


 12. júla 1806 –
podpísanie Aktov 
Rýnskeho spolku 16 
juhonemeckými a 
západonemeckými 
štátmi

 6. augusta 1806 –
abdikácia cisára 
Františka II. 



 Aktá nemeckého 
spolku včlenené do 
aktov Viedenského 
kongresu (9. júna 1815)

 Pôvodne 38 štátov a 4 
slobodné mestá

 Niektoré štáty vstúpili s 
celým územím, 
niektoré len čiastočne



 Zhromaždenie splnomocnených zástupcov 
(Bundestag, Bundesversammlung) 

 Zhromaždenie sa skladá z pléna (69 hlasov) a 
užšej rady (17 virilných a kuriátnych hlasov) za 
predsedníctva Rakúska

 Aktá spolku predpokladali zemské ústavy (čl. 13)
 1820 - Reakčné zmeny na základe Karlovarských 

rokovaní
 1848 – Nemecké národné zhromaždenie
 1851 – Obnova starého Nemeckého spolku



 1850 – oktrojovaná 
ústava v Prusku

 1862 – kancelárom 
pruskej vlády sa stáva 
Otto gróf von Bismarck

 1862 – druhá šlesvická
vojna

 1866 – tzv. bratská vojna 
Pruska a Rakúska



 Rozpustenie Nemeckého 
spolku

 Nový spolok nemeckých 
štátov ležiacich severne 
od Mohanu

 1867 – ústava 
Severonemeckého
spolku

 Orgány: Spolková rada, 
Ríšsky snem, Spolkové 
prezídium



 1870 – prusko-
francúzska vojna

 18. januára 1871 –
pruský kráľ Viliam I. 
prijíma hodnosť 
nemeckého cisára

 16. apríl 1871 - ústava



 Dominujúci orgán 
spolková rada (58  
hlasov) zastupujúca 25 
členských štátov

 Cisárska hodnosť trvalo 
vyhradená pruskému 
kráľovi

 Na čele spolkovej rady 
ríšsky kancelár

 Ríšsky snem – jedna 
komora s 397 poslancami



 Po 1. svetovej vojne pád 
monarchií v Nemecku

 31. júla 1919 nová ústava 
(2 hlavné časti –
organizácia inštitúcií a 
úprava základných práv)

 Dominujúci orgán nie 
Spolková rada, ale ríšska 
vláda a ministri 
zodpovedajúcich sa 
Ríšskemu snemu



 1933 – Adolf Hitler 
vymenovaný za 
ríšskeho kancelára

 Mesiac po nominácii 
obmedzená niektoré 
základné práva 
dekrétmi prezidenta 
(čl. 45 ústavy)



 23. marca 1933 –
zmocňovací zákon 
umožňuje ríšskej vláde 
prijímať zákony

 2 zákony o začlenení 
zemí do ríše 
(Gleichschaltung)

 Proces odstránenia 
federácie zavŕšený 
zákonom o novom 
usporiadaní ríše (30. 
január 1934)



 1945 – po Hitlerovej 
samovražde obnovená 
funkcia ríšskeho 
prezidenta

 Flenburská vláda pod 
admirálom Karlom
Dönitzom (23. mája 
rozpustená)

 Berlínska deklarácia 5. 
júna 1945 dočasne 
ukončuje štátnu 
existenciu Nemecka



 1949 – prijatý Základný 
zákon Spolkovej 
republiky Nemecko (8. 
mája 1949) a Ústava 
Nemeckej demokratickej 
republiky (7. októbra 
1949)

 3.október 1990 –
absorpcia NDR do NSR a 
znovuzjednotenie


