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Občiansky štát a moderné právo
Prvé ústavné provizórium

• 28.10.1918 – NVČS formálne preberá moc v novo ustanovenom 
štáte
• z. č. 11/1918 Zb. z. a n. o zriadení samostatného štátu 

československého – NVČS = vykonávateľ štátnej zvrchovanosti
• Plénum NVČS - funkcia parlamentu; predsedníctvo NVČS – funkcia 

vlády; odborné komisie NVČS – základ pre budúce ministerstvá
• z. č. 2/1918 Zb. z. a n. – vytvorenie ministerstiev
• z. č. 3/1918 Zb. z. a n. – zriadenie Najvyššieho správneho súdu 

so sídlom v Prahe
• Nároky proti štátu, kompetenčné spory (správne orgány navzájom, 

správny orgán vs. súd)
• z. č. 5/1918 Zb. z. a n. – zriadenie Najvyššieho súdu so sídlom v 

Prahe
• Konečná odvolacia inštancia v sporových a nesporových konaniach



Občiansky štát a moderné právo
Druhé ústavné provizórium

•13.11.1918 – prijatie z. č. 37/1918 Zb. z. a n. o dočasnej ústave
•Systém najvyšších štátnych orgánov

•Revolučné, resp. Dočasné národné zhromaždenie - Jednokomorový 
zákonodarný orgán (rozšírenie NVČS na 256 členov, z toho 40 zástupcov 
Slovákov; tzv. Švehlov kľúč pri deľbe mandátov; 1. novela – pridaných 14 
slovenských poslancov)

•Hlava štátu – prezident volený DNZ 2/3 väčšinou 2/3 všetkých 
poslancov; taxatívne vymedzené najmä reprezentatívne právomoci

•Vláda – výkonný orgán DNZ (vláda parlamentu, jednota moci); volená 
DNZ; 2. novela – posilnenie právomocí na úkor DNZ; prezident menuje a 
odvoláva vládu, na návrh premiéra obsadzuje rezorty

•Spôsob vyhlasovania nálezov a rozsudkov súdov (v mene republiky)
•Vyhlasovanie zákonov (podpisuje prezident, premiér a zodpovedný 

minister)
•Schválenie aktov vydaných NVČS



Občiansky štát a moderné právo
Ústavná listina ČSR z roku 1920

•Klasifikácia ústavy
•Formálna ústava

•Osobitné označenie – Ústavná listina (zvýraznenie jej miesta v 
hierarchii právnych noriem)

•Písomná forma – obsiahnutá v právnom predpise spĺňajúcom formálne 
náležitosti

•Osobitný spôsob zmeny – kvalifikovaná 3/5 väčšina všetkých poslancov 
oboch komôr NZ (rigidná ústava)

•Právna ústava – v štáte sa ústava uplatňuje v plnom rozsahu; zmena 
ústavy len spôsobom, ktorý sama predpokladá

•Reálna ústava, no v niektorých bodoch fiktívna
•Fikcia jednotného československého národa (len teória)
•Autonómia Podkarpatskej Rusi (nikdy nerealizovaná)
•Zákaz imperatívneho mandátu (v praxi príkazy centrál politických strán)



Občiansky štát a moderné právo
Ústavná listina ČSR z roku 1920

•Štruktúra Ústavnej listiny
•Preambula - slávnostné politické vyhlásenie
•Uvodzovací zákon - základné princípy ústavy, organizácie niektorých 

štátnych orgánov a derogačná klauzula
•6 hláv - I. všeobecné ustanovenia, II. zákonodarná moc, III. vládna a 

výkonná moc, IV. súdna moc, V. občianske práva, slobody a povinnosti, VI. 
menšinové práva

•Ústavné vzory
•Ústava USA – preambula, II. hlava (prezident)
•Francúzska ústava z r. 1875 – II. hlava (kompetencie prezidenta a jeho 

vzťah k NZ), V. hlava
•Rakúska ústava z r. 1867 a ústava Weimarskej republiky – V. hlava 

(napr. ochrana vlastníckeho práva)
•Ústavný systém vo Veľkej Británii – II. hlava (parlamentarizmus, 

dvojkomorové NZ)



Občiansky štát a moderné právo

Ústavná listina ČSR z roku 1920

•Základné princípy Ústavnej listiny
•Suverenita ľudu

•Ľud = jediný zdroj všetkej štátnej moci v ČSR; ústava ako 
spoločenská zmluva (vytýčenie spôsobov tvorby i realizácie práva, ako aj 
hraníc pre zásahy štátu do individuálnych práv)

•Ľud v ponímaní Ústavenj listiny = jednotný československý národ 
ako štátotvorný národ a nositeľ štátnej suverenity (štátna 
doktrína)
•Etnický rozmer – jazyková a etnická blízkosť Čechov a Slovákov 

ako 2 vetiev 1 štátotvorného národa (Martinská deklarácia)
•Politický rozmer – splývanie pojmov národ a ľud (najmä národné 

štáty záp. Európy); ľud = spoločenstvo občanov štátu, tvoriace 
základ štátu; Čechoslováci = všetci občania ČSR; Československý 
národ = politický národ tvorený občianskou spoločnosťou



Občiansky štát a moderné právo
Ústavná listina ČSR z roku 1920

•Základné princípy Ústavnej listiny
•ČSR = unitárny štát

•§ 3 ods. 1 – územie ČSR = jednotný a nedeliteľný 
celok, ktorého hranice môžu byť zmenené len 
ústavným zákonom
•§ 33 – kvalifikovaná 3/5 väčšina všetkých členov v 

oboch komorách NZ
•§ 3 ods. 2 – predpokladaná politická autonómia 

Podkarpatskej Rusi – nedielna súčasť ČSR s 
vlastným snemom (v praxi nikdy nerealizované)

•§ 4 ods. 1 – jednotné a jediné občianstvo ČSR



Občiansky štát a moderné právo
Ústavná listina ČSR z roku 1920

• Základné princípy Ústavnej listiny
• Trojdelenie moci a systém bŕzd a protiváh

• Dôsledná deľba štátnej moci + vzájomné vyváženie zložiek štátnej moci 
na základe mechanizmu vzájomnej kontroly a obmedzení
• Zákonodarná vs. výkonná/výkonná vs. zákonodarná moc

• Inkompatibilita funkcií (§ 20); limitovanie práva prezidenta rozpustiť 
snemovne NZ (§ 31); obžaloba prezidenta alebo člena vlády (§ 34); 
interpelácie pred snemovňami NZ (§ 40); voľba prezidenta (§ 56-57); 
zodpovednosť vlády poslaneckej snemovni NZ (§ 75)

• Právo prezidenta rozpustiť snemovne NZ (§ 31); suspenzívne prezidentské 
veto (§ 47); 

• Súdna vs. zákonodarná a výkonná moc

• Kontrola ústavnosti aktov orgánu zákonodarnej moci Ústavným súdom (čl. 
II. uvodzovacieho zákona); kontrola zákonnosti aktov orgánov výkonnej 
moci Najvyšším správny súdom (§ 88); oddelenie súdnictva od orgánov 
štátnej správy (§ 96)



Občiansky štát a moderné právo

Systém politických strán

• Pluralita politických strán
• Celoštátne strany

• Čs. sociálno-demokratická strana, Agrárna strana, Čs. strana 
ľudová, Čs. národná demokracia, Čs. strana národno-
socialistická, Živnostenská strana, Komunistická strana 
Československa, Národná obec fašistická

• Slovenské strany
• Hlinkova slovenská ľudová strana, Slovenská národná strana

• Strany národnostných menšín
• Maďarská národná strana, Nemecká nacionálna strana, 

Nemecká nacionálnosocialistická robotnícka strana (do 1933), 
Karpatendeutsche Partei, Sudetendeutsche Partei



Občiansky štát a moderné právo

Systém politických strán

•Podpora plurality politických strán – systém pomerného zastúpenia a 
viazané kandidátne listiny (aj menšie strany v parlamente)
•Pomerné zastúpenie – čím väčší počet hlasov pre kandidátnu listinu, tým 

väčší počet mandátov pre stranu v NZ
•Viazané kandidátne listiny – volič vyjadroval svoj názor k stranami 

zostaveným kandidátnym listinám ako celkom; rozhodujúci vplyv vedení 
strán – do parlamentu sa dostali tí, ktorí boli stranou nominovaní

•Päťka – mimoústavný faktický orgán, zbor vodcov najdôležitejších 
politických strán bez ohľadu na ich účasť vo vláde
•Agrárnici, ľudovci, národní demokrati, sociálni demokrati, národní socialisti
•Formálne - reprezentácia poslaneckých klubov v NZ pre uľahčenie 

komunikácie medzi NZ a vládou
•Reálne – určovanie politickej línie vlády a práce NZ



Občiansky štát a moderné právo

Základné práva a slobody
• Konštruované na individualistickom základe – jednotlivé práva a 

slobody patria a týkajú sa jednotlivcov
• Výnimka – menšinové práva konštruované na kolektívnom základe

• Povaha prirodzených práv – najmä základné práva
• Chápali sa ako existujúce bez ohľadu na vôľu zákonodarcu, ústava len 

po formálnej stránke deklarovala ich existenciu, vychádzajúcu z 
prirodzených zákonitostí v prírode a ľudskej spoločnosti

• Stanovenie medzí najmä pre orgány výkonnej moci, ktoré nesmú 
svojou činnosťou vo vzťahu k jednotlivcovi prekročiť pod sankciou 
neplatnosti ich aktov
• Závislé od bližšie nešpecifikovaných vykonávacích predpisov

• Len základné práva a slobody 1. generácie (základné ľudské 
práva a politické práva), nie 2. generácie (sociálno-ekonomické 
práva)



Občiansky štát a moderné právo
Základné práva a slobody

•Otázka záväznosti základných práv a slobôd pre 
orgány štátnej moci
•Poznačená teoretickým sporom medzi francúzskou 

a nemeckou koncepciou základných práv a slobôd
•Ustanovenia bezprostredne zakladajúce povinnosť 

konať/nekonať pre orgány št. moci bez ďalšej 
vykonávacej legislatívy (francúzsky model)

•Výzva pre orgány št. moci ako konať/nekonať, ktorú 
treba spresniť zákonmi (nemecký model)

•Výsledok - pri každom práve a slobode aplikované 
individuálne



Občiansky štát a moderné právo
Práva národnostných menšín

•Medzinárodnoprávny rozmer
•Snaha minimalizovať možnosť vzniku národnostných konfliktov v 

mnohonárodnostných štátoch
•Nástupnícke štáty R-U sa zaviazali medzinárodnými zmluvami 

rešpektovať široko koncipované práva národnostných menšín
•Tzv. malá St. Germainská zmluva medzi Dohodou a ČSR (č. 

508/1921 Zb. z. a n.)
•Všetci obyvatelia krajiny bez ohľadu na pôvod, občianstvo, materinský 

jazyk, rasu či náboženstvo najvšeobecnejšia ochrana života a slobody, 
rovnosť pred zákonom, občianske a politické práva, jazykové a 
náboženské práva

•Minoritné školstvo s výučbou v materinskom jazyku, právo zakladať 
spolky (náboženské, sociálne, kultúrne a pod.)

•Záväzky voči Rusínom – samospráva Podkarpatskej Rusi
•Transponované do I. a VI. hlavy Ústavnej listiny ČSR 



Občiansky štát a moderné právo
Mníchovská dohoda a jej dôsledky pre ČSR

• Cesta k Mníchovu
• Ťažké dopady hospodárskej krízy po r. 1929 na české pohraničie a 

Slovensko – rast separatizmu
• Apríl 1938 – karlovarské požiadavky SdP – územná autonómia oblasti 

obývaných sudetskými Nemcami + zahranično-politická orientácia ČSR 
na Nemecko – medzinárodná kríza
• Britský mediátor lord Runciman sa v auguste 1938 postavil za sudetských 

Nemcov
• Snaha čs. vlády o kompromis (ochota vyhovieť pôvodnému návrhu) zlyhala –

Hitler štval SdP proti Prahe a vyhrocoval politickú krízu
• 5.9.1938 – Hitler žiadal pripojiť Sudety k Nemecku
• 15. a 22.9.1938 – Berchtesgaden a Godesberg – Chamberlain rokuje s 

Hitlerom – núta V. Británie a Francúzska tlačiaca ČSR k uznaniu nárokov 
Nemecka

• 22.-23.9.1938 – demisia Hodžovej vlády, vláda gen. Syrového, všeobecná 
mobilizácia, Hitler 23. a 26.9. otvorene hrozí vojnou



Občiansky štát a moderné právo
Mníchovská dohoda a jej dôsledky pre ČSR

• 29.9.1938 – konferencia 4 mocností (VB, Fr., Nem., Tal.) v 
Mníchove
• Schválenie všetkých nemeckých územných nárokov voči ČSR s 

lehotami na odstúpenie územia s viac ako 50% nemeckého 
obyvateľstva do 10.10.1938

• Zachovanie majetkových hodnôt na odstúpenom území; právo 
opcie pre tamojších obyvateľov (občianstvo, presídlenie)

• Garancie suverenity zvyšku ČSR proti akémukoľvek 
nevyprovokovanému útoku = zrušenie dovtedajších 
medzinárodných zmlúv a obranných aliancií

• Dodatok – predvídal realizovať územné nároky Maďarska a 
Poľska

• 30.9.1938 – čs. vláda sa po rokovaní podvolila a Mníchovskú 
dohodu akceptovala („...bez nás a proti nám.“ – K. Krofta, MZV)



Občiansky štát a moderné právo

Mníchovská dohoda a jej dôsledky pre ČSR

• Otázka neplatnosti Mníchovskej dohody
• Neplatnosť údajného súhlasu čs. vlády v nóte z 21.9. po nátlaku 

britského veľvyslanca (preambula MD) = neplatnosť uskutočnenia cesie 
štátneho územia
• O zmene územia rozhodovalo kvalifikovanou 3/5 väčšinou NZ ČSR a nie vláda
• Čs. súhlas bol podmienený zárukami zo strany VB a Fr. a dohodou na 

podmienkach s čs. vládou
• Súhlas v nóte vynútený násilím v rozpore s MPV

• Neprítomnosť čs. delegácie v Mníchove  = porušenie zásady MPV res
inter alios acta alteri nocere non debet (vec, ktorá sa stala medzi inými, 
nemá druhému škodiť)

• Hrozba použitia násilia v rozpore s MPV
• Podvod zo strany Nemecka – nikdy nebola vôľa dohodu dodržať (rebus

sic stantibus – „za tohto stavu vecí“, zmluvná výhrada straty platnosti 
zmluvy za podstatnej zmeny okolností, za ktorých bola uzavretá)



Občiansky štát a moderné právo

Mníchovská dohoda a jej dôsledky pre ČSR
• Uznanie neplatnosti Mníchovskej dohody

• VB – 17.3.1939, Fr. – 29.9.1944, Tal. – 26.9.1944, ZSSR –
nikdy neuznalo jej platnosť, protest v SN, Nemecko –
nulita uznaná až zmluvou medzi SRN a ČSSR v r. 1973

• Právne dôsledky nulity (neplatnosti od počiatku)
• Cesia územia nemala právny podklad
• Odstúpené územie nikdy neprestalo byť územím ČSR
• Obsadenie územia = protiprávna a násilná okupácia
• Zodpovednosť za škodu spáchanú na okupovanom 

území i jeho obyvateľstve


