně překvapivým závěrem. 

„Demokratizace poměrů sice zlepšuje postavení slabších národů v mnohonárodnostním státě, 

ale v žádném případě tento stát neupevňuje, ba právě naopak, v naprosté většině případů vede 

demokratizace k růstu odstředivých sil jednotlivých národů. (…) Demokracie sama o sobě 

nemůže spojovat různé národy v jednom státě. Proti koncepci mnohonárodnostního 

demokratického státu je totiž možné postavit vždy koncepci několika samostatných národních 

demokratických států.“ 

Analýzou rozpadů konkrétních mnohonárodnostních států prof. Rychlík dochází ke 

stejnému zjištění, jaké obsahuje citovaný výrok Milana Šútovce. Totiž, že odstraněním čl. 4 a 

6 z československé ústavy došlo k vyjmutí základního kamene ústavního systému 

československého státu. De facto tímto prvním legislativním ústavněprávním zásahem, resp. 

prvním důsledkem revolučních změn po listopadu 1989 tak čs. federace přišla o prvek 

zamezující secesivním tendencím.  

Tento závěr je minimálně v případě čs. federace naprosto přesný, jelikož s ohledem na 

fakt, že čs., (sice) federace, de facto ale unitární, centralistický stát v okamžiku demokratizace 

poměrů nemohl bez cílených zásahů směřujících k federalizaci, tedy bez silné politické vůle 

vydržet. A ty, jak se dále ve své práci pokusím na konkrétních ústavních krocích ukazát, 

přítomny nebyly.  

2.3 „Pomlčková válka“ 

„Pomlčkovou válkou“54 je nazýván spor o název Československa, probíhající po 

listopadu 1989. 

                                                 

53 V období mezi listopadem 1989 a zánikem federace 1. ledna 1993 navíc docházelo k bezprecedentní akcentaci 

vzájemných česko-slovenských historických resentimentů a zároveň ke vzniku nových neuralgických bodů zejm. 

ekonomické povahy. 

54 Zpopularizovaný termín „pomlčková válka“ je svým způsobem nepřesný, neboť na slovenské straně tohoto 

sporu šlo o „boj za spojovník“. Je to vlastně příznačné, protože slovenská politická reprezentace od určité chvíle 

důrazně argumentovala jazykovědným rozdílem mezi češtinou a slovenštinou v pohledu na funkci 

pomlčky/spojovníku. Slováci pomlčku považovali za vyjádření spojení dvou národně-státních celků do unie. Dle 

českého jazykovědného pohledu naopak pomlčka pojmy rozděluje. Osobně se domnívám, že toto je krásný příklad 
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Počátkem tohoto konfliktu bylo nepochybně nečekané, s vlastním programem víceméně 

nesouvisející a dlužno dodat velmi emotivní, historicky první vystoupení prezidenta Václava 

Havla na 22. společné schůzi Federálního shromáždění dne 23. ledna 1990.55  

Na zmíněné schůzi byla překvapivě komplikovaně projednávána zásadní otázka 

ústavního zákona o rekonstrukci zastupitelských sborů, jehož smyslem bylo, bez voleb, 

obměnit obsazení Federálního shromáždění a národních rad tak, aby v nich měli většinový hlas 

zástupci OF a VPN. I přes původní dohodu u tzv. kulatého stolu“56 se při hlasování o tomto 

návrhu zdržela část slovenských komunistických poslanců, a tím ho zablokovala. Po 

neúspěšném dohodovacím řízení požádal o slovo prezident republiky Václav Havel.  

Prezident Československé socialistické republiky, využiv svého práva daného mu čl. 45 

odst. 1 zákona o československé federaci navrhl přijetí ústavního zákona, kterým mělo dojít ke 

změně státního znaku, změně názvu armády, a kterým by dále bylo z názvu obou republik i 

názvu společného státu vypuštěno slovo „socialistická“.57  

Nedostatkům tohoto návrhu se poměrně obšírně věnuje např. profesor Z. Jičínský ve své 

publikaci „Československý parlament v polistopadovém vývoji“. Kamenem úrazu 

z legislativně-právního hlediska byl především v projevu několikrát zdůrazněný požadavek 

předkladatele, aby byly všechny tři změny provedeny současně. Zákon však za této situace 

nebylo možné ani projednat, protože nebylo přípustné změnit státní znak federace, pokud 

nebylo rozhodnuto o státních znacích republik, které je tvoří. Další nutnou podmínkou přijetí 

změny znaku federace, jež byl v podobě předložené Václavem Havlem mimo jiné vypracován 

výtvarníkem a grafikem Jožkou Skalníkem, by pak dále bylo vyjádření obou národních rad 

k takovému návrhu. 

Dle vyjádření současníků - např. P. Pitharta - se Václav Havel nejenže vůbec nezajímal 

o ústavněprávní podmínky, které musely být pro přijetí jeho návrhů splněny, ale nedohlédl ani 

celospolečenských následků, které tím způsobí. Petr Pithart vzpomíná: „(…)´Vlítnu tam, 

                                                 

zneužití „hlasu veřejnosti“, za který mluví konkrétní politický subjekt. Nedomnívám se totiž, že by majorita 

slovenské společnosti tento zásadní rozdíl vnímala.  

55 22. společná schůze Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky[online]. [cit. 2018-05-

03]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/022schuz/s022005.htm 

56 Kulatý stůl není zcela přesné označení, neboť tento termín implikuje relativní rovnováhu sil u něj přítomných. 

V daném případě však OF a VPN plně dominovalo. K tomuto blíže SUK, Jiří; Labyrintem revoluce, str. 157,  

57 22. společná schůze Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky[online]. [cit. 2018-05-

03]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/022schuz/s022005.htm 
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rozvinu ten znak, a než se všichni vzpamatují, bude schválen i název státu (…)´  Počínal si jako 

režisér, který si je jist, že má úžasný nápad. Myslím, že se jen málo s kým radil, měla to být 

léčba šokem, překvapením. Mně se na to jako by ptal, ale byly to všechno řečnické otázky. Byl 

rozhodnut.“ 58   

Prezidentův sebevědomý přístup k této otázce jen potvrzuje jeho slova z 6. prosince 

1989, kdy vyjádřil přesvědčení, že demokratické hnutí je do dvou dnů schopné převzít moc ve 

státě, ale zároveň dodal, že „Jakýsi drobný problém je Federální shromáždění, které přece 

jenom tu a tam (!59) musí někoho zvolit nebo něco schválit.“60 A skutečně, Federální 

shromáždění, resp. přesněji jeho předsednictvo drobným problémem bylo.  

Milan Šútovec rozebírá kontext prezidentovy zákonodárné iniciativy v širších 

souvislostech, resp. v kontextu konfliktu dvou odlišných přístupů k vývoji tehdejší politické 

situace. Jde o pohled ztělesněný v osobách Zdeňka Jičínského a Alexandra Dubčeka, kteří chtěli 

tehdejší dobu turbulentních změn přetavit do jisté restaurace socialismu s lidskou tváří, a 

Václava Havla na straně druhé, který chtěl v podstatě kapitalistické zřízení. Mohla otázka 

změny názvu státu, v konkrétních mantinelech nastavených ústavodárnou iniciativou 

prezidenta Havla dopadnout jinak?  

Uvádím ústavněprávní komplikace prezidentem zvoleného přístupu, ale na druhou 

stranu by bylo nekorektní znovu neuvést, že v dané době61 neplatila premisa nezbytnosti 

absolutní ústavněprávní konformity a ve vývoji ústavního řádu hrály velkou úlohu téz prvky 

diskontinuitní.  

Šútovec vidí chybu na obou stranách pomyslné barikády. Z pohledu Havlových 

oponentů v předsednictvu FS bylo jistě možné se pokusit o navržení právně konformního 

                                                 

58 SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 

1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. Obzor (Prostor). ISBN 978-80-7260-219-3, s. 292 

59 Vykřičník doplnil VJ 

60 SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 

1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. Obzor (Prostor). ISBN 978-80-7260-219-3, s. 290 

61 Viz. stanovisko Václava Havla k tomuto konfliktu: „V lednu 1990 panovala stále revoluční situace a řešení, 

které jsem zvolil tomu odpovídalo“. podrobněji SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné 

politické krize: (od listopadu 1989 do června 1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. Obzor (Prostor). ISBN 978-80-

7260-219-3, s. 293 
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přístupu62, z pozice Václava Havla nemusela tato situace nastat, pokud by „prezident Havel 

nevystupoval jako revolucionář a dramatik, ale jako (…) demokratický politik, vědomý si 

politických, psychologických (…) souvislostí svého postavení, ustavičně zvažující alternativní 

scénáře, studující svoje partnery a konkurenty a upřednostňující starostlivé projednávání všeho 

podle pořadí tzv. objektivní naléhavosti před razantním nastolováním problémů, které si sám 

stanovil.“63 

Přes oba výše zmíněné názory se domnívám, že je pravděpodobné, že tento první vážný 

politický neúspěch prezidenta Václava Havla64 záhy, de facto však nepřímo, zažehl vzrušenou 

diskuzi o otázce státoprávního uspořádání společného státu Čechů a Slováků.65  

Na 24. společné schůzi obou komor FS, konané dne 27.února 1990, navrhl předseda 

Sněmovny lidu J. Bartončík zařazení původního prezidentova návrhu na změnu názvu na 

Československou republiku.66 Jeho návrh nebyl zřejmě příliš vážně míněný, šlo spíše o 

politickou proklamaci a vyjádření (politické) blízkosti k prezidentu republiky. Vycházím 

zejména z toho, že s ohledem na své právnické vzdělání67 a celoživotní politickou aktivitu 

věděl, z jakých důvodů nemohl být už první prezidentův návrh přijat, a že od té doby k žádné 

změně v těchto důvodech nedošlo.68  Toho dne byl schválen ústavní zákon č. 46/1990 Sb.,69 

který ve svém čl. III stanovil povinnost jak pro ČNR upravit ústavním zákonem název, státní 

                                                 

62 Např. mohlo být procedurálně navrženo oddělení otázky státního znaku a názvu státu – SUK, Jiří. Labyrintem 

revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 1990). Vyd. 2. Praha: 

Prostor, 2009. Obzor (Prostor). ISBN 978-80-7260-219-3, s. 293 

63 ŠÚTOVEC, Milan in: SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od 

listopadu 1989 do června 1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. Obzor (Prostor). ISBN 978-80-7260-219-3. s. 293 

64Dle některých autorů šlo dokonce o jeho prohru s A. Dubčekem a Z. Jičínským. Blíže viz. ŠÚTOVEC, 

Milan. Semióza ako politikum, alebo, "Pomlčková vojna". Bratislava: Kalligram, 1999. Domino. ISBN 80-714-

9245-0. s. 171 

65STEIN, Eric. Česko-Slovensko: konflikt – roztržka – rozpad. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0752-0.s. 61. 

66 24. společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/024schuz/s024001.htm 

67 Josef Bartončík [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: wikipedia.org/wiki/Josef_Barton%C4%8D%C3%ADk 

68 K tomuto blíže JIČÍNSKÝ, Zdeněk. Čs. parlament v polistopadovém období: federální shromáždění mezi 17. 

listopadem 1989 a 8. červnem 1990. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1993. ISBN 80-703-0186-4.. str.111, 

poznámka pod čarou 1). 

69 Ústavní zákon č. 46/1990 Sb., ze dne 27. února 1990, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., 

Ústava Československé socialistické republiky a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci. 
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znak, státní vlajku, státní pečeť a státní hymnu České socialistické republiky, tak i tutéž 

povinnost pro SNR.  

Jako malou odbočku bych pouze zmínil, že tento ústavní zákon kromě výše zmíněných 

povinností obou národních rad představoval zásadní změnu pojetí poslaneckého mandátu, 

neboť jeho prostřednictvím došlo ke změně z mandátu imperativního na mandát volný. Počet 

poslanců Sněmovny lidu byl vyrovnán počtu poslanců Sněmovny národů, což znamená, že byl 

snížen z původních 200 na 150 a došlo dále i k zakotvení neslučitelnosti funkce poslance 

s taxativně vymezenými funkcemi veřejného charakteru.70 

SNR přijala na své 22. Schůzi konané dne 1. března 1990 na základě výše zmíněného 

zmocnění ústavní zákon SNR č. 50/1990 Sb.,71 kterým bylo z názvu Slovenské socialistické 

republiky vypuštěno adjektivum „socialistický“, a kterým byly definovány také státní symboly. 

V případě ČNR byl požadavek čl. III ústavního zákona č. 46/1990 Sb., naplněn přijetím dvou 

ústavních zákonů ČNR, a to ústavního zákona č. 53/1990 Sb.,72 kterým bylo i z názvu Českého 

státu vypuštěno zmíněné adjektivum a ústavního zákona č. 67/1990 Sb.,73 kterým byl definován 

státní znak, státní vlajka, státní pečeť a státní hymna.  

Obě národní rady v rámci schvalování uvedených ústavních zákonů přijaly usnesení 

k otázce změny názvu federace. A zde se vcelku nepřekvapivě objevil zásadní rozpor. SNR 

byla toho názoru, že název státu měl znít Federácia Česko-Slovensko.74 S nesouhlasným 

stanoviskem přišel pouze ředitel Jazykovědného ústavu SAV Ján Kačala, který z lingvistických 

důvodů požadoval název Česko-Slovenská republika, anebo Česko-Slovenská federace.“75 

                                                 

70 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. ISBN 

80-246-1028-0. s.93  

71 Ústavný zákon SNR č. 50/1990 Zb., z 1. marca 1990, o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o 

štátnej hymne Slovenskej republiky. 

72 Ústavní zákon ČNR č. 53/1990 Sb., ze dne 6. března 1990, o změně názvu České socialistické republiky. 

73 Ústavní zákon ČNR č. 67/1990 Sb., ze dne 13. března 1990, o státních symbolech České republiky. 

74 Zdůvodněno to bylo tím, že „federativnímu usporiadaniu československého štátu vyhovuje taý názov, ze kterého 

bude zrejmé, že ide o štát dvou rovnoprávných národov a nie o štát jedného národa (…) tímto názvem se ve vzťahu 

k svetu a cudzincom zamezí útrpnému postaveniu Slovenska a Slovákov v ich ponímaní jako Česka a Čechov. Tento 

názov neodporuje ani výrazu našej národnej štátnosti a jazykovým zvyklostiam.“ viz. zpráva poslance-zpravodaje 

Petera Brňáka v SRN. 

75 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. str. 131 
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Tento název, s ohledem na reminiscence k 2. (pomnichovské) republice a hanlivé 

označení z německého jazyka „Tschechei“ byl ČNR jednoznačně odmítnut76 a naopak 

výraznou většinou byl schválen název Československá federativní republika.  

Po schválení nezbytných ústavních zákonu ČNR a SNR bylo možné konečně přistoupit 

ke změně názvu federace. „Plénum tak 29. března vlastně rozhodovalo o dvou návrzích: 

původním Havlově (tisk 305 – Republika česko-slovenská) a poslaneckém iniciativním, ale ve 

skutečnosti také Havlově (tisk 348 – Československá federativní republika).“77 Ke schválení 

ústavního zákona č. 81/1990 Sb., o změně názvu Československé socialistické republiky na 

Československou federativní republiku došlo Federálním shromážděním téhož dne roku 1990 

po hlasování, které proběhlo ve velmi napjaté atmosféře.  

Během hlasování byl Havlův návrh obsahující pomlčku zamítnut hlasy českých 

poslanců a alternativní poslanecký návrh byl dolní komorou přijat. Užitím pravidla o zákazu 

majorizace byl ale zamítnut v horní komoře, kdy ho naopak odmítla její slovenská část. Dle 

tehdy platných pravidel a za účelem usmíření obou komor došlo k ustavení Dohodovacího 

výboru. Výsledkem jeho jednání byl skoro až absurdní kompromis, který se de facto pouze 

mechanicky opíral o pravidla užívání pomlčky/spojovníku v daném jazyce. Název státu se měl 

česky psát bez pomlčky a slovensky s pomlčkou, neboť v českém jazyce je pomlčka užívána 

jakožto rozdělovník a v jazyce slovenském jakožto spojovník.78  

Tento legislativní akt způsobil zejména na Slovensku bouři nevole, která poprvé 

vyústila až v hesla obsahujících požadavek slovenského národa na samostatnost.79 Souhlasím 

s názorem, že je nutné si uvědomit důležitost „pomlčkového problému“ pro slovenskou stranu 

tohoto konfliktu. Aby bylo možno slovenskou frustraci v tomto ohledu lépe pochopit, objevuje 

se v naučných publikacích i následující paralela: „Málokdo na Slovensku si tehdy uvědomoval, 

že i průměrný Čech či Slovák zcela běžně hovoří o obyvatelích Velké Británie jako o 

                                                 

76 Pro slovenský návrh se vyslovil pouze 1 poslanec ČNR. 

77 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 135  

78 STEIN, Eric. Česko-Slovensko: konflikt – roztržka – rozpad. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0752-0. 

 s. 62 

79 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 137 



 

19 

 

 

Angličanech, aniž by bral v úvahu, že zde žijí také Skotové, Velšané a Irové, a zemi označuje 

prostě jako Anglii.“80    

S ohledem na neustále vzrůstající nespokojenost s nově uzákoněným názvem federace 

muselo dojít a skutečně došlo k opětovnému projednání celého problému. Z výše uvedených 

důvodů byla Václavem Havlem dne 6.dubna 1990 svolána do zámku v Lánech porada za 

účelem nalezení shody na takovém názvu federace, jež by byl pro oba národy, a zejména pro 

ten slovenský, akceptovatelný. Porady se zúčastnilo celkem 22 lidí. Přesné složení není 

bezpečně známo, nicméně na poradě byl zcela určitě přítomen ředitel Ústavu pro jazyk český 

ČSAV, docent Daneš, aby schválil přípustnost názvu „Česká a Slovenská Federativní 

Republika“ z hlediska slučitelnosti s českým pravopisem81. Přestože účastníkům jednání bylo 

jasné, že název musí být v části „Slovenská“ správně psán malým počátečním písmenem, návrh 

ústavního zákona obsahující nový název federace i přesto slovo „Slovenská“ počínal písmenem 

velkým.  

Název státu byl schválením ústavního zákona č. 101/1990 Sb. ze dne 20.dubna 1990, 

tedy necelý měsíc po schválení ústavního zákona č. 18/1990 Sb., o změně názvu 

Československé federativní republiky, změněn na „Česká a Slovenská Federativní Republika“ 

v jazyce českém a „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ v jazyce slovenském, přičemž 

obě znění byla rovnocenná.82 

Jak jsem již uvedl výše v této kapitole, obě národní rady, tedy jak česká, tak i slovenská 

v březnu roku 1990 přijaly ústavní zákony o státních symbolech svých republik. S ohledem na 

tyto akty již nic dále nebránilo schválení nových státních symbolů ČSFR. Federální 

shromáždění bylo jako celek přesvědčeno o nezbytnosti nahradit státní znak, jež byl uměle 

vytvořen roku 1960 už jen z toho titulu, že symbol Slovenska byl „naprosto vymyšlený“. Návrh 

ústavního zákona o státních symbolech ČSFR, který byl předložen Václavem Havlem, byl 

projednáván na 27. společné schůzi obou komor FS, spolu s návrhem ústavního zákona o změně 

                                                 

80 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 138 

81 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 139 

82 Čl. 1 ústavního zákona č. 101/1990 Sb. ze dne 20.dubna 1990, o změně názvu Československé federativní 

republiky 
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názvu státu byl následně přijat jako ústavní zákon č. 102/1990 Sb. ze dne 20.dubna 1990, o 

státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky.83 

Původní návrh nebyl z důvodu komplikovanosti grafické proveditelnosti vhodný, proto 

nakonec došlo k rozdělení státního znaku na čtyři části, kdy byly dvě vyplněny slovenskými 

státními znaky a dvě českými.  

Domnívám se, že „pomlčková válka“ ve veřejném prostoru poprvé po desítkách let plně 

demaskovala problematický vztah Čechů a Slováků ve společném státě a spustila lavinu 

společenských změn, které na počátku roku 1993 vyvrcholily rozpadem čs. federace na dva 

samostatné státy.  

2.4 Transformace čs. federace na pozadí jednání o kompetenčních zákonech 

Otázka parametrů (formy) soužití českého a slovenského národa ve společném státě a 

jejich vzájemných nejen politických a ekonomických vztahů byl problémem, který provází 

společný stát obou národů počínaje událostmi, které se odehrály po listopadu 1989. Autoři se 

obecně shodují, že období od listopadové revoluce 1989 po poslední den roku 1992 může být s 

ohledem na problematiku státoprávního řešení soužití Čechů a Slováků ve společném státě 

rozděleno na dvě etapy, přičemž jako předěl poslouží volby do Federálního shromáždění a obou 

národních rad, jež se konaly v červnu 1992. „Jestliže do léta roku 1992 šlo především o bolestivé 

a neúspěšné hledání nové podoby společného státu, po volbách se jejich vítězové relativně 

rychle soustředili především na hledání dohody o „kultivované podobě rozpadu 

československého státu.“84 

Jirásková jako počátek první etapy označuje tzv. „pomlčkovou válku“, na kterou 

navázalo přijetí několika ústavních zákonů, např. ústavního zákona č. 101/1990 Sb., o změně 

názvu Československé federativní republiky nebo ústavního zákona č. 102/1990 Sb., o státních 

symbolech České a Slovenské Federativní Republiky, okolnosti jejichž přijetí a stručný obsah 

jsou popsány v předchozí kapitole. 

                                                 

83 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. ISBN 

80-246-1028-0. s. 155 

84 JIRÁSKOVÁ, Věra in: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-084-0. s. 297 
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V červnu roku 1990 se konaly volby do Federálního shromáždění, do ČNR a do SNR85. 

V obou republikách zvítězili hlavní hybatelé polistopadových změn (VPN a OF).  

Na přelomu června a července zveřejnily všechny tři vlády – slovenská 29. června, česká 

2. července a federální 3. července – svá programová prohlášení. 

Jak české, tak slovenské vládní prohlášení předpokládalo zachování federace.  Česká 

vláda proklamovala předpoklad pokračujícího setrvání ve společné federaci a a péči o těsné a 

pravidelné kontakty se slovenskou vládou, vyjadřovala zájem na integritě společného státu, byť 

otázku konkrétní formy soužití obou národů ponechávala otevřenou.“86  

Slovenská vláda tuto verbální nabídku restrukturalizace federace přijala a vyjádřila 

přesvědčení, že společenská situace v České a Slovenské republice je příznivá pro skutečné 

demokratické a rovnoprávné uspořádání poměrů národů a národností v České a Slovenské 

Federativní Republice, neopoměla ovšem zmínit podmínku zásadního přehodnocení vztahu 

Slovenské republiky k republice České jak mezi sebou, tak federace jako celku.87 

V okruhu ekonomicko politických témat se v českém vládním programu, zveřejněném 

tři dny po slovenském, objevila teze, která mohla být – a novináři také byla – vykládána jako 

reakce na slovenské prohlášení: „Z nového rozdělení působnosti mezi čs. federací a národními 

republikami bude vycházet i nová zákonná úprava rozpočtového hospodaření České republiky. 

Vláda bude prosazovat, aby při respektování vzájemného vymezení funkcí federace a národních 

republik byl státní rozpočet republiky pojímán tak, aby už nadále nebyl na rozpočtu federace 

závislý. Vyjádřením svrchovanosti a ekonomické svébytnosti republiky bude skutečnost, že 

Česká národní rada bude rozhodovat o použití zdrojů vytvořených na území republiky 

s výjimkou těch zdrojů, které vyčlení pro potřeby federace.“88 (Podle Václava Klause pak 

                                                 

85 Volby do Federálního shromáždění byly usnesením jeho předsednictva z 1.března stanoveny na pátek a sobotu 

8. a 9. června 1990. Téhož dne i předsednictvo ČNR stanovilo volby do ČNR na stejné datum a 16. března tak 

učinilo i předsednictvo SNR.“ – podrobnějí RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 

1989-1992. Bratislava: Academic Electronic Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s.147 

86Programové prohlášení vlády [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/clenove-

vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1990-1992-cr/petr-pithart/ppv-1990-1992-pithart.pdf 

87 2. Schůze SNR 1990 [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1990snr/stenprot/002schuz/s002002.htm 

88 Programové prohlášení vlády [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/clenove-

vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1990-1992-cr/petr-pithart/ppv-1990-1992-pithart.pdf 
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Pithart skutečně při jednáních například o federálním rozpočtu prosazoval požadavky v duchu 

„na Slovensko ani korunu.“89) 

Ohledně ústavně právních změn se programy obou národních vlád shodují téměř 

doslovně. Za východisko pro další rozvoj české i slovenské státnosti v rámci federativního 

uspořádání obě vlády považují vlastní ústavy. Na jejich základě bude vytvořena ústava 

federace, které budou svěřeny pouze takové kompetence, na nichž se vzájemně republiky 

dohodnou. Slovenská strana dále specifikovala, že má jít pouze o ty kompetence, které jsou 

výhodné pro další společný vývoj.90  Česká vláda ovšem nezmiňuje, že by tento krok vnímala 

jako „výraz realizovania práva národa na sebaurčenie.“91 Přikláním se k názoru, že důraz 

slovenské vlády na, dle jejího názoru, nerovnoprávné postavení Slovenska ve federaci, byl 

jistou předzvěstí blížícího se konfliktu.“92 

Nejvíce pozornosti, přibližně čtvrtinu celého textu, věnovalo ústavním změnám 

programové prohlášení federální vlády. Návrhy nových ústav federace, České republiky a 

Slovenské republiky považuje za vrchol legislativního úsilí federální vlády a zároveň jako 

jediné z programových prohlášení konkretizuje představu rozdělení pravomocí. Federace dle 

něj musí mít společnou hospodářskou, sociální a ekologickou strategii, dále musí existovat 

jednotná měna, jediná armáda a společná zahraniční politika. Instituce a činnosti související s 

výše uvedeným považuje federální vláda za přirozenou součást své působnosti. Jakožto obecné 

zdůvodnění těchto požadavků sloužil jednotný trh, který musí: „(…) spolu vytvárať a chrániť 

jednotná legislatíva, jednotná zahraničná obchodná politika, v zásade jednotná finančná 

sústava a pracovno právne a sociálne zákonodarstvo.“ Konstatuje, že „prosperujúce republiky 

potrebujú silnú federáciu a silná federácia môže vyrásť iba z autentickej vôle silných 

republík.“93 Federální vláda na jednu stranu v programu skutečně slíbila, že bude usilovat o to, 

                                                 

89Rozhovor s V. Klausem dne 18. srpna 2012 [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://zpravy.idnes.cz/vaclav-klaus-v-rozhovoru-k-rozdeleni-ceskoslovenska-

p0kdomaci.aspx?c=A120818_230319_domaci_brd 

90 2. Schůze SNR 1990 [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1990snr/stenprot/002schuz/s002002.htm 

91 Tamtéž 

92 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 150 

93Programové prohlášení federální vlády [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1990-1992-csfr/marian-calfa-

2/ppv-1990-1992-calfa2.pdf 
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aby Česi a Slováci mohli vystupovat jako svébytné a rovnoprávné subjekty, na druhou stranu 

ale výslovně požadovala, aby zejména hospodářské nástroje byly pevně v gesci federace.94 

Dva dny po přednesení posledního z programových prohlášení, 5. července 1990, se 

konala volba prezidenta republiky. Možnými kandidáty byli Václav Havel a poslanec SNR 

Štefan Kvietik, ten však svou kandidaturu stáhl a v rozhovoru s předsedou Federálního 

shromáždění Alexandrem Dubčekem vyjádřil svou podporu Václavu Havlovi.95 Zvolením 

Václava Havla do prezidentské funkce bylo dokončeno obsazení všech institucí federaci i 

republik na nezpochybnitelně demokratickém a ústavním principu.  

Zároveň se ovšem na Slovensku krátce po volbách projevily první veřejné známky 

separatistických tendencí, kdy např. Slovenská národní strana veřejně vystoupila s požadavkem 

plné samostatnosti Slovenské republiky.96 Byť Čarnogurský charakterizuje tehdejší náladu na 

Slovensku jako spíše „lhostejnost, kdy tu nebyly slyšet hlasy na obranu federace, nikdo hlasitě 

neříkal, zůstaňme s Čechy.“97 Oficiální postoje vlád však tehdy ještě byly jednoznačné. Dne 9. 

července 1990 došlo k setkání nově jmenovaných předsedů obou národních vlád, tedy Petra 

Pitharta jakožto předsedy vlády české a Vladimíra Mečiara, jakožto vlády slovenské, v 

Luhačovicích. „Mečiar ubezpečil Pitharta, že Slováci jsou každopádně pro společný stát a že 

obě vlády mají stejné záměry.“98  Citovaný výrok jednoznačně podporuje výše zmíněný názor 

doktorky Jiráskové hovořící o skutečnosti, že v tomto časovém období, tedy období po volbách 

1990, se ještě Slováci s Čechy snažili nalézt „společnou řeč“ a jejich cílem byla i nadále 

koexistence těchto dvou národů v jednom státě. 

                                                 

94 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 150 

95 3. společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění České a Slovenské 

Federativní Republiky [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/003schuz/s003001.htm 

96 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 150 

97Rozhovor s J. Čarnogurským dne 31. prosince 2017 [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://zpravy.idnes.cz/jan-carnogursky-samostatnost-rozdeleni-csfr-ceskoslovensko-slovensko-rozhovor-gim-

/zahranicni.aspx?c=A171231_104551_zahranicni_hm1 

98 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5., s. 162 
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2.5 Malý kompetenční zákon č. 296/1990 Sb. ze dne 19. července 1990 

16. července 1990 bylo dosaženo dohody tří vlád, na základě které měla být vytvořena komise 

složená z předsedů tří legislativních rad. Hlavním úkolem této komise bylo provedení rozboru možných 

ústavních změn, jež měly zajistit posílení pravomocí obou republik. Tento proces byl veden 

pod určitým tlakem, neboť panovalo přesvědčení že s určitými konkrétními kroky 

pokládajícími základy nové federace, jenž by nejen respektovaly principy českoskolvenské 

vzájemnosti, ale které by i zohledňovaly svébytnost obou repulik nelze čekat až do přijetí 

ústav.99 

Při zohlednění všech dalších činitelů můžeme za klíčový článek transformace 

československé federace označit přijetí tzv. malého kompetenčního zákona. Tento zákon 

ústavní síly č. 296/1990 Sb., o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, 

v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky, který byl přijat 19. 

července 1990, po výše zmíněném jednání předsedů obou národních vlád v Luhačovicích, je 

prvním legislativním aktem z celkem tří kompetenčních zákonů, majících zcela zásadní význam 

pro nové ústavně konformní rozdělení pravomocí mezi federaci a obě republiky. 

Společně s návrhem ústavního zákona č. 296/1990 Sb. byly ve Federálním shromáždění 

projednávány a přijaty návrhy ústavního zákona č. 295/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje 

ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a zákona č. 297/1990 Sb., kterým se 

mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní 

správy. 

Důsledkem zmíněných ústavních zákonů bylo zřízení pěti nových ústředních orgánů 

státní správy: 

• Federálního ministerstva pro strategické plánování (jako ústřední orgán pro řešení 

koncepčních otázek dlouhodobé strategie hospodářského a sociálního rozvoje); 

• Federálního ministerstva hospodářství (jako ústřední orgán pro uskutečňování strategie 

hospodářského a sociálního rozvoje a realizaci státní hospodářské, zejména strukturální 

politiky); 

• Federálního ministerstva kontroly; 

• Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž (jako ústřední orgán pro oblast podpory a 

ochrany hospodářské soutěže, jeho předseda je členem federální vlády); a  

                                                 

99 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. ISBN 

80-246-1028-0. s. 186,  
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• Federálního výboru pro životní prostředí (ústřední orgán pro oblast životního prostředí). 

 

Naopak šest orgánů státní správy na federální úrovni bylo zrušeno:  

• Státní plánovací komise; 

• Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj; 

• Federální ministerstvo paliv a energetiky;  

• Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky; 

• Federální ministerstvo zemědělství a výživy; a  

• Federální cenový úřad.  

 

Tímto se z federální úrovně do působnosti republik přeneslo celé odvětví strojírenství, 

elektrotechniky, těžby a zpracování rud a magnezitu, a také i veškerý výkon státní správy v 

oblasti provozu na pozemních komunikacích.100 

Toto opatření se neobjevilo jako blesk z čistého nebe, ale bylo bezpochyby konrétně 

strategicky připravováno, vždyť již při jmenování nové federální vlády některá, později 

zrušená, federální ministerstva nebyla vůbec obsazena. Zrušením uvedených federálních 

ministerstev byl de facto učiněn první krok ke zrušení tzv. společných kompetencí mezi federací 

a republikami.101 

Budiž v tomto místě zmíněn ústavní zákon č. 294/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje 

ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon 

č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních 

výborů, schválený Federálním shromáždění České a Slovenské Federální republiky o den dříve, 

tedy 18. července. Netýkal se přímo osudu federace, nýbrž otázek samosprávy, avšak 

parlamentní diskuse o jeho přijetí otevřela téma postavení Moravy a Slezska ve federálním 

státě. Např. poslanec Bárta ve svém projevu na plénu hovořil, ne nepodobně jako poslanec 

Čeněk Procházka 24. června 1968 při projednávání ústavního zákona č. 77/1968 o přípravě 

federativního uspořádání Československé socialistické repuliky, nejprve o moravských a 

slezských obavách z ještě tužšího pragocentrismu, či možného vzestupu moravského 

                                                 

100 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. 

ISBN 80-246-1028-0. s. 186,  

101 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 
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nacionalismu. Následně formuloval konkrétní požadavky, mj. aby v článku 2 ústavního zákona 

č. 100/1960 Sb. bylo místo slov „Česká národní rada“ schváleno znění „Českomoravská 

národní rada (z níž se na základě dělby zákonodárné moci a dělby práce vydělují sněm Země 

české a sněm Země moravskoslezské)“ nebo aby v článku 114 odstavci 2 v první větě nebyl 

slova „České republice“, ale „Českomoravské republice“.102 V zásadě tedy požadoval 

přejmenování České republiky na republiku Českomoravskou. Navíc, jak byl upozorněn 

místopředsedou Sněmovny lidu poslancem Valkem, jeho návrhy by de facto způsobily 

rozčlenění České republiky na samosprávná území a takový akt by nebyl v kompetenci 

Federálního shromáždění, nýbrž v kompetenci České národní rady.103  

Na druhou stranu ve srovnání se slovenskými nezaznívaly moravské „státotvorné“ 

názory nijak hlasitě. Na politické rovině je vyjadřovalo (a ve volbách 1990 s nimi došlo do 

Federálního shromáždění) pouze „Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu 

a Slezsko,“ vzniknuvší z obnovené Společnosti pro Moravu a Slezsko (SMS) Boleslava Bárty, 

které se v dubnu 1990 proměnilo v řečené politické hnutí.104  

Pohled české společnosti na moravskou otázku je možné označit za indiferentní. Češi 

v historicky českých zemích nechápali proč by měla mít Morava specifické postavení, 

obyvatelé Moravy, kteří nedisponovali výrazným moravským cítěním celou věc chápali jako 

diskuzi nad otázkou organizace státní správy a samosprávy. Myšlenky HSD-SMS výrazně 

podporovali pouze občané Moravy se silným moravským cítěním, anebo ti, kteří považovali 

moravský národ za národ odlišný od národa českého.105  

Přes nevelkou politickou sílu HSD-SMS (9 mandátů ve Sněmovně lidu, 7 ve Sněmovně 

národů a 23 mandátů ze 200 v České národní radě) se nějakou dobu o triparitní federaci 

uvažovalo. Teoreticky totiž nejspíš platí, že trojčlenná federace tří obdobně velkých republik 

(Čechy, Morava spolu se Slezskem a Slovensko) by byla způsobilá eliminovat problematické 

aspekty dvoučlenné federace, nicméně tato varianta byla absolutně neprůchozí pro Slovensko, 

                                                 

102 5. společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR[online]. [cit. 2018-05-

03]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/005schuz/s005003.htm 

103 5. společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR[online]. [cit. 2018-05-

03]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/005schuz/s005004.htm 

104 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 
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což potvrdil i federální premiér Marián Čalfa: „Slováci by se nejspíš domnívali, že povýšením 

Moravy a Slezska na republiku by se jejich status jako národa snížil,“ Prezident Havel změnil 

několikrát názor a i když stejně jako český premiér Petr Pithart vyjádřil v únoru 1991 tripartitní 

struktuře předběžnou podporu, nakonec oba však tváří v tvář slovenskému odporu tuto 

představu promptně zavrhli.106 

K ústavnímu zákonu č. 294/1990 Sb., jehož projednávání tyto diskuse rozvířilo, lze 

závěrem poznamenat, že představoval naplnění významné části cílů české vlády, která vzniku 

samosprávných orgánů obcí a územních celků věnovala ve svém programu více pozornosti než 

otázkám federativního uspořádání. 

 

2.6 Velký kompetenční zákon 

2.6.1 Jednání o velkém kompetenčním zákonu 

V červenci roku 1990 se v Praze uskutečnilo setkání prezidenta Václava Havla a 

předsedů obou národních vlád, Vladimíra Mečiara a Petra Pitharta. V jeho průběhu Mečiar 

navrhl, aby se nové uspořádání navrátilo do původních parametrů ústavního zákona o čs. 

federaci z roku 1968 v jeho prvním účinném znění, totiž před centralizujícími zásahy, které 

následovaly. Jednalo se o první konkrétní Mečiarův požadavek a prezident Havel mu slíbil 

vyjádřit podporu.107 

První setkání tří vlád, konané 8. a 9. srpna 1990 v Trenčianských Teplicích, bylo z 

hlediska řešení kompetenčního konfliktu klíčové, neboť se zde jednalo nejen o přenesení 

rozsáhlé působnosti z federace na republiky, zejména v hospodářské oblasti a v zahraniční 

politice, ale byl i dohodnut princip „budování federace zdola.“ Jiný ani dohodnut být nemohl, 

protože teze o federaci, která bude mít pouze takové kompetence, které na ní republiky po 

vzájemné dohodě prenesou byla zakotvena v programových prohlášeních obou vlád. Z pohledu 
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federální vlády předchozí názor platí obdobně, neboť její programové prohlášení konstatovalo, 

že „silná federácia môže vyrásť iba z autentickej vôle silných republík.“108 

Podle komentářů více autorů bylo jednání komplikované a nevznikl z něj zápis.109 

Jistota nepanuje ani ohledně účasti předsedy federální vlády. Z československé strany se jej 

zúčastnili premiéři Pithart a Mečiar a místopředsedové obou vlád František Vlasák a Jozef 

Kučerák. Přítomni byli i zástupci federální vlády. Měl se zúčastnit i Marián Čalfa, byť není 

jasné, zda se jednání skutečně zúčastnil – převažují názory, že nikoliv. Dostavili se naproti tomu 

místopředsedové Pavel Rychetský a V. Valeš. Prezident Havel byl na jednání zastoupen svým 

poradcec Křižanem.110 Formát setkání měl tedy podobu jednání dvou českých, dvou 

slovenských a dvou federálních zástupců vlád. Podle Pitharta neměly zúčastněné vládní 

delegace „žádnou pravomoc cokoli rozhodnout a také nic nerozhodly. (...) Nikterak jsme se 

nezavázali, nepodepsali jsme žádný protokol, pouze jsme odsouhlasili závěrečné komuniké.“111 

Bylo rozhodnuto o ustavení společných odborných komisí pro posouzení jednotlivých 

otázek. Prioritním úkolem bylo přijetí republikových ústav a schválení Charty lidských práv a 

svobod. Mezi další pravomoci federace měla patřit obrana státu, ochrana státních hranic, 

normotvorba vycházející z úpravy v základních právních odvětvích (občanský zákoník, trestní 

zákoník, trestní řád, obchodní zákoník aj.), zabezpečení jednotné měny a emisní činnosti, 

společná zahraniční politika, zastupování ČSFR v mezinárodních organizacích a ve strategii 

integračních procesů ve vztahu k zahraničí. Dále měla mít federace i určité kompetence v 

oblasti regulace společného trhu, pracovních sil, otázek daňových, v cenové a celní politice a v 

některých otázkách životního prostředí. Rozpočty republik i rozpočet federace měly být tvořeny 

pevně stanoveným podílem na daních.112 Srovnáním s požadavky na federální kompetence, 

které v programovém prohlášení specifikovala federální vláda, zjistíme, že s výjimkou 

nezmíněné sociální legislativy dohoda naplnila program federální vlády. Jičinský k tomu uvádí, 

                                                 

108Programové prohlášení federální vlády [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 
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že: „I když všem účastníkům jednání bylo jasné, že vedoucí linií je přesun kompetencí, zejména 

ve výkonné sféře, z federální úrovně na úroveň republikovou, přece jen se tato linie prosazovala 

obtížně. Narážela na různé překážky v myšlení i zažitých stereotypech chování, v nechuti 

federální byrokracie vzdávat se značné části svých prerogativ ve prospěch republikových vlád 

a jejich orgánů.“113 

2.6.2 Trenčianské Teplice 

Není žádného sporu, že vládní delegace v Trenčianských Teplicích jednaly o principech, 

které se následně měly promítnout do legislativních aktů v podobě kompetečních zákonů a 

posléze do federální a národních ústav. Interpretace závaznosti výsledků jednání ukazuje ovšem 

rozdíly, s jakými ke tvorbě dohod přistupovaly jednotlivé strany.  

Vladimír Mečiar představil poslancům VPN svou verzi den po jednání, 10. srpna 1990: 

„Pokiaľ ide o štátny útvar, dohodli sme sa, že za súčasného stavu ekonomických vzťahov, 

komunikačních prepojení, záujmov v zahraničí akceptovať Čechy a Slovensko ako dva 

samostatné subjekty […] najvhodnejším štátnym útvarompre nás je federácia […] Všetci 

zástupcovia federálnej vlády, ktorí tam boli, prijali zásadu, že republiky postupujú svoje práva 

na federáciu […] na federále zostáva len to, čo uznáme za vhodné. Dohodli sme sa, […] aby 

všetky kompetencie, na kterých sa dohodneme, prešli na republiky od 1. januára 1990 (správně 

1991 – pozn. J.R.). To znamená, že do tohoto obdobia bude třeba zásadným spôsobom zmeniť 

všetky kompetenčné zákony vo vzťahoch republiky a federácie. Všetky […] Nevynechali sme 

nič, všetky oblasti života sme prešli.“114 Slovenská vláda vyjádřila s jednáním v Trenčianských 

Teplicích na svém zasedání 14. srpna jednomyslný souhlas115 a „prezentovala to vše jako hotové 

závěry konzultací.“116 

Naproti tomu česká delegace vnímala jednání jako pracovní poradu, jejímž účelem snad 

ani nebylo přijmout konkrétní rozhodnutí, vždyť k tomu ani nebyli zmocněni, ale spíš sondovat 

možnosti dalšího postupu. 

                                                 

113 VODIČKA, Karel, ed. Dělení Československa: deset let poté--. Praha: Volvox Globator, 2003. Rubikon 
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Pithart také považoval projednané otázky za námět k další diskuzi o optimálním 

fungování nejen federace, ale i republik, neboť se domníval, že rozhodnutí nakonec bude 

spočívat na bedrech Federálního shromáždění.117 

Zmínka o hledisku optimálního fungování federace naráží na rozdílná pojetí 

předpokládaných federálních kompetencí. Pithart na 4. schůzi ČNR konané 4. září 1990 ČNR 

zevrubně provedl své kolegy průběhem jednání se slovenskými partnery.   

„Přesvědčili jsme ale naše partnery v několika důležitých věcech: ochrana státních 

hranic musí být federální, a ne republikovou záležitostí, jak si to naši slovenští kolegové 

představovali. Federace nemůže být odkázána na dotace z republik, v podstatě na milodary. 

Federace bez vlastních pevných příjmů není už federací. Také jednoznačně prosazujeme jediné 

federální ministerstvo, zajišťující jednotnou zahraniční politiku státu. Dodnes se lišíme v 

představách, jak mají vznikat naše tři ústavy. I když se také domníváme, že republikové ústavy 

jsou původní, nechápeme to v doslovném časovém významu. Tedy tak, že nejdříve vzniknou 

republikové ústavy a teprve pak, na jejich základě, vznikne ústava federace. Tři ústavy se musí 

sestavovat zároveň. Pak zajisté mohou být republikové ústavy vyhlášeny dřív, aby se tak stvrdila 

jejich původnost, ale to už je věc druhá, řekněme symbolická. Spolu se zástupci federální vlády 

jsme přesvědčili zástupce vlády slovenské – třeba říci, že se té myšlence nikterak nebránili - 

aby Federální shromáždění schválilo 17. listopadu ústavní listinu základních lidských práv, 

jakousi dřeň budoucí ústavy. Pak totiž budeme moci zřídit ústavní soud, který bude dbát na 

dodržování ústavnosti, např. na to, zda republiky nepřekračují své kompetence, pokud je již 

ústava stanovila.“118 

Kruciálním bodem všech tehdy probíhajících jednání a vlastně i celého období od 

počátku roku 1990 do poloviny roku 1992 byla otázka přijetí republikových ústav a Ústavy 

federace, zejména jejich obsah a způsob jakým měly být přijaty. Již na přelomu března a dubna 

roku 1990 se konala schůzka premiérů tehdejších národních vlád Pitharta a Číče, na které byla 

poprvé diskutována možnost, aby se příští ústava federace odvozovala od ústav obou republik.  

Variant bylo relativně mnoho. Má být přijata nejdříve ústava federace, nebo ústavy 

republik, nebo má být zvolen postup zcela opačný? Má být přijetí nových ústav doprovázeno 

schválením politické deklarace, anebo státní smlouvy – tedy obnovení idee vzniku federace 
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„zdola“. Při řešení těchto fundamentálních otázek pro další podobu existence federace bylo 

vidno, že představy zástupců české a slovenské strany sporu jsou velmi vzdálené.119 

Přes rozpory v interpretaci definovalo jednání v Trenčianských Teplicích okruhy 

problémů, které je třeba legislativně ošetřit. Vedle již výše zmíněné ochrany státních hranic, 

financování federálních orgánů a jednotné zahraniční politiky státu šlo podle Pithartových slov 

zejména o tzv. systémová ministerstva, spravující zejména dopravní, telekomunikační a 

energetické systémy.120 V listopadu 1990 sdělil Pithart České národní radě, že v rámci dohody 

z Trenčianských Teplic bylo vytvořeno 10 skupin expertů s další, později vytvořenou skupinou 

svodnou. Poslední jmenovaná měla za úkol posoudit a navrhnout taková řešení, jež budou 

přijatelná nejen pro všechny zúčastněné strany, ale i taková, která zaručí další existenci 

společného státu Čechů, Slováků a vlastně všech národností žijícíh na území federace.121 

Pro zachování dějové a časové kontinuity budiž alespoň krátce zmíněno, že po jednání 

v Trenčianských Teplicích proběhly v srpnu a září další schůze jak vlád, tak politických stran: 

Jednání představitelů OF a VPN v Brně 14. srpna mělo „slovy přikrýt rozpory,“122 byť 

se na něm podle záznamu Fedora Gála podařilo specifikovat tři principy, které měly sloužit 

jako východisko pro další jednání, tedy:  

 

1. svébytné a silné republiky se budou rozvíjet v rámci společné federace; 

2. jednání v Trenčianských Teplicích není možné chápat jako výsledek, ale jako počátek 

diskuze; a že 

3. všechny dohody musí být výsledkem konsenzu rozhodujících politických sil.123  
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Setkání zástupců české, slovenské a federální vlády a představitelů Koordinačních 

center OF a VPN na Pražském hradě 17. srpna vedlo k rozhodnutí, že je nezbytné vypracovat 

společnou ústavní listinu základních práv a svobod;“124 

Společné jednání federální, české a slovenské vlády 10. a 11. září v Piešťanech podle 

Pitharta potvrdilo, že definitivní rozdělení kompetencí musí být nutně dohodnuto všemi třemi 

vládami a tento návrh musí být způsobilý zachovat životaschopnou federaci se zohledněním 

oprávněných zájmů a potřeb obou republik.125 

Ze závěrů expertních komisí, sjednocených v duchu výše zmíněných dohod, vzešla 

předloha „velkého kompetenčního zákona,“ jenž se podle Jičínského „svým způsobem vracel k 

pojetí ústavního zákona č. 143/68 a překonával jeho centralistickou novelizaci z roku 1970. 

Nebyl přirozeně pouhým návratem ke statu quo ante, ale při uchování integrující úlohy federace 

umožňoval, aby zejména republikové vlády mohly provádět vlastní politiku a samostatně 

rozhodovat v různých oborech správy a hospodářství,“126 

2.6.3 Havlova zákonodárná iniciativa 

Návrh zákona byl na pořadu deváté schůze obou komor Federálního shromáždění ve 

dnech 16. listopadu až 13. prosince 1990. Do projednávání však zasáhla zákonodárná iniciativa 

prezidenta Václava Havla, jenž naprosto neočekávaně předložil návrhy dvou ústavních zákonů: 

ústavního zákona o zřízení ústavního soudu ČSFR a ústavního zákona o referendu. „Dospěl 

jsem totiž k názoru, že naše mladá demokracie a sama existence našeho státu začínají být 

ohroženy a naše nedávno nabytá nezávislost a svoboda podstupují svou zatím nejtěžší zkoušku. 

Náš stát není tentokrát ohrožen zvenčí, jako už tolikrát v minulosti, ale zevnitř. Ohrožujeme si 

ho sami svou malou politickou kulturou, nedostatkem demokratického vědomí a vzájemného 

porozumění, naději na hospodářskou prosperitu, ale se vší pravděpodobností i konec 
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demokracie, jak v českých zemích, tak na Slovensku,“127 prohlásil Havel ve svém projevu před 

poslanci.  

S odůvodněním, že výsledky výzkumu veřejného mínění a všechny další informace, 

které má, jednoznačně ukazují, že drtivá většina občanů si přeje zachovat federaci a pokládá 

řešení problémů spojených s hospodářskou reformou za daleko důležitější, než kompetenční 

spory,128 a s tvrzením, že „sedmdesát procent našich občanů ve Slovenské republice a 74 

procenta občanů v České republice souhlasí s výrokem: „Snahy o rozdělení státu jsou vysokou 

hrou politiků a neodrážejí zájmy obyčejných lidi“129 (kterémužto tvrzení se podle sněmovního 

zápisu dostalo dlouhotrvajícího potlesku), navrhl poslancům několik, dle vlastních slov „velmi 

rychlých a radikálních řešení, která by směřovala k jedinému cíli - vytvořit na velmi labilní 

půdě naší dnešní, veskrze provizorní ústavnosti několik základních a veskrze provizorních 

právních nástrojů, které by umožňovaly odstraňovat vznikající patové neřešitelné situace 

relativně demokratickým způsobem.“130  

Těmito „rychlými a radikálními“ řešeními mělo být jednak okamžité zřízení Ústavního 

soudu, jenž by podle Havla měl být schopen řešit případné nejrůznější ústavní krize131  a jednak 

přijetí ústavního zákona o referendu, způsobilém zjistit skutečnou vůli občanů v případě 

neřešitelných konfliktů mezi různými politickými orgány.132  

Za pozoruhodnou považuji Havlem vyslovenou domněnku, že předložené zákony by 

měli poslanci Federálního shromáždění projednat neprodleně, ačkoliv jejich předlohy předal 

předsedovi Federálního shromáždění až toho dne ráno.133 Byť si byl sám vědom, že takový 

postup by znamenal „brutální útok na dosud platný jednací řád a hrubé znásilnění všech 

zavedených zvyklostí při přijímání zákonů,“134 mitigoval tento svůj objektivně pravdivý výrok 

prohlášením, že „by to bylo zlo nekonečně menší než to, které by mohlo začít, kdyby se navzájem 
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rozešla vůle našich zastupitelských sborů a při tom neexistovala možnost ústavního řešení 

takového konfliktu.“135  

Na zákonný postup při projednávání navržených zákonů se cítil povinován upozornit 

předseda FS Alexander Dubček: „Aby bolo možné tieto zákony prerokovať a schváliť, je nutné 

postúpiť ich na legislatívne pokračovanie, to značí, že musia byť prikázané na prerokovanie v 

Českej a Slovenskej národnej rade, treba ich prerokovať vo vláde Českej a Slovenskej 

Federatívnej Republiky (...)tento návrh musíme teraz postúpiť do výborov na prerokovanie.“136 

Několik poslanců navrhlo nebo se připojilo k návrhu na přednostní projednání prezidentských 

legislativních návrhů, nakonec ale poslanci rozhodli pokračovat v původně schváleném 

programu a zahájili projednávání návrhu tzv. velkého kompetenčního zákona.  

Havlovy dramaticky sdělené obavy se nakonec nenaplnily. Zákon o Ústavním soudu byl 

přijat 27. února 1991 jako ústavní zákon č. 91/1991 Sb., a zákon o referendu až 18. července 

1991 jako ústavní zákon č. 327/1991 Sb.137 Ústavní soud však žádný kompetenční spor mezi 

republikami a federací rozhodovat nemusel a referendum se nepodařilo vypsat pro absenci 

referendové otázky, na níž se česká a slovenská strana nedokázaly shodnout. Jak s jistou dávkou 

cynismu uvádí Rychlík: „Zákon o referendu se stal mrtvě narozeným dítětem.“138 

2.6.4 Ústavní zákon č. 556/1990 Sb. ze dne 12. listopadu 1990 

Projednávání velkého kompetenčního zákona trvalo tři dny, od 10. do 12. listopadu 1990 

a přijat byl nezpochybnitelnou většinou poslanců: „Pro hlasovalo ve Sněmovně lidu 117 

přítomných poslanců, 12 bylo proti a 7 se hlasování zdrželo; v české části Sněmovny národů 

bylo ze 72 přítomných pro 58, proti 8 a 6 se zdrželo; ve slovenské části Sněmovny národů bylo 

ze 70 přítomných 62 pro, 4 proti a 4 se zdrželi hlasování.“139 Do právního řádu České a 

Slovenské Federativní republiky vešel jako ústavní zákon č. 556/1990 Sb. ze dne 12. prosince 
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1990, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci. Účinnosti tento 

zákon nabyl dnem 1. ledna 1991. 

Poměrně běžně je spatřován podstatný zásah tzv. velkého kompetenčního zákona do 

opěrných pilířů československé federace zejména v tom ohledu, že nejen, že bylo opuštěno 

členění do tří kompetenčních sfér, které bylo nahrazeno členěním do sfér dvou, ale také byly 

výrazně posunuty kompetence z federální na republikovou úroveň. I tak se domnívám, že určité 

problémy týkající se rozdělení působností stále nebyly definitivně vyřešeny.140 

 

Kompetence rozdělil zákon mezi federaci a republiky ustanovením článku 9, v němž 

záležitosti, které nejsou ústavním zákonem Federálního shromáždění svěřeny do působnosti 

České a Slovenské Federativní Republiky, přiřkl do působnosti České republiky a Slovenské 

republiky.  

Dosavadní dělení na výlučnou působnost federace, společnou působnost federace a 

republik, v jejímž rámci byly taxativně vymezeny působnosti federace, a na výlučnou 

působnost určenou zbytkovou klauzulí republik, byla zvolena koncepce nová, podle které byla 

ústavně výslovně určena působnost federace a institut společné působnosti byl zrušen.“ 

Dále spolu s oprávněním federální vlády rušit opatření vlád republik byla zrušena oblast 

tzv. společné kompetence federace a republik. Zrušením společné kompetence federace a 

republik zanikla mj. působnost federace v oboru zemědělství, dopravě či veřejné 

bezpečnosti.141 

 

Hospodářství v České a Slovenské Federativní Republice zákon v článku 11 definoval 

jako integraci ekonomik České republiky a ekonomiky Slovenské republiky, jejímiž základními 

podmínkami jsou jednotný vnitřní trh, jednotná měna a volný pohyb pracovních sil, zboží a 

peněžních prostředků. Slovenské straně se tímto de facto v upravené podobě povedlo uskutečnit 

svou originální ambici z jara 1968, která si představovala československou ekonomiku jakožto 

integraci dvou národních ekonomik, jež jsou sice samostatné, ale jejichž realizace probíhá 
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v rámci jednotného trhu, jednotné měny, obé při zachování volného pohybu pracovních sil, 

zboží, služeb a kapitálu.142 

 

Za vlastnictví federace vyhlásil ústavní zákon v článku 4 ten majetek, ve státním 

vlastnictví, který slouží k zabezpečování jejích úkolů v oblastech svěřených ústavním zákonem 

Federálního shromáždění do její působnosti. Všechen ostatní majetek ve státním vlastnictví 

přiřkl republikám s výhradou, že vlastnictví k ropovodům, tranzitnímu plynovodu a 

nadřazeným rozvodným sítím k přenosu elektrické energie stanoví zákon Federálního 

shromáždění. Současně svěřil Federálnímu shromáždění pravomoc určit zákonem, který další 

majetek smí být jen ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, popřípadě 

určených právnických osob s dovětkem nezbytnosti zabezpečování potřeb společnosti, rozvoje 

hospodářství a veřejného blaha. Na národních radách republik bylo ponecháno stanovit, které 

věci z majetku České republiky a Slovenské republiky jsou vlastnictvím obcí. 

 

Zahraniční politika, měna, obrana a rozhodování o otázkách války a míru, federální 

státní hmotné rezervy a ochrana federální ústavnosti zůstaly v kompetenci federace, z uvozující 

věty článku 7 však bylo vypuštěno slovo „výlučně,“ „čímž vlastně (zákon) připustil i vlastní 

činnost republik v oblasti zahraniční politiky, měny a obrany.“143 Výslovně k tomu zákon 

stanovil, že působnost České republiky a Slovenské republiky není dotčena předchozím 

ustanovením při uzavírání dohod: 

• se součástmi spolkových a federativních států; 

• o spolupráci v oblasti obchodní, hospodářské, kulturní, vědecké, školské, zdravotnické 

a sportovní, jakož i o spolupráci ve věcech tisku, rozhlasu a televize – pokud se tak děje 

v souladu se zahraniční politikou České a Slovenské Federativní Republiky; a 

• případně při uzavírání mezinárodních dohod – v oblasti jejich zákonodárné působnosti 

na základě pověření Českou a Slovenskou Federativní Republikou. 

 

Cla, daně a právní poměry státní banky ústavní zákon přikázal do pravomoci 

Federálního shromáždění. Státní banka spolu s měnovou politikou zůstala také společná. 
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Pravděpodobně jako funkční kompromis bylo zřízeno ústředí SBČS pro Českou a Slovenskou 

republiku. Zástupci obou republik se tak paritně podíleli na správě Státní banky, rotaci funkce 

guvernéra mezi občany obou republik, či vznikly funkce dvou víceguvernérů, jednoho za 

českou a jednoho za slovenskou republiku.144 

Zákon dále, v návaznosti na článek 9, taxativně vymezoval kompetence z oblasti cenové 

politiky, zahraničních hospodářských vztahů, hospodářství, dopravy, spojů, životního prostředí, 

práce, mezd a sociální politiky, státní statistiky, ochrany hospodářské soutěže, vnitřního 

pořádku a bezpečnosti a působnosti státních orgánů, které patří do působnosti České a 

Slovenské Federativní Republiky. 

V další části pak zákon upravuje pravomoc Federálního shromáždění například ve 

věcech základních práv a svobod, vysílání ozbrojených sil do zahraničí, úprav ve věcech 

národností a etnických menšin, církví a náboženských společností, péče o zdraví lidu, 

veterinární a rostlinolékařské péče, soustavy základních a středních škol, autorského práva a 

evidence vlastnických vztahů k nemovitostem, zřizování státních vyznamenání či vyhlašování 

státních svátků a památných a významných dnů. Vládě České a Slovenské Federativní 

Republiky při zajišťování plnění úkolů federace zákon uložil koordinovat řešení otázek 

vyplývajících z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace, aniž by ovšem 

národním vládám uložil povinnost spolupracovat při této koordinaci. 

Vzhledem k významu a rozsahu změn tímto zákonem zavedených zmocnilo Federální 

shromáždění své předsednictvo, aby vyhlásilo úplné znění ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o 

československé federaci. (Jelikož ústavní zákon č. 556/1990 Sb. se jakožto zákon pozměňovací 

soustředil výhradně na věcné změny, objevují se v úplném znění zákona o československé 

federaci jak pojmy „Československá socialistická republika,“ Česká socialistická republika“ a 

„Slovenská socialistická republika,“ tak pozměňovacím zákonem zavedené pojmy „Česká 

a Slovenská Federativní Republika,“ Česká republika“ a „Slovenská republika,“ stejně jako 

pojmy „Národní shromáždění“ a „Federální shromáždění.“) 

Současné vědecké práce hodnotí velký kompetenční zákon přinejlepším zdrženlivě. Na 

jednu stranu jeho přijetím došlo alespoň na přechodnou dobu k uklidnění česko-slovenských 

vztahů, kdy např. VPN ještě 12. prosince vydala prohlášení děkující za podporu. Na druhou 

stranu však zákon neřešil (a nejpíš ani nemohl) de facto filozofickou otázku rozdílného chápání 
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Československa Čechy a Slováky. S ohledem na výše uvedené byl tento zákon chápán jako 

mezitímní kompromis.  

„Zatímco česká strana pokládala zákon za maximum, pro slovenské politiky znamenal 

jen první krok ke konečnému cíli – dosažení volného česko-slovenského soustátí, ve kterém by 

Slovensko mohlo spojit výhody vlastního státu s výhodami státu společného,“145 praví k tématu 

Rychlík, zatímco Gronský nekompromisně uzavírá slovy „z euforie panující po přijetí 

ústavního zákona č. 556/1990Sb., však zbyl jen lidovou poslaneckou tvořivostí zrozený název 

„haluškový zákon.“ Federaci nezachránil, tím méně upevnil. Naopak. Znamenal zásadní zlom 

ve federálním uspořádání státu. Položil ústavní základy nefunkčního státu, nefunkční 

federace, čímž v podstatě zahájil proces zániku federace.“146  

3 Období od přijetí velkého kompetenčního zákona do voleb 1992 

Osmnáct měsíců mezi přijetím velkého kompetenčního zákona v prosinci 1990 a 

volbami do Federálního shromáždění a národních rad vyplnilo – z aktů relevantních pro tuto 

práci – přijímání ústavních zákonů o Ústavním soudu a o referendu. Nebyla to témata, kterými 

by žila společenská diskuse, ta se více soustředila na ekonomickou transformaci a profilování 

politických stran. Velkým tématem se stala až kampaň před volbami. 

3.1 Ústavní zákon o Ústavním soudu 

Zřízení Ústavního soudu byla myšlenka staršího data, vždyť jeho zřízení předpokládal 

již ústavní zákon o československé federaci v roce 1968. Návrh ústavního zákona o Ústavním 

soudu projednávalo Federální shromáždění na začátku roku 1991 a přijat byl Federálním 

shromážděním 27. února 1991 s platností od 1. dubna téhož roku jako ústavní zákon č. 91/1991 

Sb. Opozici proti návrhu zákona tvořili pouze poslanci Slovenské národní strany s názorem, že 

„ústavní soudy mají existovat jen na úrovni republik. Zcela nepřijatelné pro SNS bylo, aby 

ústavní soud rozhodoval o sporech mezi federací a republikami, protože to odporovalo 

myšlence o svrchovanosti Slovenska.“147 Tento názor však SNS neprosadila. 
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Do pravomoci Ústavního soudu bylo svěřeno rozhodování o ústavnosti právních norem, 

rozsudků a právních rozhodnutí, dále mohl rozhodovat kompetenční spory a především řešit 

kompetenční spory mezi republikami navzájem nebo mezi republikami a federací. Ústavní soud 

nemohl jednat z vlastní iniciativy, nýbrž výhradně na základě návrhu. 

Dvanáct soudců Ústavního soudu jmenoval prezident republiky z osob s právnickým 

vzděláním starších třiceti pěti let a činných alespoň deset let v právnickém povolání. Kandidáty 

na soudce Ústavního soudu navrhovalo Federální shromáždění, Česká národní rada a Slovenská 

národní rada tak, aby každá republika byla zastoupena šesti soudci.148 

3.2 Ústavní zákon o referendu 

Cestu k ústavnímu zákonu o referendu určovala slovenská strana, jejíž názor se od 

původně odmítavého v roce 1990 postupem času proměnil v postoj kladný. Důvodem bylo 

především stanovisko VPN, která sice ještě v roce 1990 pokládala referendum za nadbytečné, 

protože setrvání ve federaci považovala za samozřejmé, ale o rok později již považovala kladný 

výsledek referenda za silný mandát k jednání o změnách federálního uspořádání.149 

Ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu přijalo Federální shromáždění 18. července 

1991 s účinností ode dne vyhlášení. Podle tohoto ústavního zákona mohly být v referendu 

občanům ČSFR předloženy k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České 

a Slovenské Federativní Republiky, přičemž o vystoupení České republiky nebo Slovenské 

republiky federace bylo možno rozhodnout výhradně referendem. Návrh předložený 

v referendu se považuje za přijatý, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina oprávněných 

voličů; takto schválený návrh má účinky, a tedy i závaznost ústavního zákona. Pro zánik ČSFR 

je dostačující, pokud návrh na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z ČSFR 

bude přijat alespoň v jedné republice. Referendum vyhlašuje prezident republiky a způsob jeho 

provádění určí zákon Federálního shromáždění. 

                                                 

148 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 
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3.2.1 Prováděcí zákon o referendu 

Na vyhlášení referenda o setrvání republik ve federaci, jehož kladný výsledek 

rozhodující politické síly předpokládaly,150 panovala politická shoda. K provedení ústavního 

zákona přijalo Federální shromáždění zákon. č. 491/1991 Sb. ze dne 6. listopadu 1991, o 

způsobu provádění referenda. Tento zákon požadoval, aby otázka předložená k rozhodnutí v 

referendu byla formulována zcela jednoznačně tak, aby na ni bylo možno odpovědět "ano" nebo 

"ne".151 

3.2.2 Jednání FS o otázce 

Formulace referendové otázky se ukázala být klíčovým problémem a důvodem, proč 

nakonec nebylo možno referendum vyhlásit. Problém měl dva aspekty: tím významnějším bylo 

rozdílné chápání, případně nejednoznačnost pojmů v otázce užitých. Ani sami politici se 

neshodovali na tom, co si představují pod pojmy „společný stát“ či „federace.“152 Druhým 

aspektem byla skutečnost, že sama formulace otázky do jisté míry determinovala odpověď. 

Federální shromáždění projednávalo formulaci referendové otázky týden po přijetí zákona o 

způsobu provádění referenda. Žádná z navržených formulací však nezískala kvalifikovanou 

většinu153 a referendum tak z důvodu neexistence referendové otázky nebylo možno vyhlásit. 

4 Zánik čs. federace 

4.1 Volby 

Do volební kampaně v roce 1992 se zapojilo čtyřicet politických subjektů154 a naprostá 

většina z nich se ve svém volebním programu vyjadřovala ke státoprávnímu uspořádání s tím, 

že v Čechách přeci jen silněji rezonovala témata ekonomická, zatímco na Slovensku se 

                                                 

150 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 
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Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5, s. 194 

152 Tamtéž 

153 18. společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/018schuz/s018118.htm 
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výrazněji hovořilo o otázce jeho svrchovanosti, získání mezinárodněprávní subjektivity, či 

dalších státoprávních otázkách.155  

Podle Jiráskové měla v kampani přednost témata ekonomické reformy a postojů 

k exponentům komunistického režimu; téma státoprávního uspořádání podle ní stálo na 

posledním místě ze tří hlavních tematických okruhů předvolební kampaně.156 Stein k tomu 

upřesňuje, že státoprávní otázka hrála před volbami důležitější úlohu na Slovensku, kde pro 

federaci byla bezpodmínečně pouze VPN a maďarské menšinové strany, zatímco ostatní 

politické subjekty se pohybovaly ve spektru od požadavku úplné samostatnosti Slovenska 

(Slovenská národní strana) přes „více či méně radikální změnu struktury společného státu“ až 

po flexibilní přístup HZDS: „Program Hnutí za demokratické Slovensko nabízel několik 

možností, a samostatnost byla jen jednou z nich.“157 

4.1.1 Volby v roce 1992, jejich výsledky a důsledky 

Volby do Federálního shromáždění a obou národních rad, jež byly vyhlášeny 

předsednictvy těchto orgánů na dny 5. - 6. června 1992, je možné považovat za významný 

předěl ve vývoji československé politické i státoprávní situace, po kterém zřejmě šlo již pouze 

o hledání dohody o „kultivované podobě československého státu.“158 Těmto volbám předcházel 

návrh prezidenta Havla na zavedení většinového volebního systému. Havel totiž: „(…) 

předpokládal užití na kandidáty zaměřeného volebního systému, kde by voliči hlasovali v 

malých, dvou – až třímandátových volebních obvodech (…) všichni kandidáti by 

pravděpodobně byli umístěni na jediném společném volebním lístku, protože Havel 

předpokládal, že volič by mohl zaškrtávat až deset kandidátů. Zvoleni by pak v takovém 

nastavení volebního systému byli dva až tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů voličů.“159 

                                                 

155 JIRÁSKOVÁ, Věra in: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 
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Havlův návrh na změnu volebního systému Federální shromáždění nakonec odmítlo a volby se 

konaly dle koncepce poměrného zastoupení, stejně jako tomu bylo ve volbách roku 1990.160 

Změnou, kterou někteří autoři považují z hlediska dalšího vývoje za zásadní, prošel 

zákon o volbách do Slovenské národní rady. Ta si zákonem SNR č. 104/1992 ze dne 26. února 

1992 zvýšila hranici pro vstup strany ze tří na pět procent, v případě koalice dvou či tří stran na 

sedm procent a v případě koalice více než tří stran na deset procent.161  

 

4.1.2 Volby do FS, ČNR a SNR 

V České republice pravděpodobně výhra Občanské demokratické strany vedené 

Václavem Klausem nikoho nepřekvapila, neboť tato politická strana měla toho času velké 

množství příznivců. Mezi hlavní body jejího programu patřilo dovršení ekonomické reformy a 

konečný přechod k demokratické kapitalistické společnosti.162 S tématem státoprávního 

uspořádání se ODS ve svém programovém prohlášení vypořádala následovně: „buď funkční 

federace, nebo rozdělení Československa na dva státy.“163 

Na Slovensku se výsledky voleb odehrály ve znamení vítězství Hnutí za demokratické 

Slovensko Vladimíra Mečiara, jež se mezi svými voliči od počátku předvolební kampaně těšilo 

všeobecné oblíbenosti. Program HZDS obsahoval z pohledu parametrů federace relativně velké 

množství vzájemně se vylučujících požadavků, kdy např. na jedné straně požadovali 

mezinárodně právní subjektivitu Slovenska, a přitom na straně druhé zachování společného 

státu s Čechy.  

Hodnocení důsledků voleb pro další osud federace mezi aktéry tehdejší politiky není 

jednoznačné. Při příležitosti 25 let od vzniku Slovenské republiky odpovídal Ján Čarnogurský 

na otázku, zda vítěz voleb, Vladimír Mečiar a jeho Hnutí za demokratické Slovensko, skutečně 

chtěl nezávislé Slovensko: „Sebevědomí, že v „krajním případě“ si stát můžeme řídit sami, ve 

společnosti rostlo. Ale na druhé straně tu byl tlak Západu, aby se společný stát nerozdělil a v 

případě prosazení samostatnosti hrozilo, že Slovensko se ocitne v izolaci. Já jsem si toto 

nebezpečí mezinárodní izolace tehdy uvědomoval, proto jsem s českou stranou hledal 
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kompromis. Mečiar a jeho lidé toto nebezpečí jako by neviděli, a proto Mečiar šel za 

nezávislostí hlava nehlava. Převzal pochodeň samostatnosti a splnil tím svoji jistou historickou 

roli. Izolace Slovenska ale pak skutečně nastala a podívejte se jak Mečiar, otec státu, nakonec 

dopadl.“164 

S tímto názorem však polemizuje Václav Klaus, který tvrdí, že na rozdíl od politiků 

s výrazně radikálními názory (prezident Kováč), patřil Mečiar ke střednímu proudu 

neuvažujícímu o absolutní separaci Slovenska od federace165 Klaus podle svých slov dospěl 

k závěru, že rozdělení je nezbytné, protože „Slovensko chtělo samostatný stát, Česko by 

akceptovalo společný stát, ale nechtělo třetí cesty, dvojdomky a samovolný rozpad.“ Bez 

Mečiara by však podle Klause proces rozdělení Československa nemohl dopadnout tak dobře. 

„V žádném okamžiku jsme nedopustili roztržku a věděli jsme, že ústupky a kompromisy byly 

potřebné. Vývoj uplynulých 25 let nám ale dal za pravdu.“166 

4.1.3 Povolební vyjednávání 

Bezprostředně po volbách pověřil prezident Havel V. Klause sestavením nové vlády. 

Porušil tím nepsanou federální tradici o „národností vyváženosti“ osob ve funkcích prezidenta 

a předsedy federální vlády. V duchu této tradice byl očekávaným kandidátem Mečiar. Ten 

ovšem usiloval o–a také jej dosáhl – předsednictví vlády Slovenské republiky.167  

Klaus s Mečirem začali jakožto vítězové voleb jednat o přípravě programového 

prohlášení budoucí federální vlády. Tato jednání nakonec vyústila do „šesti kol osudových 

jednání, která původní zadání nakonec daleko překročila.“168 
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První kolo jednání 8. června v Brně nebylo oficiálně oznámeno, ale novináři se o něm 

přesto dozvěděli. Napsat mohli nanejvýše, že trvalo do pozdní noci: „Deset minut před třetí 

hodinou ráno – uprostřed prudkého lijáku – Mečiar opustil místo jednání a beze slova, pro něj 

nebývale, odjel, zatímco Milan Kňažko sděloval novinářům, že se v zásadě dospělo k dohodě,“ 

na otázku o budoucnosti federace však neodpověděl.169 

Po druhém kole jednání 11. června v Praze se již konala tisková konference, ale nebylo 

mnoho co sdělovat. „Klaus zahájil tiskovou konferenci krátce před půlnocí: „Nijak jsme 

nepokročili. Bylo by zcela falešné říkat veřejnosti něco jiného.“ Mečiar se tiskové konference 

nezúčastnil.170 

Zásadní bylo třetí kolo jednání konající se o necelý týden později, 17. června opět 

v Praze. Během tohoto jednání měl Mečiar prohlásit, že v budoucí sjednocené Evropě budou 

dva druhy národů a to ty, které „svůj stát mají“ a ty, které „svůj stát nemají“ a svou myšlenku 

dále rozvedl v tom smyslu, že Slováci musí vstoupit do Evropy jako národ, který má svůj vlastní 

stát.171 Podle vzpomínek Jana Stráského, který se jednání zúčastnil, nepočítala slovenská strana 

s budoucí existencí takových kompetencí státu, které by byly „nikoliv jen společné, ale také 

jednotné a tedy na celém území státu bezprostředně vykonatelné.“172 Výsledkem jednání 

nakonec byla dohoda o federální vládě, složené z předsedy a pouze deseti ministrů, a o vzniku 

expertních komisí. Nikdo z účastníků následné tiskové konference nemluvil přímo o rozdělení 

federace, ale z všechno dostupných informací je zřejmé, že rozdělení byl směr, kterým se měl 

federace ubírat.“173 

Při čtvrtém jednání 19. června v Bratislavě se potvrdilo, že to jediné na čem panovala 

shoda mezi tehdejšími aktéry bylo právě rozdělení ČSFR, otázkou pouze zůstaval časový rámec 

zániku.174  

„Zásadní neshody obou jednacích stran ve věci česko-slovenského státoprávního 

uspořádání vyústily (...) v politickou dohodu o rozdělení federace ve dva samostatné státy, které 
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budou hledat novou formu spolupráce. (...) Bylo dosaženo písemné politické dohody mezi 

oběma stranami o konsensu o programových zásadách federální vlády.“175 

4.1.4 Politická dohoda mezi HZDS a ODS ze dne 19. června 1992 

Devítibodovou politickou dohodu zveřejnili Klaus a Mečiar následujícího dne. 

Konstatovala rozdílnost volebních programů a politických cílů v oblasti státoprávního 

uspořádání. ODS na jedné straně pokládala za jedinou rozumnou a funkční formu společného 

státu federaci, naopak HZDS hovořila o konfederaci s mezinárodně právní subjektivitou obou 

republik.  

Zarážející může být, že dohoda neosahuje žádnou zmínku o referendu, jakkoliv právě 

pro tuto situaci byl ústavní zákon o referendu přijat a přitom konstatuje, že o vystoupení 

národních republik z federace lze rozhodnout pouze referendem. Je ovšem nutno poznamenat, 

že, jak bylo výše řečeno, referendum rozhodnuvší o setrvání společného státu by nedokázalo 

vyřešit neshodu o jeho budoucím uspořádání,176 na které měly politická reprezentace obou 

národů neslučitelné názory: „ODS nepovažuje konfederaci, v níž jsou obě republiky subjekty 

mezinárodního práva, za společný stát, nýbrž za svazek dvou samostatných států. ODS dává 

oběma zcela samostatným státům, tj. ústavnímu rozdělení současného státu, přednost před 

konfederací,“177 praví se v dohodě. 

Václav Klaus v bilančním rozhovoru ke dvacetiletému výročí rozpadu Československa 

uvedl, že tehdejší nevypsání referenda před rozdělením zemí nevnímá jako chybu. Domnívá se, 

že dokonce neexistovala jakákoliv otázka, kterou bylo možné Čechům položit. Vypsání 

referenda by podle něj v žádném případě nezměnilo slovenskou touhu po samostatnosti. Podle 

Klause není pravda, že by rozdělení federace prosadili slovenští politici proti vůli většiny 

Slováků. „Nálady na vznik samostatného Slovenska opravdu objektivně byly,“ řekl Klaus. 
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Slovenská politická reprezentace podle něj měla jasnou vůli vytvořit samostatný stát a 

referendum by na tom nemohlo nic změnit.178 

4.1.5 Dohoda o zásadách programového prohlášení federální vlády 

Tato dohoda se vracela k původnímu důvodu povolebních jednání, jakkoliv na jejich 

začátku asi nikdo nepředpokládal, že výsledkem bude domluva o časově omezeném mandátu 

federální vlády. HZDS do dokumentu prosadilo požadavek na prioritu personálního obsazení 

vládních a vedoucích parlamentních míst,179 zatímco ekonomické pasáže programu pocházejí 

z dílny ODS180 a hovoří o privatizaci jako hlavním nástroji transformace hospodářství. 

4.2 Presidentské volební intermezzo 

V okamžiku, kdy politické dohody zajistily fungování federální státní správy, stanovily 

pevný termín pro ukončení diskusí o státoprávním uspořádání na září 1992 a zúžily možnosti 

budoucí podoby státu fakticky na pouhé dvě, totiž buď na decentralizovaný federální stát, nebo 

na rozdělení federace,181 byla jednání přerušena konáním prezidentských voleb. 

Prezidentský mandát Václava Havla měl vypršet dne 5. července 1992 a bylo nutno v 

rámci zachování souladu s ústavním zákonem o československé federaci vyhlásit a následně 

uskutečnit prezidentské volby, a to během posledních dvou týdnů jeho mandátu. Vzhledem ke 

známým postojům slovenských opozičních stran ve Federálním shromáždění se dalo oprávněně 

očekávat, že volba, v níž Havel hodlal na prezidentský úřad znovu kandidovat, může být složitá 

a prezident nemusí být zvolen v prvním kole. Na další kola volby by pak zbýval jen 

nepřiměřeně krátký čas nejvýše dvou týdnů. Poslanci FS proto ještě před červnovými volbami 

přijali novelu ústavního zákona o československé federaci a ústavním zákonem č. 206/1992 Sb. 

z 15. dubna 1992 změnili lhůtu pro konání prezidentských voleb. Nový prezident měl být 

                                                 

178Rozhovor s V. Klausem dne 18. srpna 2012 [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://zpravy.idnes.cz/vaclav-klaus-v-rozhovoru-k-rozdeleni-ceskoslovenska-

p0kdomaci.aspx?c=A120818_230319_domaci_brd 

179 Příčiny rozdělení Československa. Analýza po deseti letech, In: VODIČKA, Karel: Dělení Československa. 

Deset let poté…Verlag Volvox Globator, Praha 2003, s. 232 

180 STEIN, Eric. Česko-Slovensko: konflikt - roztržka - rozpad. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0752-0.        

s. 165 

181 Příčiny rozdělení Československa. Analýza po deseti letech, In: VODIČKA, Karel: Dělení Československa. 

Deset let poté…Verlag Volvox Globator, Praha 2003, s. 232, 233 
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zvolen do tří měsíců po skončení funkčního období toho stávajícího, tedy nejpozději do 5. října 

1992, přičemž dosavadní prezident po stejnou dobu ještě zůstával ve funkci.182 

První kolo volby se konalo 3. července 1992 na společné schůzi obou sněmoven 

Federálního shromáždění. Po peripetiích s odstoupením kandidáta, navrženého Sládkovými 

republikány (SPR-RSČ) byl Václav Havel jediným kandidátem. Pro zvolení potřeboval získat 

třípětinovou většinu jak ve Sněmovně lidu, tak v české i slovenské části sněmovny národů – tu 

však získal pouze v české části Sněmovny národů a zvolen tudíž nebyl.183 

Datum druhého kola prezidentské volby stanovilo Federální shromáždění poněkud 

překvapivě na tentýž den. Nekteří autoři toto nepovažují za šťastné řešení, neboť využití 

ústavou vymezené lhůty 14 dní bylo způsobilé vytvořit prostor pro politické dohody, jenž 

v takových situacích logické opodstatnění. Existuje však i domněnka, že mohlo jít o úmysl a 

tajnou dohodu mezi ODS a HZDS se záměrem ponechat stát po zbytek jeho existence bez 

prezidenta, protože jinak by skutečně bylo smysluplné druhé kolo voloby co nejvíce oddálit a 

získaný čas využít k přesvědčení dalších slovenských poslanců Sněmovny národů.184 

Ani ve druhém kole hlasování nebyl Havel zvolen, kvalifikovaná většina mu chyběla ve 

slovenské části Sněmovny národů. V dalších pokusech o volbu prezidenta již nekandidoval a 

žádný z kandidátů zvolen nebyl. Václav Havel měl zůstat prezidentem do 5. října 1992.  

4.3 Deklarace SNR o svrchovanosti 

V čase téměř shodném s pokusem o zvolení Václava Havla federálním prezidentem 

probíhala na ve Slovenské národní radě diskuse o prohlášení slovenské svrchovanosti. 

Myšlenka to nebyla nová, ovšem v nové povolební situaci se dostala na jednání předsednictva 

SNR hned první týden po její ustavující schůzi. Text předložila Slovenská národní strana 

k přijetí formou ústavního zákona o svrchovanosti a suverenitě Slovenské republiky 

                                                 

182 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 310 

183 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. 

ISBN 80-246-1028-0. s. 460 

184 RYCHLÍK, RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: 

Academic Electronic Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5.s. 311 
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s odůvodněním, že „i my si chceme svobodně utvářet způsob a formu národního a státního 

života.“185 

4.3.1 Jednání o deklaraci 

Politické grémuim, složené z předsedů poslaneckých klubů a předsedy SNR 

Gašparoviče, zmírnilo účinek prohlášení tím, že rozhodlo hlasovat o něm nikoliv jako o 

ústavním zákonu, nýbrž jako o deklaraci, přijímané prostou většinou hlasů. Deklarace měla 

podle Gašparovičova prohlášení znamenat zásadní krok pro pro uspořádání vztahů s Českou 

republikou na základě mezinárodní smlouvy.186 

Plénum Slovenské národní rady projednávalo Deklaraci o svrchovanosti Slovenské 

republiky 17. července 1992. Náladu, provázející toto projednávání, může charakterizovat 

úryvek z projevu herce a poslance za SNS Štefana Kvietika: „Dosť už bolo nesamostatnosti, 

vazalskej závislosti, poníženého prosíkania o uznanie našich legitímnych práv. Prišiel čas, aby 

sme urbi et orbi oznámili, že už nebudeme prosiť, že už nebudeme žiadať, že sa už nebudeme u 

cudzích vlád domáhať toho, čo nám podľa božských i ľudských zákonov patrí.“187 Zazněly 

ovšem i racionálnější příspěvky, včetně Čarnogurského upozornění, že „svrchovanost 

Slovenské republiky je zakotvena v ústavě již od roku 1968“ a že „česká strana jasně odmítla 

konfederaci a proto není žádná mezinárodní smlouva mezi Českou a Slovenskou republikou 

možná. Přijme-li SNR deklaraci, učiní zásadní krok k rozdělení státu.“188 

Deklaraci přijala SNR jasnou většinou hlasů, ze 147 přítomných poslanců bylo pro 112, 

proti 24 a 10 se zdrželo. „O osudu Československa bylo rozhodnuto,“ konstatuje v této 

souvislosti Rychlík.189 

                                                 

185 JIRÁSKOVÁ, Věra in: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-084-0, s. 301 

186 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5.s. 312 

187 3. schůze SNR konaná dne 17. července 1992 [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=71565 

188 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5.s. 313 

189 Tamtéž 
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4.3.2 Text Deklarace 

„My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že 

tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.  

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na 

sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov 

na sebaurčenie. Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme 

slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať 

práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, 

demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. Touto deklaráciou Slovenská národná 

rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského 

národa.“190 

4.3.3 Legitimita a význam Deklarace 

Z hlediska právní formy představuje Deklarace pouhé parlamentní usnesení bez síly a 

závaznosti zákona. „De iure se státoprávní postavení Slovenska nijak nezměnilo a federace 

trvala i nadále.“191 Deklarace se opírala o ústavní principy, zakotvené v ústavním zákoně č. 

143/1968 Sb., které stanoví „nezadatelná práva na sebeurčení až do oddělení“ a „respektování 

suverenity každého národa a jeho práva utvářet si svobodně způsob a formu svého národního 

a státního života“ a podle Gronského ji lze „z hlediska slovenských národních aspirací a zájmů 

uznat za legitimní.“192 

Politický význam Deklarace byl ovšem zcela jiný. I jeden z tehdejších aktérů, pozdější 

prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič uznává, že byť právní závaznost tato deklarace 

neměla, jejím smyslem bylo informovat občany na jakých principech bude existovat ústava 

Slovenské republiky.193 Dr. Jirásková hodnotí Deklaraci jako zjevné popření idejí 

                                                 

190 Sbírka zákonů ČSFR, ČR, SR, částka 84/1992 z 28. 8. 1992, s. 2394 

191 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 314 

192 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. 

ISBN 80-246-1028-5, s. 467 

193ČTK. Gašparovič: Deklarace zánik Československa neurychlila [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/gasparovic-deklarace-zanik-ceskoslovenska-

neurychlila_437406.html 
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československého státu194 a negaci původní shody obou národů a republik na parametrech práva 

na sebeurčení již dříve vyjádřených v letech 1968 a 1991.195 Gronský k tomu poznamenává, že 

deklarováním svrchovanosti Slovenska a pozdějším přijetím Ústavy Slovenské republiky 

s účinností od října 1992 „zanikla československá federace – a to přesto, že čistě formálně 

právně se tak stalo až 1. 1. 1993.“196 

4.4 Havlova abdikace 

Téhož dne, kdy SNR schválila Deklaraci, tedy 17. července 1992, oznámil Václav Havel 

dopisem Federálnímu shromáždění, že 20. července 1992 v 18.00 hodin odstupuje z funkce 

prezidenta České a Slovenské federativní Republiky. V televizním projevu k tomu prohlásil, že 

důsledným plněním svého prezidentského slibu by se mohl stát „překážkou rozsáhlých změn 

naší státnosti, k nimž naše země po posledních parlamentních volbách směřuje, a 

emancipačních snah Slovenské republiky, jejichž politickým výrazem je i Deklarace 

svrchovanosti, přijatá dnes SNR.“197  

Dosud popsaný vývoj jednání po volbách v roce 1992 ovšem dává za pravdu Klausovu 

názoru, že role Václava Havla následkem jeho odchodu z Pražského hradu fakticky 

neznatelná.198 

Po Havlově abdikaci přešel podle čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. výkon 

prezidentských pravomocí na vládu ČSFR a vrchní velení ozbrojených sil na předsedu této 

vlády.199 

                                                 

194 JIRÁSKOVÁ, Věra in: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-084-0, str. 301 

195 PAVLÍČEK, Václav a Jiří HŘEBEJK. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. a podst. rozš. 

vyd. Praha: Linde, 1998. Zákony s poznámkami (Linde). ISBN 80-720-1110-3. s. 7 

196 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. 

ISBN 80-246-1028-0.s. 467 

197 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. 

ISBN 80-246-1028-0.s. 467 

198 Rozhovor V. Klause pro Českou televizi ze dne 18. srpna 2012 [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.klaus.cz/clanky/3169 

199 JIRÁSKOVÁ, Věra in: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-084-0, s. 302 
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4.5 Politická jednání o rozdělení federace 

Pokud se o povolebních jednáních dalo do přijetí Deklarace hovořit jako o jednáních o 

budoucnosti federace, pak po jejím přijetí už se vyjednávalo pouze o rozdělení ČSFR na dva 

samostatné státy. Klaus i Mečiar již byli předsedy vlád v národních republikách,200 ovšem 

vyjednávání vedli z pozic předsedů vítězných politických stran, tedy jako jednání politické, 

nikoliv státní. 

Na jednání v Bratislavě (v pořadí pátém po volbách) v noci z 22. na 23. července 

v Bratislavě uzavřela ODS s HZDS dohodu o třech částech, které se týkaly postupu ve 

Federálním shromáždění, přípravy smluv o budoucích vzájemných vztazích a další činnosti 

dosavadních federálních orgánů včetně převádění jejich kompetencí na orgány národní.  

Strany se shodly, že ve Federálním shromáždění prosadí a do 20. září 1992 schválí 

zákony o způsobu zániku federace a rozdělení jejího majetku. Zákon o způsobu zániku federace 

měl obsahovat čtyři možné způsoby zániku ČSFR, tedy:  

• deklarace Federálního shromáždění 

• oboustrannou dohodou národních rad 

• referendem; nebo 

• vystoupením jedné republiky z federace.201 

 

Mečiar při jednání upozornil Klause, že ještě před zánikem federace přijme Slovenská 

národní rada ústavu Slovenské republiky a naznačil, že by Česká republika měla postupovat 

obdobně, což však Klaus odmítl.202 Dohoda proto obsahovala závazek obou stran přispět 

k dokonení ústav obou republik.203 

Po spíše prestižním než zásadním sporu o personální obsazení funkcí ředitele Federální 

bezpečnostní a informační služby a předsedy výboru pro kontrolu FBIS ve Federálním 

shromáždění, ve kterémžto sporu „Klaus Mečiarovo choulostivé místo respektoval a jeho 

                                                 

200 STEIN, Eric. Česko-Slovensko: konflikt - roztržka - rozpad. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0752-0. 

s. 168 

201 Příčiny rozdělení Československa. Analýza po deseti letech, In: VODIČKA, Karel: Dělení Československa. 

Deset let poté…Verlag Volvox Globator, Praha 2003,s. 233 

202 STEIN, Eric. Česko-Slovensko: konflikt - roztržka - rozpad. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0752-0. 
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ultimativní žádosti vyhověl,“204 se šesté jednání konalo v brněnské vile Tugendhat 26. a 27. 

srpna 1992. Týkalo se již časového plánu ukončení federace: 

• do konce září zákon o zániku federace; 

• v říjnu zákon o rozdělení federálního majetku a přesun kompetencí na republiky; a 

• v listopadu dohody o spolupráci republik. 

 

Na tiskové konferenci Klaus s Mečiarem oznámili 31. prosinec 1992 jako možné datum 

zániku Československa.205 

V rozhovoru po čtvrt století od rozdělení federace Mečiar přiznal na rozdíl o české 

strany absolutní nepřipravenost slovenské strany.206 

4.6 Ústava Slovenské republiky 

Poslední srpnový den roku 1992 začala Slovenská národní rada projednávat návrh 

ústavy, na kterém komise pro přípravu ústavy pracovala již od roku 1990.207 Prvního září SNR 

přijala Ústavný zákon č. 460/1992 Sb. ze dne 1. září 1992 – Ústava Slovenskej republiky. 

4.6.1 Koncepce Ústavy a její problematické body 

Podle ústavy byla Slovenská republika demokratickým státem s jednokomorovou 

Národní radou, jíž se zodpovídala vláda a která volila prezidenta republiky. Souběh ministerské 

a poslanec funkce byl vyloučený. Základní práva a svobody byly popsány přímo ve druhé hlavě 

textu ústavy.208 Stále ještě existující členství Slovenské republiky v československé federaci 

ústava nezohledňovala. 

                                                 

204 Příčiny rozdělení Československa. Analýza po deseti letech, In: VODIČKA, Karel: Dělení Československa. 

Deset let poté…Verlag Volvox Globator, Praha 2003, s. 234 

205 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. 

ISBN 80-246-1028-0, s. 468-469 

206 Rozhovor V. Mečiara pro Lidové noviny ze dne 30. srpna 2012 [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/meciar-o-rozdeleni-ceskoslovenska-v-necem-jsme-cechy-prechytracili-1fv-/zpravy-

svet.aspx?c=A120829_205542_ln_domov_kim 

207 JIRÁSKOVÁ, Věra in: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 
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Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5.s. 316 



 

53 

 

 

Ústavní zákon č. 142/1968, o československé federaci, původně předpokládal přijetí 

republikových ústav společně s federální ústavou. Tuto koncepci však zrušil v roce 1990 

ústavní zákon č. 556/1990 Sb., jenž v čl. 142 ústavního zákona o československé federaci 

ponechal pouze ustanovení o tom, že do se do přijetí ústav republik řídí ústavní poměry republik 

federálními ústavními zákony.209 Tuto skutečnost zohlednili slovenští ústavodárci pouze v čl. 

156, kdy účinnost zde vypočtených ústavních ustanovení odložili s tím, že nabudou účinnosti 

„současně s příslušnými změnami ústavních poměrů ČSFR v souladu s touto ústavou“.210 

Přestože rozdělení federace bylo v době přijetí slovenské ústavy již nejen nevyhnutelné, 

ale také dojednané včetně časového harmonogramu, vyjadřovali se někteří slovenští politici 

v tom smyslu, že nějaký státní svazek může dále existovat, resp. znovu vzniknout. Zpravodaj 

M. Sečánský při odůvodňování návrhu ústavy prohlásil, že „vzájomné pomery týkajúce sa 

ďalšieho spolunažívania Čechov a Slovákov, presnejšie povedané občanov Českej republiky a 

Slovenskej republiky, upravené na základe obojstranného súhlasu vyplývajúceho zo slobodnej 

vôle partnerov. Ak takáto zmluva bude zakladať štátny zväzok, musí byť schválená v koncovke 

referendom.“211  

4.6.2 Ústavnost slovenské ústavy 

Podle spoluautora textu slovenské ústavy mělo dojít k odložení účinnosti některých 

ustanovení, a to proto, aby nedošlo ke kolizi s ústavním systémem federace,212 nicméně 

objevuje se i názor, že čistě z formálního hlediska byla v kontradikci s federálním ústavním 

řádem. Důvodem byla v jejím čl. 152 zakotvená nadřazenost vlastních ustanovení federální 

legislativě. Přikláním se k názoru, že SNR překročila svou pravomoc regulovat pouze ústavní 

poměry Slovenska, zatímco ústavní poměry federace by se řídily federální ústavou. O samotné 

legitimitě SNR k přijetí ústavy však pochybovat nelze, byť tato ústava jedné z republik 

federálního státu měla od samého počátku koncepci ústavy samostatného suverénního státu.213 

                                                 

209 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. 

ISBN 80-246-1028-0. s. 468 

210 JIRÁSKOVÁ, Věra in: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-084-0, s. 302 

211 5. schůze SNR konaná ve dnech 31. srpna a 1. září 1992 [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 

https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=71567 

212 STEIN, Eric. Česko-Slovensko: konflikt – roztržka. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0752-0. s. 179 

213 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. 
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4.7 Hledání způsobu zániku federace 

„Státy obvykle se svým vlastním zánikem nepočítají,“ komentoval Štefan Hrčka hledání 

způsobu, jak „ústavně čistě“ ukončit existenci federace.214 Federální vláda předložila 

Federálnímu shromáždění návrh ústavního zákona, vycházející z dohody v pátém kole jednání, 

k prosazení tohoto návrhu však samotná koalice ODS – HZDS neměla potřebnou třípětinovou 

většinu hlasů.215 

Vládní návrh ústavního zákona216 obsahoval čtyři varianty zániku federace: 

• deklaraci Federálního shromáždění schválenou ústavním zákonem; 

• dohodu národních rad;  

• referendum o „vystoupení“ jedné z republik; a 

• jinak ústavně projevenou vůlí jedné či druhé národní rady.217 

Pochopitelnou polemiku vyvolala samotná otázka legitimity politické reprezentace ke 

zrušení státu, zvláště v situaci, v niž zánik nebo rozdělení ČSFR nebyl ve volebních programech 

vítězných politických stran a ve hře byla, alespoň z pohledu slovenské veřejnosti, nějaká 

případná budoucí unie či konfederace. Rozporuplné názory poslanců, a to včetně poslanců 

koalice, která zánik federace vyjednala – zejména HZDS – se odrazily ve výsledku hlasování: 

1. října vládní návrh ústavního zákona o zániku federace neprošel ani v jedné komoře 

Federálního shromáždění.218 

4.7.1 Závazek HZDS neprosazovat unii ani konfederaci 

Na údajně velmi bouřlivém jednání mezi ODS a HZDS v Jihlavě 6. října 1992 donutil 

Klaus Mečiara výhružkou, že ODS z jednání odejde, k písemnému závazku HZDS 

                                                 

214 PRAVDA, rozhovor se Š. Hrdličkou, dne 11. září 1992, s. 3 

215 STEIN, Eric. Česko-Slovensko: konflikt - roztržka - rozpad. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0752-0.s. 

179-180 

216 Vládní návrh ústavního zákona o způsobu zániku České a Slovenské Federativní Republiky. tisk 72. Dostupné 

online: http://www.psp.cz/eknih/1992fs/tisky/t0072_00.htm  

217 STEIN, Eric. Česko-Slovensko: konflikt - roztržka - rozpad. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0752-0. 

s. 179 

218 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5. s. 327 
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neprosazovat unii ani konfederaci budoucích samostatných států.219 Důsledkem tohoto 

prohlášení výrazná byla resignace federalistické opozice, která se musela smířit s neodvratným 

zánikem společného státu v jakékoliv jeho myslitelné podobě.220 

4.7.2 Další vládní návrh ústavního zákona o rozdělení ČSFR 

Nová předloha ústavního zákona již nehledala možnosti, jimiž by federace mohla 

zaniknout; navrhovala Federálnímu shromáždění uzákonit, že „uplynutím dne 31. 12. 1992 

zaniká Česká a Slovenská Federativní Republika,“ současně s federálními orgány a 

organizacemi a nástupnickými státy se stávají Česká republika a Slovenská republika. 

Současně s návrhem zákona byly předloženy tři pozměňovací návrhy, z nichž návrh 

poslance Fišery předpokládal ratifikační referendum, v němž otázkou by byl sám text 

navrhovaného ústavního zákona. Tento návrh řešil i patovou situaci v případě, že by občané 

v referendu zánik federace odmítly: v takové situaci mělo 19. března 1993 skončit funkční 

období Federálního shromáždění a měly být vypsány nové volby.221 

4.7.3 Návrhy souvisejících zákonů připravené vládou 

Václav Klaus, o němž i slovenská strana uznávala, že byl kvalifikovanější a lépe než oni 

připravený v otázkách ekonomických souvislostí rozdělení státu, předpokládal, že majetek je 

nutno rozdělit ještě za trvání federace.222 Především z jeho popudu připravovala federální vláda 

pod vedením Klausova letitého kolegy Jana Stránského, jenž sám sebe označoval za 

„profesionálního úředníka,“ vedle de facto technických zákonů o zániku funkce federálních 

soudců a skončení pracovního a služebního poměru v orgánech federace, o zrušení 

Československé televize, Československého rozhlasu a Československé tiskové kanceláře a 

návrhu zákona o zrušení Československé akademie věd, také návrh ústavního zákona o dělení 

majetku ČSFR. Ten pochopitelně vznikal složitěji než ony technické návrhy a oživil debatu 

latentní již v dobách socialismu, tedy kdo do federace přináší větší hodnotu.223 

                                                 

219 STEIN, Eric. Česko-Slovensko: konflikt - roztržka - rozpad. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0752-0 s. 
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220 RYCHLÍK, Jan. cit. dílo, s. 330 

221 Tamtéž s. 345 - 346 

222 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 
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V návrhu, projednávaném delegacemi české a slovenské vlády 26. října 1992 

v Javorině, figurovaly tři principy a čtyři skupiny federálního majetku: (i) věci movité a 

nemovité, (ii) finanční pohledávky a dluhy, (iii) měnové pohledávky, (iv) jiná práva a jiné 

závazky federace a státních institucí.224 Principem dělení měl být jednak poměr počtu obyvatel 

ČR a SR 2:1, který zhruba odpovídal i výši národního důchodu, tvořeného v jednotlivých 

republikách, jednak zásada, že nemovitý majetek se stane majetkem té republiky, na jejímž 

území se nachází, a jednak tzv. „historický princip,“ podle kterého se majetkem jedné či druhé 

republiky měl stát ten majetek, který patřil subjektům, nacházejícím se na dnešním území dané 

republiky před vznikem ČSR v roce 1918 bez ohledu na skutečnost, kde se nachází k datu přijetí 

ústavního zákona. 

Při přednostním projednávání návrhu ústavního zákona o způsobu dělení majetku ČSFR 

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a přechodu majetku, práv a závazků ČSFR 

mezi Českou republiku a Slovenskou republikou, jak zněl jeho plný název, ovšem poslanci 

v zásadě historický princip odmítli a pozměněný návrh, podle kterého se veškerý movitý 

federální majetek měl dělit v poměru 2:1, nakonec přijali jako ústavní zákon č. č. 541/1992 Sb., 

ze dne 13. listopadu 1992.225 

4.7.4 Projednávání ústavního zákona o rozdělení federace 

Ani druhý návrh ústavního zákona o rozdělení ČSFR neprocházel Federálním 

shromážděním snadno. Dalo by se spekulovat, že jedním z důvodů komplikovaného jednání 

mohl být i nejasný budoucí osud poslanců Federálního shromáždění, jejichž mandáty měly 

zaniknout spolu s federací. 

Většina poslanců FS si nejprve vyžádala kvalifikované stanovisko národních rad 

s odůvodněním, že vzhledem k tomu, že federace vznikla dohodou národních rad, měla by per 

analogiam zaniknout ústavním zákonem Federálního shromáždění, k jehož přijetí povede 

iniciativa národních rad.226 Jak Česká národní rada, tak Národní rada Slovenské republiky, což 

byl název bývalé Slovenské národní rady podle nové slovenské Ústavy, doporučila 

Federálnímu shromáždění přijmout vládní návrh ústavního zákona o zániku federace; obě tak 

                                                 

224 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. 
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učinily jen mírně nadpoloviční většinou hlasů, symbolicky 17. listopadu 1992, v den výročí 

sametové revoluce listopadu 1989.  

Česká národní rada nadto o dva dny později přijala usnesení o své připravenosti převzít 

zodpovědnost za osud České republiky, tedy faktickou obdobu slovenské deklarace 

svrchovanosti ze 17. července.227  

18. listopadu neprošel návrh ústavního zákona o zániku ČSFR ve Sněmovně národů FS, 

kdy v rámci politické strategie opozice nechala úmyslně projít návrh ve Sněmovně lidu, aby tak 

umožnila dohodovací řízení.228 Pokračování schůze bylo odloženo o týden. 

4.7.5 Schvalování česko-slovenských smluv 

Zatímco ve Federálním shromáždění jednal dohodovací výbor, na úrovni republik 

pokračovaly přípravy na rozdělení federace přijímáním smluv o budoucích česko-slovenských 

vztazích. Česká národní rada v té době přijala mj. smlouvy o: 

• celní unii; 

• o měnovém uspořádání; 

• o generálním vymezení společných hranic; či o 

• o úpravě režimu a spolupráci na společných státních hranicích;229 

4.7.6 Pokračování přerušené schůze FS a přijetí ústavního zákona 

Pátá společná schůze obou komor Federálního shromáždění pokračovala po 

dohodovacím řízení 25. listopadu 1992. Přijat byl nakonec ve Sněmovně lidu 93 hlasy (proti 

16, zdrželo se 28) a nejtěsnějšími možnými poměry v obou částech Sněmovny národů, kde 

kvórum bylo 45 hlasů: právě tolik jich návrh získal v české části a jen o jeden víc v části 

slovenské. Domnívám se, že není možné příliš pochybovat o tom, že bez existence určitých 

záruk slibujících federálním poslancům členství v zastupitelských sborech obou republik by 

tento ústavní zákon ve Federálním shromáždění nebyl schválen.230 

                                                 

227 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 
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4.8 Ústavní zákon č. 542/1992 Sb. ze dne 25. listopadu 1992, o zániku České a 

Slovenské Federativní Republiky 

Publikace ústavního zákona o zániku ČSFR je považována za unikátní případ 

ústavněprávních dějin, neboť v oficiálním věstníku státu byla publikována norma oznamující 

zánik tohoto státu.231 

Nástupnickými státy ČSFR se po skončení existence ČSFR podle přijatého ústavního 

zákona stávaly Česká republika a Slovenská republika, přičemž existence ČSFR má skončit 

uplynutím dne 31. prosince 1992. Federální orgány zanikají a dosavadní působnost ČSFR 

přechází na nástupnické státy ode dne 1. ledna 1993, ale již od nabytí účinnosti ústavního 

zákona, tedy ode dne 8. prosince 1992, se rozšířují pravomoci subjektů federace:  

• uzavírat smlouvy o úpravě vzájemných poměrů ve věcech, jež dosud patřily do 

působnosti ČSFR; 

• uzavírat svým jménem mezinárodní smlouvy se třetími státy s tím, že tyto vstoupí v 

platnost po zániku ČSFR; a 

• pravomoci národních rad přijímat s účinností nejdříve od 1. ledna 1993 právní předpisy, 

jimiž zabezpečí výkon působností, které na ně přechází.232 

 

Ústavní zákon předpokládá možnost, že pravomoci: 

• federální vlády na vlády ČR a SR; 

• Nejvyššího soudu ČSFR na nejvyšší soudy nástupnických států; a 

• Ústavního soudu ČSFR na nejvyšší soudy ČR a SR 

přejdou na orgány nástupnických států způsobem, který upraví ústavní zákony České 

republiky nebo Slovenské republiky. 

Považuji za příhodné zmínit, že Česká republika jako nástupnický stát částečně 

nerespektovala a dodnes nerespektuje zákaz užívat po zániku ČSFR její státní symboly; zato 

ustanovení zajišťující budoucnost poslanců Federálního shromáždění formulací o zákonodárné 

                                                 

231 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 
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moci, která má v nástupnických státech náležet „zákonodárným sborům složeným ze všech 

poslanců zvolených ve volbách v roce 1992“ oba státy respektovaly.233 

4.8.1 Související zákony 

V posledních dnech existence federace bylo Federální shromáždění zaměstnáno 

přijímáním zákonů rušících dosud existující federální instituce. Federální bezpečnostní služba 

byla zrušena ještě před schválením ústavního zákona o zániku Federace a pak v rychlém sledu 

přišlo zrušení Státní banky československé, Československého rozhlasu, Československé 

televize a Československé tiskové kanceláře a dále zrušení Československé akademie věd, 

Federálního fondu tržní regulace v zemědělství, Československých státních drah a 

Československé pošty. V polovině prosince schválilo Federální shromáždění ústavní zákon o 

zániku funkce soudců a skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem 

České a Slovenské Federativní republiky. Reciproční ruch panoval v obou národních radách, 

které stejné či obdobné státní organizace naopak zřizovaly.234 

4.8.2 Recepční zákon 

Česká národní rada přijala 15. prosince ústavní zákon o opatřeních souvisejících se 

zánikem České a Slovenské Federativní republiky. Vyhlášen byl 31. 12. 1992 s účinností ode 

dne vyhlášení a k témuž dni převáděl federální kompetence na odpovídající české státní orgány. 

ČSFR však k tomuto datu prožívala ještě poslední den své existence, což Jan Kalvoda glosoval 

bonmotem o dni, v němž „bude federace existovat, aniž bude mít jakoukoli působnost či jiné 

atributy státu.“235 

Ústavní zákon č. 4/1993 Sb. byl vlastně recepční normou stanovující též aplikační 

pravidlo pro případné kolize právních předpisů.236 Působnost Federálního shromáždění a jejího 

předsednictva přecházela na Českou národní radu a její předsednictvo, působnost federální 

vlády převzala vláda ČR, a pokud šlo o působnost ústředních orgánů státní správy ČSFR, tu 
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převzaly ústřední orgány státní správy České republiky podle povahy věci k tomu zřízené, nebo 

jimž byla tato působnost podle povahy věci nejbližší.237 Obdobné ustanovení se týkalo také 

působnosti federálních orgánů justice, tedy Nejvyššího soudu ČSFR a Generální prokuratury 

ČSFR. Ústavní zákon se ovšem nezmiňuje o působnosti prezidenta ČSFR a Ústavního soudu 

ČSFR. Tyto instituce byly nově koncipovány v Ústavě České republiky, jejíž návrh již poslanci 

měli k dispozici. 

Ve stejné právní síle podle tohoto ústavního zákona přebírala Česká republika do svého 

právního řádu bezvýhradně všechny právní předpisy České a Slovenské Federativní republiky, 

platné v den jejího zániku, pouze s výhradou, že nelze použít ta ustanovení převzatých právních 

předpisů, jež jsou podmíněna „toliko existencí České a Slovenské Federativní republiky a 

příslušností České republiky k ní“.238 Pro případ kolize mezi recipovanými právními předpisy 

a předpisy stejné právní síly, vydanými Českou republikou v době existence federace, 

postupuje se podle předpisu České republiky. 

4.8.3 Zákon o státních symbolech 

S obsahem recepčního zákona souvisí úprava státních symbolů, ustanovená zákonem 

ČNR č. 3/1993 Sb. ze dne 17. prosince 1992 o státních symbolech České republiky. Poslanci 

při jeho přijímání ostentativně ignorovali ustanovení ústavního zákona č. 542/1992 Sb. a 

odmítli v návrhu předloženou formální změnu podoby státní vlajky (změna spočívala 

v protažení modrého klínu do dvou třetin délky vlajky). Panuje názor, že poslanci sice v zásadě 

relativně korektně239 argumentovali jistou volností užití státního symbolu zaniklého státu, 

nicméně těžko se zbavit dojmu, že se rozhodnutím pro „zavedenou značku“ zachovali poslanci 

ČNR nespravedlivě vůči Slovenské republice, jejímž symbolem byla vlajka v tradiční podobě 

stejně dlouho, jako byla symbolem českým. 

4.9 Úprava některých dalších otázek, souvisejících se zánikem federace. 

Budiž na tomto místě zmíněn, jakkoliv přijat byl až po ústavě České republiky, ústavní 

zákon ČNR č. 29/1993 Sb. ze dne 22. prosince 1992, o některých dalších opatřeních 

                                                 

237 JIRÁSKOVÁ, Věra in: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-084-0. str. 311 

238 Tamtéž, s. 309 

239 RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. ISBN 80-888-8002-5, s. 357 
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souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky. Vznikl z nutnosti upravit 

fungování soudního sytému v situaci, v níž s koncem federace zanikaly všechny funkce 

federálních soudců, stejně jako funkce vyšetřovatelů a prokurátorů, a to včetně vojenských. 

Podle Ústavy ČR se tento ústavní zákon stal součástí ústavního pořádku České republiky.240 

4.10 Příprava Ústavy České republiky 

Legislativní historie česko-slovenské federace sice končí účinností ústavního zákona o 

jejím zániku a zákony souvisejícími, nicméně Ústava ČR je již legislativním předpisem nového, 

samostatného státu. Protože ji však připravila vláda a národní rada stále ještě federativní 

republiky, domnívám se, že bude korektní se o její přípravě alespoň stručně zmínit.  

4.10.1 Komise pro přípravu ústavy 

Přípravou ústavy, tehdy ještě s předpokladem, že se bude jednat o ústavu jedné ze dvou 

republik federace, pověřila vláda České republiky 10. července 1992 patnáctičlennou Komisi 

vlády České republiky pro přípravu Ústavy ČR. Nedlouho poté zřídil dočasnou komisi pro 

přípravu Ústavy ČR také předsednictvo České národní rady a zvolilo do ní dvanáct poslanců 

ČNR.241 Tato poslanecká komise svými doporučeními doplňovala práci komise vládní, která 

zpracovala jak zásady a konstrukci ústavy, tak její rozdělení do jednotlivých článků.242 

4.10.2 Koaliční třináctka a Václav Havel 

Přestože v komisi České národní rady již byly politické strany zastoupeny 

prostřednictvím svých poslanců – koaliční strany měly v komisi sedm poslanců, opoziční šest, 

počet doplňoval předseda ČNR Milan Uhde – vznikla ještě tzv. „koaliční třináctka,“ tvořená 

předsedy koaličních stran z ČNR, předsedy poslaneckých klubů těchto stran a předsedou a 

místopředsedy ČNR, která se do tvorby ústavy aktivně zapojovala. S dalšími podněty přicházel 

Václav Havel, a to jak v materiálu nazvaném „Několik poznámek na téma české ústavy,“ 

                                                 

240 GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005-. 
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adresovaném členům vládní komise, tak prostřednictvím konzultací s některými členy obou 

komisí.243 

4.10.3 Další tři návrhy ústav 

Celkem tři samostatné návrhy ústavy předložily formou poslaneckých iniciativ skupiny 

poslanců Levého bloku, ČSSD a LSU-ČSS. Žádný z těchto návrhů se však nedočkal 

projednání, protože předsednictvo ČNR buď zamítlo návrhy na upuštění od projednávání zásad 

zákona, nebo poslanecký návrh ústavního zákona nezařadilo do pořadu jednání.244 Gronský 

toho v předmluvě ke čtvrtému dílu svých „Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám“ 

lituje: „Srovnáme-li (…) návrh Ústavy ČR vypracovaný ČSSD se současnou Ústavou České 

republiky a současnou ústavní skutečností v České republice, pak nebudeme daleko od tvrzení, 

že tyto návrhy obsahovaly nemálo řešení, která Ústava ČR postrádá a jejichž ústavní zakotvení 

by České republice po roce 1993 ušetřilo nejeden ústavněprávní problém.“245 Zmíněný návrh 

obsahoval, kromě jiného, zařazení Listiny základních práv a svobod do Ústavy, zvláštní hlavu 

o referendu, navrhoval jednokomorový parlament, třípětinovou většinu pro schvalování 

ústavních zákonů či vlastní varianty úpravy územní samosprávy.246 

4.10.4 „Ústavní pořádek“ a Listina základních práv a svobod 

Nepříliš příznivého přijetí se dostalo zcela novému pojmu „ústavní pořádek,“ který 

Ústava ČR zavedla. „Čert sám ví, co to je,“ napsal pdle Steina o tomto „hypermoderním 

termínu“ profesor Knapp.247 Pojem „dosud v československé a české ústavní historii neznámý 

a vlastně svou zbytečností matoucí“ je podle Gronského „v podstatě „ústavní řád,“ tradiční to 

a historicky zafixovaný pojem.“248 
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Do Ústavy se dostal v souvislosti s převzetím federální Listiny základních práv a 

svobod, která – po dlouhých diskusí a pod časovým tlakem – nebyla včleněna přímo do Ústavy, 

nýbrž v nezměněné podobě zařazena právě do „ústavního pořádku“249 jednak přímo 

ustanovením čl. 3 a čl. 112 odst. 1 Ústavy, jednak usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 

Sb.250 I tento, „z formálně právního hlediska zbytečný“251 postup svědčí o časovou tísní 

způsobené nedůslednosti, která přípravu základního zákona samostatné České republiky 

provázela. 

4.10.5 Projednání a schválení Ústavy ČR 

Jednací řád ČNR předpokládal před každým projednáním zákona tzv. „projednání zásad 

zákona,“ při kterém měly výbory zvážit, zda je projednávaný právní předpis nutný. Od tohoto 

projednání bylo možno upustit v naléhavých záležitostech.252 Vzhledem k situaci – vláda 

předala svůj návrh Ústavy České národní radě 4. listopadu – rozhodla vcelku pochopitelně ČNR 

o upuštění od onoho projednání zásad a navíc o zkrácení lhůty pro projednání návrhu ústavního 

zákona. K projednávání vládního návrhu došlo dva týdny před koncem federace na 10. schůzi 

ČNR dne 16. prosince 1992. K tisku č. 154, nazvaném vládní návrh ústavního zákona ČNR, 

Ústava ČR se sešlo několik desítek pozměňovacích návrhů, přijato jich však bylo pouze šest. 

Hlasování o Ústavě ČR bylo ze dvou set poslanců ČNR přítomno 198. Pro přijetí se 

vyslovilo 172 z nich.253 
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Závěr 

Jakkoliv se mí práce věnuje zejména legislativním konsekvencím rozpadu 

československé federace, klíčovou otázkou, která se ostatně celým textem prolíná je důvod, 

proč k rozpadu došlo. 

Mnohé průzkumy veřejného mínění opakovaně ukázaly, že pro společný stát se 

vyjadřuje signifikantně větší část občanů z obou republik. Problém, který z veřejné diskuse celé 

dva roky nezmizel, byl obsah pojmu „společný stát“. 

Absence kvalifikovaných a kvalitních odpovědí na otázku výhodnosti společného státu 

jednoznačně dokládá fakt, že kromě maďarských menšinových stran (vedených ovšem obavou 

ze slovenského nacionalismu v národním státu) nikdo ideu společného státu ve svém politickém 

programu nijak důrazně neakcentoval. Společný stát nikdo nehájil a ti, kteří o něm diskutovali, 

se utápěli ve sporech o jeho podobu a uspořádání. Chyběla dříve zmíněný integrující prvek, 

kterou za socialismu představovala ústavně zakotvená vedoucí úloha KSČ. 

Společný stát ztroskotal nikoliv z vůle občanů, nýbrž pro neschopnost, a možná 

faktickou nemožnost, najít takové jeho uspořádání, které by vítězové voleb z roku 1992 

dokázali obhájit před (nejen svými) voliči. To se jasně ukázalo v povolebních jednáních. 

Štěstím pro další vývoj bylo, že politicky rozdělení dojednali dva technokraté, kteří netrpěli 

sentimentem ku společnému státu a řešili praktické problémy fungování. 

Z technického hlediska proběhlo rozdělení federace zcela hladce, podivuhodně rychle a 

velmi kultivovaně. 

Ani z hlediska legitimity a legality nelze nalézt zásadní námitky, snad jen 

s připodotknutím, že legitimitu by výrazně posílilo ústavním zákonem předpokládané 

referendum.  

Čs. federace vznikla dohodou, můžeme tedy i v návaznosti na některé parametry 

ústavního zákona č. 143/1968 Sb., zejména v něm zakotveného práva na sebeurčení národů až 

do oddělení dovodit, že je přípustné hovořit o legitimitě národních rad uzavřít „dohodu a 

contrario“. Pokud totiž platí, že federace vznikla dohodou musí v rámci přirozenoprávního 

pohledu na problematiku existovat i možnost tuto dohodu rozvázat.  

Při doslovném výkladu práva sice nedošlo k vystoupení jedné z republik z federace, ke 

kterémužto vystoupení mohlo dojít jen na základě referenda, nýbrž k rozdělení federace na dva 

nástupnické státy na základě doporučení parlamentů obou republik rozhodnutím parlamentu 
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federálního. Po zpracování práce se přikláním k názoru, že větší legitimity nebylo možno za 

daných okolností dosáhnout.  

S přihlédnutím k tehdejší situaci se domnívám, že zvolený postup přátelského mírového 

rozchodu se při srovnání s jinými obdobnými událostmi 2.poloviny 20. století stal svým 

způsobem historických úspěchem.   
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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. 
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Abstract 

Diploma thesis „Constitutional transformation and dissolution of Czechoslovak 

Federation after November 1989“ is focused on legislative reflection of political changes in a 

federation in which one of the two nations’ state-law ambitions have never been sufficiently 

fulfilled. This situation resulted into the dissolution of the federation that happened as an 

outcome of political negotiations of either republic’s political representations that have 

endeavored to proceed with as legal means as possible, however mostly created ad hoc. The 

aim of this thesis is to describe these legal means of legal dissolution of a state since their 

political formulation, through their origination until their final acceptance. 

First part of this diploma thesis describes the origination of Czechoslovak Federation in 

1968, interruption of the federalization processes in the times of so-called normalizations and 

continuance of this process after the changes in 1989 including drafts of a communist 

constitution and an opposition constitution towards the end of this year.  

Second part of this diploma thesis describes transformation of the Czechoslovak 

Federation as it happened in the first year after the Velvet revolution. This part also includes 

disquisition about integrating elements of a federative state as well as it is thoroughly dedicated 

to the two of the most important legal acts that at that time codified distribution of competences 

between the republics and the federation itself, i.e. the Small and Large Competence Act.  

Third part of this diploma thesis describes political tensions that resulted into different 

bases of opinions in the next political term as well as it speaks about fundamental statues that 

have arisen in this period, i.e. the Constitutional Act on the Supreme Court and the 

Constitutional Act on the Referendum.  

The fourth part of this diploma thesis describes political and legislative processes that 

had been happening after the elections in 1992. There it concludes that the Federation had been 

dissolved not mainly because of the conflicts between the nation states, but because there was 

no significant political force that would be interested in preservation of the Federation. As far 

as the legislative aspects are concerned this part describes transformation of conclusions of 

political negotiations into legislative acts that have led to dissolution of the Federation. In this 

part I also speak about the independent approach the Slovak republic has chosen to pursue when 

it declared sovereignty and its own Constitution even as it still was a member of the Federation. 

As a final topic in this diploma thesis there is an adoption of a remarkable Constitutional Act 

on the Dissolution of the Czechoslovak Federation which was used as a vehicle that allowed 
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for legitimate termination of its own existence followed by description of legal acts that were 

of a technical nature connected to the aforementioned Constitutional Act. 
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